
Kyjev/Ľvov/Bratislava – Osobitne pre
Slovenský rozhľad od Dušana D. 
Kerného
Na majdane uprostred Kyjeva, kde sa v 
čase oranžovej revolúcie zhromažďovali 
státisícové davy, je dnes klzisko. 
Z diaľky rokov však nedolieha to nadše-
né skandovanie, ktoré sa dralo z desať 
tisíc hrdiel, keď sa zjavili „oranžoví“ Juš-
čenko či Tymošenková. Zimomriavky 
vtedy behali po chrbte pri spievaní ukra-
jinskej hymny, nadšenie sa dralo pri spe-
ve Razom nas bohato, revolučnej hymny 
o tom, že keď budeme vedno, neporazia 
nás. 
Bolo to v ďalekom roku 2004, nič z toho, 
čo tu bolo ešte pri prvom výročí v mrazi-

vých dňoch roku 2005 už dávno niet. Je 
tu pokojné mestské klzisko. Každý dav, 
ktorý sa zhromaždí teraz alebo v budúc-
nosti, bude len dekoráciou politických 
súbojov. 

Čo TeDa zosTalo? 
Ako vždy pre oneskorencov, keď opadne 
nadšenie a človek vytriezvie z citov, je čas 
na vecný pohľad, hoci matadori východo-
európskych prevratov sa orientujú vždy 
skôr, ako sa usadí prach toho, čo sa rúti. 
ukrajinské voľby sú vyvrcholením 
dlhého mocenského súboja a ukáž-
kou, ako napriek všetkým radám 
únie a aliancie, podpory najsilnejších 
štátov západného sveta, ku ktorým 
prispievalo svojou mierou možností 

aj slovensko, sa nepodarilo zabrániť 
obrovským chybám „oranžových re-
volucionárov“. Neodstránil sa nevybe-
ravý mocenský boj a korupcia. Ciele a 
programy „oranžových“ sa doslova utopili 
v osobnom mocenskom súboji najmä me-
dzi prezidentom V. Juščenkom a odvo-
lávanou, a znovu do úradu povolávanou, 
predsedníčkou vlády Júliou Tymošenko-
vou. Napokon, V. Juščenko, bývalý šéf 
národnej banky a reformátor - predseda 
vlády za päť rokov nevyužil svoj potenciál, 
ani potenciál „oranžovej revolúcie“, mož-
nosti, ktoré sa otvorili po masovo podpo-
rovanej porážke „kučmizmu“. 
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európsky model sociálneho štátu, ktorý sa 
vyvinul v 2. polovici dnes už minulého storo-
čia, mal záujem o materiálne, ale aj duchov-
né blaho človeka. V ostatných rokoch sme 
už aj na slovensku svedkami úporného úsi-
lia pravicových kruhov predčasne nielen po-
chovať realitu, ale aj samu ideu podobného 
usporiadania spoločnosti. 
Módne politické frázy o konkurencieschopnosti 
sústavne signalizujú nástup studenej občian-
skej vojny, teda bezohľadného konkurenčného 
súperenia každého s každým, lepšie povedané 
každého proti každému. Občas sa stiera prívlas-
tok „studený“ – najmä v súvislosti s „horúcimi“ 
zrážkami zločineckých skupín, ktoré sa stali 
prirodzenou súčasťou našej spoločnosti a do-
konca atraktívnou súčasťou televíznej i literárnej 
pseudokultúry. Iným typom „horúcej“ občianskej 
vojny sú brutálne zákroky polície, ktoré potláčajú 
rozmanité nepokoje v rozličných častiach sveta. 
V konkurencieschopnej spoločnosti si každý 
sám môže za svoju lepšiu či horšiu materiál-
nu situáciu, hoci je ťažké povedať, v akých 
odborných disciplínach treba vynikať, aby 
bol človek úspešný v honbe za majetkom. 
Zrejme v bezcharakternosti a v bezohľadnosti. 
Zvýšená miera využívania zamestnancov v pro-
spech tvorby zisku zamestnávateľov sa tiež stala 
neprehliadnuteľnou okolnosťou nášho bytia. Aj 
naše duševné vlastnosti a kvality akoby sa na-
ozaj mali zúžiť na dve základné možnosti – na 
schopnosť vytiahnuť peniaze z iných ľudí alebo 
aspoň na schopnosť zarobiť čo najviac – aj na 
úkor svojho duchovného rozvoja, rodinného ži-
vota a neraz i zdravia.
Mám však zdôrazniť, že som napriek tomu 
optimista? asi áno. Vzhľadom na to, že 
staršie generácie už zažili toľko večných a 
nemenných spoločenských dogiem sa doza-
ista môžeme pokojne aj na dnešný dominu-
júci systém pozerať s veľkou rezervou.

PaVol JanÍK

Sociálny štát je mŕtvy?

Informačný deficit alebo pomýlená informácia o diani pred druhým kolom volieb

Ukrajina – európsky sused Slovenska

Slovo má Pavol PAŠKA, predseda NR Slovenskej republiky

Prirodzený hodnotový konflikt
„Máme vôľu dokončiť volebné obdobie 
a dôvod je veľmi jednoduchý – politic-
ké subjekty, ktoré túto koalíciu vytvorili, 
zrealizovali svoj program tak, že dodnes 
cítia podporu ľudí, a preto by pravdepo-
dobne bolo dosť vysokým hazardom 
voči voličom, ak by sme začali prostre-
die iritovať vzájomnými útokmi,“ 

Čítajte na 3. strane

Dezignovaný slovenský komisár Maroš Šefčovič sa 18. januára 2010 večer v Štrasburgu podrobil vypočutiu v Európskom parlamen-
te, na základe ktorého europoslanci rozhodnú, či ho odporučia ako člena novej Európskej komisie.  FOTO TASR/AP EU

Ústavný výbor Európskeho parlamentu odpo-
ručil dezignovaného slovenského eurokomisá-
ra Maroša šefčoviča na post podpredsedu 
Európskej komisie zodpovedného za medziin-
štitucionálne vzťahy a administratívu. Výbor tak 
rozhodol po zhodnotení pondelkového híringu 
Šefčoviča pred poslancami Európskeho parla-
mentu. „Naše hodnotenie je pozitívne. Hlaso-
vali sme za neho jednomyseľne,“ potvrdil pre 
TASR a STV po skončení zasadnutia výboru 
jeho predseda Carlo Casini. V hodnotení za-
slanom predsedovi EP Jerzymu Buzekovi sa 
podľa Casiniho uvádza, že Šefčovič je schop-
ný zastávať post člena EK a vykonávať dobre 

svoje úlohy. „objavili sa síce určité výhrady 
v súvislosti s vyhlásením, ktoré sa mu pri-
pisuje, na čo uviedol, že sa nepamätá či to 
tak povedal, ale vysvetlil, že vždy bojoval za 
rovnoprávnosť menšín, takže presvedčil vý-
bor,“ objasnil Casini. Na ostatné otázky odpo-
vedal Šefčovič dobre, hoci niekedy skôr príliš 
všeobecne, ale to platí podľa predsedu výboru 
o všetkých dezignovaných komisároch. „ako 
som povedal, boli určité výhrady, ale tieto 
boli odstránené jeho vysvetlením, takže od 
neho nepožadujeme viac. Myslíme si, že 
šefčovič odpovedal dobre na väčšinu otá-
zok, ukázal, že je politikom a diplomatom, 

má schopnosť reagovať, takže je spravodli-
vé nespochybňovať ho,“ uzavrel Casini. Ešte 
v obedňajších hodinách pritom frakcia ľudovcov 
vyhlásila, že požaduje od Šefčoviča dodatoč-
né vysvetlenie, pretože objasnenie na híringu 
týkajúce sa údajných protirómskych výrokov 
nepovažovali za dostatočné. Europarlament 
nebude hlasovať o jednotlivých komisároch, 
ale o Európskej komisii ako celku. Vzhľadom na 
to, že bulharská kandidátka Rumjana Želevová 
stiahla svoju nomináciu a je potrebný híring no-
vej bulharskej dezignovanej komisárky, presúva 
sa hlasovanie v EP z pôvodne plánovaného 26. 
januára na 9. februára. (TASR)

hodnotenie M. Šefčoviča je Pozitívne

Štíhlejšia štátna správa
Slovenská republika bude mať od 1. júla tohto roka o dve minister-
stvá menej. Rozhodli o tom 20. januára 2010 koaliční poslanci, ktorí 
schválili vládnu novelu zákona o organizácii činnosti vlády a ústrednej 
štátnej správy s tým, že pôjde o zánik ministerstva výstavby a regionál-
neho rozvoja (MVRR) a ministerstva životného prostredia (MŽP). Ich 
agendy prejdú pod iné rezorty, ktorých bude po novom 12. Z vládne-
ho návrhu vyplýva, že pôsobnosť MVRR prejde na nové Ministerstvo 
hospodárstva a výstavby SR okrem kompetencie na úseku verejných 
prác. Tá bude spadať pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR. Koordinácia využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ 
prejde na Úrad vlády SR. Zlúčenému ministerstvu pribudne kompe-
tencia týkajúca sa stavebnej a bytovej politiky a presunie sa pod neho 
celý Štátny fond rozvoja bývania.
Zrušením envirorezortu prejdú jeho kompetencie na ministerstvo 
pôdohospodárstva. Vznikne tak Ministerstvo pôdohospodárstva, ži-
votného prostredia a regionálneho rozvoja SR. Prejde pod neho aj 
agentúra na podporu regionálneho rozvoja, ktorá v súčasnosti pôsobí 
pod MVRR. Zmení sa aj súčasný názov ministerstva školstva na Minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pod ministerstvo kultúry 
zase prejde portfólio cestovného ruchu, a tak sa pod neho dostane aj 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Jeho nový názov bude Minis-
terstvo kultúry a cestovného ruchu SR. (TASR)
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Kým sľuby patria do 
predvolebnej rétoriky, 

činy by mali byť súčasťou 
obdobia po voľbách. Samo-
zrejme tie, ktoré získali dô-
veru voličov, vďaka čomu sa 
z nich stáva štandardná po-
litická agenda. 

Jednou z volebných tém 
SMERu – sociálna de-

mokracia pred poslednými 
regionálnymi voľbami bola 
iniciatíva zriadiť detašova-
né pracoviska krajskej sa-
mosprávy v tatranskom regi-
óne a na Zemplíne. Volebný 
úspech zaviazal víťaznú ko-
alíciu plniť svoje sľuby, čo-
ho dôkazom bol návrh na 
zriadenie týchto pracovísk 
na prvom pracovnom roko-
vaní krajského parlamentu. 
Vznik regionálnej kancelá-
rie so sídlami v Humennom 
a Poprade je potrebné vní-
mať ako predĺžené ruky vyš-
šieho územného celku. Do-
kazujeme, že od problémov 
neodťahujeme ruky preč. 
Práve naopak. Vytvárame 
predpoklady a pripravuje-
me podmienky na to, aby 
samosprávy, podnikatelia, 
zástupcovia mimovládnych 
organizácií ale aj obča-
nia nemuseli pri vybavova-
ní svojej agendy cestovať 
na Úrad Prešovského sa-
mosprávneho kraja do Pre-
šova. V čase, kedy vrcholi-
lia technické a organizačné 
prípravy na spustenie tohto 
zámeru, pravicová opozícia 
KDH, SDKÚ-DS míňala ener-
giu na petíciu, ktorej sna-
hou bolo získanie podpory 
obyvateľov kraja na zriade-
nie detašovaného pracovis-
ka v Poprade. V podstate iš-
lo o balamutenie občanov, 
ktorým sa z falošných úst 
podsúval recept na riešenie 
problému. Odhliadnuc od 
toho, že pravica iba vykopá-
vala dávno otvorené dvere, 
ľudia, ktorí sa podpísali pod 
petíciu sa stali rukojemník-
mi sebaprezentácie strán, 
ktorým chýba reálna agen-
da a elementárna slušnosť 
k občanom. 

Nové volebné obdobie 
krajskej samosprávy 

sa iba začína. Spolu s ním 
SMER-SD a politický part-
ner Ľudová strana – Hnutie 
za demokratické Slovensko 
začínajú realizovať pred-
volebné sľuby. Všetko na-
svedčuje tomu, že opozič-
né pravicové strany budú 
naďalej pokračovať v prakti-
kách, ktoré predviedli v sú-
vislosti so vznikom regionál-
nych kancelárií. Napokon aj 
to je dôkaz, že SMER ponú-
ka správne riešenia skutoč-
ných problémov.

