
Zamieňanie hodnôt
Dvadsiate výročie zmeny režimu je dôvodom na porov-
návanie. Ak si vezmeme sociálne istoty, aké sme mali do 
roku 1989, väčšina z nás horko zaplače. Väčšina našej 
spoločnosti je opäť v nevýhode oproti etablishmentu z vyšších 
sfér spoločnosti. Pritom chudoba cti netratí. To znamená, že 
chudobní ľudia nie sú horší od tých bohatých. Akurát majet-
nejší občania sa snažia za peniaze si kúpiť všetko. Pokrivená 
morálka spoločnosti často takéto správanie ticho toleruje. Nie 
je žiadnym prekvapením, ak dokonca navonok strážcovia de-
mokracie – novinári – zakrývajú nad takýmito prešľapmi oči.
Mladí ľudia nemajú vo väčšine šancu zaplatiť si vlastné 
bývanie. V tom lepšom prípade si hľadajú drahé pre-
nájmy, v horšom zostávajú bývať u vlastných rodičov v 
malých priestoroch, kde sa život mení na týranie. Potom 
stačí, aby prišli spomienky na staré zlaté časy, kedy boli byty 
na dosah ruky, rovnako pôžičky a rôzne rodinné pôžitky od 
štátu. A to zlé sa revitalizuje. Preto je dôležité si v takých chví-
ľach pripomenúť živých svedkov tej doby. Pri 20. výročí dostal 
našťastie slovo aj mučeník doby do roku 1989, kardinál Ján 
Chryzostom Korec, ktorý hovorí: „Získali sme dar nad všetky 
dary, slobodu.“ Pokračovanie na 5. strane

Po schválení budúcoročného štátne-
ho rozpočtu poslancami vládnej koalí-
cie sa predstavitelia SDKÚ-DS okamžite 
pustili do kritiky zákona roka. Nenájde-
me oblasť s ktorou by boli spokojní, vrá-
tane krokov identických s ich prístu-
pom pri schvaľovaní rozpočtu počas ich 
vládnutia v koalícii s KDH a SMK. Pod-
ľa vyjadrenia podpredsedu SDKÚ-DS 
Ivana Mikloša sú vraj pripravení ponúk-
nuť alternatívu úspešného fungovania 
Slovenska. Len ťažko si môžeme pred-
staviť, ako by chceli pokračovať v ďal-
šej privatizácii a v lacnom výpredaji ná-
rodného majetku, keď ho počas svojho 
osemročného vládnutia takmer všetok 
„rozpredali“.
Podľa predsedu SDKÚ-DS Mikuláša Dzu-
rindu „demokracia je ohrozená, chýba dia-
lóg v parlamente, média sú pod tlakom.“ 
Nedá sa povedať, že v parlamente by bola 
čo i len trochu menšia vôľa poslancov vlád-

nej koalície k dialógu s nimi.  Počas svojho 
vládnutia zamietali návrhy zákonov predkla-
dané vtedajšou opozíciou a nepripustili od-
volanie svojho ministra na návrh opozície. 
Pritom návrhov nových zákonov, vrátane 
pozmeňujúcich návrhov k vládnym i posla-
neckým návrhom, ako aj pokusov o odvolá-
vanie ministrov zo strany 

VteDAjšej oPozícIe 
bolo neúrekom. Zrazu, keď poslanci súčas-
nej vládnej koalície nepodporia ich návrhy, 
vrátane odvolania člena vlády, označujú ich 
za nepriateľov demokracie. tiež sme mali 
možnosť presvedčiť sa, že v prípade 
skutočného pochybenia člena tejto vlá-
dy koná osobne predseda vlády Robert 
Fico. To už sa nedá s takou istotou povedať 
o expremiérovi Mikulášovi Dzurindovi, lebo 
konal len vo výnimočných prípadoch. Mé-
diá sú pod tlakom.  Áno, sú pod neustálym 

tlakom svojich chlebodarcov, zrejme úzko 
previazaných na opozičných politikov. Len 
tak si môžeme vysvetliť sústredený ne-
pretržitý mediálny útok na všetko, čo 
slovenská vláda vykoná. Aj napriek tomu, 
že máme konkrétne skúsenosti z osemroč-
ného vládnutia súčasnej opozície pokúša-
jú sa 

NeÚMeRNýM PRezeNtoVANíM 
vyjadrení opozičných politikov navodiť vo 
verejnosti  atmosféru, že z hospodárskej 
krízy môže Slovenskú republiku vyviesť len 
súčasná opozícia. 
Podľa premiéra Roberta Fica opozícii pri 
schvaľovaní rozpočtu ale „nešlo o nič iné, 
len o to, aby situácia na Slovensku bola čo 
najhoršia, aby rozpočet nebol schválený, 
aby sa Slovensko dostalo do nepriaznivé-
ho domáceho aj medzinárodného svetla.“ V 
súvislosti s hlasovaním o rozpočte premiér 
upozornil aj na farizejské správanie sa 

Pokračovanie na 2. strane
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Na knižný trh vtrhla publikácia autorov Dušana Spá-
čila, Karla Sýsa a kolektívu ďalších autorov VIDěNo 
DeSetI s podtitulom Rozhodující události mo-
cenského zvratu v roce 1989 očima klíčových 
osobností z obou stran politického spektra (vyda-
vateľstvá Bondy, Polart a Futura, Praha 2009), ktorá 
prináša niekoľko prekvapení a dozaista prispeje svo-
jím spôsobom do diskusie o pozadí, popredí a prie-
behu zmeny spoločensko-ekonomického systému s 
odstupom dvoch desaťročí. Kniha má podobu rozho-
vorov s Janom Fojtíkom, Valtrom Komárkom, Milošom 
Jakešom, Michaelom Kocábom, Oskarom Krejčím, 
Ladislavom Kantorom, Miroslavom Štěpánom, Jiřím 
Dienstbierom, Miroslavom Vackom a Pavlom Bratin-
kom.

Prvým (pre niekoho možno očakávaným) 
prekvapením je zhoda prednovembrových najvyšších 
predstaviteľov KSČ v tom, že Michail Gorbačov pria-
mym a opakovaným tlakom zabezpečil zvolenie Václa-
va Havla za prezidenta Československej socialistickej 
republiky komunistickými poslancami vo Federálnom 
zhromaždení, čím zároveň zmaril prezidentské ambí-
cie Alexandra Dubčeka a iných uchádzačov o prevza-
tie moci spomedzi predstaviteľov obrodného procesu 
z roku 1968 – pôsobiacich či už v domácom prostre-
dí alebo v exile.

Druhým (pre dakoho azda tiež predvídateľným) 
prekvapením je fakt, že významní protagonisti zodpo-
vednej politickej hry boli a sú egocentricky zahľadení 
do vlastných pozitívnych vlastností a nespochybni-
teľných zásluh, z reality a z informácií vnímajú len tie 
časti, ktoré im vyhovujú, prípadne sa priamo utiekajú 
k polopravdám, domnienkam, konštrukciám a nedo-
kázateľným tvrdeniam, pričom si každý hudie svoje  
napriek tomu, že si v mnohom protirečia nielen navzá-
jom, ale aj v rámci svojich vlastných názorov, postre-
hov a spomienok.

tretím (určite mrazivým) 
prekvapením je postoj niektorých popredných poli-
tikov KSČ k stalinizmu, konkrétne ich ostentatívne a 
principiálne odmietanie XX. zjazdu KSSZ a mierovej

Pokračovanie na 2. strane
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Konferencia Slovensko a odkaz Novembra 1989 sa konala v piatok 13. novembra 2009 na bra-
tislavskom Bôriku za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča (na snímke uprostred), predsedu 
Národnej rady SR Pavla Pašku (na snímke vľavo), predsedu vlády SR Roberta Fica (na snímke 
vpravo) a kardinála Jána Chryzostoma Korca. FOTO TASR - Štefan Puškáš

Predseda vlády Robert Fico v tejto 
súvislosti na tlačovej konferencii 
uviedol, že Európa sa stále nachá-
dza v období nervozity, pretože 
rok 2009 bol charakteristický veľ-
mi hlbokou a rozsiahlou hospodár-
skou, sociálnou a finančnou krí-
zou. Európska únia konštatuje, že 

v porovnaní s rokom 2007 bude v 
roku 2010 v celej Európskej únii 
nezamestnanosť vyššia v priemere 
o 3,3 percenta, čo je rovnaké čís-
lo ako v prípade Slovenska. 
Vláda SR na svojom rokovaní hod-
notila účinnosť prijatých opatrení 
na riešenie dopadov globálnej 

finančnej krízy v oblasti zamest-
nanosti. Tu vláda skonštatovala, 
že v období od 1. januára do 30. 
septembra 2009 úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny prostred-
níctvom aktívnych opatrení na trhu 
práce podporili celkom 114 773 
pracovných miest. 
Jedno z opatrení, ktoré sa pritom 
najviac osvedčilo, boli zmluvy uza-
tvárané medzi ministerstvom prá-
ce a jednotlivými podnikateľskými

Pokračovanie na 5. strane

Vláda SR sa v pondelok 9. novembra 2009 stretla na mimoriad-
nom zasadnutí, aby sa zaoberala situáciou v oblasti zamest-
nanosti na Slovensku. Vláda zhodnotila účinnosť už prijatých 
opatrení a poverila jednotlivých členov vlády SR, aby v oblasti 
zamestnanosti pripravili ďalšie opatrenia.

Európa jE v období kríZy

VÝRAzNÝ ÚSpECH 
StRANY SMER-SD
Výsledok prvého kola volieb 
do vyšších územných celkov 
považuje predseda Smeru-
SD Robert Fico pre stranu 
za jednoznačne úspešný. 
„Je to výsledok, ktorý 
potvrdzuje, že Smer-SD 
je stabilná politicky do-
minantná strana na Slo-
vensku, ktorá sa opiera 
nielen o poslancov NR 
SR, ministrov, štátnych 
tajomníkov, ale má svoje 
silné pozície aj na komu-
nálnej úrovni.  

Pokračovanie na 7. strane

Prezident SR Ivan Gašparovič je presved-
čený, že v období po novembri 1989 sa na 
Slovensku musela uskutočniť transformá-
cia a reformy, a to aj napriek negatívnym 
sprievodným javom. Uviedol to 13. novembra 
2009 na vedeckej konferencii SLoVeNSKo 
A oDKAz NoVeMBRA 1989 s tým, že bez 
týchto javov by sme tu dnes zrejme nesedeli. 
Hlava štátu zdôraznila potrebu transformácie 
a reforiem aj napriek zníženiu reálnej mzdy, 
spotreby obyvateľstva, rastu cien a zatváraniu 
fabrík. „transformáciu však často sprevá-
dzala aj netransparentná privatizácia, tu-
nelovanie podnikov aj vďaka nedokonalej 
legislatíve,“ konštatoval. Gašparovič zároveň 

upozornil, že v súčasnosti je dôležité, aby sa 
kvalita života na Slovensku približovala ku kva-
lite života v moderných európskych krajinách. 
Samotný 17. november označil prezident za 
zlomový moment v našich dejinách. Za nosite-
ľov revolúcie považuje všetkých občanov býva-
lého Československa, ktorí sa na vlastnej koži 
presvedčili o tom, čo je liberalizácia, odchod 
do zahraničia, strata práce a nezamestnanosť. 
„Ako boli občania hlavnými hrdinami revo-
lúcie, tak sú aj najviac skúšanými moder-
nizačnými transformačnými zmenami po 
roku 1989,“ upozornil. (TASR)

Viac o novembri 1989 
čítajte na strane 3
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Volebná komisia samo-
správneho kraja má v re-

gionálnych voľbách pozíciu 
autority, ktorá dohliada na zá-
konný a bezproblémový prie-
beh volieb. Dnes však bola 
spochybnená jej nestran-
nosť. 
Stalo sa tak vyjadreniami čle-
na volebnej komisie PSK Ing. 
Jozefa Kislíka. Ten v čase vo-
lebného moratória zneužil 
svoju pozíciu a prostredníc-
tvom médií rozohral špinavú 
mediálnu hru. Jeho vyjadre-
nia k údajnému kupovaniu vo-
lebných hlasov a  podozrenia 
na zneužívanie voličov rea-
govala komisia prijatím uzne-
senia, v ktorom sa nielenže 
dištancuje od jeho vyjadre-
ní, ale aj rozhodla o neopod-
statnenosti jednotlivých pod-
netov. Samotné uznesenie 
pritom prijalo všetkých osem 
prítomných členov komisie, 
čo je jasný dôkaz, že Jozef 
Kislík konal podľa osobného 
presvedčenia a iba vo svojom 
súkromnom záujme. 
Zástupca volebnej koalície 
KDH, SDKÚ-DS opäť raz do-
kázal, že s obľubou koná na 
vlastnú päsť. Presne tak ko-
nal v prešovskej spoločnos-
ti Prešov REAL, kedy si na-
príklad sám zvyšoval mzdu a 
doposiaľ jeho riadenie mest-
skej firmy zamestnáva Okres-
nú prokuratúru v Prešove.  
Jozef Kislík, mal ďalšiu príle-
žitosť rozohrať špinavú hru. 
Prostredníctvom médií to aj 
urobil. Vedome zavádzal ľudí 
a počas moratória ovplyvňo-
val správanie voličov. Takéto 
správanie člena volebnej ko-
misie sa nedá nikým a ničím 
ospravedlniť. 

Prešovský primátor JUDr. 
Pavel Hagyari v priebehu 

posledných troch rokov mno-
hokrát dokázal, že zákony ne-
pozná, alebo im nerozumie. 
Veď ako ináč sa dá zdôvodniť 
to, že jeho konanie je v roz-
pore s platnými právnymi nor-
mami? Napríklad zákon de-
finuje volebné moratórium, 
ktoré Hagyari porušil. 
Stalo sa tak vo štvrtok 12. no-
vembra, kedy sa počas náv-
števy Súkromnej hotelovej 
akadémie v Prešove prezen-
toval ako kandidát na predse-
du PSK. Návšteva tejto školy 
a diskusie s jej pedagogic-
kými a nepedagogickými za-
mestnancami, kde prezento-
val svoje volebný program a 
zdôrazňoval svoje číslo na vo-
lebnej kandidátke v čase vo-
lebného moratória je v rozpo-
re s platným zákonom, čo by 
mal rešpektovať každý kandi-
dát a právnik ani nehovoriac. 
Za pozornosť stojí aj fakt, 
že riaditeľ školy má rovnaké 
priezvisko ako jeden z kandi-
dátov na poslanca PSK z rov-
nakej koalície, za akú kandi-
duje aj prešovský primátor. 
JUDr. Pavel Hagyari počas vo-
lebného moratória zneužil vo-
lebný zákon. Ak si nectí záko-
ny ako primátor a kandidát, je 
veľmi pravdepodobné, že by 
nimi rovnako opovrhoval aj 
ako regionálny politik. 

Dokončenie z 1. strany
politiky, pričom paradoxne v zásade akceptujú osobnosť Gustáva Husáka v norma-
lizačnom období, lenže svojím stanoviskom ignorujú nezanedbateľnú skutočnosť, 
že pokračovanie stalinizmu by viedlo k fyzickej likvidácii Gustáva Husáka, ktorého 
v roku 1954 (rok po Stalinovej smrti) odsúdili ako slovenského buržoázneho naci-
onalistu na doživotie, z väzenia ho prepustili v rámci liberalizačného odmäku v roku 
1963 a do politického života sa vrátil ako podpredseda vlády v rámci reformného 
pohybu až v roku 1968.

štVRtýM (hádam nielen mojím osobným) 
prekvapením je čudná, až záhadná neinformovanosť podaktorých vrcholných re-
prezentantov KSČ, ktorí akoby sa až v auguste 2009 dozvedeli z môjho článku v 
českom literárnom časopise Obrys-Kmen, o rokovaní tajomníka ÚV KSČ Jozefa 
Lenárta, prvého námestníka federálneho ministra vnútra Alojza Lorenca, vedúceho 
oddelenia štátnej administratívy ÚV KSČ Rudolfa Hegenbarta a ďalších vysokých 
oficiálnych československých predstaviteľov s veľvyslancami rozhodujúcich krajín 
NATO, ktoré sa uskutočnilo v auguste 1989 v pražskom hoteli Paríž, hoci fotografie 
a texty venované stretnutiu sú súčasťou mojej knihy rozhovorov s generálom Loren-
com Dešifrovaný svet z roku 2000, ako aj niektorých mojich článkov publikova-
ných v uvedenom českom časopise pred viacerými rokmi.

PIAtyM (pre Slovákov povedome nepríjemným) 
prekvapením je, že dianie v Československu bez ohľadu na jeho jednotlivé vývojo-
vé etapy, vrátane socialistickej a postsocialistickej, prominenti českej proveniencie 
všetkých politických tričiek a ideologických zafarbení jednotne a kontinuálne vní-
majú len v reláciách Prahy a v korelácii k Moskve či iným veľmocenským centrám, 
akoby naozaj nikto z nich nikdy nebral vážne citlivý vzťah Čechov a Slovákov v 
rovine dvoch rovnocenných partnerských národov, pričom práve uvedený aspekt 
predstavoval existenčne dôležitú dimenziu spoločného štátu, čo potvrdil aj vývoj 
po roku 1989.

šIeStyM (typickým a ľudsky pochopiteľným) 
prekvapením je tiež nerozdielne hľadanie chýb a viny len u iných, nikdy nie v sebe, 
pričom prevláda tendencia z rozličných i opačných uhlov pohľadu poukazovať prs-
tom najmä na osobnosti typu Jozefa Lenárta, Alojza Lorenca a Rudolfa Hegenbarta, 
ktorí podľa svojich hodnotiteľov v pertraktovanej knihe môžu skoro za všetko a kto-
rí podľa viacerých rešpektovaných prameňov zrejme naozaj garantovali nenásilný 
priebeh udalostí, ktoré mohli mať oveľa dramatickejší i celkom tragický charakter.

SIeDMyM (iste šokujúcim) 
prekvapením je doteraz pretrvávajúce pohrávanie sa na oboch extrémnych 
krídlach politického spektra s možnosťou silového riešenia v roku 1989 a dokonca 
i neskôr, čo by s veľkou pravdepodobnosťou viedlo k občianskej vojne, nesporne  
by to viedlo k tvrdému a nekontrolovateľnému konfliktu na politickej scéne, vráta-
ne možnosti masového internovania i ojedinelej (?) impulzívnej fyzickej likvidácie 
stúpencov súperiacich blokov, bezpochyby by to vyústilo do legislatívneho zákazu 
komunistickej strany a prípadne do medzinárodnej izolácie štátu.

ÔSMyM (už notorickým) 
prekvapením je potvrdenie, že vedúce garnitúry Československa v podstate vôbec 
nikdy nevedeli robiť vlastnú politiku a naozaj dokázali vždy len odčítať z úst determi-
nujúcich zahraničných lídrov, takže jediné nádeje vedúcich osobností KSČ spočí-
vali vo výmene perestrojkovej mocenskej garnitúry v Moskve, na čo však pravdaže 
nemali nijaký vplyv, mentalita odčítania z úst sa medzičasom prejavuje v rovnakom 
konaní ponovembrových elít, ktoré pre zmenu odčítavajú z úst amerických bossov.
Na záver už len môžem súhlasiť s autorskou poznámkou, že kniha vedome 
poskytuje priestor názorom prirodzene subjektívnym, často surovým, a prá-
ve preto autentickým. V sústredení protichodných svedectiev aktérov spo-
ločenského diania v roku 1989 tkvie poslanie i jedinečnosť podnetného 
edičného projektu, ktorý sprístupňuje cenný materiál nielen pre úzky okruh 
odborníkov, ale aj pre širšiu skupinu záujemcov, ktorí sú zvedaví na príčiny 
a motivácie svojho vlastného osudu a ktorí sú schopní i ochotní premýšľať 
o hlbších vrstvách dejinného smerovania.