Fico požiadal Zapatera, aby 
španielske predsedníctvo ve-
novalo primeranú pozornosť 
prepojeniu energetických sietí 
v rámci Európy, čo je najlepšia 
cesta, ako 

zaBezPeČIť 
pre krajiny, ktoré sa dostanú 
do problémov, energetickú 
bezpečnosť. Zapatero ubez-
pečil slovenského premiéra, 
že počas španielskeho pred-
sedníctva budú prioritou najmä 
spomínané energetické pre-
pojenia. „aby sa vytvoril trh, 
aby sme zabezpečili práve 
energetickú istotu a bez-
pečnosť,“ poznamenal špa-
nielsky hosť.
Predseda vlády SR zdôraznil, 
že Slovensko „plne podpo-
ruje všetky priority, ktoré si 
španielske predsedníctvo 
postavilo v eÚ“. Fico oceňu-
je, že Španielsko chce na pr-
vom mieste 

VenoVať Pozornosť 
boju proti dôsledkom hos-
podárskej krízy a zvýrazňuje 
sociálny solidárny charakter 
Európy.
Upozornil tiež na potrebu spo-
ločného postupu členských 
krajín EÚ v boji proti globálnej 
kríze. Svojho španielskeho 
partnera podľa vlastných slov 
informoval o krokoch sloven-
skej vlády, ktoré pri riešení do-
padov krízy podniká. Zároveň 
požiadal o zintenzívnenie spo-
lupráce v boji proti ekonomic-
kej kríze. 
Fico tiež avizoval, že by chcel 

zintenzívniť spoluprácu Slo-
venska a Španielska v eko-
nomickej oblasti. „Je ško-
da, že španielski investori 
zatiaľ vážnejšie nenašli 
slovensko,“ konštatoval. Vy-
jadril nádej, že po skončení 
španielskeho predsedníctva a 
po parlamentných voľbách na 
Slovensku „vznikne priestor 
na stretnutie, ktoré bude 
zamerané najmä na ekono-
mickú spoluprácu,“ povedal.
Podľa Zapatera je 

hlaVná PrIorITa 
španielskeho predsedníctva 
oživenie ekonomiky a vytvára-
nie pracovných miest. Zdôraz-
nil, že Slovensko je proeuróp-
ska krajina a má ekonomiku, 
ktorá najviac a najvýraznejšie 
vzrástla za posledné roky a 
sú očakávania, že Sloven-
sko bude najviac rásť v roku 
2010. „rád by som tlmočil 
všetkým slovákom blahože-
lanie, lebo skutočne môžu 
byť veľmi hrdí na to, čo sa 
tu dosiahlo,“ poznamenal Za-
patero, ktorý zároveň zdôraznil 
záujem na 

socIálnoM rozMere 
boja proti kríze. „Je podstat-
né obhajovať princíp toho, 
že sa musia uchovať práva, 
ktoré majú zamestnaní ľu-
dia, treba obhajovať a brá-
niť sociálne politiky. Pretože 
my chceme sociálnu odpo-
veď na krízu,“ dodal. Obaja 
šéfovia exekutívy sa počas 
vzájomného rozhovoru dotkli aj 
situácie na Haiti, pričom Zapa-

tero zdôraznil povinnosť únie 
pomôcť tejto zemetrasením 
postihnutej krajine. „Byť eu-
rópanom je spolucítiť s tým, 
čo sa deje vo svete a dnes 
je to naša priorita,“ dodal.
Španielsky premiér absolvoval 
jednodňovú pracovnú návšte-
vu Slovenska 

PrI PrÍležITosTI 
začiatku predsedníctva Špa-
nielska v Európskej únii v pr-
vom polroku tohto roka. Jej 
cieľom bolo prediskutovať ak-
tuálne témy európskej agendy 
s predstaviteľmi jednotlivých 
členských krajín EÚ.
Premiéri slovenska a špa-
nielska robert Fico a José 
luis rodríguez zapatero 
vítajú iniciatívu amerického 
prezidenta Baracka obamu 
zaviesť mimoriadne zdane-
nie veľkých bánk. Mimoriad-
nou daňou, ktorej plán Obama 

predstavil, by mali banky spla-
tiť štátu do 10 rokov 90 miliárd 
USD (62,13 miliardy eur) z roz-
siahlej finančnej 

PoMocI PoČas KrÍzy 
známej ako TARP (program 
na podporu finančných trhov). 
Do 12 rokov chce Washington 
získať späť až 117 miliárd USD. 
Plán ešte musí schváliť Kon-
gres. Podľa Zapatera je to pre 
finančný systém veľký krok 
vpred k tomu, aby fungoval 
lepšie a spravodlivejšie. Záro-
veň potvrdil, že podobné opat-
renie má v úmysle prijať aj Eu-
rópska únia (EÚ), čo ale ešte 
bude predmetom diskusií. Za 
kľúčové východiská pre upev-
nenie ekonomického oživenia 
označil koordinovaný postup 
únie a reguláciu finančného 
systému. „Keď sa spoja po-
litiky a stratégie, tak všetci 
z toho vyjdú ako víťazi,“ uvie-

dol na tlačovej konferencii po 
stretnutí so svojim slovenským 
partnerom.
„Keď sa bankám darí, keď 
majú veľké zisky, tak vte-
dy chcú od štátu, aby im 
dal pokoj a aby im nedával 
žiadne dane. akonáhle majú 
problémy, tak žiadajú štát o 
pomoc,“ reagoval Fico s tým, 
že SR ide 

chránIť 
sPoTreBITeĽoV 

pri úveroch tak, aby o nich do-
stávali viac informácií a mali sil-
nejšie postavenie ako doteraz. 
„reakcia privátnych bánk 
bola zúrivá, preto podpo-
rujem iniciatívu prezidenta 
obamu a dúfam, že tak ako 
sa finančná kríza rozšírila 
po celom svete, sa aj tento 
dobrý nápad rýchlo zakotví 
vo všetkých európskych štá-
toch,“ uzavrel. (TASR)

r. Fico a J. l. r. zapatero sa zhodli na potrebe energetickej bezpečnosti

Slovenská ekonomika vzrástla najvýraznejšie
Predseda vlády sr robert Fico požiadal svojho španiel-
skeho partnera Josého luisa rodrígueza zapatera, aby 
španielsko venovalo počas svojho predsedníctva v európ-
skej únii primeranú pozornosť energetickej bezpečnosti. 
Premiér Fico o tom informoval po rokovaní s predsedom 
španielskej vlády, ktorý prišiel 14.1.2010 na jednodňovú 
návštevu slovenska.

Formovanie sociálneho štátu je jed-
ným z najdôležitejších pilierov sociál-
nodemokratických strán, ktorých prá-
ca sleduje solidaritu, spravodlivosť, 
ochranu slabých, pomoc chorým, 
príležitosti pre ostatných, rovnosť prí-
ležitostí a dôstojný život pre všetkých. 
Toto nie sú len tézy politického 
programu strany sMer – sociál-
na demokracia, ale alfa a omega 
našich každodenných rozhodnutí. 
Kým mnohé kresťanskodemokra-
tické a kresťanskosociálne strany 
v modernej európe vždy stavali 
aj na tých hodnotách, ktoré boli 
prioritné pri zakladaní európske-
ho spoločenstva a pri podpisovaní 
rímskych zmlúv, kresťanskode-
mokratické hnutie na slovensku 
sa svojimi praktickými krokmi po-
čas vládnutia, v úzkej spolupráci 
najmä s sDKÚ-Ds, viac a viac tým-
to hodnotám odcudzovalo. Preto 

považujem prezentované názory za 
falošné a na míle vzdialené od praxe 
rokov 1991 – 1992 (vlády Jána Čar-
nogurského) a rokov 1998 – 2006 
(vlády Mikuláša Dzurindu). A netre-
ba zabúdať, že aj Mikuláš Dzurinda je 
dieťaťom KDH.  
Sociálny štát nepovažujem za utó-
piu, ktorej je potrebné sa priblížiť, 
ale za cieľ, ku ktorému je potrebné 
smerovať. Štát musí byť pre ľudí a 
sledovať ich prospech. V tomto roku, 
ktorý je venovaný Európskemu roku 
boja proti chudobe je agenda efek-
tívnej sociálnej politiky a solidarity 
výzvou pre zodpovedných politikov, 
národné vlády aj európske inštitú-
cie. Snaha predsedu KDH o maľo-
vanie hrubej deliacej čiary medzi 
sociálnym a socialistickým štátom 
je dôkazom toho, že KDH v tomto 
roku zaradilo spiatočku a radšej sa 
pozerá do minulosti. netreba pri-

tom zabúdať na to, že Ján Figeľ, 
bývalý eurokomisár zodpovedný 
aj za vzdelávanie mal by vedieť, 
že práve severské sociálnodemo-
kratické vlády veľmi intenzívne 
podporovali vzdelávanie, investo-
vali do výskumu a pritom zaviedli 
spravodlivý sociálny model, kto-
rý je založený na solidarite a nie 
pravicovej neviditeľnej ruke trhu, 
ktorá spôsobuje viditeľné škody 
a hmatateľné trhliny. Práve preto 
formovali štáty blahobytu, vyso-
kej konkurencieschopnosti, eko-
nomickej a ekologickej sily, zdro-
je istoty a šance pre každého.  
Zdá sa, že Ján Figeľ, predseda KDH 
posúva politické hodnoty do slovníka 
a nie do bežného života, čo nepros-
spieva spoločnosti a ubližuje ľuďom. 
Hlásenie sa k myšlienkam sociálne-
ho štátu zo strany KDH preto považu-
jem za ďalšie klamstvá slovenských 
kresťanských demokratov na ces-
tách ich doterajšej falošnej  praktic-
kej politiky.   

Dušan ČaPloVIČ, 
podpredseda vlády SR

ĽUdia PotrebUjú SkUtky
Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Ján Figeľ svojimi 
nedávnymi úvahami o sociálnom štáte dokazuje povrchnosť po-
litiky, ktorá sa prejavuje rozporom medzi slovami a skutkami. 
zabúda, že ľudia nepotrebujú od politikov vyhlásenia ale činy. 

Slovenský premiér Robert Fico privítal 14. januára 2010 v Bratislave španielskeho premiéra 
Josého Luisa Rodrígueza  Zapatera (vľavo) .  FOTO TASR - Štefan Puškáš

Vízie a sny KDH
KDh síce tvrdí, že patrí medzi trojicu naj-
silnejších politických subjektov v repub-
like, ale zdá sa, že skutočnosť je celkom 
iná. Vezmime si za príklad posledné voľ-
by – teda do vyšších územných celkov – a 
konkrétne v Košickom kraji. z 57 kresiel 
poslancov 26 patrí sMer-u, 13 nezávis-
lým, 7 sDKÚ-Ds, po štyri majú hDzs-Ľs a 
sMK, po jednom hzD, slobodné fórum a 
Konzervatívni demokrati (KDs). V porov-
naní s predchádzajúcimi voľbami v roku 
2005 sMer-sD sa v košickom regionál-
nom parlamente posilnil o 14 poslancov, 
hzDs-Ľs a sDKÚ-Ds o troch. naopak, 
KhD stratilo všetkých 13 (!) mandátov a 
sMK deväť. 
Hovorí sa, že čísla neklamú. Ani v tomto prí-
pade. Takže silné KDH nemá v Košickom 
kraji ani jedného poslanca a zároveň prišlo o 
trinásť! Každý komentár je tu zbytočný. Akurát 
tak trochu úsmev vzbudzujú slová predsedu 
kresťanských demokratov Jána Figeľa o tom, 
že si síce vie predstaviť povolebnú spoluprá-
cu so SMER-om, ale chce aj vytvoriť alterna-
tívu. Zároveň ale koketuje s SDKÚ-DS, veď 
čo keby náhodou motyka vystrelila... Tá však 
určite nevystrelí. Pokiaľ KDH úplne, teda od 
základov, nezmení svoju politiku. 

VlaDIMÍr MezenceV
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• ak sa neudeje nič mimoriadne, na 
čele zákonodarného zboru budete 
v tomto volebnom období stáť ešte 
pol roka. Keď sa obzriete za seba, 
aký parlament zanechávate svojim 
nástupcom?
Myslím si, že tento parlament bol dôs-
tojným vyjadrením vôle občana a fun-
goval štandardne na demokratických 
princípoch, ľuďom priniesol zmenu 
kvality života, o čom svedčí aj podpora 
tých, ktorý z hľadiska výkonu moci nesú 
zodpovednosť. Zároveň toto obdobie 
prinieslo aj oveľa vyššiu dôveryhodnosť 
slovenskému parlamentu, ktorá sa oproti 
minulému obdobiu zdvojnásobila.

• Môže to byť spôsobené aj tým, že 
v minulom období bolo v parlamente 
veľa nezaradených poslancov a ob-
javili sa podozrenia z dohôd medzi 
nimi a vládnou koalíciou?
Určite. Ja to opakujem, ale je to tak. 
Kvalita fungovania parlamentu nie je ob-
razom toho, ako sa to niekedy zjedno-
dušene v médiách podáva, či niektorý 
poslanec v sále sedí, alebo nie. Je to 
ale otázka, akým spôsobom zásadne či 
menej zásadne ovplyvňuje kvalitu života 
ľudí a tým elementárnym demokratic-
kým nástrojom je všade v demokratic-
kom svete zákon, ktorý stanovuje určite 
hranice správania sa indivíduí a skupín. 
Rozsah zmien v legislatíve, hlavne v soci-
álnej oblasti a legislatíve, ktorá smerova-
la k ľuďom, bol taký zásadný, že vytvoril 
oveľa väčšiu dôveryhodnosť. Samozrej-
me, sú to aj vnútorné pomery v NR SR. 
Strany, ktoré vytvorili vládnu koalíciu, 
ponúkli relatívne zrozumiteľnú, čitateľnú 
programovú podobu pre ľudí. Navyše, 
nedochádzalo k javom ako v predchá-
dzajúcich obdobiach, poslanci takmer 
neopúšťali koaličné kluby.

• na druhej strane koalícia si vďa-
ka väčšine odhlasuje svoje zákony 
a opozičné sú odmietané. Miku-
láš Dzurinda sa vyjadril, že od roku 
1991 nezažil v parlamente taký malý 
priestor na diskusiu, aký je dnes.
Je to práve tento človek, ktorý po strate 
osemročnej moci sa s touto skutočnos-
ťou ťažko zmieril a namiesto štandard-
ného hodnotového a programového 
konfliktu začal intenzívne nabudzovať 
dojem nedemokratickosti tým, a to je 
ten najväčší paradox teórie politických 
systémov, že opozícia sa má podieľať 
na výkone moci. Väčšiu hlúposť som v 
živote nepočul. Štandardné demokra-
tické politické systémy fungujú tak, že 
politická reprezentácia sa programovo 
vymedzí voči občanovi, získa mandát a 
predovšetkým zodpovednosť. Rešpek-
tovaná opozícia v demokratických sys-
témoch má kontrolovať, upozorňovať a 
ak si niekde nájde svoj priestor, tak ho 
má. No, prepáčte, človek, ktorý osem 
rokov realizoval tvrdo neoliberálny kon-
cept ekonomiky bez akejkoľvek sociál-
nej nadstavby, čo viedlo k tzv. reformám 
v sociálnej, daňovej a zdravotnej oblasti 
spôsobom devastujúcim prostredie, 
dnes zrazu príde a predkladá zákony, 
nad ktorými sa musíte len pousmiať. Ak 
niekto, kto má moc, zoberie invalidom 
dôchodky, a potom príde do opozície 
a pripraví zákon, že invalidom treba dať, 
tak je to nezrozumiteľné a nedôveryhod-
né. Preto si myslím, že vládna väčšina, 
ktorá niesla zodpovednosť, takéto fari-
zejstvo nerešpektovala. No všade tam, 
kde sa objavil racionálny moment, ich 
návrhy prešli.

• stávajú sa však prípady, keď si ne-
úspešný opozičný návrh „adoptuje“ 
koaličný poslanec a ten následne us-

peje. na čo je dobrý takýto postup?
Dá sa to interpretovať z dvoch hľadísk. 
Prvé je výrazne politické - strany vedú 
zápas o dôveryhodnosť občanov rôznym 
spôsobom a pokiaľ to neprekračuje hra-
nicu legitimity zákona alebo ústavnosti, 
tak môžeme na to nazerať len z veľmi 
subjektívneho pohľadu. A možno je v 
tom niekedy aj kus politickej revnivosti. 
Ale výkon moci máj aj určitú časovú os, 
ktorá je vyjadrená v programe. Aj preto 
niekedy neúspešný návrh pochádzajúci 
z opozičného spektra sa neskôr dostane 
do legislatívy, ktorá je súčasťou progra-
mu koalície.

• Poslanci v legislatívnom procese 
využívajú aj nepriame novelizácie, 
právnici takúto prax kritizujú ako ne-
systémovú, napr. prezident sr Ivan 
Gašparovič ju dokonca považuje za 
narušenie právnej istoty. Bude nie-
kedy v nr sr vôľa zákonom zakázať 
nepriame novely?
Zhodou okolností som sa bavil s pánom 
prezidentom o tom, ako to vyriešiť. Ich 
odstránenie by si vyžadovalo ústavnú 
zmenu alebo zmenu rokovacieho po-
riadku. Ja však nepriame novely ne-
chcem nazývať problémom, lebo je to le-
gitímna legislatívna iniciatíva. Ktokoľvek 
bude dnes túto iniciatívu spochybňovať, 
vyjadruje určitý subjektívny názor. Nebol 
by som však vôbec prekvapený, ak by 
sme prišli s ich zrušením a opozícia by 
bola prvá, ktorá by začala kričať, že ob-
medzujeme ich výkon kontroly a ich ini-
ciatívu, keďže oni v opozícii nemajú iný 
priestor ako sa pokúsiť zmeniť stav vecí, 
než cez nepriamu novelu.

• Čo sa však už teraz pol roka pred 
voľbami dá urobiť s rokovacím po-
riadkom?
Teraz už nič. Rokovací poriadok je veľmi 
citlivá vec upravujúca vnútorné mecha-
nizmy. Asi najlepším riešením by bolo 
hneď v úvode nového volebného obdo-
bia, pokiaľ, samozrejme, na to bude po-
litická vôľa, tieto pravidlá upraviť. Bolo by 
to najkorektnejšie.

• V poslednom období sa množia 
sťažnosti poslancov na hlasovacie 
zariadenie, ktoré podľa nich chybne 
vykáže ich postoj pri hlasovaní. aké 
sú technické garancie, že systém 
korektne vykáže, ako poslanec hla-
soval?
Je 21. storočie, počítače riadia ISS, do 
vesmíru lietajú raketoplány a nepredpo-
kladám, že by si jeho pilot kládol otázku, 
na koľko je spoľahlivý počítač. Ale váž-
ne, rokovací poriadok pozná, čo je to 
námietka proti hlasovaniu, a ja si myslím, 
že spoľahlivosť zariadenia je stopercent-
ná, všetko to ostatné je subjektívne prá-
vo odvodené od slobodného mandátu 
poslanca. Môžeme tisíckrát špekulovať, 
že počítač a softvér je na milión percent 
dobrý, ale keď raz poslanec, ktorého 
mandát je slobodný, technické zariade-
nie spochybní, tak má na to také isté 
právo, ako spochybniť svojho politické-
ho oponenta. Pravda je, že v minulom 
volebnom období nikto nevysvetlil prí-
pad, keď pán poslanec Zala, ktorý bol 
preukázateľne mimo Slovenska a svoju 
hlasovaciu kartu mal so sebou, bol vy-
kázaný pri jednom hlasovaní, že hlasoval 
v parlamente. Doteraz sa to nevysvetlilo. 
Dávam to len ako príklad, že sú veci me-
dzi nebom a zemou.

• chýba vám v súčasnosti v rokova-
com poriadku nejaký prvok, ktorý by 
zefektívnil a možno aj oživil prácu nr 
sr? napr. pán Mečiar v tejto súvis-
losti hovorí o potrebe zavedenia tzv. 

všeobecnej politickej diskusie, po-
čas ktorej by každá politická strana 
dostala isté penzum času a jej čle-
novia by vo vyhradenom čase mohli 
voľne rečniť.
Vrátim sa k tomu, že je tu údajne malý 
priestor na diskusiu. Ani raz za tri a pol 
roka si nepamätám situáciu, že by NR 
napriek tomu, že jej to zákon umožňuje, 
obmedzila rozsah akejkoľvek rozpravy. 
Nechcem vyzerať teraz na konci roka 
ako niekto, kto vedie vojnu s opozíciou, 
ale toto je súčasť toho, čo nazývam vnú-
torná deštrukcia. Boli témy, ktoré opozí-
cia legitímne politicky otvorila a požado-
vala rozpravy. Keď sama predložila tieto 
návrhy, rozpravy trvali možno 10 až 15 
minút. To, čo hovorí pán Mečiar, je ale 
pravdepodobne iná vec. Myslím, že slo-
venský parlamentarizmus takýto inštitút 
od 90. rokov poznal, najmä z dôvodu zá-
sadných spoločenských zmien po roku 
1989 a prirodzeného hodnotového kon-
fliktu, ktorý si vyžadoval dlhé rozpravy. 
Ak sa z parlamentu nemá stať prázdne 
miesto, kde by poslanci urobili len ne-
vyhnutné zmeny navrhnuté vládou, tak 
sa pravdepodobne vráti aj tento inštitút. 
Bude ale potrebné stanoviť pravidlá, 
lebo by sme neboli radi, aby sa na pôde 
parlamentu začali presadzovať radikálne 
a xenofóbne názory.

• Práve Ľs-hzDs prišla už pred viac 
ako rokom s výraznou zmenou roko-
vacieho poriadku, ktorá bola doru-
čená všetkým klubom na diskusiu. 
ostalo však ticho, v čom bol prob-
lém?
Bol to názor jednej časti politického 
spektra a aj moja predstava bola trošku 
iná. Chcel som, aby to malo širšiu alebo 
úplnú politickú podporu. Pravdupove-
diac, boli tam aj veci, ktoré neboli z môj-
ho pohľadu priechodné.

• Parlamentným evergreenom je ur-
čite zrušenie alebo okresanie posla-
neckej imunity. na poslednej schôdzi 
vaša stranícka kolegyňa renáta 
zmajkovičová napokon stiahla svoj 
návrh na výrazné zúženie imunity, 
keďže podľa vlastných slov by táto 
novela Ústavy sr nezískala potreb-
ných 90 hlasov. na tej istej schôdzi 
zase parlament nevydal na trestné 
stíhanie poslanca Kvorku. Vzhľadom 
na trestné oznámenie na opozičného 
poslanca novotného, ktoré podal mi-
nister zdravotníctva raši a najnovšie 
aj sns za jeho výroky v súvislosti s 
vakcínami, však možno bude nr sr 
v budúcnosti riešiť aj jeho imunitu. 
ako sa bude problematika imunity 
riešiť ďalej?
Môj postoj je známy, ja som sa snažil 
tento problém vyriešiť. Treba to dotiah-
nuť v budúcom volebnom období, mys-
lím si, že teraz sa na to nenájde zhoda. 
Či už sa potom nájde vôľa na výrazne 
obmedzenie imunity alebo jej zrušenie, 
to už je otázka odbornej debaty, no malo 
by sa tak udiať hneď na úvod nového vo-
lebného obdobia.

• V tomto roku ste vyhlásili troje vo-
lieb, ak nerátame doplňujúce, a na 
budúci rok nás čakajú ďalšie dve. 
zakaždým sa však otvorí aj otázka 
potreby zjednotiť volebné zákony, 
keďže u nás platí, že každé voľby 
majú iné pravidlá. aký je váš názor na 
problematiku volebných zákonov?
Pravidlá sa nemajú meniť počas hry a 
volebný systém sa musí upraviť v do-
statočnom predstihu pred tým, ako sa 
začne napĺňať. Ľudia si často myslia, že 
volebný zákon je jednoduchou normou, 
no pravdou je, že je to politikum, ktorého 

úprava môže mať vážne dopady na poli-
tické subjekty. Otázka potom znie, ktorý 
prístup k zmene volebných zákonov je 
ten pravý. Jedna vec je únava z volieb, 
s ktorou súvisí nižšia účasť. Druhá vec 
je, ako nastaviť systém. Bolo by opäť 
dobré, aby sa tým strany začali zaobe-
rať hneď po voľbách, no nie som taký 
naivný, aby som nepovedal, že to bude 
veľmi komplikované aj z objektívnych dô-
vodov. Súhlasím aj so zosynchronizova-
ním technických záležitostí ako rovnaký 
prístup k moratóriu, ku kampani či jeden 
volebný deň.

• Činnosť nr sr nie je len o prijí-
maní zákonov, ale aj o parlamentnej 
diplomacii. Tá medzi Maďarskom a 
slovenskom, ktorá bola vlani výraz-
ne dominantnou, však s blížiacimi sa 
voľbami stráca na intenzite.
Ani veľmi nie, parlamentná úroveň je 
veľmi silná a vplyvná. Dnes môžem de-
finovať náš postoj k tomu, čo maďarskí 
priatelia nazývajú problémom, veľmi 
komfortne, pretože dnes je NR SR v 
rámci európskeho parlamentu absolút-
ne dôveryhodným partnerom a aj preto 
možno tá téma nie je už taká dominant-
ná. Zároveň maďarský parlament pre-
chádza turbulenciami, odstúpila jeho 
predsedníčka. Myslím, že nová dimenzia 
vzájomných bilaterálnych vzťahov vzíde 
až po budúcoročných voľbách ako na 
Slovensku, tak aj v Maďarsku.

• ako to ďalej bude s rekonštrukciou 
Bratislavského hradu?
My sa snažíme ukončiť aspoň prvú 
etapu, čo je rekonštrukcia hradného 
paláca. Pre budúci rok je v rozpočte, 
žiaľ, len 15 miliónov eur. Dúfame, že sa 
podarí dať dokopy nádvorie a pripraviť 
priestory pre Slovenské národné mú-
zeum a galériu. Ďalšie etapy budú závi-
sieť od toho, kto bude sedieť na mojom 
mieste a aký bude mať vzťah k vláde a 
schopnosť nájsť si peniaze v rozpočte. 
Mrzí ma ale, že nebolo viac peňazí, lebo 
naším zámerom bolo vrátiť Bratislav-
skému hradu historizujúci tereziánsky 
rozmer. Keď sa to podarí dokončiť, tak 
Bratislava bude mať jedno fantastické 
miesto, kde japonský turista nebude 
musieť prežiť len sedem minút tým, že 

prejde od autobusu k hradu, pozrie sa 
na Dunaj a pôjde ďalej.

• Vládne strany už nie sú na základe 
koaličnej zmluvy viazané k spoločné-
mu postupu, keďže toto ustanovenie 
prestalo platiť v termíne šesť mesia-
cov pred voľbami. Dajú sa po novom 
roku v koalícii očakávať odstredivé 
tendencie?
Dôležité je, že to funguje a že nenastá-
vajú situácie, ktoré som zažil, keď som 
sedel v opozícii. Jednotliví lídri sa často-
vali dosť expresívnymi výrazmi, ako keď 
pán Hrušovský nazval pána Dzurindu 
vierolomným človekom, poslanci behali 
krížom-krážom, nikto netušil kto s kým 
a na základe čoho sa dohodol, o kupo-
vaní poslancov ani nehovorím. A to mali 
bezpochyby pripravenú vyšperkovanú 
koaličnú zmluvu, ktorá ale pár týždňov 
potom, ako vznikla koalícia, stala sa 
zdrapom papiera a v priebehu troch ro-
kov neznamenala z hľadiska fungovania 
vôbec nič. Z tohto pohľadu potom pre 
mňa papier znesie všetko, a teda až tak 
dôležitá tá zmluva nie je. Dôležité je, že 
sme na sklonku volebného obdobia a že 
sme bez problémov ako koalícia schválili 
rozpočet. Máme vôľu dokončiť volebné 
obdobie a dôvod je veľmi jednoduchý 
– politické subjekty, ktoré túto koalíciu 
vytvorili, zrealizovali svoj program tak, 
že dodnes cítia podporu ľudí, a preto by 
pravdepodobne bolo dosť vysokým ha-
zardom voči voličom, ak by sme začali 
prostredie iritovať vzájomnými útokmi. 
Dúfam, že sa opäť nájde kultivovaný 
spôsob, či už na úrovni lídrov alebo na 
úrovni parlamentu, aby sme si povedali, 
kde je záujem koalície.

• žijete v Košiciach, predpokladám, 
že často jazdíte autom domov. neve-
dú vaše prvé kroky po každej ceste 
za ministrom dopravy Vážnym s otáz-
kou, kedy už bude diaľnica?
Je škoda, že sa trocha stratil čas. Ja se-
verom nechodím, lebo juhom je to oveľa 
bližšie, ale áno. Moji priatelia a kolego-
via, aj minister dopravy vedia, že vždy, 
keď som mal možnosť, tak som bol dosť 
dotieravý z pohľadu infraštrukturálnych 
stavieb u nás na východe.

Text a foto: Tasr

Prirodzený hodnotový konflikt
Slovo má Pavol PAŠKA, predseda Národnej rady Slovenskej republiky
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KTo BIJe Psa
Paragraf je vraj preto taký po-
krútený, lebo symbolizuje kľuč-
ky, ktoré v zákonoch vedia 
nájsť advokáti. Aký symbol by 
mali mať politici, ktorí vedia o 
nezmysloch hovoriť celé hodi-
ny? Keby sa to dalo nakresliť, 
tak asi prázdnu slamu, ktorú 
mlátia až sa spod cepov práši.
Nedávno to predviedli na pôde 
európskeho parlamentu pri he-
aringu slovenského komisára. 
„Rómovia zneužívajú slovenský 
sociálny systém“ povedal Šef-
čovič pred pár rokmi na konfe-
rencii. Konštatoval fakt, o kto-
rom nikto žijúci na Slovensku 
nepochybuje. Rovnako ako o 
tom, že rómske osady sú ne-
legálne, chýbajú tam základ-
né hygienické predpoklady pre 
zdravý život.  Alebo iný príklad. 
Keď poviete o podnikateľoch, 
že zneužívajú čiernu prácu, je 
to diskriminácia? 