Niekoľko prekvapení

Predseda NR SR Pavol Paška (uprostred) a minister zdravotníctva SR Ri-
chard Raši (vľavo) poklepkali 9. novembra 2009 základný kameň stavby 
Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny vo Fakultnej nemocnici L. 
Pasteura v Košiciach. Vpravo riaditeľ Inštitútu nukleárnej a molekulárnej 
medicíny Igor Marin.  FOTO TASR - František Iván

Dokončenie z 1. strany
jedného z  najväčších kritikov rozpočtu, 
exministra financií Ivana Mikloša. Za ab-
solútne nekorektné z jeho strany ozna-
čil, že  „v čase hlasovania o štátnom 
rozpočte dal prednosť ohováraniu tej-
to vlády a rozpočtu v Slovenskom roz-
hlase“.  Podľa predsedu vlády SR Ro-
berta Fica  schválenie štátneho rozpočtu 
je významným krokom v období hlbo-
kej svetovej hospodárskej krízy a bude 
viesť k ďalšej stabilizácii našej krajiny. Vlá-
dy všetkých členských krajín EÚ sú pod-
ľa premiéra postavené pred vážnu úlohu 
ako pripraviť a zabezpečiť rozpočet, ktorý 
má predpoklady nielen bojovať proti krí-
ze, ale súčasne rešpektuje nastavené so-
ciálne štandardy a bude v roku 2010 zna-
menať aj konsolidáciu verejných financií. 
Slovenskej vláde sa to podľa neho po-
darilo. Deficit verejných financií má 
v budúcom roku klesnúť z tohtoroč-
ných 6,3 % na 5,5 %. V nadväznos-
ti na prijatý rozpočet vládny kabinet 
na svojom mimoriadnom rokovaní pri-
jal opatrenia na podporu zvyšovania 
zamestnanosti. Ministri majú prostred-

níctvom svojich rozpočtových a príspev-
kových organizácií preferovať pri rieše-
ní platobnej neschopnosti podnikov ich 
štandardnú reštrukturalizáciu. Do konca 
tohto roka preto vláda pripraví nove-
lu zákona o konkurze a reštrukturali-
zácii. Podpredseda vlády Dušan Ča-
plovič predloží návrh na efektívnejšie 
čerpanie peňazí z fondov európskej 
únie, s dôrazom na ich využívanie 
na udržanie zamestnanosti a podpo-
ry nových pracovných miest. Minister 
hospodárstva Ľubomír Jahnátek má zin-
tenzívniť podporu investičných projektov 
a tvorbu priemyselných parkov v regió-
noch s vysokou mierou nezamestnanosti. 
Vláda tiež zvýši svoju aktivitu v oblasti zís-
kavania a podpory zahraničných investí-
cií. Popri aktívnych opatreniach na trhu 
práce považuje  premiér za dôležité za-
bezpečiť aj sociálny štandard ľudí, kto-
rí boli prepustení z dôvodu hospodárskej 
krízy. Vládnym kabinetom prijaté opatre-
nia by mali pozitívne ovplyvniť vývoj neza-
mestnanosti na Slovensku. Tá sa pritom 
podľa  Roberta Fica „nevymyká z európ-
skeho trendu.“

Ale v prípade emisnej kauzy padol za vlá-
dy Roberta Fica konkrétny minister. Do-
konca okrem Mariana Janušeka o post 
prišiel aj Viliam Turský a predseda vlády 
presadil odobratie rezortu, ktorý patril 
podľa koaličnej zmluvy jeho partnerovi 
SNS. teda veci sa konkrétne riešili 
a riešia v reálnom čase, kedy došlo 
k pochybnostiam a momentálne sa 
tieto podozrenia prešetrujú. Čiže sa 
prešetrujú priamo v reálnom čase.
Pritom za osem rokov Dzurindovej vlá-
dy ľudia, ktorí boli priamo podozriví z 
netransparentného konania, naďalej 
sedeli vo vládnych funkciách a dnes sú 
Dzurindovými pobočníkmi. Spomeňme 

žiarivý príklad Ivana Mikloša, ktorý 
je jeho podpredsedom v strane a bol 
Dzurindovym vicepremiérom, ba i mi-
nistrom financií a to aj v čase, keď 
vyšlo najavo, že pri predaji podielu v 
Slovenskom plynárenskom priemysle 
pre nepoistenie kurzových pohybov 
prišla Slovenská republika odhadom 
o osem miliárd korún, čiže takmer 
300 miliónov eur!
A to nehovoríme o predaji strategického 
monopolného majetku, ale len porovná-
vame konkrétne škody, ktoré mohol ten 
– ktorý minister spôsobiť. Nehovoriac o 
priamej Dzurindovej zodpovednosti. V 
prípade emisného škandálu však vlastnú 

zodpovednosť premiér Fico riešil značne 
radikálne a to aj za cenu možného pádu 
vlády, ak si uvedomíme, že reálne hrozil aj 
rozpad koalície. Čiže, Dzurindove vyjad-
renia spôsobovali divákom pri televíznych 
obrazovkách priam záchvaty smiechu.
z najlepších Dzurindových bonmotov 
spomeňme vetu: „V každej ľudskej 
činnosti je dôležitý výsledok.“ Prí-
padne ďalšie jeho vyjadrenie, že „je 
to obrovský podvod“ alebo, že „je to 
zjavne práčka peňazí“. Ak si priráta-
me ďalšie vyjadrenie predsedu SDKÚ, 
že k podvodu s emisiami malo prísť v 
období, „keď ľudia strácajú prácu,“ 
to sa už naozaj nedalo od smiechu 
vydržať. Veď či hádam pri výpredaji 
strategického majetku Slovenska za 
jeho ôsmich vlád ľudia prácu získava-
li? Spomeňme si na obrovskú neza-
mestnanosť po roku 1998, ktorá ata-
kovala dvadsať percentnú hranicu a 
to vo svete nemali žiadnu krízu, ktorá 
by sa odrážala na slovenskom hospo-
dárstve. Ľudia si za Dzurindu hľadali 

prácu v zahraničí a dnes, keď o ňu 
tam prichádzajú a vracajú sa späť, 
nemajú sa kde doma umiestniť.
Preto toľko smiechu nad slovami expre-
miéra, ktorého vyjadrenia dvíhajú bránicu 
ľuďom žijúcim na Slovensku a pamätajú-
cim si časy, keď ľudia bez nohy prichá-
dzali o invalidné dôchodky, lebo veď mali 
zdravú ešte aj druhú nohu, tak prečo by 
nemohli chodiť do práce? Dzurindove 
obdobie vlády na Slovensku sa označuje 
ľudovo medzi ľuďmi ako hrôzovláda. Čas 
temna, v ktorom ryžovali nadnárodné 
spoločnosti na našej biede. A Dzurindo-
ve vlády im to umožňovali. Dnešná bieda 
je navyše tiež do značnej miery výsled-
kom Dzurindovej vlády, ktorá za osem 
rokov otvorila ekonomickými reformo-
mami z Miklošovej dielne ekonomiku na 
80 percent. Toľko sme závislí na vývoze 
tovarov do zahraničia. A teda ak v me-
dzinárodnom svete zúri kríza, najviac to 
pociťujú najotvorenejšie ekonomiky, teda 
Slovensko v prvej línii.

StANISLAV HÁBeR

keď expremiér M. dzurinda o morálke káže

AGRESÍVNE OpOzičNé fARizEjStVO

„za vašej vlády sa dejú neskutočné krádeže a lúpeže,“ povedal v diskusii s 
Dušanom Čaplovičom bývalý premiér Mikuláš Dzurinda v diskusii StV o 5 mi-
nút 12, v ktorej sa v nedeľu 25. októbra skloňovala téma emisných predajov 
na ministerstve životného prostredia. toto vystúpenie predsedu SDKÚ by si 
zaslúžilo otA za rok 2009 v kategórii najlepší humorista. V prípade emisnej 
kauzy sa hovorí o strate dvoch miliárd korún, teda cez 60 miliónov eur pre 
našu spoločnosť, ak by sa emisie predávali iným spôsobom. Pritom nie je 
jasné, za aké peniaze sa predávali emisie za Dzurindovej vlády?
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DeFINícIA uSVeDČuje
Zároveň Kusý jedným dychom dodáva vlast-
nú definíciu, čo znamená totalita. Teda, že sú 
zabetónované sociálne istoty za cenu, že „dr-
žíte hubu a krok“. to isté však dnes v tzv. 
demokracii chce zrejme aj Kusý. Ak ne-
chce Weissa počúvať, čo hovorí o 17. no-
vembri 1989, nemusí tak robiť. Ale Weiss 
o 17. novembri hovoriť môže. A hovorí o tom 
zaujímavo. Nakoniec, veď bol prvým pono-
vembrovým predsedom Komunistickej strany 
Slovenska. A on v podstate odovzdával moc 
ľudu – demokracii. A robil to bez zbytočných 
prieťahov. Preto sú jeho spomienky zaujímavé 
a autentické. A ak hovorí, že november 1989 
nás oslobodil všetkých, nielen disidentov, pre-
nasledovaných, či zamlčovaných, nuž niet dô-
vodu mu neveriť.

Prečo by si nemohli november 
1989 pripomenúť najvyšší ústav-
ní činitelia? Predseda vlády, pre-
zident a predseda parlamentu?
 
Urobili tak v piatok 13. novembra na spoločnej 
konferencii, na ktorej hovoril aj disident číslo 
jedna spred roku 1989 a to kardinál Ján Chry-
zostom Korec. Nebolo viac prenasledované-
ho človeka, ktorý by si to bol dnes zaslúžil, aby 
jeho slová zazneli práve v tento čas.

VLÁDA MoRÁLNeHo PoRIADKu
A kardinál hneď v úvode zdôraznil, že nemieni 
súťažiť v príhovoroch, veď do roku 1989 sa 
vôbec nemohlo hovoriť, keďže nám chýbala 
sloboda. Poukázal na fakt, že slovenská sa-
mostatnosť sa v roku 1992 zakladala na cyrilo-
metodskej tradícii, jej dedičstve a historickom 
odkaze. Podľa Korcových slov, všetci ľudia sú 
pod vládou morálneho poriadku a preto nie je 
možné šliapať po cti názorového protivníka. 

Desatoro vzniklo z potrieb člove-
ka a jeho význam sa odrazil aj v 
slovenskej ústave, či v základnej 
zmluve s Vatikánom.

Obzvlášť zaujímavo vyznela kardinálova úvaha 
nad otázkou, kam spadlo a kde hľadať strate-
né slovenské vlastenectvo? V tomto myšlien-
kovom kontexte Korec odsúdil nekritický 
obdiv kapitalizmu a správanie tzv. finanč-
ných žralokov, ktorých kroky našli svoj od-
raz v súčasnej hospodárskej kríze: „Každý 
majetok má aj sociálne pozadie.“
Túto myšlienku kardinál rozvíjal v ďalších úva-
hách o spoločenskom dobre, subsidiarite, v 
morálnych a kultúrnych hodnotách, ktoré ľudí 
spájajú. Upozornil na výroky Svätého otca ne-
dávno v Prahe, kde Benedikt XVI. Dával dôraz 
na potreby mládeže k životu vo svojom národe 
a spoločenstve, v ktorom sa rozvíja.

o SeGReGÁcII A APARtHeIDe
Rozhorčenie predsedu parlamentu pri vystú-
pení nad tým, že niekto diktuje iným, kto smie 
a kto nesmie spomínať na časy spred dvadsia-
tich rokov, je rovnako na mieste. Pavol Paška 

hovoril o ideologickej segregácii a mal prav-
du. Politické kastovníctvo na Slovensku nemá 
nič spoločné s demokraciou. 

„Je tu skupina ľudí, ktorá si pri-
vlastnila názor,“ povedal Paška, 
čím vystihol súčasný stav. 

Ak sa niekto vysmieva, že v čase revolúcie 
kachličkoval kúpeľňu, je to úbohosť, veď o 
revolúcii sa v regiónoch vedelo len z pošuš-
kávania. Oficiálne média mlčali. Súkromné 
média neboli a západné vysielače chytali len 
ľudia bývajúci v okolí Bratislavy. A potom 
všetci dobre poznáme ten stav, ako ľudia 
zo dňa na deň menili svoje kabáty. Len je-
den intelektuál tej doby – Vladimír Mináč 
– dokázal povedať: mám len jeden kabát, 
starý a ošúchaný s mnohými dierami, ale 
prevracať ho nebudem.
A keď Mináč v diskusii so štrajkujúcimi 
študentmi povedal, že síce zasiali, ale vý-
sledky žať nebudú, takmer ho šli lynčovať, 
aby neskôr pochopili hĺbku jeho proroc-
kých slov. Dnes po dvadsiatich rokoch to vi-
dieť najlepšie. Ako pripomenul predseda NR 
SR, len 17 percent ľudí v prieskumoch hovorí, 
že je spokojných s kapitalizmom. 

Lenže u nás vidieť snahu o vytvá-
ranie ideologického apartheidu 
skupinky intelektuálov. A zvyšok 
je opäť mlčiaca väčšina, ktorá 
sa má báť povedať svoj názor? 
Aby nedopadli ako Paška, ktorý 
dôrazne protestoval proti ozna-
čeniu, že by mal byť bolševikom. 

Pritom je jasné, že mandát má od ľudí priamo 
vo voľbách podľa pravidiel parlamentnej de-
mokracie, nie získaný revolučným spôsobom. 
Naopak, Pašku desí predstava, že niekto v 
opozícii chce maďarský model vyhnaním ľudí 
do ulíc a rozdeľovaním spoločnosti.

INšPeKtoRI DeMoKRAcIe
Premiér Robert Fico na konferencii k novem-
bru hovoril o inšpektoroch demokracie. Bez 
diskusie si ich treba vážiť za postoje v pravý 
čas. Neskôr však už vyčerpali vlastný tvorivý 
potenciál, prípadne sa ho snažili využiť iným 
smerom. Stačí si spomenúť na ich tvrdenia, 
že štát nemôže byť dobrým vlastníkom a tak sa 
bohatstvo štátu dostalo do zahraničných rúk. 

A dnes by chceli opäť kontrolo-
vať stav demokracie. Pritom pre-
miér poukázal na právny rámec 
takéhoto konania, keď už v roku 
1996 Ústavný súd SR rozhodol, 
že pri privatizácii strategického 
priemyslu sa ohrozujú základy 
budúcich možností slovenské-
ho hospodárstva.

Nakoniec, za všetko hovoria čísla. Najvyššia 
nezamestnanosť doteraz na Slovensku bola 
v roku 2001, keď bolo evidovaných ľudí bez 
práce viac ako 508 tisíc. Najnižšia, naopak 
bola v roku 2008, kedy úrady práce evidovali 
287 tisíc záujemcov o zamestnanie. V tom pr-
vom prípade bol pri moci Mikuláš Dzurinda. V 
roku 2001 „zúrila“ vo svete konjunktúra, len 
na Slovensku bola bieda. 

Experiment dvoch Dzurindovych 
vlád priniesol Slovákom prepad 
životnej úrovne na dlhých osem 
rokov a bol úplne zbytočný. 

Pritom bez práce bolo najmenej ľudí v čase, 
keď vo svete vypukla najhrozivejšia svetová 
hospodárska kríza a na Slovensku bola na-
šťastie vtedy Ficova vláda. takú sú fakty. K 
vyrovnaniu s reálnou mzdou z roku 1989 
prišlo až po dvadsiatich rokoch. Čiže Slo-
vensko sa spamätáva z prechodu k de-
mokracii naozaj dlho a bolestne.
Dnes máme vládu, ktorá zastavila privati-
záciu bratislavského letiska a získala späť 
do štátnych rúk transpetrol. Pre mladých 
sa vytvárajú možnosti nových mladoman-
želských pôžičiek, znížila sa DPH na lieky 
a knihy s cieľom pri zlepšení hospodár-
skej krízy aj znižovania DPH na potraviny. 

obmedzilo sa bezbrehé obohacovanie 
dôchodcovských správcovských spoloč-
ností a štát dôsledne uplatňuje svoje prá-
va pri regulácii energií. takže sociálny 
štát je súhrn všetkého dobra, ktoré môže 
touto cestou občan získať. Nie je dôvod 
smútiť za bývalým režimom. Dobré je sa po-
učiť. Zobrať si pozitíva zo skúseností, aké má 
naša spoločnosť. Spory o novembri 1989 
sú nezmyselné. Europoslanec Boris Zala to 
vysvetlil za všetkých, keď pripomenul, že vý-
sledky revolúcie v skutočnosti nerealizoval len 
ľud v prvých slobodných voľbách, ale tí, ktorí 
spoločnosť k týmto voľbám priviedli.

Boli to najmä členovia prvej po-
novembrovej vlády SR národné-
ho porozumenia na čele s Mi-
lanom Čičom a ponovembrový 
predseda Slovenskej národnej 
rady Rudolf Schuster so svojim 
vtedajším parlamentným tímom. 

Bez ich práce by to nebolo možné. A Kusý by 
možno mohol Weissove spomienky počúvať, 
lebo práve Weiss brzdil aktivity vtedy ešte čin-
ných dogmatických komunistov zo starého re-
žimu, ktorí ešte do volieb v roku 1990 boli pri 
moci. StANISLAV HÁBeR
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Konferencia Slovensko a odkaz Novembra 1989 sa konala v piatok 13. novembra 2009 
na bratislavskom Bôriku za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča, predsedu Národ-
nej rady SR Pavla Pašku, predsedu vlády SR Roberta Fica (na snímke vľavo) a kardinála 
Jána Chryzostoma Korca (na snímke vpravo).  FOTO TASR - Štefan Puškáš

po dvadsiatich rokoch môžeme porovnávať
Politológ Miroslav Kusý sa nechal počuť, že je výsmech, ak by jemu mal 
Peter Weiss hovoriť o význame novembra 1989. takto vysvetlil, prečo ne-
prijal účasť na vedeckej konferencii Slovensko a odkaz novembra 1989. 
jedno je isté, o význame Novembra 1989 by mali hovoriť všetci, ktorí 
majú na to vôľu. taký je princíp demokracie. Každý, kto sa chce vyjadriť, 
by mal na to dostať možnosť. Spor pamätníkov udalostí spred dvadsiatich 
rokov je smiešny. onedlho tu už nebudú. Raz príde doba, keď pamätníci 
jednoducho nebudú na svete. Aj potom sa bude určovať, kto smie o 17. 
novembri hovoriť a kto nie?
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MAjetoK PoLItIKoV
Závisť a majetkové spory boli od-
jakživa vďačnou témou ľudovej 
slovesnosti. V súčasnosti je tiež 
periodicky sa vracajúcou témou 
najmä bulvárnych médií a nevy-
hýba sa ani parlamentu. Noviná-
ri „odhaľujú“ majetky politikov, a 
politici stále pripravujú zákon o 
priznávaní majetku, ktorý by uro-
bil poriadok. Ale všetko pripomí-
na nekonečný seriál. Stále sa 
nenašla odpoveď ako to urobiť, 
aby sme neporušili zákon, vyhli 
sa retroaktivite a dodržali princíp 
prezumpcie neviny.
Najnovší návrh novely do ma-
jetkového seriálu  je od poslan-
ca Gábora Gála, ktorý chce, 
aby politici zverejňovali aj poži-
čaný majetok. Inšpiroval ho naj-
mä Ján Slota. Ten tvrdí, že luxus 
ktorým sa chváli (autá, jachta, stí-
hačka...) je požičaný. Podľa Gá-
lovho návrhu novely ústavného 
zákona o ochrane verejného zá-

ujmu by boli politici povinní pri-
znať aj všetky svoje príjmy, ktoré 
nepodliehajú dani vrátane divi-
dend. 
Čo s tým urobia naši volení zá-
stupcovia v parlamente? Stotož-
ní sa záujem väčšiny poslancov 
s verejným záujmom? Pretože o 
tejto zhode je celý majetkový se-
riál.

DoBRý A zLý PoPuLIzMuS?
takmer každý návrh vlády na 
riešenie sociálnej krízy nazý-
va opozícia populizmom. Keď 
bola súčasná opozícia vo vlá-
de, aj ich návrhy označova-
la vtedajšia opozícia za popu-
lizmus. A najviac populizmu 
(ako sme zvyknutí hovoriť) sa 
objavuje pri volebných kam-
paniach. Kto sa má v tom vy-
znať?
Podľa slovníka cudzích slov, 
je populizmom to, čo sa ľu-
ďom páči. A keď chce politik, 

aby ho ľudia počúvali, musí 
hovoriť to, čo ich osloví. Musí 
navrhovať riešenia ich problé-
mov, teda musí hovoriť popu-
lárne veci. označiť každé vy-
stúpenie za populizmus v tom 
negatívnom zmysle ako sa to 
u nás zaužívalo, je nekvalifi-
kovaný a zjednodušený po-
hľad. treba sa pozrieť na to, 
či sľuby majú vecné, ekono-
mické a technické predpo-
klady na splnenie. Dzurindove 
dvojnásobné platy sú najlep-
šou ukážkou negatívneho po-
pulizmu. 
Práve od novinárov občania 
očakávajú, miesto zjednodu-
šeného škatuľkovania, vec-
ný pohľad na reálnosť sľubov, 
a najmä po určitom čase ich 
odpočet. 
V našej politike už niekoľko 
funkčných období pôsobia tí 
istí ľudia. je také ťažké po-
zrieť sa na to, ako v čase, keď 

boli pri vláde a vo funkciách,  
plnili svoje sľuby?

ĽAVou zADNou?
O ľahkej a jednoduchej úlohe sa 
zvykne hovoriť: „To zvládnem aj 
ľavou zadnou“. Napadlo mi to pri 
diskusiách o tom či sa poslanci 
NRSR vzdajú mandátu v prípa-
de zvolenia za predsedu samo-
správneho kraja. Väčšina tvrdi-
la, že zvládnu obidve funkcie, a 
niektorí dodali, že druhý plat ve-
nujú na dobročinnosť, aby si ne-
bodaj občania nemysleli, že im 
ide iba o peniaze. Mať dve za-
mestnania nie je neobvyklé. 
Mnohí občania tak riešia zvýše-
nie svojho životného štandardu, 
alebo splácanie hypotéky. Väč-
šinou ide o zamestnania, ktoré 
sa robia v riadnom pracovnom 
čase. Stačí vykonávať funkciu 
župana a poslanca len v riadnom 
pracovnom čase? Je to také jed-
noduché? jozeF šucHA

GLoSÁr Slovenského rozhľadu

AKo SA zBAVIŤ 
KoNKuReNtoV
Mostíky, ktoré mu poslúžili ako 
odrazové, z moci svojho úradu 
prerába na padacie.
teRAz IDe o to
Aké má slovenský dôchodca plá-
ny do budúcnosti? Jednoduché: 
Svoje si už odrobil, teraz mu pôj-
de o to, aby aj čosi zarobil.
DeFINícIA
Život je lotéria a kapitalizmus 
tombola.
z oRDINÁcIe V RuŽoVej 
zÁHRADe
Možno nazvať pôrodníka na kon-
ci jeho profesijnej kariéry odro-
dilcom?
PoDIVNÁ KARIÉRA
Až keď bol nastrčený, prestal sa 
cítiť odstrčený.
DIStRIBÚcIA KRVI
Hoci sa v televíznych kanáloch 
brodíme v krvi, v nemocniciach 
jej majú nedostatok.
ČoSI zo ŽIVotA
Odvážnemu praje šťastie, zbabe-
lému vedenie.
AKČNý PRoGRAM
Chodieva s pánmi na lov, lebo si 
chce vyloviť válov.
SKLAMANý oDSKAKoVAČ
Stále odskakuje od práce a stá-
le narieka, že nemôže veľmi vy-
skakovať.
NÁš KoNíČeK
Podľa frekvencie odsudzovania 
cudzích činov je súdnictvo naším 
celoživotným koníčkom.
KAŽDý ASPoŇ RAz
Každý aspoň raz pocíti nutkanie 
bilancovať svoj život. Obzrie sa a 
čo vidí? Početný súbor nepocho-
piteľných životných chýb.
HoLANDSKý PRíKLAD
Holanďania ukázali, že človek 
premôže aj more, keď namiesto 
svojich lopatiek použije na pre-
čerpávanie vody lopatky veter-
ných mlynov.
PRAVDA o ceNoVej 
PoLItIKe
Akciová cena vzniká vtedy, keď 
je nehorázna cena nahradená 
cenou iba nadsadenou.
PoVzBuDeNIe
Žijeme síce krátko, ale nech je 
nám povzbudením, že dovozové 
žuvačky vydržia tak dlho! Raz to 
bude od puberty až do senility.

poLITICkÉ 
SENTENCIE

MILAN KeNDAPhDr. MILAN PIoVARČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

Bohatstvo ľudí dráždi a na-
vádza na zlé. Jeho základom 
sú peniaze, ktoré majú vládu 
nad všetkými vecami okolo 
nás. Hovorí sa, že železo je 
škodlivé, ale škodlivejšie ako 
železo je zlato. Zlato – ber-
me ho ako symbol bohatstva 
– dokáže napríklad ľahko 
prekonať bdelú stráž, rozra-
ziť steny lepšie ako mocný 
blesk. No a báť sa meča a 
smrti tak málo, to dosiahne 
jedine túžba po zlate. Ľudia 
sa totiž pustia do všetkého, 
len keď im ponúknu veľké 
odmeny. Ľudí posadla veľká 
túžba po vlastníctve. A láska 
k peniazom rastie úmerne s 
tým, ako vzrastá bohatstvo. 
Obdobie, v ktorom žijeme, 
to sú skutočne zlaté časy: 
Za zlato najväčšiu česť, za 
zlato aj priateľstvo máš. Veď 
či nevidíme v každodennom 
živote, že kto akú hromadu 
peňazí vo svojej pokladni-
ci chová, takú dôveru má? 
Dnes mnohí hovoria: ničoho 
nie je dosť! Budeš vážený 
len natoľko, aký bohatý bu-
deš. Zlato však má aj svoj 

rub: starosť oň a stálu chuť 
byť ešte bohatším. Kto má 
mnoho, žiada si ešte viacej. 
Žiadostivosti nie je dosť, pri-
rodzenosti stačí aj málo. Kto 
mnoho žiada, tomu mnoho 
chýba, a kto už má dostatok, 
nech nič viacej nepýta, lebo 
sa bude pokladať za pijavicu. 
Zisk má príjemnú vôňu, nech 
má akýkoľvek pôvod. Je však 
známkou slabého ducha ne-
vedieť zniesť bohatstvo. Len 
chudoba je bezpečná, lebo 
bohatstvo privoláva nebezpe-
čenstvo. Je ťažké opatrovať 
veľké peniaze a nie je ľahké 
uchovať si ich pre seba, lebo 
si na ne robia zálusk mnohí. 
Ale... Všetko raz opustíš a 
dedič odrazu získa tvoje ob-
rovské bohatstvo. Ľudia ne-
raz nechápu, akým veľkým 
príjmom je šetrnosť, aj keď 
niekedy prichádza neskoro, 
až potom, keď je už človek 
na dne. Chudoba núti člove-
ka, aby vytrpel mnohé. Dnes 
len cennosť má cenu: za zla-
to môžeme získať úrady, za 
zlato priateľov, chudák, ten 
nič neznamená. A chudák, 
ktorý chce napodobňovať bo-
háčov, sa zničí. Najviac bude 
mať ten, kto si bude priať naj-
menej, pretože aj to málo ho 
môže urobiť šťastnejším ako 
bohatstvo nenásytného. 

V Bidovciach v okrese Košice - okolie sa 9. novembra 2009 konala TB po rokovaní v súvislosti 
s projektom Geoterm - využívanie geotermálnych vôd pri Košiciach. Na snímke vľavo predseda 
dozornej rady Geoterm a člen predstavenstva SPP Hans Gilbert Meyer, vpravo minister hospodár-
stva SR Ľubomír Jahnátek.  FOTO TASR - František Iván

Ad: Ľútosť sudcom nepomôže
Dňa 4.11.2009 bol zverejnený článok p. Hábera „Ľútosť sud-
com nepomôže“. Posielam k nemu nasledovnú reakciu:

Pán Háber asi nemal možnosť prečítať obsah dokumentov päť viet 
a výzvy sudcov. Ak by si ich totiž skutočne prečítal, zistil by, že to 
nie je o ľútosti, ani o „nárekoch“, že to je o konkrétnych problé-
moch v justícii vo vecnej rovine a o návrhoch na ich riešenie. V do-
kumentoch sa nesťažujeme na množstvo práce, na nízke odmeny, 
ani na slabý administratívny servis. Hovoríme o potláčaní slobody 
prejavu, o zasahovaní do nezávislosti sudcov, o zneužívaní dis-
ciplinárnych konaní. Ak otvorená kritika toho, čo sa v súdnictve 
v súčasnosti deje, je podľa pána redaktora Hábera rebélia a ná-
tlaková akcia, mal by sa zamyslieť nad tým, či aj on nepatrí medzi 
tých, ktorí si „nevšimli“, že tu bol nejaký 17. november 1989. 
Odkiaľ berie pán redaktor Háber informácie o práci sudcov, ktorí 
tieto dokumenty podpísali? Na základe čoho si dovoľuje spochyb-
ňovať a dehonestovať ich prácu? Videl konkrétne výsledky práce 
aspoň niektorých z nich? Pán redaktor pravdepodobne nepatrí k 
tým, ktorí vedia pracovať aj na úkor svojho voľného času a svojej 
rodiny, ak ide o veci, ktoré si to v určitých situáciách vyžadujú. K 
tým, ktorí to dokážu bez toho, aby to bolo na úkor ich práce. Mož-
no mu nič nehovorí „vyšší princíp“. Škoda. Mohol sa nás najskôr 
aspoň opýtať.  Katarína Javorčíková, sudkyňa

Asi je to typicky slovenské. Veď už samotná prí-
prava osláv 20. výročia udalostí z novembra 1989 
poukazuje na to, že ani toto jubileum nedokáže 
aspoň na niekoľko hodín dať dohromady tých, 
ktorí vraj vtedy „bojovali“ za tie najkrajšie ideály. 
Predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi skutočne nemožno 
nič vyčítať. Na oslavy pozval všetkých, ktorí si to, podľa 
neho, zaslúžia. Bez rozdielu na to, ktorou politickou 
cestou sa neskôr vybrali. O to viac prekvapujú postoje 
F. Gála, E. Gindla a M. Kňažku. Tí pozvanie jednodu-
cho odmietli. Doslova zaráža aj postoj Martina Bútoru, 
exveľvyslanca SR vo Washingotne - dával podmienky, 
po splnení ktorých je ochotný sa osláv zúčastniť! Nuž, 
takáto predstava je na obrovské míle vzdialená diplo-
matickému prístupu k celej záležitosti. Pán Bútora si 
myslí, že urobil pre zmenu spoločenského systému 
viac, ako napríklad M. Čič. Nuž, myslieť si môže kaž-
dý to, čo chce. Prevažná väčšina obyvateľov Slo-
venska ani dnes poriadne nevie, kto to vlastne 
M. Bútora je, a v novembri 1989 ho poznalo iba 
zopár bratislavských intelektuálov. Na druhej stra-
ne P. Paška potvrdil ako už neraz, že mu nerobí žiadny 
problém vyjsť v ústrety aj poslancom a politikom, ktorí 
stoja na opačnom politickom brehu. Tak napríklad, 
František Mikloško ho požiadal, aby s oficiálnym prí-
hovorom vystúpil aj niekto, kto v novembrových dňoch 
zakladal Maďarskú nezávislú iniciatívu pri VPN, z kto-
rej neskôr vznikli tri politické strany. P. Paška bez 
váhania súhlasil a tak šancu dostal súčasný po-
slanec NR SR a zároveň člen neparlamentného 
Mostu-Hídu László Nagy. Tí, ktorí si myslia, že len 
a len oni sú tí praví revolucionári, majú oslavovať 17. 
november 1989 sami a po svojom. Len akosi nevedia 
poradiť tým, ktorí následkom spoločenských zmien 
po roku 1989 stratili zamestnania, sociálne istoty, 
a niekedy dokonca strechu nad hlavou – ako a kde 
majú oslavovať oni. Najviac ale asi bude tých, ktorí nič 

sláviť nebudú, z ich pohľadu nie je čo. Oslavy bez ko-
munistov – tak kričia poniektorí „revolucionári“ a hrajú 
sa opäť na veľkých hrdinov. je to síce paradoxné, 
ale bez komunistov by k žiadnym novembrovým 
udalostiam v roku 1989 nedošlo. V ďalších dňoch 
práve komunisti vo vládach, či už národných, alebo vo 
federálnej, svojím rozhľadom zabránili vzniku chaosu 
a destabilizácie, lebo to sú sprievodné znaky každé-
ho prevratu. Pritom sa u nás nemuselo vyhlasovať ani 
stanné právo, ani žiadne ďalšie opatrenia, obmedzu-
júce život a pohyb obyvateľstva. Boli tu ešte armáda, 
zNB aj Ľudové milície. ozbrojené zložky, ktoré 
riadili komunisti. Aj tie nechali udalostiam voľný prie-
beh a nijako ich neovplyvňovali. Dokonca aj Občian-
ske fórum v Prahe a VPN v Bratislave spolu vytvárali 
nové vlády tak, že na čelo vlád sa dostali komunisti 
– v Bratislave Milan Čič, v Prahe Marián Čalfa. Vo vte-
dajšom Česko-Slovensku nebola revolúcia ani oran-
žová, ani biela, ani červená, ani čierno-biela. Akurát, 
že tých zaslúžilých revolucionárov je z roka na 
rok stále viac a viac. je to asi tak, ako to nieke-
dy bývalo s partizánmi. Čím viac rokov prešlo od 
Povstania, tým viac pribúdalo jeho účastníkov. Tých 
najväčších „revolucionárov“ tipu M. Bútoru, F. Gála, 
M. Kňažku, L. Snopku a ďalších by viac malo zaujímať 
to, že dnešní –násťroční o nich nevedia nič. Mnohí 
stredoškoláci v Prahe i Bratislave na otázku, čo sa 
udialo v novembri 1989 svorne odpovedajú: „Vtedy 
k nám prišli Rusi!“ Takéto vyjadrenia už teda žiadny 
komentár nepotrebujú. Azda iba jednu poznámku: i 
keď naši historici nepatria medzi hviezdy vo svojom 
odbore (česť výnimkám!) predsa ani jeden z nich do 
učebníc dejepisu nezaradí kapitoly o hrdinských či-
noch F. Gála, M. Kňažku, L. Snopka a ďalších, ktorí – 
na veľké prekvapenie ešte stále žijú v tom – že to boli 
oni, ktorí otočili kolesá dejín. Nuž, keď si to ale stále 
myslia, tak nech oslavujú. Po svojom... (vm)

Predseda NR SR Pavol Paška pred nikým nezatvoril dvere, naopak 

Každý môže oslavovať po svojom...

SĽuBoVALI, SĽuBoVALI... 
Pri príležitosti 20. výročia novembrových udalostí v roku 1989 médiá 
dávali a ešte stále dávajú veľký priestor rôznym tzv. revolucionárom a 
disidentom. Jedným z nich je aj Fedor Gál, ktorý napríklad na adresu 
súčasného premiéra Roberta Fica povedal, že „ak by režim nepadol, 
tak Fico by bol poslušný nomenklatúrny komunistický káder.“ Nuž, F. 
Gál by mohol svoju pozornosť viac sústrediť na to, prečo sa tak málo 
z toho, čo on a ďalší „protagonisti“ revolúcie (pokiaľ vlastne nejaká 
bola) nesplnili prakticky nič z toho, čo sľubovali. Alebo iba žalostne 
málo. Okrem toho pán Gál by mal raz a navždy s tým „ako to bude a 
čo by bolo, keby...“ mal raz a navždy prestať. Zatiaľ z jeho predpo-
kladov nevyšlo nič. Sám sa odsťahoval do Prahy vraj preto, lebo na 
Slovensku vládne antisemitizmus, samostatná republika nemá žiad-
nu budúcnosť, nebude tu žiadna demokracia, ale iba bieda. Napriek 
tomu, že mu nevyšiel žiadny tip, veští naďalej a zdá sa, že má z toho 
dokonca radosť. Asi sa preto stále viac a viac začína podobať na 
hazardných hráčov, čím viac im nevychádzajú ich tipy a predpovede, 
tým viac vkladajú do stávok a hracích automatov.  (vm)

Bez cIGARety V BARe?
Minister zdravotníctva chce zaviesť zákaz fajčenia aj v baroch. Tak 
to je už čosi proti logike. Ak to naozaj myslí vážne, tak potom by 
sme mali bary premenovať na nočné jasle alebo nejako podobne. 
V takom prípade by to bolo logické. Ale zákaz fajčenia v nočných 
baroch, to je to isté, ako zakázať sa moslimovi modliť. Na druhej 
strane sa takéto iniciatívy nie veľmi zlučujú s ľudskými právami, aj 
keď samozrejme ide o ľudské zdravie. Ale kto si ho chce chrániť, 
ten si ho uchráni, a kto si ho chce zničiť, tak si ho zničí. V tom je tiež 
krása demokracie, hoci nezdravá. (dk)
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Slovenská reprezentácia postupom na majstrovstvá sveta 2010 v Juhoafrickej republike vystuži-
la sebavedomie celej spoločnosti a ukázala cestu ako prekonať typicky „slovenské“ zaváhanie v 
rozhodujúcich momentoch. Povedal to predseda vlády SR Robert Fico na slávnostnom stretnutí 
s národným tímom 12. novembra 2009 v Bratislave. Pre nabitý futbalový itinerár sa od októbro-
vého historického postupu na MS zišla reprezentácia prvýkrát až teraz, čo využil aj slovenský 
premiér, aby si pozval k sebe zverencov Vladimíra Weissa aj s celým realizačným tímom. Na pri-
jatí sa zúčastnili zo strany vlády aj minister vnútra Róbert Kaliňák, minister školstva Ján Mikolaj 
a splnomocnenec vlády pre mládež a šport Dušan Galis.  Na snímke vpravo premiér  SR Robert 
Fico,  zľava Stanislav Šesták, Miroslav Karhan, Radoslav Zabavník a  Martin Jakubko. 