Maďarskí europoslanci prišli 
s témou, ktorú mal parlament 
rovno odmietnuť ako nezmysel. 
Dôvod prečo to urobili je jas-
ný, čokoľvek, čo môže uškodiť 
Slovensku, je pre nich dobré. 
Ale na toto pozadie nikto ne-
mal odvahu v parlamente ho-
voriť. Napriek tomu, že objek-
tívne uvažujúci človek, musí po 
rôznych „kauzách“ na ktoré sa 
naši južní susedia sťažujú vi-
dieť, že povedané parafrázou 
príslovia: „Kto chce psa biť, 
psa si nájde“.

anI oBuTý, anI Bosý
Väzni z Guantánama vypĺňajú v 
ostatné dni stránky médií a dis-
kutuje sa o nich viac ako o eko-
nomickej kríze. Zdôrazňuje sa, 
že nikdy nebolo proti nim vzne-
sené obvinenie, nedopustili sa 
trestného činu, nič im nedoká-
zali. A takéto neviniatka sedeli 
niekoľko rokov vo väzení. 

Ako sa môže stať, že v de-
mokratickom štáte zavrú nie-
koho bez obvinenia, bez dôka-
zov? V štáte, ktorý sa označuje 
za vzor demokracie, ktorý pou-
čuje aj Slovensko o tom ako má 
jeho demokracia vyzerať? Pre-
čo sa o tomto nediskutuje? Ne-
mali by nám to vysvetliť organi-
zácie tretieho sektoru, ktoré tak 
často mávajú rebríčkami slobo-
dy tlače, hodnotením stavu de-
mokracie u nás? Veľa otázok, a 
žiadne odpovede. Pripomína mi 
to rozprávku, v ktorej musela hr-
dinka prísť ani holá ani obleče-
ná, ani odutá ani bosá, ani peši 
ani vozom. Lenže mi nežijeme v 
rozprávke.

rozhoDuJÚ PenIaze
Keď sa delimitovali právomo-
ci na samosprávy, jedným z ar-
gumentov bolo to, že občania 
budú sami rozhodovať o svo-
jom meste a obci v ktorej žijú. 

A skutočnosť? O tvári miest roz-
hodujú peniaze, presnejšie de-
veloperi, ktorí ich majú. Občan-
mi zvolení poslanci im nakoniec 
vždy schvália návrhy. Petície a 
aktivity občianskych združení 
končia v košoch!
Najlepšou ukážkou je hlavné 
mesto, ktoré sa rýchlo mení na 
zbierku moderných (?) sklene-
ných škatúľ. Príkladom, ktorý 
dobre všetci poznajú, je osud 
bratislavského PKO. Primátor 
Andrej Ďurkovský  v roku 2005, 
navrhol predať pozemky pod 
PKO, stál na strane investora, 
a stojí na nej dodnes. Kvalifiko-
val sa tak v očiach svojej rod-
nej strany KDH na kandidatúru 
za poslanca NR SR. Voľby v júni 
ukážu, či si politici môžu naozaj 
robiť z občanov dobrý deň. Po-
kiaľ pri hlasovaní voliči stratia 
pamäť, nech sa potom neču-
dujú.
 JozeF šucha

GLOSÁR Slovenského rozhľadu

hIsTorIcKé PonauČenIe
Pokorená pravda je na reťa-
zi. nevíťazí pravda, semtex 
víťazí. 

zloM
Polámal sa „večný“ stroj. his-
torik sa možno zveční. zrazu 
zhasol triedny boj. Vzplanul 
však boj konkurenčný. 

zrKaDlo PeVnIny
Keby sme mali more, bolo 
by isto choré. Vrel by v ňom 
našský amok: Bolo by samý 
žralok. 

PochMÚrna DIaGnóza
Politická scéna? To je ma-
néž. cesta nahor často veľ-
ká krádež. Podvýživou trpí 
naša stárež. Únik v drogách 
hľadá naša mládež. 

neuVerITeĽná sPráVa
Mám kamoša – bielu vranu: 
nezakladá žiadnu stranu!

PolITIcKé roKoVanIe
Všade samá gorila. začína 
sa gerila. 

sTereoTyP
Predvolebný boj? Predvo-
lebný zbroj!

MInIanalýza hosPoDár-
sTVa
Či bude to naše trhovým 
raz? zatiaľ v ňom prevláda 
turecký ráz. 

PoKryTecKÍ PolITIcI
za záclonou zratúva svoje 
akcie. Vonku majú plné ústa 
demokracie. 

ParlaMenTalITa
rétorická grácia je už iba 
demokracia?

syMPTóM DnešKa
Vôbec nerozumiem, čo ten 
druhý vraví. Pluralitu hájiť 
velí scéna nová. hoci nemá 
názor, ako ostriež dravý 
musí oponovať. 

PolITIKárČenIe
Každý vetrí z kúta, skade vie-
tor vanie. Potom sa rozpúta 
strašné opľúvanie. 

POLITICKÉ 
SENTENCIE

MIlan KenDaPhDr. MIlan PIoVarČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

Iste sa vám už neraz stalo, že 
vás priatelia pozvali k sebe 
so slovami – príď na kus reči. 
Je to bežné pozvanie medzi 
známymi a nemožno v ňom 
vidieť na prvý pohľad žiadne 
nebezpečenstvo a nič zlé. 
Lenže keď sa zídu dvaja, ne-
hovoria len o sebe a o svo-
jich problémoch, ale reč sa 
zvrtne aj na iných, neprítom-
ných. A tak pri rozhovore, aj 
keď zdanlivo len o každoden-
ných veciach, hrozí, že sa 
môže zvrtnúť – na klebete-
nie. A tu už platí stará zásada 
– ak nechcete, aby ľudia ro-
bili vám to, čo sa vám nepáči, 
tak to nerobte ani vy im. 
Ak sa teda rozhodnete po-
vedať niečo o neprítomnom, 
hoci aj pravdivú vec, zamys-
lite sa nad otázkou – ako by 
som sa cítil ja, keby o mne 
hovorili v mojej neprítomnos-
ti? Rozumný človek si vie po-
radiť aj s takouto situáciou a 
usiluje sa nenápadne prejsť 
na inú tému rozhovoru. Inak 
riskuje, či chce alebo nie, že 

priateľská debata môže veľ-
mi ľahko skĺznuť do obyčaj-
ného klebetenia. 
A klebety nikdy nechválili ne-
prítomného, spravidla sa aj 
svojsky interpretovali a po-
tom narobili veľa morálnych 
škôd. Klebety sú veľmi sta-
ré a spôsobili mnohým až 
tragické následky, ktoré ra-
dikálne zasiahli do ich živo-
tov. Príslovie hovorí, že „Pri 
hojnosti slov nechýba prie-
stupok, ale ten, kto ovlá-
da svoje pery, koná rozváž-
ne.“ Skúsenosti, pretvorené 
do múdrosloví našich pred-
kov ukazujú, že čím viac člo-
vek rozpráva, tým viac číha 
naňho nástrah a nebezpe-
čenstiev, ktoré neskôr môže 
veľmi oľutovať. Napokon, u 
slušných ľudí platí nepísaná 
zásada, že lepšie je mať pri 
rozhovore tichého posluchá-
ča ako človeka, ktorí veľa ho-
vorí. Opatrnosť nech nás ne-
opúšťa ani pri priateľskom 
posedení, lebo v rozbehnu-
tom rozhovore je skryté ne-
bezpečenstvo, že sa reči zvrt-
nú tam, kam nechceme. 
Hoci prúd reči sa dá niekedy 
len ťažko zastaviť, nemali by 
sme na to zabúdať, a keď tre-
ba, zavčasu hamovať. 

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Pavol Prokopovič bez začervenania hovoril 
ministrovi dopravy Ľubomírovi Vážnemu, že 
vraj žije v inej krajine. a to preto, lebo pred-
ložil v diskusii na Markíze divákom odhady 
zvýšenia cien tovarov pre zavedenie mýtne-
ho. a tie ceny vychádzali v stotinách centov. 
Podľa poslanca nr sr za sDKÚ je to však 
vraj oveľa viac, lebo ako Prokopovič dôvodil, 
údajne aj laik vie, že ak stúpnu ceny vstupov, 
tak sa zvýšia aj náklady. Čiže ak bude pre-
prava výrobkov drahá, tak sa zvýši aj cena 
výrobkov. nejde o krajinu, v akej žijeme, ale 
o niečo úplne iné.
Bývalý minister dopravy Prokopovič nevysvetlil, 
či doteraz dopravcovia za prejazd Slovenskom 
neplatili? Ak neplatili, nuž potom im náklady 
stúpnu. Lenže ak platili, tak tie diaľničné nálepky 
predsa doteraz tiež museli započítať do nákla-
dov. Preto platenie mýtneho by pre nich nemal 
byť problém. Jasné, že mýtny systém je drahší, 
ale používa sa vo svete bežne a my sme boli po-
vinní ho zaviesť pre splácanie pôžičiek bankám. 
Navyše sa Prokopovič znížil k argumentácii, nad 
ktorou človeku zostáva rozum stáť. spýtal sa, či 
protest dopravcov v Bratislave nie je náho-
dou trest premiéra roberta Fica voči Brati-
slave za voľby do vyšších územných celkov, 
keď v Bratislave vyhral kandidát sDKÚ? nuž  
ťažko si predstaviť predsedu smeru-sD ako 
pod rúškou noci, alebo inak tajne nabáda 
dopravcov, aby blokovali cesty v hlavnom 
meste.
To je absolútny nezmysel. Naopak, práve Fico 
vyzýval opakovane dopravcov, aby si nebrali ob-
čanov za rukojemníkov a zrušili blokády ciest v 
mestách. Oni ho počúvli, len v Bratislave zostá-
vali dlhšie. Prečo? To bola iniciatíva smeru-
sD a priamo premiéra, aby sa tak rozhod-

li? Kto sa postavil na stranu dopravcov od 
začiatku a podporoval ich v blokádach? Boli 
to predsa politici SDKÚ, ak by sme mali zosob-
niť škody vzniknuté blokádami ciest, skôr by ich 
mali vymáhať dopravcovia od Mikuláša Dzurindu 
a Ivana Mikloša, ktorí ich podporovali v nezmy-
selných protestoch.
Vážny však spomenul oveľa dôležitejšiu 
informáciu. Dopravcovia blokujúci cesty v 
Bratislave pracovali najmä pre drevársky 
priemysel. Podľa zistení ministra dopravy, 
drevospracujúci priemysel pred protestom 
sľúbil dopravcom, že im zvýšenie cien pri 
platení mýtneho budú finančne kompen-
zovať. nie je to náhodou dôkaz, že protest 
dopravcov organizuje politika? a to politi-
ka opozičná? určite by si koaličné strany 
neplatili protesty proti sebe. Takže je na 
mieste otázka, berie pred voľbami opozícia 
občanov za rukojemníkov? a to len preto, 
že chcú kritizovať vládu? Vytvárať atmosfé-
ru hystérie proti vláde? To isté robili aj pred 
rokom 1998, kedy sa vyhrážali, že ak nebudú 
vo vláde, Slovensko nebude integrované. A te-
raz chcú vyvolávať dopravne problémy? už tak 
zneprejazdnili slovensko rozhodnutím za-
staviť výstavbu diaľníc po roku 1998, pod 
ktoré sa podpísali práve dnešní opoziční 
politici Dzurinda s Miklošom. Navyše, mýt-
ny systém rozbiehal a sľuboval Slovákom prá-
ve Prokopovič, kým bol ministrom dopravy do 
roku 2006. Takže mohli šikovne zabrzdiť mýtny 
systém, aby pri jeho zavedení obviňovali iných 
za vlastné chyby? A mýlia sa aj dnes, ak pod-
porujú dopravcov, ktorí protestujú proti mýtu, 
hoci majú dohodnuté kompenzácie za zvýšenie 
platieb.

sTanIslaV háBer

Prokopovičova biedna argumentácia

Úniu slovenských novinárov založili a dodnes majú v nej vý-
znamné postavenie novinárski seniori. Teda tí najskúsenejší 
žurnalisti. Pre predsedníčku Slovenského syndikátu novinárov 
(SSN) Zuzanu Krútku to zrejme nestačí, keďže za reprezenta-
tívnu organizáciu žurnalistov považuje len SSN. Ohradzuje sa 
proti niektorým výrokom premiéra na adresu novinárov, volá po 
dialógu SSN s predsedom vlády. Ak má byť dialóg premiéra so 
zástupcami slovenských médií, tak by sa ho mali zúčastniť všet-
ky novinárske organizácie a združenia pôsobiace na Slovensku. 
Nemala by donekonečna za všetkých novinárov hovoriť len úzka 
skupina funkcionárov Slovenského syndikátu novinárov, ktorá 
zastupuje síce najväčšiu časť, ale jej názory sú v mnohom  dia-
metrálne odlišné od názorov pomerne veľkej členskej základne 
Únie slovenských novinárov. Domnievam sa pritom, že vedenie 
SSN svojou politickou pravicovou jednofarebnosťou už prezen-
tuje názory len určitej časti členskej základne Syndikátu. Možno 
by bolo najprv potrebné zamyslieť sa nad dodržiavaním zákonov, 
ako aj nad dodržiavaním novinárskej etiky v slovenských médi-
ách a až potom žiadať o stretnutie predsedu vlády. Množstvo 
prehraných súdnych sporov zo strany redakcií a ich vydavate-
ľov je veľavravným dôkazom, že dodržiavanie novinárskej etiky 
robí značnej časti redaktorov, ako aj ich vydavateľom veľmi veľké 
problémy. VlaDIMÍr DoBroVIČ