FOTO TASR - Martin Baumann

Dokončenie z 1. strany
subjektmi o preplatení časti odvodov na zamest-
nancov. Rovnako sa osvedčilo aj zavedenie prí-
spevku na podporu vytvorenia nového pracov-
ného miesta alebo možnosť štátnej garancie v 
prípade úverov, ktoré si brali malí a strední pod-
nikatelia. „Vo všeobecnosti teda môžeme 
hovoriť o úspešných opatreniach, ktoré vlá-
da v boji proti dopadom krízy prijala v tom 
najkrízovejšom období, kedy ešte rezonova-
li dôsledky najmä finančnej krízy. Dnes sú 
to predovšetkým dôsledky sociálneho cha-
rakteru, ktoré nám prinášajú tlak na hospo-
dársky život“, povedal Robert Fico.
Vláda SR 9. novembra 2009 uložila všetkým 
ministrom, aby prostredníctvom rozpočtových 
a príspevkových organizácií a najmä zástup-
cov štátu, štátnych podnikov a obchodných 
spoločností s majetkovou účasťou štátu pre-
ferovali prípadné riešenie platobnej neschop-
nosti hospodárskych subjektov využitím inštitú-
tu reštrukturalizácie. „Máme osobitný zákon 
o konkurze a reštrukturalizácii, pričom re-
štrukturalizácia je, samozrejme, podstat-
ne citlivejší a zmierlivejší prístup k podniku, 
ktorý má platobnú neschopnosť. A napriek 
tomu, že máme možnosť ísť cez konkurz, 
napriek tomu, že máme možnosť využiť zá-
kon o strategických podnikoch, ktoré vláda 
Slovenskej republiky označí ako strategic-
ké, budeme mať predkupné právo v prí-
pade, že sa správca konkurznej podstaty 
rozhodne takýto podnik predať alebo roz-
predať. Stále si myslíme, že najšetrnejší a 
najcitlivejší prístup pre podniky, ktoré sa 
dostanú do platobnej neschopnosti, je prá-
ve štandardná reštrukturalizácia. teda je tu 
jasný pokyn uprednostňovať reštrukturali-
záciu ako spôsob riešenia prípadnej platob-
nej neschopnosti“, zdôraznil premiér. V tomto 
duchu navrhlo ministerstvo spravodlivosti v spo-
lupráci s ministrom financií posilniť zákon číslo 7 
z roku 2005 o konkurze a reštrukturalizácii, kto-
rý bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom 
konaní tak, aby reštrukturalizácia dostala pred-
nosť pred inými spôsobmi riešenia platobnej ne-
schopnosti. 
Podpredseda vlády Dušan Čaplovič a minister 
výstavby a regionálneho rozvoja Igor Štefanov - 
ako dvaja najvýznamnejší predstavitelia vlády z 
hľadiska čerpania fondov – dostali úlohu, aby 
do 31. decembra 2009 predložili ďalšie návr-
hy, ktoré budú smerovať k využívaniu pomoci 

a podpory z fondov európskeho spoločenstva 
predovšetkým na udržateľnosť v zamestnanos-
ti a na tvorbu nových pracovných miest. „Keď 
sme schvaľovali Strategický referenčný rá-
mec, vtedy bola absolútna konjunktúra, da-
rilo sa celej európe a nastavovali sa tieto 
programy predovšetkým do oblasti infor-
mačnej, na podporu infraštruktúry. teraz sa 
musíme na to pozrieť znovu a povedať, či tie 
rozhodnutia, ktoré sme prijali v oblasti fon-
dov, dostatočne zohľadňujú aj potreby krí-
zy, ktorá siaha na pracovné miesta. Preto 
očakávam od týchto dvoch ľudí z vlády, že 
prídu s návrhmi, čo ešte urobiť, aby sa tie 
fondy predovšetkým využívali na udržanie 
zamestnanosti a na tvorbu nových pracov-
ných miest. Pretože často sa fondy používa-
jú aj tak – a to je v európe normálny trend 
- že sa povedzme dá veľmi veľa peňazí do 
informatizácie, kde nie je taký tlak na vytvá-
ranie pracovných miest, ako v niektorých 
iných oblastiach“, podčiarkol predseda vlády.
Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek dostal 
od vlády SR úlohu, aby sa pustil do podpory ta-
kých investičných zámerov, ktoré by mali byť 
umiestnené v regiónoch, kde miera nezamest-
nanosti je vyššia v porovnaní s priemerom ale-
bo tam, kde  miera zamestnanosti je významne 
ohrozená. V spolupráci s ministrom zahranič-
ných vecí musí minister hospodárstva uskutoč-
niť rokovania v centrálach kľúčových zahranič-
ných investorov a rokovať s nimi o podmienkach 
možnosti zotrvania a rozšírenia ich priemyselnej 
produkcie. „Ministerstvo hospodárstva teraz 
veľmi presne monitoruje situáciu u investo-
rov, ktorí na Slovensku pôsobia. Akonáhle 
by sa ukázalo, že je ohrozená zamestna-
nosť, musí rokovať, musíme hľadať ďalšiu 
cestu podpory týchto investorov aby tu zo-
stali, plus, ak je záujem rozšíriť výrobu na 
Slovensku, v tomto bude mať určite investor 
ďalšiu podporu zo strany štátu. Nepôjde len 
o investorov zahraničných, ale bavíme sa aj 
o investoroch, ktorí sú priamo zo SR“, uvie-
dol Robert Fico.
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny do-
stala za úlohu celý rad opatrení, ktoré sa týkajú 
predovšetkým posilnenia postavenia nezamest-
naného. „Tu by som chcel zdôrazniť, že vláda 
Slovenskej republiky je jednoznačne presved-
čená, že problematiku nezamestnanosti na Slo-
vensku môže vyriešiť len hospodársky rast.“

(krs)

EuRópA jE V ObDObÍ KRÍzY

Zamieňanie hodnôt

Toto je síce demokracia, ale človek 
si to ani na námestiach v novembri 
1989 tak nepredstavoval, všetci sme 
si totiž vtedy „sľubovali lásku“. A ľudia 
verili, že to tak aj bude, nech budú 
politické strany takého či onakého 
zamerania. 

IDeÁLNA PReDStAVA, 
hlavne po vzniku Slovenskej republi-
ky bola taká, že bude existovať aká-
si vízia budúcnosti mladej republiky, 
ktorá sa bude po istých obdo-
biach doplňovať, samozrejme za 
účasti všetkých politických strán 
a potom voľby po štyroch rokoch 
budú len o tom, či nová vládna 
garnitúra dá prednosť tej-či onej 
častí vízie budúcnosti Slovenska. 
Žiadna vízia budúcnosti Slovenska 

dnes neexistuje. Dzurindová vláda 
za osem rokov vlastne o žiadnej vízii 
neuvažovala. Išla v tradičných šľapa-
jach liberalizácie nielen trhu ale aj 
spoločnosti, Predávala strategický 
majetok, uháňala do NAto, čo 
bola zároveň aj podmienka vstupu 
do eÚ. Bola to čudná hra, ale hrala 
sa. Dnes sme aj tam, aj tam, máme aj 
Schengen, aj euro. Dzurindova vláda 
v čase veľkej nezamestnanosti 

VÔBec NeBojoVALA 
o sociálne postavenie občanov, zau-
jímavé, že dnes v opozícii sa o to ve-
hementne snaží. Čo to má vlastne za 
program, raz tak, inokedy onak? Keď 
prišla terajšia vládna koalícia, jasne 
tlmočila svoj program sociálneho štá-
tu. Ak by sme mali nejakú víziu Slo-

venska do budúcnosti, tak určite by 
to mal byť sociálny štát, od toho by sa 
mali potom odvíjať všetky ostatné kro-
ky. Vlastne, museli, lebo inak by sa 
nedali naplňovať sociálne zábezpeky 
pre ľudí. Nedávny výskum, ktorý sa 
uskutočnil v 27 krajinách a na vzorke 
29 tisíc ľudí ukázal, že 

KAPItALIzMuS 
v tej klasickej podobe nesplnil ich 
očakávania. Respondenti zároveň 
v tomto výskume vyjadrili názor, že 
vlády by mali viac pracovať na regu-
lácii finančného sektora a štát by mal 
vlastniť väčší podiel v strategických 
priemyselných podnikoch. jedno-
ducho prevláda názor, že kapita-
listické zriadenie v tej klasickej 
podobe zlyhalo. Ale vráťme sa na 
Slovensko, keď sa súčasná vláda 
snaží vyjsť zo svetovej krízy, ho-
vorme to jasne, svetovej krízy ka-
pitalizmu ako takého, tak terajšia 
opozícia, ktorá aj na Slovensku k 
tej kríze prispela, jednoducho od-
mieta všetky vládne kroky. Nieke-

dy to pripomína staré známe – a just 
budeme proti. Slovenská zvlášt-
nosť spočíva v tom, že doteraz sa 
každá vláda snažila obrátiť všetko 
predchádzajúce hore nohami. Sú-
časná Ficová vláda to neurobila. 
Postupovala kontinuálne. A tak 
opozícia tvrdí, premrhala to, čo 
sme my vytvorili.
To je však tak argument pre hlúpeho 
Jana, pretože nemá žiadnu logiku. 
Tak ako nová webová stránka opozí-
cie „obnovme“. To je už 

PoRIADNy LAPSuS, 
lebo obnoviť to, čo bolo za osem ro-
kov Dzurindovej vlády, bola by doslo-
va samovražda Slovenska. 
ukazuje sa, že ešte dlho nebude 
mať Slovensko svoju víziu do bu-
dúcnosti, bez ohľadu na to, či sme 
podpisom Lisabonskej zmluvy aj 
čosi stratili, aj získali. európska 
únia však tiež nemá nijakú víziu 
do budúcnosti. A tak sme na tom 
rovnako. Len s tým rozdielom, že EÚ 
vie čo chce a my to na Slovensku ne-

vieme a dlho ani vedieť nebudeme. 
Nevieme byť takým kočišom, aby obi-
dva kone zapriahnuté do voza ťahali 
spoločne. Nečudo, že volič v takomto 
protirečení 

StRÁcA zÁujeM 
o politiku, o dianie, a stále menej sa 
podieľa na verejnom živote spoloč-
nosti. Na Slovensku je to tak, ako keď 
dvaja spia na dvojposteli a jeden pre-
mýšľa, ako tomu druhému urobiť všet-
ko tak, aby nemohol zaspať a aby sa 
každé ráno neprebúdzal spokojne.
oslavy 17. novembra boli také, 
aké boli. Často sa stalo ešte pred 
nimi, že niektorí protagonisti do-
slova otrávili diváka, čitateľa a po-
slucháča. Hovorilo sa kadečo, pí-
salo sa tiež kadečo, keď deti píšu 
o tom, čo nevideli, tak to je potom 
problém. A tak nebolo tu dvadsať 
rokov po novembri ani to, aby si 
všetci podali ruky a pred zrakom 
národa sľúbili, hoci nie lásku, tak 
aspoň vieru v budúcnosť štátu.

DušAN KoNČeK

oSLavy 17. NovEMbra poTvrdILI, žE ZjEdNoTENIE SLovÁkov jE v NEdohľadNE

argument opozície nemá žiadnu logiku
Dvadsiate výročie osláv 17. novembra máme za sebou a oslavo-
vali sme ich tak, ako je to pre Slovákov príznačné. Každý osve. 
Ale toto má na Slovensku dlhú tradíciu. Aj oslavy SNP neoslavo-
vali všetci, ani rok 1968, a tak ani rok 1989. zjednotenie Slová-
kov je naozaj v nedohľadne, vždy sú tu tí čo ťahajú „hóta“ a tí čo 
ťahajú „čihi“.

Dokončenie z 1. strany
Jeho stále živé slová režú do súčasných problé-
mov in medias res, keď hovorí, že človek môže 
byť v hmotnom nadbytku spokojný len obme-
dzene, lebo človek nie je dobytok: „Musí mať 
možnosť sa duchovne rozvíjať.“
A také niečo režim do roku 1989 znemožňoval. 
Ak sa človek duchovne nerozvíja, začne nenávi-
dieť iných a nakoniec aj sám seba. Preto máme 
dnes skreslený pohľad za dvadsať rokov, keď 
hodnotíme úspechy minulého režimu v sociál-
nej oblasti. to je to, o čom hovoril Svätý otec 
ján Pavol II. pri prvej návšteve Slovenska v 
roku 1990, aby sme so špinavou vodou ne-
vylievali aj umyté dieťa. Tým umytým dieťaťom 
myslel prepracovaný sociálny systém štátu, kto-
rý sme zlikvidovali v mene kapitalizmu.
Spomínali aj iné osobnosti. Novembrovým mu-
žom nepochybne bol Fedor Gál. Ten zasa hovo-
ril o pocitoch, aké mal vtedy z Alexandra Dubče-
ka. Tento líder Pražskej jari bol vraj podľa Gála 
mužom minulosti, lebo sa bál slova kapitaliz-
mus. My, čo v ňom dnes žijeme, však vieme, že 
Dubček sa bál právom. Rovnako prorocky nás 

pred stratou sociálnych istôt varoval Svätý otec. 
Je šťastím, že slovenské dejiny majú kardinála 
Korca. Človeka, ktorý bol odsúdený a väznený 
komunistickým režimom. Napriek svojim kvali-
tám a vzdelaniu smel pracovať len ako robotník. 
Učí nás tomu, že všetky zjednodušenia sú plo-
ché a vedú k extrémizmom. Slovensko sa ne-
môže vrátiť do socializmu. Môže sa však snažiť 
o to, aby bolo sociálnym štátom, ako ho definu-
je aj slovenská ústava.
Dekan Katolíckej univerzity v Ružomberku 
Imrich Vaško nás upozorňuje, že kardinál 
Korec „je svätý muž“. O tom nik nepochybuje. 
Naopak, kardinál Korec sa k tejto svätosti do-
stal ako svätec – mučeník. Nevzdal sa viery na-
priek prenasledovaniam. Bol som sa kedysi po-
zrieť vo väznici na Pankráci v Prahe. Kedysi tam 
fašisti väznili a týrali za presvedčenie môjho sta-
rého otca. Neskôr možno v tých istých úzkych a 
maličkých kobkách väznili a týrali komunisti kar-
dinála Korca. Preto aj my pristupujme k 17. 
novembru s pietou. Neodsudzujme všetko, čo 
priniesol a nechváľme všetko, čo nám vzal. Nie-
kedy sa tieto hodnoty totiž ľahko zamieňajú...
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Utešujete sa, že je to len náhoda. Navští-
vite pre svoje sebauspokojenie aj ďalšie 
podniky s peňažnými automatmi. Obraz v 
každej z nich je podobný. Ešte deťúrence, 
ktoré by mali pozerať možno aj obnovené 
večerníčky v STV orientované na vštepo-
vanie rozvoja prirodzenej kultúry mladého 
človeka, vkladajú bankovky a mince do 
nenásytného gágora automatu a ako neprí-
četní vyvádzajú, keď neuspejú. Väčšinou, 
aj keď sa na nich na chvíľu usmeje šťastie, 
odchádzajú s dlhým nosom. Namiesto 
toho, aby sa poučili, skúšajú to opätov-
ne. Ťažko povedať, či peniaze na ten-
to, podľa nich nevinný hazard dostali 
od rodičov, či ich obetovali zo svojho 
vreckového, či nebodaj si od niekoho 
požičali v dobrej viere, že po výhre ich 
vrátia. začína to vždy prvými úspešný-
mi, alebo aj neúspešnými pokusmi. Žiaľ 
nie len tých úspešných, ale aj tých, čo 
od začiatku len prehrávajú, nakoniec 
tento hazard chytí do svojich pazúrov a 
nepustí. Keď túto nebezpečnú odchýl-
ku rodičia, prípadne škola spozorujú, 
mnohokrát len s veľkou námahou sa 
im darí týmto deťom pomôcť. Aj keď sa 
i za pomoci psychológov podarí ich opäť 
dostať na nohy, sú poznačení na celý život. 
Ako tomuto neželanému, nebezpečnému, 
mravnosť ohrozujúcemu javu zabrániť? O 
rozhovor na uvedenú otázku sme požiadali 
poslankyňu NR SR Katarínu Tóthovú.

Ako vnímate nerešpektovanie zákona o 
zákaze účasti mladistvých do 18 rokov 
na hazardných hrách?
Nerešpektovanie tohto zákona vnímam veľ-
mi citlivo. Myslím si, že je to vážny spolo-
čenský problém. Vek do 18 rokov je obdo-
bie, kedy závislostiam na alkohol alebo na 
hazardné hry - najmä na hracie automaty 
- podliehajú mladiství rýchlo. Lekári pritom 
signalizujú, že ich liečba je veľmi zložitá. 
Viackrát som v poslednom období orien-
tačne nahliadla do herní s hracími automat-
mi. Zistila som pritom, že sa tam zdržujú a 
hrajú aj deti, čo je zákonom zakázané. Žiaľ, 
osobne som sa presvedčila, že sa zákon 

nedodržiava a nedodržiavanie zákona sa 
nesankcionuje. Osobám do 18 rokov je pri-
tom zo zákona zakázaná účasť na hazard-
ných hrách a prevádzkovateľ hazardnej hry 
je povinný vykonávať v herni stály dozor na 
zabezpečenie dodržiavania litery zákona. 
Je len na škodu veci, že kontrolovať toto 
ustanovenie zákona pre daňové orgány 
nie je výslovná zákonná povinnosť, ale iba 
možnosť. Kým zákon nie je dodržiavaný, 
kontrolovaný a jeho porušenie sankciono-
vané, je to otázka viac-menej iba pekne de-
klarovaného právneho ustanovenia, ktoré 
sa v praxi nedodržiava. Nebezpečnosť ne-
dodržiavania zákona môžem dokumentovať 
aj konkrétnym prípadom, ktorý sa vyskytol 
v okruhu mojich známych. Chlapec sa stal 
závislým od hracích automatov natoľko, že 
to spôsobilo finančnú katastrofu v rodine a 
jeho osobnostné zlyhanie viedlo až k samo-
vražde. Žiaľ, nie je to ojedinelý prípad. 

V súvislosti s prerokúvaním návrhu no-
vely zákona o hazardných hrách, ako 
by ste si vedeli predstaviť vylepšenie 
tohto zákona tak, aby sa zvýšila účin-
nosť ochrany mladistvých pred hazard-
nými hrami? 
Svoju predstavu o vylepšení právnej úpra-
vy som už prezentovala v Ústavnoprávnom 
výbore NR SR pri prerokovávaní vládneho 
návrhu, ktorým sa navrhuje novelizácia 
zákona č. 171/2005 Z z. o hazardných 
hrách. Hlavným obsahom predkladaného 
vládneho návrhu zákona, do ktorého ešte 
v tomto volebnom období navrhnem začle-
niť povinnú kontrolu spomínaného zákazu, 
je podriadiť pokerové hry určitým daňovým 
povinnostiam, ktoré zvýšia príjem štátneho 
rozpočtu. Som toho názoru, že keď sme 
už vstúpili do tohto zákona, považujem za 
nutné a spoločensky užitočné riešiť aj spo-
mínaný naliehavý spoločenský problém. V 
zákone by sa výslovne ustanovila príslušné-
mu daňovému orgánu, ako orgánu štátnej 
správy povinnosť, uskutočniť do roka urči-
tý počet kontrol dodržiavania ustanovení 
zákona, ktorý zakazuje hrať hazardné hry 
osobám do 18 rokov. 

Vieme, že ani ten najlepší zákon bez 
dôslednej kontroly a primeranej sank-
cie za jeho nedodržiavanie uvedený 
problém neposunie dopredu. Aká je 
vaša predstava o kontrolnom mecha-
nizme, ako aj o pokutách, ktoré by za-
ručili vysokú účinnosť zákona?
Kontrolný mechanizmus by vlastne spočí-
val v tom, že by príslušný daňový orgán bol 
v zmysle zákona povinný napríklad vykonať 
do roka určitý počet vopred neohlásených 
kontrol dodržiavania zákonného zákazu 
hrať hazardné hry osobám do 18 rokov. 
Zákon je už dnes konštruovaný tak, že za 
porušenie zákona prevádzkovateľom ha-
zardnej hry hrozí dosť vysoká pokuta (od 
takmer 16 600 do takmer 100 000 EUR 
(500 000 – 3 000 000 Sk)). Myslím si, že 
ustanovenie sprísňujúce kontrolu by malo 
veľký spoločenský význam a výrazne by 
mohlo obmedziť neželanú spoločensky 
nebezpečnú účasť mladistvých na hazard-
ných hrách. Do štátneho rozpočtu by mohli 
pribudnúť aj potrebné financie, ktoré by 
platili prevádzkovatelia hazardných hier za 
nesplnenie zákonnej povinnosti. Navyše, 
takéto pokuty by mohli slúžiť ako regulátor 
dodržiavania zákonov v právnom štáte.

Poslankyňa NR SR Katarína tóthová v 
závere nášho rozhovoru vyslovila poľu-
tovanie nad nezáujmom ostatných mé-
dií o túto spoločensky veľmi aktuálnu 
problematiku, ku ktorej sa už vyjadro-
vala aj na rokovaní ústavnoprávneho 
výboru. 

VLADIMíR DoBRoVIČ

Hovoríme s KAtARíNou tótHoVou, poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky

Ochránime naše deti pred hazardnými hrami?

Drogové závislosti predstavujú ob-
rovský problém, ktorý nerozlišuje 
medzi vekom, pohlavím, etnickou či 
štátnou príslušnosťou. Systematická 
práca s drogovo závislými a výrazné 
aktivity v oblasti prevencie dokážu riešiť 
tento 

ceLoSVetoVý PRoBLÉM. 
Európska únia k tejto téme 5. novem-
bra 2009 predstavila Súhrnu správu 
za predchádzajúci rok. Nakoľko na jej 
tvorbe sa podieľali členské krajiny únie, 
Slovenská republika je tiež jedným zo 
spoluautorov. 
„Rok 2008 bol z pohľadu analý-
zy drogovej problematiky nielen 
obdobím štatistických údajov, ale 
aj konkrétnych projektov, ktoré 
pomáhali pri liečbe i prevencii,“ 
uviedla Zuzana Miková, riaditeľka Ge-
nerálneho sekretariátu Výboru minis-
trov pre drogové závislosti. Riaditeľka 
ďalej konkretizovala: „V uplynulom 
roku bolo v nízkoprahových zaria-
deniach, ktoré sa špecializujú na 
terénnu prácu, poskytnutých viac 

ako 200 000 injekčných ihiel a 
striekačiek pre klientov, čo má mi-
moriadny význam v prevencii šíre-
nia infekčných chorôb. Aj napriek 
tomu, že sa zvýšil dopyt po liečbe, 
v minulom roku stúpol počet úmrtí 
súvisiacich s drogami. Na priame 
predávkovanie zomrelo 25 osôb,“ 
dodala Z. Miková. Vedúci Národné-
ho monitorovacieho centra pre drogy, 
Imrich Šteliar, považuje protidrogovú 
prevenciu za jeden z pilierov protidro-
govej politiky. Inštitucionálne ju podľa 
neho zabezpečujú 

šPecIALIzoVANÉ 
organizácie rezortov školstva, zdravot-
níctva, práce a sociálnych vecí a vnút-
ra. Spolu s nimi aj s ďalšími partnermi 
bol v roku 2008 zrealizovaný projekt 
„Zlepšovanie a rozširovanie resociali-
začnej a rehabilitačnej starostlivosti od 
psychoaktívnych látok. Ďalším, rozsa-
hom väčším projektom, na ktorom par-
ticipovalo 8 európskych štátov a koor-
dinoval ho Inštitút drogových závislostí, 
bolo „Zlepšenie prístupu do liečby 

pre problémových užívateľov alko-
holu a drog.“ Tieto, aj mnohé ďalšie 
projekty, majú podľa zástupcov Gene-
rálneho sekretariátu Výboru ministrov 
pre drogovú problematiku opodstatne-
nie hlavne v súvislosti s viacerými zá-
vermi súhrnnej správy EÚ. Podľa nej je 
užívanie drog 

StÁLe VySoKÉ. 
Aj napriek tomu, že na Slovensku na-
rastá užívanie amfetamínov, kanabisu a 
extázy, v rámci EÚ dochádza k stabili-
zácii ich požívania. Užívanie heroínu a 
kokaínu v Európe je stabilizované, ne-
možno však hovoriť o klesajúcom tren-
de.  Zuzana Miková považuje spoločné 
predstavenie výsledkov súhrnnej sprá-
vy v Bruseli a Bratislave za symbol spo-
ločného postupu a dobrej koordinácie, 
ktoré predstavujú súhru, aká je dôležitá 
v protidrogových aktivitách. Drogy po-
važuje za obrovskú hrozbu, ktorá 
ničí ľudí, mení osudy a rozbíja rodi-
ny. Preto podľa nej v boji s drogami 
neexistuje súcit. 
Boj proti drogám je jediná prospešná 

vojna. Na Úrade vlády SR sa uskutočni-
lo jesenné rokovanie Výboru ministrov 
pre drogové závislosti a kontrolu drog. 
Rokovanie k 7 bodovému programu 
zvolal a viedol podpredseda vlády SR 
pre vedomostnú spoločnosť, európske 
záležitosti, ľudské práva a menšiny Du-
šan Čaplovič. 
Podľa jeho slov je boj proti drogám jedi-
nou prospešnou vojnou, ktorá potrebu-
je silné a účinné zbrane. Preto na roko-
vaní výboru ministrov rezonovali 

otÁzKy PReVeNcIe, 
informovanosť, ochrany zdravia a pod-
porných podujatí. Vicepremiér SR 
Dušan Čaplovič predložil na rokova-
ní Návrh na prerozdelenie dotácií 
poskytnutých Úradom vlády SR v 
tomto roku na podporu programov 
v oblasti realizácie protidrogovej 
politiky vlády SR a opatrenia na 
odstránenie problémov pri uklada-
ní a praktickej realizácii protialko-
holických a protitoxických liečení 
ústavnou formou ukladaných súdmi 
v trestnom konaní. Hodnotiaca komi-

sia odporúčala finančnú podporu 24 
úspešným žiadateľom v celkovej výške 
takmer 741.000 € v rámci II. a III. výzvy. 
Medzi podporenými projektmi sú aktivi-
ty z oblasti vzdelávania, kultúry, osvety, 
zdravia a tiež napríklad materiálové vy-
bavenie priestorov centier poradensko-
intervenčných služieb. Ďalšími bodmi, 
ktorým sa venoval výbor ministrov, 
bol napríklad Koncept včasného 
preventívneho zásahu pri prvouží-
vateľoch drog a jeho uplatnenie v 
podmienkach SR, Stav drogovej 
problematiky v Slovenskej repub-
like v roku 2008, ale aj Informácia 
o aktuálnom stave tvorby akčných 
plánov rozpracovania národnej 
protidrogovej stratégie na obdobie 
2009 – 2012 jednotlivými rezorta-
mi a tvorby predbežného návrhu na 
vytvorenie medzirezortného progra-
mu „Protidrogová politika“ a Infor-
mácia o aktuálnom stave realizácie 
projektu Prechodného fondu aloká-
cia 2006 pre oblasť socializácie. 

MIcHAL KALIŇÁK

Väčšina z nás, keď počuje o hazardných hrách, vidí pred sebou kasína s ru-
letou a stolíky vyhradené pre kartárov. už niekoľko rokov táto ich predstava 
však plne neodráža všetky obsahové atribúty hazardných hier. Najmä čo sa 
týka masovosti pomaly, ale isto začínajú mať navrch peňažné - hracie auto-
maty. Pokiaľ sa prevádzkujú v súlade so zákonom, ťažko proti ich existencii 
namietať. Čudné je však to, že takmer všetci prevádzkovatelia týchto automa-
tov „zabúdajú“ na zákon zakazujúci deťom zúčastniť sa na hazardných hrách. 
Pri pohľade na ešte deťmi obsadené peňažné automaty človeka až zamrazí. 

povinnosť ministerstiev
táto otázka ma napadne vždy, keď počujem o nákupoch 
štátu a štátnych inštitúcií. Mojim cieľom nie je polemizo-
vať nad ich opodstatnenosťou, ani nad tým či sa usku-
točňujú na základe tendra alebo priamym zadaním. Pre-
dovšetkým chcem poukázať na nezmyselnosť štátnych 
nákupov prostredníctvom sprostredkovateľských firiem. 
Považujem za dôležité zdôrazniť, že nie je to problém len sú-
časnej vlády, ale všetkých predchádzajúcich vlád. Je to ako s 
deťmi. Tie horšie stránky dospelých preberú takmer automa-
ticky. Na nevyhnutnosť 

DoDRŽIAVANIA zÁSAD SLušNoStI 
ich však musíme neustále upozorňovať. Tak ako v predchá-
dzajúcich vládach, aj v súčasnosti jednotlivé ministerstvá za-
dávajú štátne zákazky sprostredkovateľským firmám. Zrejme 
štátnym úradníkom vyhovuje, že za nie najhorší plat si pri štát-
nych zákazkách najímajú sprostredkovateľov, namiesto toho, 
aby sami obchod zrealizovali. 
Každé ministerstvo pritom má prinajmenšom niekoľko eko-
nomických a finančných oddelení, nezriedka aj celé odbo-
ry, prípadne i sekciu. Domnievam sa, že tak ako každý z 
nás, aj zamestnanci ministerstiev by mali za svoju mzdu 
odviesť určitý pracovný výkon. Nevidím dôvod prečo by 
ich činnosť mala skončiť zadaním podmienok tendra  
či priameho nákupu a samotnú realizáciu nechali na 
sprostredkovateľskú firmu. Veď aj ten „najskromnejší“ 
sprostredkovateľ si prihodí aspoň 30 až 35 percentnú 
províziu. Pri obchode za 10 miliónov eur takto získa 3 až 3,5 
miliónov eur. Z hľadiska výšky nákupov som pritom vybral prí-
klad na spodnej hranici. Pri miliardových obchodoch sú to 
však 

PRIAMo AStRoNoMIcKÉ SuMy. 
Po odrátaní zanedbateľných nákladov na sprostredkovanie 
získa sprostredkovateľská firma veľmi zaujímavú sumu peňazí, 
ktorú môže využiť na čokoľvek. Môžeme sa preto domnie-
vať, že z týchto peňazí môže vybraný sprostredkovateľ fi-
nancovať, otvorenejšie povedané i korumpovať aj dobre 
zaplatených štátnych úradníkov, ktorí o zadaní nákupu 
v jeho prospech rozhodli. Pritom nie je ani tak dôležité, 
či svoje rozhodovanie zakryli tendrom, alebo sprostred-
kovateľa vybrali priamym zadaním. Veď stačí „správne“ 
nastaviť pravidlá. Svoje rozhodnutie, ktoré je spravidla v 
súlade so zákonom, dokážu vždy obhájiť. Je to teda akoby 
začarovaný kruh. 
Ako z neho von? Prvou možnosťou je, že zrušíme ekonomické, 
finančné a právnické pozície na jednotlivých ministerstvách. 
Výber všetkých sprostredkovateľov uskutoční ministerstvo fi-
nancií. Vychádzať bude pritom len z kritéria najnižšej ceny pri 
dodržaní požadovanej kvality. 
zabezpečíme tým transparentnosť a obmedzíme pod-
mienky na korupciu. Druhou možnosťou je prenesenie 
zodpovednosti za organizovanie a uskutočnenie náku-
pov priamo na zamestnancov jednotlivých ministerstiev. 
štát následne pri nákupoch takto ušetrí 30 až 35 per-
cent finančných prostriedkov a jeho úradníci si svoju 
mzdu potom aj zaslúžia.  VLADo BoRšANSKý

S výrobcami a priekupníkmi drog nemajme súcit



	 7	 SAMOSPRÁVA	-	VOĽBY	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 November	2009

VoĽBy VÚc: V štyroch samosprávnych krajoch sa rozhodne o predsedoch v 2. kole 

VÝRAzNÝ ÚSpECH StRANY SMER-SD

V prvom kole volieb (14.11.) 
do vyšších územných celkov 
(VÚc) sa podarilo obhájiť 
svoje pozície štyrom teraj-
ším predsedom samospráv-
nych krajov. Nasledujúce štyri 
roky bude šéfovať v Košickom 
samosprávnom kraji zdenko 
trebuľa (Smer–SD, SMK, 
ĽS–HZDS, SF, Most–Híd, 
Liga–OLS, SOS, HZD; 60,25 
%), v Trnavskom tibor Mikuš 
(nezávislý s podporou Smer-
SD, SNS a SZS; 52,99 %), 
v Nitrianskom Milan Belica 
(Smer-SD, SDKÚ-DS a KDH; 
60,27 %) a v Žilinskom samo-
správnom kraji juraj Blanár 
(Smer–SD, SNS, ĽS-HZDS, 
HZD, SZ, SF; 63,20 %). Účasť 
dosiahla 22,9 percenta. V pr-
vom kole volieb prišlo najviac 

ľudí k volebným urnám v Ban-
skobystrickom kraji (27,06 %), 
za ním nasleduje Prešovský 
(26,31 %), Žilinský (23,68 %), 
Košický (22,93 %), Nitriansky 
(21,81 %), Trenčiansky (20,59 
%) a Trnavský kraj (20,46 %). 
Najmenej ľudí prišlo voliť v 
Bratislavskom kraji, kde účasť 
dosiahla 19,46 percenta. Vy-
plýva to z oficiálnych výsledkov 
Ústrednej volebnej komisie, 
ktoré vyhlásila na dnešnej 
tlačovej konferencii. 
V Bratislavskom samospráv-
nom kraji sa v druhom kole 
volieb (28.11.) bude rozhodo-
vať v súboji o post predsedu 
medzi Pavlom Frešom (SD-
KÚ-DS, KDH, SMK, OKS a 
SaS; 41,29 %) a súčasným 
šéfom Vladimírom Bajanom 

(nezávislý s podporou Smeru-
SD, ĽS-HZDS, SZS a HZD; 
29,49 %). V Trenčianskom 
kraji postupuje do ďalšieho 
súboja z prvého miesta súčas-
ný predseda Pavol Sedláček 
(ĽS-HZDS, Smer-SD, SNS; 
45,55 %) a z druhého Martin 
Fedor (SDKÚ-DS, KDH, SaS, 
OKS; 29,72 %). V Banskobys-
trickom samosprávnom kraji 
budú súperiť Vladimír Maňka 
(Smer-SD a ĽS-HZDS; 35,40 
%) a Jozef Mikuš (SDKÚ-DS, 
KDH, OKS, Konzervatívni de-
mokrati a SaS; 28,80 %) a 
napokon v Prešovskom Peter 
Chudík (Smer-SD, ĽS-HZDS, 
HZD, SZS; 47,17 %) a Ján Hu-
dacký (KDH, SDKÚ-DS, SaS; 
24,66 %).
Najvyššia účasť voličov bola 

vo volebných obvodoch na vý-
chode Slovenska, konkrétne v 
Sobranciach (41,96 %), v Me-
dzilaborciach (38,19 %) a vo 
Svidníku (36,37 %). Naopak, 
najnižšia bola v Bratislave vo 
volebnom obvode číslo deväť 
(13,56 %).
celkovo sa volilo 408 po-
slancov zastupiteľstiev VÚc. 
Najúspešnejšia bola koa-
lícia ĽS-HzDS a Smer-SD, 
ktorá má v rámci Slovenska 
zvolených 101 poslancov, 
čo predstavuje 24,8 %. Ne-
závislých kandidátov bolo 
zvolených 55, čo je 13,5 %. 
Na treťom mieste skončila 
koalícia KDH a SDKÚ-DS, za 
ktorú bolo zvolených 50 po-
slancov, čo je 12,3 %.

(tASR)

Dokončenie z 1. strany
Úspech podľa neho spočíva v tom, že 
každý jeden kandidát na predsedu 
VÚc, ktorého nominoval, alebo pod-
poroval Smer-SD, buď vyhral v prvom 
kole, ale postúpil do druhého. Pozna-
menal, že ani jeden z nich neprepa-
dol, čo potvrdzuje správnosť ich vý-
beru. ocenil hlavne víťazstvo juraja 
Blanára v Žilinskom samosprávnom 
kraji a zdenka trebuľu v Košickom 
samosprávnom kraji.
Aj v prípade zloženia samosprávnych 
parlamentov zaznamenala strana veľký 
úspech. Ako zdôraznil, v porovnaní s 
rokom 2005 stúpol počet poslancov na 
celom Slovensku o 100 percent, a to zo 
69 na 137. „Posilnili sme si postavenie 
poslancov v každom jednom kraji,“ upo-
zornil Fico.
Na margo informácií o kupovaní hlasov 
rómskych voličov, či vynášaní prázdnych 
volebných lístkov v mestskej časti Koši-
ce-západ ešte pred uzatvorením miest-

ností poznamenal, že pri ktorýchkoľvek 
voľbách, kdekoľvek v Európe sa môže 
nájsť nejaký incident alebo sťažovateľ. 
„To je úplne normálne,“ zdôraznil s tým, 
že Slovensko má vybudovaný veľmi dob-
rý mechanizmus na to, ako sa zaoberať 
volebnými sťažnosťami.
Podpredseda strany a minister vnútra 
Robert Kaliňák doplnil, že polícia vy-
šetruje trestné oznámenie, ktoré bolo 
v súvislosti s prípadom v Košiciach 
podané. Podľa neho sa pri inventúre 
zistilo, že žiadny z volebných lístkov 
nechýba, preto daná udalosť nemoh-
la mať vplyv na priebeh a výsledok vo-
lieb v predmetnej mestskej časti.   
Za módu označil líder Smeru-SD to, že 
ten, kto prehrá, obviňuje druhého. „Ne-
budem komentovať urážky, ktoré sa na 
nás valia zo strany predstaviteľov opozí-
cie, lebo to nestojí za to. Prehrali hrubým 
spôsobom tieto voľby, čo si samozrejme 
nikdy nepriznajú,“ zdôraznil. „Vyprosil 
by som si od pána Dzurindu, aby 

prišiel s akýmikoľvek obvineniami 
na adresu Smeru-SD, pretože, ak tu 
niekedy niekto vládol na základe kú-
pených poslancov, tak vieme, kto to 
bol,“ reagoval tak na slová šéfa SDKÚ-
DS, ktorý vyhlásil, že koaličné strany na 
čele so Smerom-SD obviňujú strany sú-
časnej opozície z kupovania poslancov 
v minulom volebnom období, hoci na to 
nemajú žiadne dôkazy, pričom oni sami 
si kupujú rovno voličov. 
Fico privítal informáciu, že v tom-
to roku prišlo k volebným urnám 
takmer o 180.000 ľudí viac ako pri 
poslednom hlasovaní. Napriek tomu 
22,9-percentnú účasť považuje za 
nízku, ale neviní z toho voličov. Do-
mnieva sa totiž, že treba verejnosť 
viac informovať o dôležitosti a kom-
petenciách samosprávnych krajov. 
očakáva, že účasť voličov v druhom 
kole sa bude približovať tej z prvého, 
ktoré sa skončilo v sobotu 14. no-
vembra. (tASR)

„Pozitívum je, že sa zúčastnilo o pri-
bližne 180.000 voličov viac ako v 
roku 2005, ale vzhľadom na význam 
volieb do VÚC je účasť stále nízka,“ 
konštatoval generálny sekretár Sme-
ru-SD Ján Richter. S výsledkom volieb z 
hľadiska jeho strany je spokojný. „Mňa 
to červené Slovensko celkom poteši-
lo, volič začína vnímať rozdiel medzi 
politikou pravice a ľavice,“ odkázal 
poslancovi KDH Pavlovi Abrhanovi, pod-
ľa ktorého sa Slovensko „červená“, čo je 
potrebné zastaviť. Richter vyzdvihol najmä 
výsledok Juraja Blanára, ktorý v Žilinskom 
kraji zvíťazil už v prvom kole. „Budeme 
mobilizovať svojich voličov, aby Vla-
dimír Bajan zvrátil výsledok prvého 
kola,“ komentoval Richter výsledok volieb 
v bratislavskom VÚC, kde zvíťazil opozičný 
kandidát Pavol Frešo.
„V dnešnej situácii je 20-percentná 

účasť možno až príjemným prekva-
pením,“ reagovala poslankyňa SDKÚ-
DS Lucia Žitňanská. „Vnímam výsledky 
ako povzbudivé“.
Podľa SNS však nie je ani účasť na úrovni 
takmer 23 percent dostatočná. „Sčasti 
to môže byť aj výsledok reformy ve-
rejnej správy,“ poznamenal predseda 
poslaneckého klubu tejto strany Rafael 
Rafaj. Národniari preto plánujú zmeniť 
počet VÚC. „My sa nestotožňujeme s 
názormi, že by sme mali atomizovať 
regióny na ešte menšie celky, na-
opak, chceme ich počet redukovať,“ 
povedal. S výsledkami volieb predsedov 
VÚC je SNS spokojná, v prípade poslan-
cov rátala, že sa presadí vo vyššom poč-
te volebných krajov. SNS však dokázala 
uplatniť svojich poslancov tak z koaličnej 
pozície, ako aj z pozície samostatne kan-
didujúcej strany. 