SSn PreceňUje PoStavenie

• Z redakčnej pošty •
Záver minulého a začiatok nového roku sa pre nás niesol aj zvýšeným 
počtom zásielok a telefonátov do redakcie. Pre ich veľký objem však 
môžeme vybrať iba niekoľko. Za všetky blahoželania, pozdravy a po-
vzbudenie úprimne ďakujeme všetkým. „Vážení priatelia, ste vynika-
júci! Vaše, ale aj naše noviny nemajú chybu. Peter Lagiň, Prečin 
(okr. Považská Bystrica).“ Ozvala sa nám aj pani Zita Kobolková z 
Novej Bane, dlhoročná profesionálna novinárka, pracovala napríklad 
v redakcii časopisu Slovenský juh. „Chcem novinársky kolegiálne 
oceniť vianočné číslo Slovenského rozhľadu. Celé je skutoč-
ne sviatočné... Dlho som žila na juhu Slovenska a viem svoje 
o situácii a mentalite tých, ktorí sa nevedia, ale viac nechcú 
zmieriť s Trianonom...“ od kolegyne-novinárky slová uznania pote-
šia o to viac. Zaujímavú informáciu nám zaslal pán P. Kováč z Bratisla-
vy. Upozornil nás na cestopisný film, vysielaný v televízii na Nový rok. 
Za zvukov tónov valčíka premietli film o európskom veľtoku Dunaj. Na 
veľké a nemilé prekvapenie pre nás film priniesol zábery od prameňa 
Dunaja až po Viedeň a potom od Budapešti po deltu Dunaja v Rumun-
sku! Bratislavu a celý slovenský úsek toku Dunaja film vynechal! Celý 
tento program dokonca vysielala Eurovízia. Pán P. Kováč sa cíti týmto 
dotknutý a považuje to za premyslený zámer. 
Veľmi milý list sme dostali aj od pani Blaženy Krivošíkovej zo Serede. 
Napriek tomu, že nedávno prežila veľkú osobnú tragédiu (smrť manže-
la), z jej riadkov sála životný optimizmus a elán. Donedávna pravidelne 
kupovala až po päť výtlačkov z každého vydaného čísla a posielala zná-
mym na všetky svetové strany. Ako píše, našťastie, situácia v distribúcii 
Slovenského rozhľadu sa podstatne zlepšila, a tak to už nemusí robiť. 
Pani Blažena k listu priložila svoju knižku HAIKU, nazvanú podľa toho, čo 
tvorí obsah diela, teda krátke básne v próze, ktoré sa blížia k aforizmom 
a vyjadrujú poetickú, filozofickú, alebo satirickú myšlienku. (vm)
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* Vláda splnila svoj záväzok z programového vy-
hlásenia a znížila DPh na lieky a knihy. zostala 
však oblasť základných potravín.
- Vláda splnila svoj záväzok z programového vyhlá-
senia znížením DPH na lieky a na knihy. Domnievam 
sa, že toto rozhodnutie bolo správne a prospešné. 
To však nie sú posledné kroky v tejto oblasti, aj keď 
rok 2010 je veľmi zložitým z pohľadu dopadu sve-
tovej finančnej krízy. Považujeme za úspech, že sa 
Slovenskej republike podarilo udržať všetky proso-
ciálne opatrenia, aké máme momentálne, a ktoré 
pomáhajú ako rodinám s deťmi, tak zdravotne ťaž-
ko postihnutým, starším ľuďom, či iným margina-
lizovaným skupinám. Určite budem jedným z tých 
ministrov, ktorí budú naďalej presadzovať pomoc 
chudobným, sociálne slabším a zraniteľnejším.

* Mzdy sa vyrovnali v kúpnej sile roku 1989 po 
dvadsiatich rokoch, ako vidíte reálny vývoj, keď-
že štatistiky väčšinou klamú a 70 percent za-
mestnancov nemá ani priemernú mzdu?
- Je pravdou, že v súčasnosti viac ako 67 percent 
pracujúcich nedosahuje priemernú mzdu v národ-
nom hospodárstve. Vláda SR preto prijímala rôzne 
opatrenia. Jedným z nich bolo aj pravidelné zvyšo-
vanie minimálnej mzdy, ktoré nemá len ekonomickú, 
ale aj sociálnu funkciu. Vykonali sme celý rad krokov 
preto, aby sme mohli pomôcť čo najširšiemu spek-
tru občanov. Šlo nám o to, aby Slovensko nepatrilo 
ku krajinám s nízkou úrovňou miezd. Dnes sme kde-
si na šiestom – siedmom mieste od konca v rám-
ci Európskej únie, ale patrili sme k tým posledným, 
žiaľ, úplne na chvoste. Určite má na tom však svoju 
zásluhu aj prechod na euro. Nehovoríme o tom do-
statočne, ako Slovenská republika bezproblémovo 
prešla plynulo na novú menu od 1. januára 2009. 
To bola obrovská úloha pre celú spoločnosť, veď len 
koľko čísiel museli konvertovať banky, obchod, služ-
by, stovky miliónov údajov museli konvertovať úrady, 
trebárs v našej pôsobnosti úrady práce a Sociálna 
poisťovňa. Je to more práce, o ktorej sa nehovorí 
a berie sa ako samozrejmosť.

* zrejme v tejto oblasti nedokázali média nájsť 
žiaden škandál, tak aby nechválili, sú ticho.
- Ťažko povedať, prečo sa o tom nehovorí. Sme 
zvyknutí, že čo prebieha plynule a nevyvoláva prob-
lémy, o tom sa mlčí. Pritom sa však za touto prá-
cou skrýva úsilie tisícov ľudí, ktorí sa na tom podie-
ľali a prispeli k bezproblémovému prechodu svojou 
dobrou prácou. Som hrdá, že medzi tými tisícami 
ľudí sú statoční štátni zamestnanci, ktorým aspoň 
takto chcem poďakovať za ich prácu. Chránia totiž 
právne istoty našich občanov. Samozrejme, tak ako 
sa vyskytnú v každej spoločnosti rôzni jedinci, keď 
máme ľudí pekných, škaredých, nepozorných, po-
zorných, tak aj medzi štátnymi úradníkmi nájdeme 
rôzne typy ľudí. A sú medzi nimi aj takí, čo zlyha-
jú. Preto sa zákonite vždy nejakí nájdu. Zďaleka to 
však nie je pravidlom a je hanbou, že si spoločnosť 
nevie ctiť tie tisícky z nich, ktorí svojej práci zasvä-
cujú celý svoj život. Zjednodušujeme tým, žiaľ, prá-
cu tých, ktorý sa snažia vehementne a každoden-
ne znevažovať zamestnancov štátnej a verejnej sféry 
ako symbol autority, ktorá dnes mnohým nevyhovu-
je. Dovolím si vyzdvihnúť pracovníkov sociálneho re-
zortu, ktorí vykonávajú veľmi ťažkú a náročnú prácu. 
Riešiť problémy iných ľudí je totiž vždy veľmi zložité. 
Preto im prajem v novom roku, aby vydržali a našli 
dosť síl. Myslím na ich dobrú a statočnú prácu, som 
im za ňu vďačná. Pritom práca sociálnych pracovní-
kov je najhoršie hodnotená. V rámci všetkých odvet-
ví majú najnižšie mzdy. Priemerná mzda na úradoch 
práce je okolo devätnásť tisíc korún za minulý rok 
a to je v hrubom. Mnohí pracujú za menej, za pät-
násť – šestnásť tisícové platy, čiže sú tiež zo skupi-
ny 67 percent pracujúcich, ktorí majú nižšiu mzdu, 
než je súčasná úroveň priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve. Zároveň sú však na nich kladené stá-
le väčšie nároky odborné, výkonové aj osobnostné 
a sú, ako som spomínala neustálym terčom zovšeo-
becňovanej kritiky znevažovania.

* Mnoho sa dá urobiť aj mimo politiku a vládu, 
existujú lastovičky, ktoré potešia, ak sa naprí-
klad rozbiehajú projekty darov základných po-
travín pre chudobné rodiny na mesiac dopre-
du. Je táto oblasť dostatočne mapovaná tretím 
sektorom?
- Určite sa dá urobiť veľa aj mimo politiku a vládu. 
Nie sú zriedkavé prípady, keď mimovládne organi-

zácie a tretí sektor ako taký skutočne pomáha ľu-
ďom v oblastiach, kde štát nezasahuje a nepôsobí. 
Rok 2010 je európskym rokom boja proti chudobe. 
Tento projekt sa dá charakterizovať aj ako príklad úz-
kej spolupráce štátnej správy a verejného sektoru 
v záujme dosiahnutia čo najlepších výsledkov. Mi-
nisterstvo práce v spolupráci s Európskou komi-
siou vyčlenilo vďaka ministerstvu financií balík peňa-
zí na riešenie problému chudoby. Štrukturálne fondy 
sú na to nastavené. V európskom sociálnom fonde 
máme osobitný balík peňazí určený osobitnej margi-
nalizovanej skupine ľudí žijúcej v skutočnej chudobe 
veľmi zaostalým spôsobom života. Štartujeme sys-
tém projektov cez obce a mestá, o ktorom verím, že 
bude účinný a pomôže aj tejto skupine ľudí, ktorí žijú 
v pravej chudobe a biede. Rok 2010 sa stane ro-
kom skutočného boja s chudobou nielen v Európe, 
ale aj na Slovensku.

ako sa pozeráte na najväčší súčasný sociálny 
problém, ktorým je hádam na slovensku neza-
mestnanosť?
- Skutočne najväčším problémom na Slovensku 
v súčasnej kríze je nezamestnanosť. Tá situácia je 
neutešená. Nie je odlišná od ostatných krajín Eu-
rópy, ale máme tento problém na srdci. Nevyrieši ho 
však len ministerstvo práce, ktoré nerieši zamestna-
nosť. To je úloha pre ekonomické rezorty, ktoré mu-
sia vytvárať pracovné príležitosti. My len sanujeme 
nezamestnanosť a jej sociálne dôsledky. Prognózy 
sú zložité, lebo dnes ťažko môžeme predpokladať 
všetky riziká vývoja, ktorý sledujeme veľmi pozorne. 
Už v júli 2009 bolo badať prvky stabilizácie, rovnako 
v auguste. V septembri nám pribudli absolventi, ktorí 
sa nedostali na vysoké školy, čo sme predpoklada-
li. Podarilo sa nám však vďaka prijatým opatreniam 
pre tých, ktorí sa neumiestnili na trhu práce, nájsť 
alternatívne riešenia. Vďaka tomu zrejme mesiace 
október a november 2009 zopakovali trend stabi-
lizácie trhu práce. Osobne som sa obávala čísiel 
z októbra a novembra, kedy končili sezónne práce, 
ale výsledok bol lepší ako očakávania. December, 
január a február sú každý rok najohrozenejšie me-
siace, kedy pribúdajú ľudia medzi rady nezamest-
naných. December bol preto určite horší, snažíme 
sa však aktívne meniť tento trend. Prijali sme celý 
balík opatrení najmä v rámci novely zákona o služ-
bách v zamestnanosti. Neustále sa hovorí o číslach 
avizovaných prepúšťaní a nezamestnanosti, málo 
sa však spomínajú pozitíva, medzi ktorými je aj ten 
fakt, že protikrízovými opatreniami sa podarilo pria-
mo zachrániť, alebo významne podporiť už viac ako 
150 000 pracovných miest. Peniaze na vzdelávanie 
ľudí, na získavanie nových zručností, teda na rekva-
lifikáciu a na podporu vytvárania pracovných miest 
u zamestnávateľa, či vzniku živností, máme pomer-
ne dosť. Chceme ich preto na tieto účely aj využiť.

* Dávno pred nástupom do funkcie ministerky 
práce, sociálnych vecí a rodiny ste boli známa 
a uznávaná odborníčka v tejto oblasti. aké vzo-
ry vás v detstve formovali, za čo vďačíte silné-
mu sociálnemu cíteniu?
- Sociálne cítenie som získala najskôr zo vzoru od 
mojich rodičov. Vždy ma učili, aby človek mal rád 
človeka, aby bol voči iným pozorný, ohľaduplný. 
Pod to sa podpísala aj výchova v kresťanskom du-
chu. V sociálnej oblasti pracujem takmer štyridsať 
rokov. Pôsobila som teda v rôznych systémoch a za 
rozličných legislatívnych podmienok. Teší ma, že na 
rezorte práce pretrvávajú odborníci, ktorí prijíma-
jú nové veci, porovnávajú a vedia zvážiť, čo je pre 
ľudí dobré, a čo nie. Našťastie sa nám za posled-
né štyri roky podarilo pre ľudí vytvárať pozitívnejšie 
prostredie, než aké bolo dovtedy. To neznamená, 
že sa v tejto oblasti nedá ešte veľa urobiť a nie je 
pred nami ešte kopec práce. Pomohli sme zatiaľ ci-
teľne dôchodcom, zdravotne postihnutým, rodičom 
s deťmi, ale dá sa im ešte pomôcť ďaleko viac. Cieľ 
nikdy nedosiahneme, ale sme na ceste budovania 
dobrého sociálneho štátu s pevnými základmi, dob-
rým systémom, ktorý bude znamenať skutočnú soci-
álnu ochranu pri každej negatívnej nepredvídateľnej 
situácii pre jednotlivca.

* ak by ste mohli zaspomínať, ako ste začínali 
a dosiahli až najvyšší post v rezorte?
- Do práce som nastupovala v roku 1972 a prešla 
som sociálnymi odbormi, či zariadeniami sociálnych 
služieb, až potom som začala pôsobiť priamo na mi-
nisterstve, kde mi bola ponúknutá aj práca porad-

cu ministra, ale to nebolo podstatné. Najviac platná 
som sa cítila za čias ministrovania Ľudovíta Kaníka, 
kedy som sa dostala do domova sociálnych služieb 
pre ľudí s duševnými poruchami. Tam som intenzívne 
cítila, že moja každodenná práca je prospešná pria-
mo pre konkrétneho človeka. Pritom som prežívala 
osobné tragické obdobie, keď smrteľne ochorel môj 
manžel a moja mama mala náhle zdravotné kompliká-
cie, ktoré vyústili do jej imobility. Napriek týmto ťaž-
kostiam deväť mesiacov do nástupu do funkcie mi-
nisterky som zažívala veľmi tvorivé obdobie, kedy 
som zároveň doma popri ťažkých povinnostiach pra-
covala na projektoch sociálnych služieb. Vedela som 
z vlastnej praxe, ako ktorá sociálna služba môže po-
môcť konkrétnemu človeku, ktorý sa dostal do situá-
cie, že sa nevie sám o seba postarať. Prípadne mu 
nedokáže pomôcť ani rodina, či už preto, lebo to ne-
vie, alebo jednoducho nemôže, či dokonca nechce. 
Sociálna služba je dôležitý nástroj, ktorý pomáha ako 
deťom, tak aj ľuďom v ekonomicky aktívnom, či neak-
tívnom veku. Ide teda o jeden z významných nástro-
jov pomoci spoločnosti jednotlivcovi v núdzi. Pripravili 
sme nový zákon o sociálnych službách, ktorý je opa-
kovane dobre hodnotený aj na medzinárodných fó-
rach. Dokonca bol odporúčaný viackrát ako vzor pre 
iné štáty v oblasti sociálnych služieb.

* Máme po Vianociach a oslavách nového roka, 
ktoré sviatky najradšej slávite vy a ako u vás 
prebiehajú?
- Sú to práve Vianoce. Stretneme sa všetci, ktorí 
patríme do rodiny. Vždy nás býva veľa, lebo je tam 
celá rodina. Sú tam všetky deti, aj dospelé, ktoré 
už majú svoje deti. Na Silvestra a Nový rok chýba 
väčšina ľudí, lebo už viacerých ťahá srdce za inou 
zábavou, idú na hory a podobne. Vtedy sa trhajú 
telefóny. Pri stole sa stretávame všetci na Viano-
ce. Na Nový rok sme mali tohto roku iné staros-
ti, lebo babička sa dostala so zápalom pľúc do 
nemocnice, ale štedrovečerný stôl bol spoločný je-
den, v jednom dome. Štedrý večer začíname tra-
dične rozhadzovaním orechov do štyroch kútov, 
cesnakom krížiky na všetky dvere, aj domáce zvie-
ra – pes, dostane svoj diel z oplátky, medu a ces-
naku, ale musí byť zabalený v mäse, aby to zjedol, 
takže tohto roku to mal schované v rybe. Nasledu-
je vinš za svitu sviečok. Nik nesmie od stola odísť, 
len gazdiná, aby nik z rodiny nevypadol, prestiera-
me o tanier naviac, aby akýkoľvek hosť, keby pri-
šiel, mal si kde sadnúť. Pod tanierom je symbolic-
ký peniaz a ku každému tanieru patrí pre šťastie 
podkovička, dávame ju z čokolády. Potom sa mod-
líme. Hlavou rodiny už nie je môj otec, ani manžel, 
preto túto funkciu prevzal môj švagor – manžel mo-
jej sestry, ktorý delil oblátky s medom a orieška-
mi pre každého. Potom sa krája naprieč jabĺčko, či 
má hviezdičku, alebo krížik. Z každého ovocia sa 

nadelí každému členovi pri stole rovnaký diel. Na-
sleduje kapustnica bez mäsa so sušenými hríbmi, 
jabĺčkami a slivkami dochutená smotanou. Máme 
však aj rybaciu polievku každému podľa jeho chu-
ti. Potom je to pečený kapor, pstruhy, či losos na 
masle. Tohto roku bol aj vyprážaný pangasius. 
K tomu máme ako mu hovoríme hlúpy, ale je to veľ-
mi dobrý zemiakový záhorácky šalát a samozrejme 
aj majonézový šalát, v ktorom nie sú zemiaky, len 
zelenina. Potom nasleduje múčnik, či ovocné po-
háre, ale to už pri vianočnom stromčeku, lebo deti 
už nevydržia a vždy tie najmenšie nadeľujú darče-
ky ostatným.

* Čo prajete slovensku a slovákom v novom 
roku 2010 a aké máte v tomto roku želania vy?
- V prvom rade zdravie, lebo zdravie je najcennejšie 
z toho, čo človek má. Často krát si to neuvedomu-
jeme. Prajem však ľuďom aj to, aby mali radosť zo 
života, boli spokojní so svojim osudom. Každý túži, 
aby mal dostatok porozumenia. Soľou a korením ži-
vota v každom veku je láska. Nie je to len láska me-
dzi mužom a ženou, ale je to láska človeka k člove-
ku a ochota vždy pomôcť. Prajem všetkým ľuďom, 
aby nik už nestratil prácu, a ten, čo už stratil, aby 
ju znovu rýchlo našiel, aby ľudia mohli dôstojne žiť 
zo svojho platu, ktorý statočne zarobia a postarať 
sa tak o svoje rodiny. Snažíme sa vytvárať prostre-
die, v ktorom ľudia, ktorí prídu o prácu, mali mož-
nosť získať za ňu náhradu. Aby sme im umožnili 
nájsť pomoc v dobe, kedy to naozaj potrebujú, ne-
dostali sa na dno, neboli vylúčení zo spoločnos-
ti, ale naopak, aby boli jej rovnocennými členmi so 
všetkými ostatnými ľuďmi. Je dôležité, aby sa tej-
to pomoci dostalo každému človeku žijúcemu v SR 
bez ohľadu na jeho status v spoločnosti v akom sa 
nachádza momentálne, či do akého môže spadnúť 
o pol roka alebo o rok. Ale najviac by som priala ra-
dosti a lásky pre deti, lebo sú to najčarovnejšie by-
tosti na svete. Sú skutočnou budúcnosťou národa. 
Preto im prajem, aby si ľudia viac všímali a počú-
vali svoje deti. Vtedy zavládne v rodinách skutoč-
ný pokoj, ak si v nich všímame skutočné potreby 
a túžby detí.

* sociálny status občanov bol za minulých 
dvoch vlád dehonestovaný rôznymi protisociál-
nymi zákonmi. Ktorý bol podľa vás taký, ktorý 
urobil najviac nespravodlivosti?
- Najhoršie obdobie bolo v rokoch 2003 až 2004 
pre nepripravenú reformu prebiehajúcu v oblasti so-
ciálnej ochrany. Naviac, nebol na takéto riešenia do-
siahnutý dôležitý sociálny konsenzus a to ani medzi 
politikmi. Systém pritom musí vždy pamätať na soci-
álnu ochranu tých, ktorí sa môžu dostať do situácie 
často ohrozujúcu ich holú existenciu, ich život.

Pokračovanie na 6. strane

hovoríme s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny sr VIerou ToManoVou

Smerujeme k sociálnemu štátu

Na snímke ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová počas tlačovej konfe-
rencie po skončení rokovania vlády SR. FOTO TASR - Pavel Neubauer
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hoci sa to nezdá, sloven-
sko je vlastne už tesne pred 
parlamentnými voľbami. a 
tento čas našiel opozíciu ab-
solútne nepripravenú. Vladi-
mír Mečiar hovorí, že všetky 
subjekty v nej sú rozhádané. 
Vyjadrenia opozičníkov mu 
dávajú za pravdu. so svojou 
kritikou vyšiel na svetlo ve-
rejnosti aj Miklós Duray. Ten 
za sMK vyhlásil, že v opozícii 
by mali spolupracovať naj-
mä parlamentné strany. Ich 
legitimita je totiž iná, ako ne-
parlamentných subjektov, v 
čom má pravdu. Až následne 
by podľa Duraya osobitne mohla 
každá strana rokovať aj s nepar-
lamentnými stranami. Je viac ako 
jasné, že v SMK majú neustále 
problémy so stranou Híd. Títo 
odídenci spod Durayových a 
Csákyho krídel, nemajú na juhu 
Slovenska až také dobré reno-
mé. A je zjavné, že SMK sa ne-
bude počas volebnej kampane 
vymedzovať ani tak proti vládnym 
stranám, ako práve proti Hídu. 
Budú vysvetľovať, v čom sú iní, 
ak súperia o toho istého voliča. 
Béla Bugár by s SMK dokázal 
spolupracovať, ale naopak to 
neplatí až tak jednoznačne. Čiže 
osobitné rokovania parlament-
ných strán s neparlamentnými je 
vec ťažká a nielen pre SMK.
Rovnako je zložitá spolupráca 
parlamentných opozičných sub-
jektov. V KDH sa rekriminujú sta-
ré spory s SDKÚ, keďže Mikuláš 
Dzurinda sa tam považuje za 
zradcu. Navyše, na čo upozornil 
aj Duray a povedal to natvrdo, 
súčasné opozičné parlamentné 
strany v roku 2006 zlyhali, keď 
sa rozpadla ich vláda a boli pred-
časné voľby. Koho by teda dnes 
chceli presvedčiť, že dokážu 

ešte vládnuť? Najlepšiu odpoveď 
opozícii vystavil predseda mimo-
parlamentnej SaS, keď odmietol 
Dzurindove lídrovstvo. Richard 
Sulík prijal ponuku na spoločnú 
kandidátku s SDKÚ, ak Dzurinda 
nebude číslom jeden. Čiže opo-
zícia nemá ani zdroje, odkiaľ by 
sa zregenerovala.
navyše má Dzurindova stra-
na nielen problém rokovať 
s parlamentnými či neparla-
mentnými stranami, ale aj s 
vnútorným rozkolom. Hra Ivety 
Radičovej na to, či bude kandi-
dovať alebo nebude a odíde z 
politiky, je veľmi nešťastná pri 
prezentácii na verejnosti. Jej po-
žiadavkám totiž nik nerozumie. 
Zomkla síce opozičných voli-
čov a získala v prezidentských 
voľbách v minulom roku milión 
hlasov, ale tie sa automaticky 

nerátajú pre Dzurindovu stranu. 
V nej stačí, ak vystúpi na ve-
rejnosti Ivan Mikloš spojený s 
divokou privatizáciou mono-
polných podnikov a radičo-
vá je minulosťou. To je akoby 
vystupoval za SDKÚ priamo bý-
valý škandalózny pokladník tejto 
strany Gabriel Palacka. Opozícia 
už ukázala vládne schopnosti. 
Nakoniec, sčasti aj Sulík, ktorý 
bol predsa Miklošovým blízkym 
spolupracovníkom, keď mal 
tento podpredseda SDKÚ pod 
palcom z titulu vládnej funkcie 
ekonomiku nášho štátu. Preto 
pre Slovensko svitá nádej, že 
hoci je na prahu parlamentných 
volieb, kontinuita vládnutia môže 
byť zachovaná, čo je veľmi dobrá 
správa najmä v čase svetovej fi-
nančnej krízy.

sTanIslaV háBer

	 PUBLICISTIKA	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Január	2010

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Dokončenie z 5. strany
Bolo to obdobie poznačené neznalosťou práv-
neho systému, keď jeden vstup trebárs do zá-
kona o sociálnom poistení, vytvoril celý rad 
diskriminačných dopadov na ľudí v rôznych 
spoločenských postaveniach. To môže po-
škodiť aj desaťtisíce ľudí. Takto sa stali napr. 
zraniteľní baníci, ktorí prišli svojim povolaním 
o zdravie. Pritom pre výkon baníckeho povo-
lania sa dožívajú nízkeho veku len 57 a pol 
roka. Preto predĺžiť ich odchod do dôchod-
ku na vek 62 rokov nie je práve uvážený krok. 
Všetky systémy sociálneho poistenia sú pre ži-
vot ľudí dôležité.

* Môžete začať bilancovať uplynulé vládne 
obdobie, aj keď je toho iste viac?
- Podarilo sa nám pomôcť rodinám zavede-
ním príspevku pri narodení prvého, druhého, 
tretieho dieťaťa. Zaviedli sme systém valorizá-
cie prídavkov na deti. Pre invalidných obča-
nov sme namiesto daňového bonusu zaviedli 
osobitnú dávku a odstránili sme tak diskrimi-
načný prvok pre ľudí, ktorí nemôžu pracovať. 
Zaviedli sme náhradné výživné a v jeho rámci 
príspevok na výživu sirotám, ktorým nevznikol 
nárok na sirotský dôchodok. To je množstvo 
opatrení na pomoc rodinám. Nezabúdajme, 
že každé dobré prorodinné opatrenie zname-
ná vylepšenie demografického vývoja. Vylep-
šili sme systém sociálno – právnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. Upravili sme niekto-
ré veci tak, aby obce mohli plniť svoje povin-
nosti. Riešili sme sociálne služby úplne novým 
zákonom. Ten pomáha ľuďom, ktorí si neve-
dia rady so základnými životnými potrebami 
bez pomoci iných. Pre sociálne služby a ich 

rozvoj sme vyčlenili zo štrukturálnych fondov 
viac ako osem miliárd slovenských korún, čiže 
viac ako 270 miliónov eur, čo znamená vý-
razný rozvoj. Skrátili sme čakaciu dobu, keď 
do 60 dní treba poskytnúť pomoc. Likvidač-
ný systém pomoci v hmotnej núdzi nastavený 
od 1. januára 2004 sme zmenili tak, že ne-
úplné rodiny v hmotnej núdzi napr. s jedným 
rodičom, už nie sú v takom priamom ohroze-
ní pri výchove detí. Zaviedli sme nové príspev-
ky, ako v príspevku na bývanie, kde sme od-
stránili diskriminačný prvok, že ho nedostávali 
ľudia v zariadeniach sociálnych služieb. Dnes 
už môže ísť takýto príspevok do jedného bytu 
aj na dve osoby, keďže tam bývajú dve rodiny, 
aby sa mohlo pomôcť obidvom rodinám. Vo 
vzťahu k zdravotne postihnutým sme zavied-
li nové príspevky na kompenzáciu sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. 
A o. i. sme zaviedli pravidelnú valorizáciu tých-
to dávok.