„Považujeme za úspech, že sme potvrdili, 
že patríme medzi tri najsilnejšie strany,“ 
hodnotil voľby Pavol Abrhan (KDH). Vo-
lebná účasť bola podľa neho vyššia ako 
pri ostatných voľbách, stále však nie je 
dostatočná. „Som presvedčený, že 
SMK má masívnu podporu, máme 40 
poslancov v regionálnych parlamen-
toch,“ vyhlásil predseda poslaneckého 
klubu SMK Gyula Bárdos. V relácii krátko 
vystúpili aj štyria predsedovia VÚC, ktorí 
zvíťazili už v prvom volebnom kole. Ko-
šický predseda Zdenko Trebuľa označil 
za kľúčovú úlohu do budúcnosti budova-
nie cestnej infraštruktúry, podobne Juraj 
Blanár v žilinskom VÚC. Pre Tibora Miku-
ša v trnavskom VÚC bude teraz kľúčové 
nadviazať dobrú spoluprácu s regionál-
nym zastupiteľstvom, v ktorom majú väč-
šinu zástupcovia opozície. Predsedu nit-
rianskeho regiónu, Milana Belicu, najviac 
zaujímajú otázky udržania zamestnanosti, 
ako aj mladej a vzdelanej pracovnej sily 
vo VÚC. Po skončení ekonomickej krízy 
to totiž bude dôležitý faktor pri získavaní 
nových investorov.

(tASR)

Kandidáti na posty predsedov VÚC
s podporou strany SMER-SD. 
V prvom kole zvíťazili:

Do druhého kola volieb 
predsedov VÚC postúpili:

v Košickom samosprávnom 
kraji zDeNKo tReBuĽA 

60,25 %

v Nitrianskom samospráv-
nom kraji MILAN BeLIcA 

60,27 %

v Trnavskom samosprávnom 
kraji tIBoR MIKuš 

52,99 %

v Žilinskom samosprávnom 
kraji juRAj BLANÁR 

63,20 %

V Bratislavskom samosprávnom 
kraji sa v druhom kole volieb 
bude rozhodovať v súboji o post 
predsedu medzi Pavlom Fre-
šom (SDKÚ-DS, KDH, SMK, 
OKS a SaS; 41,29 %) a súčas-
ným šéfom VLADIMíRoM BA-
jANoM (nezávislý s podporou 
Smeru-SD, ĽS-HZDS, SZS a 
HZD; 29,49 %)

V Prešovskom samosprávnom 
kraji sa v druhom kole volieb 
bude rozhodovať v súboji o post 
predsedu medzi PetRoM 
cHuDíKoM (Smer-SD, ĽS-
HZDS, HZD, SZS; 47,17 %) 
a Jánom Hudackým (KDH, 
SDKÚ-DS, SaS; 24,66 %).

V Trenčianskom kraji po-
stupuje do ďalšieho súboja 
z prvého miesta súčasný 
predseda PAVoL SeDLÁ-
ČeK (ĽS-HZDS, Smer-SD, 
SNS; 45,55 %) a z druhého 
Martin Fedor (SDKÚ-DS, 
KDH, SaS, OKS; 29,72 %)

V Banskobystrickom samo-
správnom kraji budú súperiť 
VLADIMíR MAŇKA (Smer-
SD a ĽS-HZDS; 35,40 %) 
a Jozef Mikuš (SDKÚ-DS, 
KDH, OKS, Konzervatívni 
demokrati a SaS; 28,80 %)

Najúspešnejšia bola koalícia Smer-SD a ĽS-HzDS

Volič vníma rozdiel medzi pravicou a ľavicou
Účasť na prvom kole volieb do Vyšších územných celkov (VÚc) vo výš-
ke 22,9 percenta voličov hodnotia predstavitelia parlamentných strán 
ako skôr pozitívnu skutočnosť. zhodli sa na tom zástupcovia Smeru-SD, 
SDKÚ-DS, SNS, KDH, ĽS-HzDS a SMK v relácii StV o päť minút dvanásť 
15. novembra 2009.
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Pred slovenským veľvyslanectvom v Buda-
pešti, na Košutovom námestí a iných lokali-
tách Maďarska nacionalisti už neraz protesto-
vali proti nám Slovákom. Na transparentoch 
sa prezentovali s nápismi: BoLI SMe? SMe, 
BuDeMe! (Voltunk, vagyunk, leszünk!). Na 
ďalšom transparente bol nápis: DALI SMe 
VÁM NAšu zeM A Vy Ste NÁS NA FutBA-
LoVoM zÁPASe BILI! Nechýbal ani nápis: 
FeLVIDÉK PAtRí VeĽKÉMu uHoRSKu!, SLo-
VeNSKo je Ho... (Szar Szlovákia!). tieto di-
letantské vyhrážky Slovensku sú výsledkom 
cieľavedomej šovinistickej propagandy u na-
šich južných susedov.

Kde tkvie príčina nevedomosti dnešných Maďarov v 
dnešnom Maďarsku? Spytujem sa sám seba. Opäť sa 
možno vrátiť do dávnejšej a nedávnej minulosti. Vedia 
občania Maďarskej republiky (Maďarie), že sme tu od 6. 
storočia? Vedia, že už v 9. storočí bolo Zadunajsko obý-
vané našimi predkami, kniežaťom Pribinom a jeho synom 
Koceľom? Vedia, že tieto slovenské kniežatá dali v Za-
dunajsku vybudovať vyše tridsať kostolov? Tam, kde bol 
kostol, bol aj kňaz a kde bol kňaz, tam bola aj škola, v 
ktorej vyučovali kňazi z nitrianskeho zoborského učilišťa 
sv. Hypolita v duchu neskorších svätcov Cyrila a Metoda 
a nášho Gorazda?

SLoVeNSKÁ KRAjINA
V zadunajsku panovali slovenské kniežatá Pribina 
a jeho syn Koceľ. Krajina bola skultúrnená v duchu 
kresťanských tradícií. Vtedy o nomádskych prišel-
coch na poníkoch sa v zadunajsku nehovorilo. Knie-
ža Pribina nechal v Blatnohrade postaviť svoj hrad 
(základy nedávno objavila archeologička dr. Soňa 
czemiczká), kostol zasvätený Panne Márii. Starí 
Slováci klčovali lesy, obrábali polia, tak ako medzi 
tatrami a stredným Dunajom, ergo na Slovensku. zo 
zadunajska sa stala kultúrna krajina.
Koncom 9. storočia (896) vtrhli do Zadunajska bojové 
maďarské kmene. Napadli pokojamilovných obyvateľov. 
Zbúrali nejeden kostol. Prevzali staroslovanské a staroslo-
venské spoločenské zvyky, časť nášho jazyka (asi 10 – 12 
percent) slovných zásob a učili sa obrábať polia.
tieto historické reálie maďarská historiografia oby-
vateľom svojho teritória nepripomína. V školských 
učebniciach, ani v literatúre sa o predkoch, ktorí obý-
vali zadunajsko, nehovorí.

NIe „VeĽKÁ MoRAVA“!
Názov „Veľká Morava“ Maďari prekladajú ako „Morvaor-
szág“, čo v preklade znamená „Moravský štát“ (krajina). 
Historik sa ma spytuje: Kde je Morava? Odpoveď je jed-
noduchá. Morava je v Česku. Áno, Česi majú svoju histó-
riu „Morvaországom“, ale vy? Maďarský historik tvrdí: Vám 
Slovákom história začína našim Svätým Štefanom.
Mnohí historici neraz už poukázali na kamufláž, ktorá 
je spôsobená tendenčným názvom „Veľká Morava“, 
štátnym útvarom, ktorý de facto nikdy v 9. storočí, 
keď sa formovali staroslovenské dejiny, nejestvoval. 
V 9. storočí nie je ani jedna zmienka o „Veľkej Mo-
rave“. V dostatočnej miere to uviedol historik prof. 
Dominik Hudec (1917 – 2007) pod názvom Veľký 
omyl Veľká Morava, v knihe, ktorá vyšla v roku 1994 
a následne roku 1997 vo vydavateľstve Matice slo-
venskej v Martine.
Názov „Veľká Morava“ si vhodným spôsobom sformulova-
la pražská administratíva. Vraj byzantský cisár Porfyroge-
netos začiatkom 10. storočia v jednom spise uviedol ná-
zov Magna Morabia. Cisár na Slovensku, ani v Čechách 
nikdy nebol. Čo pod týmto názvom myslel? Rieku Moravu, 
ktorá rozdeľuje Slovensko s Českom? Alebo rieku Moravu 
v Srbsku, ktorá bola cisárovi z Byzancie bližšie ako naše 
teritórium?
Maďarskí historici oficiálne nepropagujú nášho pr-
vého panovníka kráľa Sama, ani kniežatá Pribinu, 
Koceľa, Rastislava, Mojmíra a kráľa Svätopluka. Pro-
pagujú, že „Veľká Morava“ je v Čechách a Česi môžu 
byť potomkovia „Veľkej Moravy“, toho teritória, ktoré 
spomína cisár Porfyrogenetos.

A SLoVÁcI V zADuNAjSKu – PRIBINA, KoceĽ?
Nie, týchto velikánov európskej kultúry naši južní susedia 
necitujú! Pritom vieme, že knieža Pribina nechal v Nitre 
na svojom dedičnom majetku postaviť Kostol sv. Emerá-
ma, prvý v stredovýchodnej Európe a prvý v slovanskom 
svete! Kostol prišiel roku 828 vysvätiť soľnohradský arci-

biskup Adalrám. Nitra sa roku 880 stala sídlom biskupa. 
Biskupstvá v Poznani (968), v Prahe (973), Ostrihome 
(1000) a Olomouci (1063) vznikli neskôr. Prečo obyvate-
lia dnešného Maďarska tieto historické reálie nepoznajú? 
Ostrihomské biskupstvo vzniklo až 120 rokov po nitrian-
skom biskupskom stolci! Kto teda zavádza verejnosť?

KLAPKoVe SuRMIty!
Sedel som pred komárňanskou radnicou pri soche gene-
rála Klapku. V meste, ktoré dodnes nenašlo miesto pre re-
prezentatívne bronzové súsošie patrónov Európy, svätcov 
Cyrila a Metoda. Sú inštalovaní na balkóne budovy Matice 
slovenskej. Je to vari jediné súsošie v Európe, ktoré je na 
balkóne!
Keď bolo presné poludnie – dvanásť hodín, z veži 
radnice zazneli mohutné údery bubnov, rinčali sur-
mity, ako keď ide vojsko do útoku. zo školských lavíc 
poznám túto revolučnú pieseň: Fel, fel vitézek a csa-
tára , a szent szabadság oltalmára... (Hore, hore hrdi-
novia do boja, za svätú slobodu...) zahraniční hostia 
ohúrení bubnovými salvami a trúbkami si generála 
Klapku (ktorého S. Petőfi odsúdil) fotografovali. Ne-
vedia, že Klapka bol Moravák a po maďarsky neho-
voril, tak ako generál Bem, Poliak, veliteľ maďarskej 
revolúcie v rokoch 1848 – 1849. tiež nehovoril po 
maďarsky.

SVÄtoPLuKoVA RíšA
Maďarskí nacionalisti dobre vedia, čo treba pred 
obyvateľstvom zatajiť a čo vyniesť na povrch, hoci 
aj rozprávky. Aj preto sú ľahko zmanipulovateľní. Na-
mýšľajú si, že v zadunajsku a pod tatrami boli prvý-
mi obyvateľmi. o Slovákoch sa vraj ani nechyrovalo! 
Neberú na vedomie, že naši predkovia v spomínanej 
lokalite žili už v 6. storočí. Balamutenie má za ná-
sledok, že pomýlenci si namýšľajú o Slovákoch, že 
títo začali žiť ako národ až po trianone, v roku 1918. 
Áno, vtedy vznikla prvá Česko-Slovenská republika, 
ale aj Maďarsko vzniklo až po trianone roku 1918. 
Dovtedy bola Budapešť pod kuratelou Viedne.
Uhorsko bolo mnohonárodným štátnym útvarom, kde žili 
nielen Maďari, Slováci, Srbi, Chorváti, Rumuni, Slovinci, 
Nemci, Rusíni... Áno, toto bolo Uhorsko 64 žúp. Obyva-
telia Uhorska obrábali úhorom ležiace polia. Otrokmi ze-
mepánov boli tak Maďari ako Slováci. Úradným oficiálnym 
jazykom bola latinčina, neskôr nemčina. Ťažiskom prie-
myslu v mnohonárodnom Uhorsku bolo Slovensko. Tu sa 
ťažilo zlato, striebro a iné vzácne rudy. Tu, v Kremnici sa 
razili mince... Na Slovensku sa stavali hrady, kaštiele... 
Tak by som mohol pokračovať.
V Nitrianskom Pribinovom kniežatstve, aj v zadunaj-
sku, kde po Pribinovej smrti prevzal žezlo jeho syn, 
nitriansky rodák Koceľ, pulzoval každodenný život 
plným priehrštím. Podobne aj v Rastislavovom a Moj-
mírovom kniežatstve, napokon v celej Svätoplukovej 
ríši (panovnícke sídlo mal v Nitre, kde aj zomrel). Áno, 
tu všade žili naši predkovia. tieto skutočnosti mani-
festujúci maďarskí gardisti a členovia tzv. národnej 
stráže asi nevedia. Sú to pochodujúci pajáci čakajú-
ci na príležitosť zapáliť pred našim veľvyslanectvom 
slovenskú zástavu. Kto platí týchto neokrôchancov? 
Kto je organizátorom nepokojov v duchu Kosova?

LAco zRuBec 
autor (na snímke Milana Piovarčiho) 

je publicista a spisovateľ 

NA MARGo PRoVoKÁcIí MAĎARSKýcH NAcIoNALIStoV

NEVEDOMCi AROGANtNE buRCujÚ!
KoLAteRÁLNe šKoDy A oBete V zVÄzoVej RePuBLIKe juHoSLÁVIA

NESLÁvNE vÝroČIE
uplynulo desať rokov od skončenia vojny uSA a NAto proti zväzovej republike 
juhoslávia. od 24. marca do 9.júna 1999 letecké sily NAto a uSA bombardovali 
juhosláviu takmer tri mesiace. táto vojna sa prezentovala svetu – ako letecké 
misie na záchranu etnických Albáncov žijúcich na území juhoslávie v Kosove. 
Viaceré kvalifikované rozbory a štatistiky o tejto vojne majú vypovedajúcu schop-
nosť. Na leteckých útokoch sa zúčastnilo 769 amerických a 320 európskych lietadiel. 
Vojenské zoskupenie NATO bombardovalo Juhosláviu 70 dní, 7 dní v týždni a 24 hodín 
denne. Uskutočnilo sa vyše 45 000 letov, odpálených bolo 10 000 rakiet s plochou 
dráhou letu a použitých bolo vyše 79 000 ton výbušnín. Podľa úplnejších štatistických 
údajov počas jedenástich týždňov vojenskej kampane 

zAHyNuLo 1 002 PRíSLušNíKoV 
Juhoslovanskej armády, 177 policajtov, 2 500 civilistov, medzi nimi 89 detí, zranených 
bolo 12 500 civilistov. Zahynulo tiež okolo 800 príslušníkov Ministerstva vnútra pri plnení 
služobných povinností v konfliktoch počas 90-tych rokov. Najviac mŕtvych bolo pri úto-
koch na osobný vlak pri Grdelici, na budovu Rádio – televízia Srbska v Belehrade, 
na mesto Surdulica, na autobus pri meste Luzani a na Niš. Najťažší letecký útok 
sa uskutočnil na kolónu Albáncov pri meste Prizren, ktorí utekali pred ohlásenými 
náletmi. z navigácii a povelov z útočiacich lietadiel je zaznamenaný rozkaz, ktorý 
svedčí o tom, že útočiaca letka vedela o cieli civilného konvoja traktorov. Pri tom-
to útoku zahynulo 87 obetí, prevažne etnických Albáncov.
V stratách NATO sa vykazuje lietadlo F-117A, niekoľko bezpilotných výzvedných lietadiel 
a stíhací bombardér F-16. Pri cvičných letoch sa do Jadranu zrútil útočný bombardér 
Harrier, dva vrtuľníky Appache havarovali v Albánsku, pričom zahynuli dvaja Američania.
Zničených bolo 7 mostov, teda všetky mosty cez Dunaj v Juhoslávii, 66 cestných a že-
lezničných mostov, rafinérie, chemické komplexy, sklady palív, objekty zásobovania a 
energetiky, televízne a rozhlasové stanice, vysielače a retranslačné stanice, železničné 
stanice, tunely, elektrické napájacie siete a koľajnice.
Celkovo bolo zničených alebo 

ŤAŽKo PošKoDeNýcH 3 500 PRIeMySeLNýcH zÁVoDoV 
a výrobných prevádzok, 330 objektov školských zariadení, 30 mestských jadier, 34 
nemocníc, 50 monastierov a kostolov, 36 pamätníkov, 60 architektonických objektov 
a rovnako toľko zriedkavých príkladov ľudového staviteľstva. V dôsledku vojny prišlo o 
zamestnanie vyše 600 000 ľudí, vyše 2,5 milióna ľudí zostalo bez akéhokoľvek príjmu 
a dostali sa pod hranicu chudoby. Viac ako polovica z 10,5 milióna obyvateľov krajiny 
trpela nedostatkom vody a elektriny, útokmi bol zničený systém zásobovania, dramaticky 
poklesla výroba základných potravín, vyčerpané boli zásoby potravín a liekov. 
Vojnová stratégia a taktika uSA a NAto cielene spôsobila humanitárnu i ekolo-
gickú katastrofu a celkové dramatické zhoršenie úrovne života a občianskeho 
rozvoja v rôznych oblastiach. K hodnoteniam a štatistickému prehľadu o tejto vojne 
patrí i nasledujúce evidentné a nepopierateľné konštatovanie: USA a NATO porušili Char-
tu OSN, Ústavu USA i Chartu NATO. Ignorované a zdrapom papiera sa touto agresiou 
stali Ženevské konvencie, Viedenské konvencie, Helsinské dohody i ďalšie princípy, mo-
rálne a právne normy prijaté a platné na ochranu suverenity štátov.
Vo vojne proti juhoslávii boli použité zakázané zbrane a vyskúšané najmodernej-
šie navádzacie laserové systémy a dokonalá optika. Ničivá sila nových systémov 
a špeciálnych deštrukčných prostriedkov bola použitá takmer výlučne proti ob-
čianskej vybavenosti, infraštruktúre, najdôležitejším materiálnym podmienkam 
života a civilnému obyvateľstvu. Na takto vedenú vojnu má NATO svoj výraz a pomeno-
vanie - „kolaterálne škody a obete“. Kolaterálne škody spôsobené bombardovaním boli 
vyčíslené sumou vyše 100 miliárd priamych hodnôt a na obnovu života a hospodárstva 
vyše 60 miliárd dolárov. NATO a USA 

VyNALoŽILI NA tÚto VojNu 14,5 MILIÁRD DoLÁRoV. 
To nebola lokálna vojna. Značné straty utrpeli i okolité štáty. V dôsledku zbombardova-
ných mostov bolo na Dunaji zablokovaných do 200 lodí rôznych štátov.
Drasticky použité sily a prostriedky proti civilnému obyvateľstvu svedčia o tom, 
že v tejto vojne nešlo o ľudské práva. Bulletin Amerického inštitútu pre štúdium 
obrany a vesmíru so sídlom v štáte Florida uverejnil v júni 1999 analýzu príčin 
a výsledkov kosovského konfliktu. Autor Robert Bowman v podrobnej analýze a 
chronológii vývoja konfliktu uvádza nesporné a skutočné dôvody, ktoré stoja za 
americkou agresiou voči suverénnej juhoslávii. 
Podľa neho a nesporných faktov táto vojna nemala absolútne nič spoločné so súcitom 
pre etnických Albáncov. Autor analyzuje ciele kampane, provokácii a vyvolaných rozpo-
rov a konfliktov. Podľa R. Bowmana – amerického analytika, najrelevantnejším dôvodom 
ucelenej kampane a rozpútania vojny bola snaha a cieľ – zbaviť sa jedného z najväčších 
postkomunistických socialistických štátov, ktorý ako jediný odmietal podporu multinárod-
ným kooperáciám na riadenie nového svetového poriadku. Ďalšou príčinou rozpútania 
vojny podľa Bowmana bol cieľ destabilizovať a rozdeliť juhosláviu. otvoriť tak 
cestu monopolnému kapitálu, vojenskej okupácii a americkej dominancii.
Bowman analyzuje aj príčiny týkajúce sa priameho ekonomického profitu, bohatstva ne-
rastných surovín v balkánskom regióne, privatizácie dôležitých strategických podnikov 
nadnárodnými korporáciami. V bulletine Amerického inštitútu obrany a vesmíru autor 
Bowman odôvodňuje a poukazuje na nelegálnosť leteckých útokov a vymenúva dohody a 
deklarácie, ktoré členské štáty NATO svojou agresiou porušili. Trojmesačné nálety NATO 
na Zväzovú republiku Juhosláviu predstavujú jednu z 

NAjtRAGIcKejšícH ePIzóD 
druhej polovice 20. storočia, nezákonný akt, stojaci v protiklade k medzinárodnému prá-
vu. Bombardovanie nevyriešilo problémy v Kosove a Metohiji, ani nezabezpečilo reš-
pektovanie ľudských práv. Viac ako 200 000 Srbov opustilo Kosovo. Boli vyhnaní a 
vypaľované boli ich domy, kostoly a školy. Dôsledky bombardovania je cítiť do-
dnes, nebolo odstránené ani nebezpečenstvo od zbytkov projektilov, munície s 
ochudobneným uránom a kazetových bômb.
Všetky lokálne vojny, ktoré prepukli po druhej svetovej vojne, majú spoločného menova-
teľa, rovnaké príčiny ba i osnovateľov a aktérov požiarov, ktoré už vôbec nie sú lokálne. V 
lokálnych vojnách sa zračí morálno – politická kríza terajšieho sveta. Absencia morálky a 
svedomia v tejto kríze je trvajúcim nebezpečenstvom pre ľudskú civilizáciu. 
Nedozierne prostriedky a sily mrhané v celosvetovom meradle na výrobu zbraní, 
teda na ničenie a zabíjanie, udržujú a utápajú svet v politickej kríze. Aj súčasná vo 
všetkých pádoch skloňovaná svetová hospodárska a finančná kríza je súčasťou 
príčin a následkov politicko – morálnej krízy svetového spoločenstva.
 FRANtIšeK KoRDíK
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Stena ako stena
triumfálne oslavy výročia 
pádu Berlínskej steny na-
ozaj stáli za to, na svoje si 
prišiel aj Lech Walesa, kto-
rého vytiahli ako zajaca z 
klobúka, lebo akosi zapa-
dol prachom. A tak sa tu 
producírovali takí či ona-
kí politici, dokonca Sarko-
zy si aj niečo vymyslel, aby 
bol zaujímavý. oslavy teda 
skončili, všetci sa vrátili do 
reality. Realita je taká, že 
tu nám stojí Schengenská 
stena, ktorá je samozrejme 
meritórne iná, ale je ste-
nou. Spoza nej pokukujú tí, 
čo by nechceli za ňou byť. 
A všetci tí európski politici, 
ktorí tak nadšene oslavo-
vali si ani nespomenuli, že 
túto Schengenskú stenu 
vymysleli, rovnako ako ul-
bricht s chruščovom (Rusi 
nedávno zverejnili priebeh te-
lefonického rozhovoru pred 
rozhodnutím postaviť Berlín-
sku stenu, náramne zaujíma-
vý rozhovor). Svet je už taký, 
bez stien by asi ani neexis-
toval. jednu stenu zruší-
me, aby sme postavili ďal-
šiu. Píše sa 21. storočie a 
človeku sa chce nevdojak 
vykríknuť „Dolu s demokra-
ciou, nech žije kyberneti-
ka!“

Aj Vatikán sa mení
Zdá sa, že aj Vatikán sa začí-
na meniť. Svedčí o tom kon-
ferencia o astrobiológii, na 
ktorej sa vo Vatikáne zúčast-
ňujú aj ateisti. Bude sa hovo-
riť o pôvode života na zemi i 
mimozemských civilizáciách. 
Vatikán totiž najnovšie pripúš-
ťa, že neexistuje konflikt me-
dzi vierou v Boha a súčasne 
s vierou v existenciu možných 
mimozemských civilizácií.
Takýto konflikt samozrejme 
existovať nemusí, ale potom 
ak sú možné mimozemské ci-
vilizácie, kto ich stvoril, lebo v 
Biblii ich viac niet. Treba však 
kvitovať, že Vatikán ide s do-
bou a zrejme sa časom budú 
meniť aj iné sporné otázky v 
ktorých doteraz nechcel ustu-
povať.

Csákyho seriál
Predseda SMK Pál csáky 
neprestáva buntošiť o slo-
venskom zákone o štát-
nom jazyku. Najnovšie sa 
stretol s predsedom európ-
skeho parlamentu j. Bu-
zekom a nahovoril mu, že 
proti tomuto zákonu pro-
testovalo svojim podpisom 
takmer 30-tisíc ľudí. Poľ-
ský predseda eP tak ako 
všetci Poliaci vie dobre rá-
tať a určite si dal dohroma-
dy 30-tisíc s 500-tisícovou 
maďarskou národnostnou 
menšinou a vyšli mu nao-
zaj slabé percentá proti. 
takže taká značná nevôľa, 
ako sa dušuje Pál csáky, to 
zo strany maďarských spo-
luobčanov nebola. Alebo 
na forinty sa to ráta inak?

Stranu pripravil 
DušAN KoNČeK

Karl May nikdy nebol na Divokom západe a 
jeho „mayovky“ čítali celé generácie, rovna-
ko ako westerny, končiace sa vždy happy-
endom. Samozrejme, kým bol happy-end, 
tak tam bolo plno krvi. Inak to je s nežnou 
revolúciou, zaobišla sa bez krvi, ale po dvad-
siatich rokoch jej takzvaní protagonisti za-
čínajú so spomienkami, ktoré pripomínajú 
nielen mayovky ale aj westerny, teda oster-
ny. Mal som možnosť počúvať Jána Budaja v Slo-
venskom rozhlase niekoľkokrát denne a nestačil 
som sa čudovať, dodávam, že som nebol nikdy 
komunista a ani člen žiadnej strany, hoci som 
chodil po Slovensku s otvorenými očami. Nesta-
čil som sa čudovať, čo všetko videl Ján Budaj z 
onej kotolne. Boli niekedy také stretnutia partizá-
nov s pioniermi, našťastie v rozhlase sa to nevy-
sielalo, ale aj títo partizáni dokázali rozprávať také 
historky, že pionieri sa báli ešte celý mesiac aj za-
spať. Rozprávky nám nevymreli, ba naopak, stále 
sú tu. Len je rozdiel medzi rozprávkou o Jankovi 
Hraškovi a rozprávkou o Jankovi Budajovi a jeho 

zážitkoch na Divokom Východe. Jedno je isté. 
Máme tu slovenské mayovky, zvané „budajovky“, 
ktoré by mohli vychádzať aj knižne, aspoň by sme 
vedeli na čom sme. Lebo v rozhlase slovo odletí 
a už ho nechytíš. Inak také „budajovky“ o nežnej 
revolúcii by mohli byť zaujímavé, na rozdiel od 
westernov by tu boli samé nežnosti, samý zamat, 
samozrejme s happy-endom. Isté je, že komuniz-
mus nebol režim, ktorý by uspokojoval. Naozaj 
nikto nejasal od šťastia, keď nemusel. Príbehov, 
od ktorých niekedy dupkom stoja aj dnes vlasy 
je nadostač, každý mal nejaký príbeh. Aj Fedor 
Gál. Ktorý povedal, že nebyť novembra tak R. 
Fico by bol nomenklatúrny káder, čo z úst tohto 
pána znie skoro ako – vrah. Ale, čo by bol F. Gál. 
Keby nebolo novembra – nič, tak ako vtedy a ako 
aj dnes. Tieto keby nebolo keby sú skutočne 
smiešnosti. Čo, keby sme povedali – je to tak 
ako je a je to dobre a nenačim nenadhadzovať 
ten svoj príbeh „na druhú“. Keď má niekto dnes 
radosť zo života, tak mu ju neberme, rovnako ako 
tomu, kto ju nemá.

tak a je to tu. Václav Havel čakal zmenu 
myslenia českého a slovenského plebsu 
skôr a nie tak neskoro, lebo ešte ani dnes 
k zmene myslenia zrejme podľa V. Hav-
la nedošlo. Ťažko si však predstaviť zmenu 
myslenia napríklad u kresťanských Slovákov, 
čo je rozdiel ako u ateistických Čechov. Tak-
že ako sa V. Havel priznal, hlboko sa mýlil a 
zrejme sa mýlil aj zmysluplne. Mýliť sa je ľud-
ské, ale naivita sa akosi nedá vygumovať. Hoci 
voči sebe samému a za seba samého až tak 
bývalý československý prezident naivný nebol. 
Nakoniec, naivný nebol ani vtedy, keď „disiden-
toval“, ako sa hovorilo „duchovnému“ protestu 
proti komunistickému režimu. Čert ber staré 
časy, len treba povedať, že tomuto „naivnému“ 
sa dostalo na západ od našich hraníc a aj za 
veľkou mlákou dostatočne veľkého uznania, že 
dokázal obrátiť na ruiny slovenský strojárenský 
priemysel, predovšetkým zbrojársky. Na klope 
jeho kabáta pribúdalo mnoho medailí. Ale aj to 
je za nami. Zdá sa, že ak je niekto naivný, tak 
zostane naivný večne. Lebo V. Havel sa bojí 
tlaku na média, telefonátov do médií a po-
dobne. Naozaj naivné pichnutie. Na Sloven-
sku je v médiách toľko slobody, že niektorí 
autori sa už hrajú aj na Indiánov, každý deň 
vystreľujú šípy s otrávenými hrotmi a snažia 
sa triafať len do toho istého terča. Vlastne 
jednosmerné slovenské média sú už jeden veľ-

ký bulvár, čo znepokojuje aj V. Havla, ako sa 
vyjadril, aby vyvážil svoje „zmysluplnosti“, keď 
už sa tá demokracia tak veľmi unavila, že sa na 
túto tému robia aj konferencie. Naozaj sa una-
vila tak, že stratila aj pamäť. Veď bol to práve 
V. Havel, ktorý dojímavo hovoril, že už žiadne 
pakty a žiadne bloky. Len nedávno, keď zru-
šili uSA protiraketový systém v ČR, inicio-
val list novému americkému prezidentovi, 
ktorý vraj akosi zabúda na strednú či vý-
chodnú európu. Nehovoriac už o tom, ako 
sa tento „naivný“ zviditeľňuje ako zástanca 
gruzínskeho prezidenta Sakašviliho, hoci 
eÚ jasne povedala, kto je vinný za ozbro-
jený konflikt medzi Ruskom a Gruzínskom. 
Len tak mimochodom, pred rokom 1968 a aj v 
roku 1968 V. Havel publikoval a dosť sa anga-
žoval. Aj vtedy to boli veci rovnako naivné, hoci 
v jednom čase nebolo ani cenzúry. A tak ne-
bolo treba hrať sa na naivku. Jeho český vzor 
T.G. Masaryk tiež raz povedal „Demokracia to 
je diskusia“. Ale za čas to zmenil a povedal „Kuš 
diskuse“. K naivite sa nepriznal. Načim povedať 
V. Havlovi jedno: ten kapitalizmus liberalizá-
ciou trhu a liberalizáciou všetkého končí, 
myslenie kresťanov sa nemá prečo meniť a 
ani sa nezmení, ani vtedy, keď prídu k moci 
deti dnešných detí. Vyšší princíp mravný sa 
nemení. Pravda naozaj bude víťaziť, ale to 
treba v pravde žiť.

Václav Havel: bOl SOM NAiVNÝ

Slota verzus berényi
Predseda výboru pre ľudské práva Joszef Berényi siahol po-
slancovi Jánovi Slotovi na októbrový plat a iné paušály. Lebo sa 
nezúčastňuje rokovania. Na tom by nebolo nič zaujímavé, keby 
nešlo o predstaviteľa SMK a SNS. Predseda SNS Ján Slota má 
zlý rok, je bičovaný nielen v parlamente, ale aj nástenkovými 
tendrami a hlavne médiami. Tie, keby ho tu nemali, tak sa ne-
majú ani celý rok nad čím vzrušovať. Našli si svojho obetného 
baránka a strieľajú na neho otrávenými šípmi takmer každý deň. 
V prípade výboru pre ľudské práva ide jednoznačne o pomstu 
SMK, nech ju hoci zaobalíme do servítky. SNS a J. Slotu jed-
noducho treba za každú cenu zniesť zo slovenského sveta. Tak 
znie politická technológia do budúcich parlamentných volieb. 
Ale predseda SNS by mal na nich vyzrieť a na všetky položené i 
nepoložené otázky odpovedať jednou vetou: Človek mieni, Pán 
Boh mení. A ani o slovko viac. Po desiatykrát to všetkých Indiá-
nov s otrávenými šípmi prejde a znechutí...

Neberte nám čas vianočný
Slovenskí politici by si už konečne mali uvedomiť, že čochvíľa 
je tu advent a čas vianočný, teda sviatky pokoja. Celý novem-
ber bol plný politiky, vrátane volieb a vlastne ani letné obdobie 
nás politiky nezbavilo. Jednoducho, po Mikuláši by si mali dať 
politici pohov rovnako ako média a venovať sa bohumilejším 
veciam, ako sú kauzy, vzájomné obviňovanie sa, hašterenie a 
vykrikovanie jedného na druhého. Človek si chce oddýchnuť, 
nechať sa unášať časom vianočným so všetkým čo k tomu patrí. 
Prečo by nám ho mali znechucovať politici a ich večné problé-
my? Vieme, že tento čas vianočný nebude najradostnejší pre 
mnohých, pretože kríza zasiahla citeľne do slovenských rodín. 
A práve preto by sa politika a aj politici mali správať kresťansky 
a nie nekresťansky a nebrať nám čas vianočný. Pokoj a oddych 
(na Slovensku sa nedá v tomto smere hovoriť o mieri) určite po-
môžu všetkým.

Vráta sa otvorili v Kremli
Kto číta noviny, v jednom denníku sa dozvedel o tajnej cirkvi v po-
daní F. Mikloška. Tam sa nedalo infiltrovať, lebo Pán Boh to od-
halil. Hotový „Kód da Vinciho“. Niečo David Brown a F.Mikloško 
majú spoločné. Perfektne fabulujú. Ale nakoniec, všetci sme z 
krajiny Dobšinského rozprávok, takže sa netreba čudovať. A po-
tom som sa dočítal v denníku o maďarskom disente, ktorý bol o 
krok vpredu pred naším. Nečudujte sa, Soros mal svojich „ľudí 
v Havane“ a aj ich platil. Najkrajšie na týchto článkoch, či roz-
právkach je to, že z roka na rok sú rozsiahlejšie, možno povedať 
bondovskejšie, už to presahuje rámec westernu-osternu a len 
škoda, že niekto už o tom nenakrúti film. Nemôže. Labuda by v 
ňom kričal ako mu ukradli tvár a nám by bolo jasné, že je to Jean 
Marais. Vlado Clementis dostal prívlastok salónny boľševik, na 
vine tohto prívlastku bola aj jeho inteligencia. Možno jediný Jan-
ko Čarnogurský by mohol dostať prívlastok salónny disident. 
Ostatní - škoda slov, otvárajú oči na vráta, ktoré sa otvorili tam  
kde sa zatvorili – v Kremli.

celosvetový výskum anglické-
ho inštitútu Globescan ukázal, 
že veľká väčšina planéty je 
nespokojná s kapitalistickým 
systémom. Imidž kapitalizmu 
hlboko padol aj v súvislosti s 
celosvetovou globálnou krí-
zou. Veď len 11 percent z vyše 
29 tisíc opýtaných si myslia, 
že kapitalizmus v súčasnej 
podobe je funkčný. Aj v takej 
krajine ako je Nemecko je len 16 
percent ľudí tejto mienky. Ostat-
ní si myslia, že kapitalizmus po-
trebuje renováciu. Podľa mienky 
nemeckého experta z Inštitútu 
ekonomických a sociálnych vied 
Clausa Schäfera výskum ukázal 
rozčarovanie z problémov, ktoré 
zreli už desaťročia. V Nemec-
ku napríklad pod kapitalizmom 
rozumejú prevládanie sociálnej 
trhovej ekonomiky. Problém je 
v tom, že jej sociálny aspekt je 
stále mizivejší. Ľudia chcú, aby 
sa trhová ekonomika vrátila k 
sociálnej podstate. Tri štvrtiny 
Nemcov majú jasnú predstavu 

o tom, ako by mal vyzerať ten 
„druhý“ kapitalizmus. Vidia ho v 
posilnení regulácie ekonomiky a 
čakajú od štátu oveľa prísnejšie 
pravidlá. Súčasne s tým je každý 
tretí Nemec proti tomu, aby štát 
zobral pod svoju kontrolu podni-
ky v kľúčových odvetviach.
Kapitalizmus a trhová ekonomi-
ka utrpeli na imidži aj preto, že 
po krachu komunizmu, ako spo-
ločensko-politického systému, 
západná demokracia a trhová 
ekonomika stratili protivníka. Pro-
tirečenie systémov sa vytrati-
lo. Ak predtým vo svojom rozkve-
te komunizmus priťahoval milióny 
ľudí, tak liberálna demokracia 
stratila globálneho konkurenta. 
Niektorí si povedia a čo islam? 
A čo napríklad Čína? Udalosti 
v Iráne v posledných mesiacoch 
ukazujú, že vláda islamskej te-
okracie nemôže v nijakom prí-
pade byť alternatívou západnej 
demokracie. V súperení ideí a 
modelov spoločenského rozvoja 
islamskí radikáli skôr prehrávajú.

Zostáva tu ešte „leninský kapita-
lizmus“, ako ho zvyknú definovať 
v Číne. Tento systém sa snaží dať 
dohromady rôznorodosť kapita-
lizmu s prísnou kontrolou štátu vo 
sfére ideológie a politiky. Tento 
model môže byť silný a aj úspeš-
ný len vo svojej ekonomickej pod-
state, nie však ako politická alter-
natíva slobodnému svetu. Lídri v 
Číne postupne komponujú do 
svojho systému systémy ka-
pitalistických slobôd, ale len 
preto, aby upevnili svoju moc.
Ak napríklad, na Slovensku prí-
deme s čímsi, čo by mohlo byť 
dobrým základom pre východis-
ká z krízy (ktorá, treba znova ešte 
nekončí a neskončila), hneď vy-
skočia liberáli a kričia HOSANA! 
Treba však skúšať všetko čo je 
možné a prijateľné, hoci niekedy 
pokus nevyjde, nič sa nestane, 
včas ho treba eliminovať. Spolie-
hať sa na staré poučky o trhu čo 
všetko vyrieši je dnes už scestné, 
a nie je to ani dynamické a ani 
progresívne.

kEby boLo kEby

Stratený imidž kapitalizmu

Historické a architektonicky vzácne budovy v centre Bratislavy 
doslova nivočí „moderná architektúra“... 

Text a foto: Milan Piovarči
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Peter Korec preberá z rúk generálneho sekretára SABA Petra Horniga 
pamätnú medailu a zlatý odznak.