* a čo akútne vás ešte do volieb čaká?
- Máme ešte pred sebou opravu chyby v záko-
ne o liekoch, aby sme pomohli zdravotne po-
stihnutým. To je jedna z najdôležitejších úloh 
v tejto chvíli, lebo mi to už pripadá ako šikano-
vanie zdravotne postihnutých pri doručovaní 
zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdra-
votníckeho materiálu, ktorý pre svoje zdra-
votné postihnutie potrebujú. Do parlamentu 
máme pripravenú novelu zákona o sociálnych 
službách, lebo sme sľúbili obciam a vyšším 
územným celkom prechodné obdobie. Zníži-
me nákladovosť na sociálne služby pokiaľ ide 
o vydávanie rôznych rozhodnutí a posudkov. 
Snažili sme sa myslieť na všetkých ľudí, oso-

bitne však na deti. Začína nám fungovať výbor 
ministrov pre deti pod vedením premiéra a pri-
pravujeme zriadenie detského parlamentu. Je 
dôležité, aby sme počúvali deti, ich túžby, po-
treby a vedeli ich premietať do legislatívy.
V čom to je, že sociálny status českých 
občanov je podľa bežných pozorova-
ní ľudí oveľa vyšší, ak si vezmeme výšku 
pomoci v nezamestnanosti, či v podpo-
rách iných sociálnych dávok? Máme šan-
cu sa kvalitou života vyrovnať českým ob-
čanom?
- Česká republika mala to šťastie, že namiesto 
ôsmich rokov pravicovej vlády, aká bola na 
Slovensku, u nich bolo osem rokov vlády so-
ciálnych demokratov. A to sa podpísalo na so-
ciálnom statuse ich štátu a pod sociálnym sta-
tusom českých občanov. Vidno to výrazne aj 
vzhľadom na fakt, že východzie pozície Čes-
ka a Slovenska neboli rovnaké. Ale aj potom, 
trebárs minister Nečas už v pravicovej vláde 
nešiel bezhlavo do zavedenia druhého piliera, 
lebo si uvedomoval problémy s tým spojené. 
Česká republika je pritom lepšia v stabilizácii 
sociálneho systému minimálne do roku 2015 
a aj tak neriskujú s občanmi. Systém sociálne-
ho poistenia tvoria tri základné pojmy: poiste-
nie, štátna sociálna podpora a štátna pomoc. 
Tento celok je nesmierne citlivý. Reaguje na 
každého občana a každý občan sa s ním stre-
táva odo dňa jeho počatia, ba ešte kúsok aj 
po odchode zo sveta, lebo štát poskytuje aj 
príspevok na pohreb. Ľudia by preto skutočne 
mali hodnotiť politické programy podľa toho, 
čo prinášajú do sociálneho systému a do živo-
ta občanov, čo sľubujú a čo skutočne aj dodr-
žia. sTanIslaV háBer

Smerujeme k sociálnemu štátu

oPozícia v zložitej SitUácii

Pokračuje vlna nepriateľstva
Stanovisko poslancov Európskeho parlamentu za stranu 
SMER – SD k posledným útokom zo strany maďarských euro-
poslancov na dezignovaného komisára Európskej komisie za 
Slovenskú republiku Maroša Šefčoviča. 
S hlbokým znepokojením sme zaznamenali najnovšie protisloven-
ské aktivity maďarských poslancov Józsefa SZÁJER a Lívie JÁRÓ-
KA voči designovanému komisárovi za Slovenskú republiku Maro-
šovi Šefčovičovi. Maroš Šefčovič, ako kariérny diplomat, oddaný 
myšlienke europanizmu a vždy rešpektujúci nielen práva národ-
nostných menšín, ale aj základné ľudské práva vo všeobecnosti, 
sa na svojich doterajších postoch všetkými svojimi vyjadreniami a 
postojmi prezentoval ako človek, ktorý je priateľský a ktorý si váži 
ľudí bez rozdielu ich národnostnej a inej príslušnosti. Ako bývalý 
veľvyslanec Slovenskej republiky v Izraeli bol každoročne nápo-
mocný pri príprave memoriálu pre obete holokaustu a rasového 
násilia pri príležitosti Pamätného dňa obetí Holokaustu a rasového 
násilia, ktorým je na Slovensku 9. september. 
V súčasnosti sa rovnako výrazným podielom zapojil do prípravy 
aktivít súvisiacich najmä so zlepšením života Rómov nielen na Slo-
vensku, ale aj v Maďarsku a v ďalších krajinách a podporuje aj 
pripravované aktivity v tzv. Fact finding misiách, ktoré pripravujeme 
vo vzťahu k rómskej otázke v členských štátoch Európskej únie. 
Veľmi nás mrzí a dúfame že išlo len o zlú informovanosť maďar-
ských poslancov Szájera a Járóka pri ich neadekvátnych útokoch 
na pána Maroša Šefčoviča. Kolega Szájer ani kolegyňa Járóka 
však nevyvinuli žiadnu aktivitu smerom k slovenským poslancom, 
aby si tieto zavádzajúce informácie, na základe ktorých zaútočili 
na nášho dezignovaného komisára, u kohokoľvek zo slovenských  
kolegov overili. Úprimne nás mrzí, že z maďarskej strany pokraču-
je vlna nepriateľstva, no napriek tomu ponúkame naším susedom 
priateľskú ruku a kolegyni Járóka a kolegovi Szájer navrhujeme 
stretnutie, na ktorom im radi prezentujeme argumenty, ktoré ich 
neopodstatnené a nepravdivé informácie vyvrátia. Chceli by sme 
veriť, že takáto nepravdivá a zavádzajúca iniciatíva maďarských 
poslancov nie je len ďalším prejavom maďarskej nenávisti voči Slo-
venskej republike a že naši maďarskí kolegovia privítajú možnosť 
stretnutia a prezentácie podstatných argumentov.
BorIs zala - vedúci slovenskej delegácie S&D, MonIKa FlašÍKoVá 
BeňoVá - podpredsedníčka politickej skupiny S&D, VlaDIMÍr MaňKa 
- člen predsedníctva PES

Mnohých z nás potešilo, že slovenská televí-
zia v pondelok 11. januára 2010 operatívne 
zaradila do vysielania priamy prenos z tla-
čovej konferencie na Úrade vlády sr, kto-
rá sa uskutočnila po rokovaní predsedu vlá-
dy roberta Fica so zástupcami dopravcov, 
ministerstiev financií a dopravy, národnej 
diaľničnej spoločnosti, rafinérie slovnaft, 
zamestnávateľských zväzov, odborárov 
a združenia miest a obcí slovenska. nie 
všetci občania majú spravodajskú televíziu 
Ta3, zato verejnoprávna sTV pokrýva sig-
nálom takmer celé územie slovenska. ope-
ratívne zaradenie mimoriadneho spravodaj-
stva bezprostredne po skončení rokovania 
preto určite ocenili všetci diváci slovenskej 
televízie. 
V priamom prenose mali možnosť vypočuť si ne-
zostrihané informácie premiéra o zmenách súvi-
siacich s využívaním spoplatnených ciest 1. trie-
dy, v rámci mýtneho systému, ako aj o znížení 
spotrebnej dane na naftu. Konečne naša verej-
noprávna televízia zareagovala tak, ako by mala 
postupovať vždy, keď ide o veľmi dôležité infor-
mácie dotýkajúce sa občanov. Žiaľ dôvody na 

radosť nevydržali ani len do skončenia tlačovej 
besedy. Ťažko posúdiť, či niekto úmyselne, ale-
bo len z nepozornosti ukončil priamy prenos z 
tlačovej besedy následne na to, ako hovorky-
ňa vlády oznámila, že nasleduje posledná otáz-
ka. Tí čo máme aj TA3 sme samozrejme rých-
lo prepli na spravodajskú stanicu, kde premiér 
ešte päť minút odpovedal na otázky novinárky. 
Predpokladám, že STV nešlo o týchto 5 minút, 
ale o zlyhanie jednotlivca. 
Za úvahu však stojí, či to bolo zlyhanie vedomé, 
prípadne s akým úmyslom. Zrejme, išlo len o ne-
zodpovedný prístup jednotlivca, ktorý svojou ne-
zodpovednosťou ohrozil vysielanie verejnopráv-
nej televízie. Oprávnene však, v takom prípade, 
môžeme pochybovať o jeho predpokladoch za-
stávať dôležitú funkciu v STV. Mal by si preto 
čo najskôr nájsť menej významný post, na kto-
rom už nebude môcť rozhodovať o tom, čo a ako 
dlho sa bude vysielať v Slovenskej televízii. Ve-
rejnoprávna televízia má významné poslanie pri 
informovaní slovenskej verejnosti a preto na ria-
diacich pozíciách by mali byť len kvalifikovaní a 
zodpovední jedinci. 

VlaDIMÍr DoBroVIČ

Stv „zrUŠila“ PredSedU vlády

Aký postoj ku svojím mestám 
majú obyvatelia našich krajských 
sídiel? Ako ich vnímajú, čo sa im 
na nich páči, a kde sú ich slabi-
ny? na tieto otázky hľadal od-
poveď výskum renomovanej 
slovenskej agentúry Tns sK. 
z prieskumu napríklad vyply-
nulo, že obyvatelia krajských 
miest vedia byť vďační a oce-
niť služby, ktoré ich mestá po-
núkajú, na druhej strane sú 
kritickí voči nedostatkom, a 
všetkému čo u nich nefungu-
je tak, ako by malo. Ľudia v 
krajských mestách si uvedo-
mujú výhody, ktoré majú. sú 
to napríklad možnosti lepšej 
zdravotnej starostlivosti, lac-
nejších nákupov a služieb, 
možnosti voľno-časových ak-

tivít pre deti a kultúrno-špor-
tové vyžitia pre všetkých. Na 
druhej strane život vo veľkých 
mestách má aj svoje negatíva. K 
nim patria možnosti vysloviť svo-
je názory a kritiku na patričných 
miestach, veď dostať sa k primá-
torovi alebo niektorému jeho ná-
mestníkovi je pre radového ob-
čana takmer nemožné. Napriek 
týmto všeobecným konštatova-
niam sú medzi jednotlivými kraj-
skými mestami veľké rozdiely. 
Tak napríklad, z pohľadu na 
kvalitu mestskej dopravy, do-
pravy osobnými automobilmi 
v meste bola najlepšie hodno-
tená žilina. stav chodníkov je 
z hľadiska hodnotenia občan-
mi najlepší v Prešove. S do-
stupnosťou nákupných centier, s 

kvalitou obchodnej siete a zdra-
votníctva sú najspokojnejší Koši-
čania a obyvatelia celého kraja. 
Bratislavčania „zvíťazili“ so svoji-
mi podmienkami na podnikanie 
a možnosťami nájsť si vhodné za-
mestnanie. Zároveň sú nespokoj-
ní s bezpečnosťou v meste, služ-
bami MHD, so stavom chodníkov 
a ciest, možnosťami na parkova-
nie. Obyvatelia Banskej Bystrice 
a Banskobystrického kraja sú z 
celoslovenského pohľadu najne-
spokojnejší s podmienkami na 
podnikanie v krajskom sídle, s 
dostupnosťou obchodnej siete, 
nákupných centier a služieb. No-
vozvolení predsedovia jednotli-
vých samosprávnych krajov spo-
ločne s poslancami regionálnych 
parlamentov majú tak dosť pod-
netov na to, aby eliminovali slabé 
miesta v krajských sídlach, kto-
rých je stále dosť.  

Ján slIaČan

inšpirácia pre novozvolených predsedov
Máme skutočne toľko krajských miest, že nám ich môžu závi-
dieť aj v mnohých krajinách. Keď neberieme do úvahy Bratisla-
vu, ktorá je zároveň hlavným mestom republiky, tak ich máme 
sedem. 
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Dokončenie z 1. strany
neurobil nijaké nezvratné zmeny, aké sa 
udiali v Poľsku, Maďarsku či na slovensku, 
lebo tie sa skončili politickou porážkou ich 
autorov – a Juščenko tak to vyzerá, akoby 
vymenil úspech ukrajiny za osobný úspech, 
či prospech. 

VereJnosť sPory za Päť roKoV 
natrvalo rozdeľovali a rozdelili. Odohral sa zloži-
tý proces prehodnocovania deformácií ukrajin-
ských dejín vrátane postavenia jazyka resp. ja-
zykov, na čele toho stál prezident V. Juščenko, 
ale aj jeho politické mocenské ambície. Posil-
ňoval prezidentské okolie mimoriadnymi právo-
mocami – obdobou toho, proti čomu „oranžoví“ 
tiahli na barikády proti starému režimu Leonida 
Kučmu. Naliehavá politika začlenenia sa do 
NATO trvalo nielen rozdeľovala štát ale po au-
guste 2008, po vojne v Južnom Osetsku viedla 
k tomu, že výrazná väčšina obyvateľov je proti 
vstupu do aliancie. Svojou mierou prispela do 
mlyna aj Európska únia, ktorá na jednej strane 
nesplnila nielen prehnané, ale zrejme aj realis-
tické očakávania Ukrajiny a Ukrajincov. 
Vleklý spor pripravoval ukrajinu, závislú 
na zahraničných pôžičkách, kapitáli a dô-
vere finančného a hospodárskeho sveta a 
partnerov o to najdôležitejšie – o stabilitu, 
o politickú stabilitu. A to nehovoríme o obča-
novi. Ukrajinská politika bola od čias zmeny pre 
cudzinca priam vysokou školou kombinátorstva, 
intríg a nachádzania priam netušených zvratov a 
rozporu medzi slovom a skutkom. Predsa však 
„revolúcia“ a voľby krátko po nej boli bojom 
programov, programovej zmeny, nie výlučným 
súbojom osôb o moc, ako je to teraz. 
Na tom má zaiste leví podiel doterajší prezident. 
Výrazne to bolo vidieť už vlani, keď začala pred-
sedníčka vlády J. Tymošenková 

roKoVanIa o VeĽKeJ KoalÍcII 
so svojim vtedajším i terajším úhlavným nepria-
teľom V. Janukovičom. Malo to byť samozrejme 
– hovoríme o prvej polovici roka 2009 – výcho-
disko z krízy. Došlo dokonca k tomu, že kvôli 
podozreniam z korupcie (!) parlament odvolal 
ministra obrany a predchádzajúceho predse-
du vlády, predsedu proprezidentskej strany a 
jedného z najbližších mužov prezidenta, J. Je-
chanurova. Prezident obvinil svojich protivníkov 
z porušovania ústavy, ktorá dáva prezidentovi 
právomoc menovať kľúčových ministrov, zo 
sprisahania, povolal zahraničných veľvyslancov, 
aby docielil podporu Západu pre demokraciu na 
Ukrajine. 
Deľba moci mala podľa prezidentových 
oponentov vyzerať takto – Tymošenková zo-
stane na čele vlády, prezidentom sa stane 
Janukovyč, avšak jeho ústavné právomoci 
sa na rozdiel od dovtedajších Juščenkových 
výrazne zmenšia a predčasné voľby budú v 
októbri. Podľa tlačového vyhlásenia prezident-
ského úradu zo 4. júna 2009 takáto zmena 
ústavy odhlasovaná parlamentom by bola 

„ÚToKoM na 
uKraJInsKÚ DeMoKracIu“. 

Prezident napokon presadil pôvodný, ústavný 
termín volieb – január 2010. Avšak predtým 
chcel dosiahnuť ústavnú zmenu – dvojkomo-
rový parlament, teda vytvorenie senátu, bývalí 
prezidenti, teda aj Juščenko by sa stali sená-
tormi automaticky, bez volieb. To V. Juščenkovi 
neprešlo, ukázalo sa, akú má vlastne pozíciu v 
parlamente. 
V hlasovaní proti prezidentovi bola väčšina zo 
450 členného parlamentu. Pri hlasovaní, kto-
rým chcel parlament presadiť v apríli 2009 
predčasné voľby na október bolo 401 poslan-
cov za! Prezident Juščenko to vďaka právomo-
ciam zablokoval. (To nám hovorí veľa o tom, čo 
by sa mohlo stať, keby v druhom kole prezident-
ských volieb vo februári 2010 boli tesné výsled-
ky, keby sa navŕšili obvinenia z falšovania - prezi-
dent je v úrade do marca a môže sa tak ocitnúť v 

úlohe rozhodcu medzi terajšími dvomi súpermi.)
Celý príbeh predvolebného roka 2009 bol 
ukážkou mimoriadneho krízového „talentu“ 
ukrajinskej politickej špičky, presne toho, čo za 
päť rokov potopilo mnohé z očakávaní z „oran-
žových“ nádejí. To umožnilo, že v terajšej kam-
pani roku 2010 aj Viktor Janukovyč komfortne 
agituje s heslom, že splní programové ciele z 
čias „oranžovej“. Nič nie je zaujímavejšie ako 
sledovať túto mnohoľudnú a nielen na povrchu, 
ale aj najmä pod povrchom pulzujúcu a politickú 
a ekonomickú scénu – slovenská verejnosť, ako 
jediná zo štátov V-4 či susedného Rakúska je 
však od nej zväčša trvalo informačne odrezaná. 
Skoncujú 

VýsleDKy Druhého Kola 
ukrajinských prezidentských volieb s doterajším 
dôrazným a výlučným presadzovaním vstupu do 
NATO doterajšieho prezidenta V. Juščenka – 
áno alebo nie? Podarí sa europeizovať ukra-
jinu, nastoliť stabilný politický systém, ktorý 
je nevyhnutný, podarí sa prekonať ekono-
mický prepad, nastolí sa nová národná stra-
tégia do roku 2030, stratégia rovnovážnych 
vzťahov s ruskou federáciou na jednej stra-
ne a s naTo a eÚ na druhej strane? aké sú 
vlastne možnosti jednotlivých kandidátov?
Predovšetkým je tu ekonomika: Ukrajina je 
dnes plne závislá na zahraničnej finančnej po-
moci. Prepad ekonomiky je podľa zahraničných 
odhadov okolo 12 %, možno viac percent HDP. 
Mena – hryvna – od roku 2008 stratila oproti 
doláru až 80 %. Zadĺženie presahuje 80 % HDP, 
výpadok splácania úverov sa môže – podľa 
ukrajinskej ústrednej banky - pohybovať medzi 
20 – 50 % zo sumy tento rok splatných cca 20 
miliárd dolárov. 
Kvôli politickej nestabilite Medzinárodný meno-
vý fond zastavil Kyjevu vyplácanie druhej časti 
„záchranného“ úveru 16,4 miliárd dolárov – ni-
jaké reformy, ktoré vyžaduje sa neprijali. A všet-
ky ktoré sa prijmú, budú, ako svedčí príklad su-
sedného Maďarska, ktoré je v obdobnej situácii 
záchrany pred bankrotom, pre obyvateľstvo bo-
lestné. 

PlaToBná slaBosť 
ukrajinských podnikov postihuje samozrejme 
aj zahraničných exportérov. zahraničné ban-
ky, medzi nimi rakúske, to postihlo takisto 
a potrebovali mnohomiliónové injekcie. 
Podľa údajov rakúskeho denníka Die Presse 
(15.01.2010) pokles hodnoty ukrajinskej meny 
zdražil rakúske výrobky až o 70 %, vývoz kle-
sol od vlaňajšieho októbra (!) o polovicu, každá 
štvrtá platba z Ukrajiny nie je v poriadku. Spo-
ločnosť, ktorá kryje riziká rakúskych exportérov 
zvyčajne ráta s dvomi percentami problematic-
kých platieb, ale s Ukrajinou je teraz taká situ-
ácia akú „nezažili nikdy a v nijakom inom štáte, 
niektoré firmy naozaj nemôžu zaplatiť, vo väčši-
ne najväčších prípadov však asi nejde o insol-
ventnosť, ale gaunerstvo, bočné obchody“. ob-
chodný zástupca v Kyjeve krajanom radí, že 
keď ide o väčšiu sumu, vyplatí sa sadnúť na 
lietadlo a priamo rokovať s dlžníkom. celko-
vá zadlženosť podnikov a štátu sa pohybuje 
okolo 90 miliárd dolárov. 
Nemožno nevidieť, že kategorické stanoviská 
prezidenta V. Juščenka voči Rusku sa prejavili 
až v tom, že sa nekonalo od nástupu D. Med-
vedeva nijaké 

PrIaMe sTreTnuTIe 
či rokovania prezidentov Ruska a Ukrajiny. 
Postoj Ruska viac ako výrečne dokumentuje 
oznam, že po dlhej neprítomnosti obsadzuje 
miesto veľvyslanca až teraz, po oznámení vý-
sledkov prvého kola volieb. Teda po tom, čo 
sa stalo jasné, že prezident V. Juščenko sa z 
politickej osobnosti stáva postavou dejín moder-
nej Ukrajiny. Na otázku, aká bude zahraničná 
politika Ukrajiny po roku 2010, je v hre aj naj-
realistickejšia koncepcia: – že sa bude riadiť 
strategickými záujmami, preto bude prag-

matická, nebude sa formovať na základe 
ideologických vojen či ideologických kon-
frontácií prenášaných do zahraničnej politi-
ky ako sa to stávalo doteraz. Ukrajinci v nad-
chádzajúcom ťažkom období budú mať vlastné 
záujmy a to bude vplývať aj na ich stratégiu. 

VyVážená PolITIKa 
môže priniesť aj to, čo nezávislej Ukrajine do-
teraz chýbalo najväčšmi – politickú stabilitu pri 
riešení ťažkej hospodárskej situácie štátu plne 
závislého od zahraničnej finančnej pomoci a 
občana, ktorý bude musieť niesť na ramenách 
ťarchu nevyhnutných zmien, zjemnene nazýva-
ných reformy. Europeizácia Ukrajiny bude po-
kračovať do takej miery, akou sa nový politický 
systém závislý na voľbách upevní a odstráni sta-
ré rozloženie mocenskej štruktúry. V každom 
prípade sme svedkami prinajmenšom vy-
triezvenia z nadšenia nad jednoznačnosťou 
a kategoričnosťou rozhodnej prozápadnej 
zahraničnopolitickej orientácie, ako ich J. 
Tymošenková, takticky sa usilujúca zobrať 
americký vietor z plachát prezidenta V. Juš-
čenka, prezentovala v máji 2007 v článku 
pre americkú spoločnosť pre zahraničnú 
politiku Foreign affairs.
V očakávaní druhého kola prezidentských volieb 
na Ukrajine sa Ukrajina dostala do popredia v 
informáciách, avšak stále platí aj 

hoDnoTenIe sloVensKých 
DIPloMaToV, 

ktoré zastáva nemálo odborníkov, že na Sloven-
sku nie je prekonaný, mäkko povedané, „infor-
mačný deficit o dianí na Ukrajine“. Je to škoda.
Rozhodnutie akým smerom sa bude uberať 
Ukrajina predsa len v „oranžovej revolúcii“ pa-
dlo a padlo jednoznačne. Najmä ak posudzu-
jeme situáciu v súvislosti s Ruskom, nemožno 
nevidieť, že tieto voľby jednoznačne ukázali – že 
parlamentné voľby a ich výsledky rozhodujú. na 
ukrajine ako v prvom štáte po rozpade zssr 
je volebný proces prijímaný a rešpektovaný, 
nie je tu vytvorená „dedičná“ vertikála moci. 
A na rozdiel od iných štátov, osobitne Ruska, 
jestvuje sloboda tlače nielen v printových, ale aj 
elektronických médiách. Ukrajinská TV sa sta-
la dokonca útočiskom špičkových televíznych 
autorov, ktorí produkovali najlepšie programy 
ruskej nezávislej televízie až takmer do polo-
vičky druhého volebného obdobia prezidenta 
Putina, obdobia, v ktorom sa v Rusku zmenilo 
všetko a nielen v ruských médiách. 
európsku orientáciu ukrajiny dnes nespo-
chybňuje nikto z prvých piatich kandidátov 
v poradí a ani jeden z tých, ktorí prešli do 
druhého kola. Pritom každý z nich vie, že 

na to, aby vyhral voľby na ukrajine potre-
buje podporu ruska resp. nevyhrá ich nija-
kou politickou či propagandistickou vojnou 
proti rusku či ideologicky toxickou zahra-
ničnou politikou. Ukrajina, jej občania ako aj 
politika sa však musia vyrovnať so situáciou, že 
neprichádza do úvahy nijaká skorá integrácia do 
EÚ a NATO. Keby sme trvalo sledovali a 

analyzoValI chyBy „oranžoVých“ 
a vôbec pohyb sebauvedomovania dejín a pozí-
cie nezávislej Ukrajiny, nemuseli by sme si teraz 
sypať popol na hlavu v podobe tvrdení o „ne-
dostatku informácií“. Jasne to vidno na pozícii 
„oranžového“ Arsenyja Jaceňuka, bol Juščen-
kovým ministrom zahraničných vecí. Nedávno 
navrhol akési „východné spoločenstvo“ so spo-
ločným hospodárskym priestorom, poľnohos-
podárskou, energetickou a dopravnou politikou 
– zahŕňajúcou samozrejme aj Rusko. Inými 
slovami to znamená, že rovnaké následníc-
ke štáty zssr majú aj rovnaké či spoločné 
choroby a na to sa potom hľadá spoločný 
recept. Voľby odsunuli Jaceňuka do úlohy 
outsidera, ale treba si všimnúť jeho uvažo-
vanie, argumenty a prečo tak hovorí. Má to 
aj výpovednú hodnotu o tom, ako sa Ukrajinci 
pozerajú na Východné partnerstvo EÚ. Treba 
zrejme uniknúť jednostrannostiam a čierno – 
bielemu obrazu.
Voľby sa pochopiteľne sústredili na hlavné 
osoby prezidentského súboja – paradoxne 
so do popredia nedostali v pohľade našich 
médií finančné a oligarchické skupiny, sku-
točne miliardárske osobnosti novej ukraji-
ny, ktoré stoja za jednotlivými kandidátmi 
– za obomi hlavnými stoja najmocnejšie 
skupiny, ktoré nijako nechcú ohroziť svoje 
dobré, najmä ekonomické vzťahy s ruskom. 
Je potrebné vidieť, čo sa deje za kulisami, 
nikto nemôže byť naivný. Navonok zasa vidno, 
že obom hlavným kandidátom kampaň formujú 
americké PR firmy, u jedného (V. Janukovyča) 
republikánska, u druhej (J. Tymošenkovej) zasa 
obamovská.
Ukrajina začala rok 2010 bez schváleného roz-
počtu, vláda môže financovať iba bežné výdav-
ky, avšak vzhľadom na infláciu, zvyšovanie cien 
a rozhodnutie vlády zvýšiť platy a dôchodky je 
to nesplniteľné. Neschválenie rozpočtu v par-
lamente je dôsledok predvolebnej kampane, 
MMF zadržal takmer 4 miliardy dolárov pomoci 
práve pre nevyjasnené pomery a ak poskytne 
preklenovaciu platbu až po sformovaní nových 
vrcholných orgánov, môžu nevyhnutné miliardy 
prísť namiesto decembra až v marci.
 Dušan D. Kerný

	 ZAHRANIČIE	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Január	2010

Ukrajinský bývalý premiér Viktor Janukovyč (vpravo) víta slovenského premiéra Rober-
ta Fica (vľavo) na stretnutí v Kyjeve.  FOTO TASR/AP

Informačný deficit alebo pomýlená informácia o diani pred druhým kolom volieb

Ukrajina – európsky sused Slovenska
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Robert Fico uviedol, že vláda 
SR so všetkou razantnosťou 
odmieta útoky politikov šovi-
nistického a veľkomaďarské-
ho Fideszu proti kandidátovi 
Slovenskej republiky na post 
podpredsedu 

euróPsKeJ KoMIsIe 
Marošovi Šefčovičovi. Túto 
nomináciu považuje vlá-
da Slovenskej republiky za 
významný medzinárodný 
úspech a plne ju podporuje.   
„Maroš Šefčovič, nomi-
nant vlády Slovenskej 
republiky, spĺňa všetky 
predpoklady na to, aby 
túto významnú funkciu v 
Európskej komisii zvlá-
dol tak na prospech Eu-
rópskej komisie, ako aj v 
dobrom mene Slovenskej 
republiky, čo nakoniec 
včera bez akýchkoľvek 
pochybností preukázal na 
híringu v Európskom par-
lamente. Žiadna zámien-
ka na maďarský útok proti 
slovenskému kandidátovi 
neznesie ospravedlnenie. 
Vláda Slovenskej repub-
liky chápe, že pre niekto-
rých maďarských politi-
kov  je tento diplomatický 
úspech