V sobotu 7. novembra v Dome športu v 
Galante sa Zacharove slová potvrdzu-
jú. Z ringu po štyroch kolách odchádza 
borec, o ktorom bolo jasné na prvý 
pohľad, že je lepší a predsa vyhral na 
body jeho súper.
- Šlo skôr o neodbornosť ako úmysel, 
- vyvracia možné podozrenia z nadržo-
vania Ivan Zelenák. Je dobrou dušou 

BoxING cLuBu GALANtA 
už celých štyridsať rokov. Práve toto 
výročie oslávili 7. novembra Galanťania 
VII. ročníkom Memoriálu Ladislava 
Porozsnyáka, ktorý boxerský klub v 
Galante zakladal. Zomrel v roku 1997. 
V hľadisku o dvanásť rokov neskôr sle-
dovali súboje borcov jeho manželka 
so synom Róbertom. Porozsnyák je 
osobnosť patriaca celému slovenské-
mu boxu.
Galantská hala hádam najviac burá-
ca potleskom, keď si cenu primáto-
ra mesta Alexandra Mézeša prebe-
rá osemdesiatročný Porozsnyákov 
súputník Imrich Vígh. Aj on spomína 
na Porozsnyáka so slzami v očiach. 
jeho zverenec, keďže Porozsnyáka 
trénoval, začínal v Galante, odtiaľ 
pokračoval v trnave, nasledne v 
Karlových Varoch či v Prahe v klube 
Slavoja Žizkov. Kariéru aktívneho bo-
xera končí v Slovane Bratislava a vracia 
sa do Galanty, kde od roku 1965 trénu-
je borcov, ktorí v roku 1969 zakladajú 

PRVý SAMoStAtNý 
boxerský klub v meste. O dva roky sú 
v Slovenskej národnej lige a rok na to 
dostal Galantu medzi najvyššiu súťaž 
družstiev v Československu. A udržal v 
nej mesto plných osem rokov, pričom 
galantských boxerov pripravoval nepre-
tržite 17 rokov.
Nečudo, že sa Galanta stala mies-
tom, kde si iné výročie a to 90. 

slovenských rokov v ringu pripome-
nula Slovenská asociácia boxerov 
amatérov (SABA). A tak sem pozvali 
významné osobnosti z dejín tohto 
športu u nás. Nechýbal dlhoročný 
slovenský rozhodca známy z medziná-
rodných kolbíšť tibor Román, ktorý sa 
môže pochváliť zlatým olympijským od-
znakom z hier v Mníchove z roku 1972  
či bývalý štátny reprezentačný tréner 
Československa tibor Löv.
Zelenák sa ako sprievodca dejinami 
galantského športu opäť vyjadruje k 
otázke, či sa rozhodcovia nemôžu vrá-
tiť k rátaniu výsledkov pri bojoch znova 
ku klasickému spôsobu bez počítača 
slovami: - Na budúci rok sa vo sveto-
vej profesionálnej lige bude opäť rátať 
klasicky.
Takže niečo podobné budeme môcť 
onedlho očakávať aj u nás. Je to dôle-
žité, lebo ako upozornil olympijský víťaz 
Zachara, 

NeSPRAVoDLIVoSŤ 
pri hodnotení môže mnohých borcov 
odradiť od pokračovania v tomto špor-
te: - To, čo robí box športom, sa ráta-
ním bodov pomocou počítača stráca, 
to tam už nie je.
- Existujú však aj iné spôsoby, ktoré 
dokážu boxera poškodiť. Na výkony má 
vplyv aj ringový rozhodca, - vysvetľuje 
zasa Korec. - Ten môže dať súperovi 
šancu vydýchnuť si, ak zápas preruší z 
rôznych dôvodov, dokonca ho môže aj 
ukončiť, ak on posúdil situáciu v ringu 
za ďalej už pre život niektorého zo sú-
perov nebezpečnú.
Úplne inú skúsenosť má však náš 
majster zachara. Po prílete z olym-
pijských hier v Helsinkách česko-
slovenských víťazov, ktorí získali 
sedem zlatých medailí, vítal na 
Strahove v Prahe vtedajší predseda 

vlády zdeněk Fierlienger. Všetkých 
zlatých medialistov privítal osobne me-
novite, len na jedného zlatého medai-
listu Zacharu akoby zabudol. Faktom 
je, že Zachara bol zo zlatých športov-
cov z Helsínk v roku 1952 len jediným 
Slovákom. Za svoje historické víťazstvo 
dostal od štátu iba kožený kabát: - Aj 
to len preto, že ma generál Čepič-
ka lámal, aby som podpísal úväzok 
vojaka z povolania, keď ma mimo-
riadne povýšil z hodnosti čatára na 
nadporučíka. Lenže ja som ho skla-
mal, lebo som počúval celý život len 
moju manželku, - smial sa pri rozprá-
vaní dnes už 81 ročný borec z Novej 
Dubnice.
Aspoň v Galante ich čakali iné zážitky. 
Zachara a Korec dostali od SABA 

SLÁVNoStNe 
priamo v ringu z rúk generálneho sek-
retára Tibora Horniga zlaté odznaky a 
pamätné medaily.
- už si ani nepamätám, kedy som 
stál naposledy v ringu, - nostalgicky 
sa zamyslel Korec, ktorý ako repre-
zentant v sedemdesiatych rokoch po-
razil piatich majstrov Československa, 
troch majstrov Maďarska, ktorí vtedy 
predstavovali svetovú špičku, majstra 
Bulharska a majstra Rakúska. Aktívnu 
kariéru boxera ukončil predčasne v 
24 rokoch v roku 1976 potom, čo sa 
oženil. - Manželka mi to zakázala. 
Bála sa o mňa, - usmieva sa aj dnes 
po rokoch. Ukončil vysokú školu, je 
doktorom práv, ale športu nedá pokoj. 
- K posledným úspechom môžem rátať 
fakt, že sa mi podarilo remizovať s maj-
sterkou Európy v šachu Reginou Po-
kornou. - Pritom pat mu ponúkla ona, 
čo Korec prijal, aj keď mal materiálnu 
prevahu v počte figúr.
Náš doteraz 

jeDINý oLyMPIjSKý VíŤAz 
v boxe majster Zachara bol ocenením 
úprimne dojatý: - V mojom veku som 
rád, ak si na mňa vôbec ľudia spo-
menú. Najviac som chodil na be-
sedy v minulosti. Všade som nosil 
moju zlatú medialu, ktorá prešla 
tisíckami rúk pionierov, - a dnes sa 
tento boxer na dôchodku športu 
venuje aj ďalej napriek ôsmim krí-
žikom na chrbáte, čo je aj na ňom 
vidieť. - zúčastňujem sa atletických 

pretekov seniorov, ale na posled-
ných ročníkoch už len ako ten, kto-
rý odovzdáva ocenenia.
A to je to, čo je na športe dôležité. Aby 
sa mu venovali ľudia, čo možno najdlh-
šie obdobie svojho života. Základy sa 
však kladú v mladosti. Prezident Boxing 
clubu Galanta Juraj Stern k tomu ho-
vorí: - Predtým to bolo o športe, dnes 
je to na 50 percent o peniazoch. Bolo 
cítiť väčší entuziazmus a podmienky od 
štátu na šport boli oveľa lepšie. Dnes 
je vyčleňovaná na šport tá istá suma 
jednej miliardy korún od roku 1993, 
odkedy je hodnota tejto sumy oveľa 
viac znížená o infláciu. Ešte šťastie, že 
máme podporu mesta.
to bola zaujímavá informácia, lebo 
v čase krízy práve obce a mestá 
hovoria o úsporných opatreniach. 
Galantský primátor Mézeš však 
oponuje: - Ani v budúcom roku ne-
pôjdeme s podporou športu ani o 
korunu dolu. Podporujeme v meste 
22 druhov športov a to sumou 12 
miliónov korún priamo na šport a 5 
miliónov na réžijné náklady. zvyšné 
prostriedky si musia kluby dopĺňať 
cez sponozorov.
História je bohatá na rôzne zaujíma-
vosti. Sprievodca ňou, ako sám seba 
charakterizoval, dievča v Galante pre 
box na všetko Zelenák, spomína na 
mmnohé 

BoxeRSKÉ eSÁ. 
V Galante svojho času pôsobil aj Csa-
ba neblázni, ako sa spieva v nesmrteľ-
nom hite. Elánisti napísali túto pieseň 
na známeho bratislavského boxera 
Csabu Dömötöra.
V Galante patrí box skutočne k di-
vácky úspešným predstaveniam. V 
Dome športu sa 7. novembra ne-
našlo jedno voľné miesto a ľudia 
sa tlačili v hľadisku v uličkách aj 
postojačky. Dúfajme, že z mládeže, 
ktorá sa tu predstavila na Memoriá-
ly Ladislava Porozsnyáka, budú raz 
podobní pamätníci. K divácky naj-
väčším lákadlám patrili vo skvelej 
forme boxujúci Ladislav takács a 
na záver Dominik Milko. obaja vy-
hrali predčasne, pre odstúpenie ich 
súperov z bojov.

StANISLAV HÁBeR, snímky autor

Amatérsky box má už úctyhodných deväťdesiat slovenských rokov

Ako v Galante Csaba nebláznil a pamätníci spomínali

Ján Zachara opäť v ringu dostáva ocenenie od prezidenta galantského 
klubu Juraja Sterna. 

- už je „nahulený,“ - komentoval v hľadisku pri boxerskom ringu veterán 
Peter Korec. - o chvíľu sa zápas skončí, - dodá znalecky.
A naozaj, tréner zverencov z Českej republiky hádže do ringu uterák. 
jeho borec prestal totiž pre údery od súpera, ktoré inkasoval v rýchlom 
slede, vnímať realitu. to znamená termín „nahulený“, ako mi objasnil bý-
valý aktívny boxer Korec.
- Nie je to spravodlivé, - vysvetľuje mi slovenský jediný zlatý medailista z 
olympijských hier v boxe ján zachara. Hovorí o počítaní bodov v ringu 
pomocou počítača. - Kedysi sa hodnotil celkový technický výkon súperov, 
teraz sa počítačom rátajú len platné body, čo je často nespravodlivé.

prvá skúška
dopadla dobre
Po postupe na MS zohrali 
naši futbalisti prvé prípravné 
stretnutie na Afriku. Prišlo k 
nám jedenáste mužstvo sve-
tového rebríčka, tiež účast-
ník MS 2010, Spojené štáty 
americké. Slovensko nad 
nimi vyhralo iba pred 7200 
divákmi v Bratislave 1:0 
(1:0) Hamšíkovým gólom v 
26. min z jedenástky. Čiper-
ný Weiss sa prebil do šestnást-
ky, obrana ho zastavila jasne 
nedovolene a zaplatila gólom. 
Výsledok si musí futbalový svet 
všimnúť, lebo útočníci USA si 
nevedeli s našou obranou po-
radiť a keď aj strieľali, zastavo-
val ich opäť výborný brankár 
Mucha. Celkovo mali Ameri-
čania viac z hry, ich systém 
bol zreteľnejší, technicky boli 
zrelší, cieľ dobíjať bránku bol 
jasnejší, ale - prehrali. 
Naši ukázali, že sú už dob-
rým mužstvom, s hráčmi, 
ktorí vedia hrať futbal. Nedo-
statkov by sa našlo aj teraz 
zopár, ale víťazné mužstvo 
netreba veľmi kritizovať. 
Hráči mohli byť agresívnejší, 
v útočení progresívnejší. Do 
prestávky trafili bránku iba z je-
denástky, po nej len trikrát Jen-
drišek 2 a Šesták  raz. To boli 
všetky naše možnosti a šance. 
Ofenzívne vysvedčenie teda 
slabé, ostatní hráči nevystrelili 
ani mimo žrdí a brvien. Isteže, 
bolo treba brániť, ale aj na MS 
pôjde najmä o góly, ktoré treba 
dať. Znamená to zvýšiť rých-
losť, presnosť prihrávok, spev-
niť systém útočenia, lepšie 
kombinovať, strieľať. Zatiaľ naši 
viac plnia príkazy trénerov, než 
hrajú futbal. Američania im vo 
viacerých prípadoch ukázali, 
ako na to, hoci víťazmi sú naši. 
Príprava to však bola dobrá, po 
veľkej výmene po prestávke 
hra s „náhradníkmi“ neutrpela 
a to bol dobrý poznatok. Bodaj 
by sme taký výsledok dosiahli 
aj  v utorok proti Čile  17. 11. 
o 17. hod. v Žiline. Proti uSA 
si zahrali: Mucha - Zabavník, 
Ďurica, Škrtel, Čech (90. Pe-
karík) - Weiss (82. Kucka), 
Karhan (90. Kozák), Hamšík 
(90. Štrba), Snoch (61.Šes-
ták) - Vittek (68. Švento), Jen-
drišek. Rozhodoval Messner z 
Rakúska.
Po stretnutí tréner SR VLADI-
MíR WeISS povedal: „S ďal-
ším účastníkom najbližšieho 
svetového šampionátu to bola 
dnes určite užitočná konfron-
tácia. Tím USA je súperom, 
ktorý vás môže posunúť do-
predu. Američania boli ťažkým 
protivníkom, dokonale preverili 
naše mužstvo. My sme vyhrali 
o jeden gól, aj keď z penalty. Aj 
to sa však ráta. A či by som ich 
chcel do skupiny na majstrov-
stvách sveta? Vedel by som si 
predstaviť aj iný tím. Som však 
nesmierne rád, že sme v do-
mácom prostredí a v dobrej at-
mosfére dokázali napokon tri-
umfovať nad silným súperom. 
Ďakujem divákom, aj keď ich 
nebolo toľko, koľko som oča-
kával. Na zaplnené tribúny si 
budeme musieť počkať asi až 
na nový štadión.“

IGoR MRÁz
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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.

Banská Bystrica: 29. augusta - ŽSR, SAD, 
cesta ku Smrečine, Dolná 19, Dolná, Esso 

Zvolenská cesta 8/A, Fatranská, Golianova, Ji-
lemnického, Karpatská, Kukučínova, KÚNZ, Ky-
jevské nám., Mičinska 8, Moskovská, Nálepko-
va, Nám. S. Moyzesa - Gastro, Nám. Slobody, 
Národná Ulica, OVS, Partizánska 33, Poľná, Po-
vstalecká, Radvaň, Spojová, Starohorská, Strie-
borne Námestie, Tatranská, THK, Tulská - Pri 
krčme, Vajanského, Wolkerova 12, Horná - Po-
liklinika, Nám. slobody, Partizánska, 

Prešov: B. Gojdiča, Baštová 32, Budova-
teľská, Duklianska, Elán Sekčov, Hlavná, 

Hollého, Hypernova, Jurkovičová, Kaufland, 
Košická, Laca Novomeského, Levočská, Masa-
rykova, Mirka Nešpora, Nám. Legionárov, Nižná 
Šebastová, Panoráma, Bratislavská, Prostejov-
ská, Sídl. II - Centrál, Sídl. III Centrum Leká-
reň, Sládkovičova 25, Slovenská, Šport Solivar, 
Švábska, Svätoplukova, Trojica, Volgogradská 
Pozem. stavby, Weberova, Žel. stanica,

Nitra: Autobusová stanica, Bethovenova 
664/22, Bratislavská cesta, Bratislavská, 

Centro Chrenová, Fraňa Mojtu 1, Hviezdoslavo-
va 2, Chrenová, Jedáleň - Krajsky úrad, Jelenec-
ká 1, Jurkovičova, Kalvárska 1, Kaufland Hviez-
doslavova, L. Okanika, MAX Chrenová, Mostná 
39, Na rohu Špitálskej, Nábr. mládeže, Novozá-
mocká 45, Novozámocká, NSP Chrenová, Pa-
lárikova, Parovská, Progres, Rázusova, Slančí-
kovej 1, Špitálska 43, Staničná 50, Štefánikova 
14, Štefánikova 52, Štefánikova Tr., Štefánikova 
5x, Štúrova, Výstavná 6, Výstavná, Župné nám.,

trenčín: 1 mája, Bela 7271 - OC Laugaricio, 
Braneckého, Časť Dobra, Dlhé Hony, Elek-

tričná 2314, Hlavná 21, Inovecká, Jilemnické-
ho 2 Slovakotex, Legionárska 43, Legionárska 

7158/5, M. Bela 7271, Martina Rázusa 1471, 
Námestie Sv. Anny, Opatovská cesta 171, Pia-
ristická, Považská 1706, Rázusova, Saratovská, 
Soblahovská, Šoltésovej, Štefánikova 20, Štefá-
nikova, ŽSR - vestibul, Zlatovská, Legionárska 
(vrátnica nemocnice), Legionárska, Mierové Ná-
mestie 13, Železničná,

trnava: A. Hlinku - SAD, A. Žarnova - v ne-
mocnici, Bernolákov sad, Botanická - pri 

Jednote, Bratislavská, Bulharska, Clementisova 
13, Clementisova - Pri hoteli, F. Urbánka - Max, 
Ferka Urbánka, Golianova - Na otočke MHD, 
Herdovo nám., Hlavná 19, Hlúbikova - nám. Sut, 
Kollárova - pri Ubytovni, Koniarekova - Oproti 
Takac, Koniarekova - v Zoske, Limbová 2 - pri 
Jednote, Paulínska - Mestsky Úrad, Špačinská 
76 - pri Guľomete, Špačínska - Oproti Elektr., 
Spartakovská - pri Bille, Starohájska - na moste, 
Študentská, Tajovského - pri Jednote, Trojičné 
nám. - Jednota, Veterná, Zelenečská - pri hoteli, 
Zelený Kríčok, Piešťanská, v Kauflande,

Žilina: Obvodová, Oc MAX, A. Bernoláka, 
A. Rudnaya, Bernolákova, Borová, Brati-

slavská, Bratislavská, Dlabačová, Dlhá, Fándly-
ho, Fatranská, Hlinská, Horný Val - Na Priekope 
319, Hurbanova, Hviezdoslavova, Hviezdo-
slavova /SAD/, J. Milca, Jasenova, Kamen-
ná 3, Košická, Kuzmányho, Kysucká, L. Štú-
ra, M. Bella, Matice Slovenskej, Mostná, Na 
Bráne, Národná - v podchode, Národná - pri 
podchode, Nitrianska, Obchodná, Obvodová - 
Limbová, Polomská, Predmestská, Pri Celulóz-
ke, Rosinská cesta, Sládkovičova, Slovanská, 
Smreková, Solinky Oc Max, Spanyola, Štefáni-
kova, Suvorovova, Sv. Cyrila a Metoda, T. Ru-
žičku, Veľká Okružná, Vojtaššáka, Vysokoško-
lákov, ZŠ Vestibul)
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Automape – spol. s r. o. 
Renault a Dacia zmluvný partner,
bardejovská 26, 080 01  prešov 6

tel. 051 / 749 30 70, 72
Email: automape@partner.renault.sk

PRODUKTY ŠPIČKOVEJ KVALITY – vyrobené podľa licencie švajčiarskej firmy BÖHME

SUN CARE 800/900 • WOOD CARE • PERL COLOR  BOMOL • AQUA STOP
určené na dokonalú ochranu a estetickú farebnú i bezfarebnú úpravu výrobkov z dreva v interiéri, ale predovšetkym v exteriéri

Sú to nanoskopické tenkovrstvové, tzv. moridlové olejovo  
polymerné lazúry, ktoré odolávajú UV žiareniu a svojou  
hydrophobiou bránia vnikaniu vody do dreva, čím si drevo  
zachováva svoju krásu a kvalitu výrobku.

Vhodné na: drevodomy, fasády a strechy z drevených šindľov, 
altánky, pergoly, ohrady, ploty, záhradný nábytok a iné.

Výhradný dovozca a predaj v SR, ČR, MR, PR, RU, UA:  

RENOJAVA s.r.o. 
080 01 PREŠOV, ul. Bulharská 26, 
www.renojava.sk, renojava@renojava.sk, 
00421-51-7721789, 
00421-905941984

Vysoká výdatnosť, priaznivá cena, 
vysoká životnosť náterov 
i samotných výrobkov z dreva.


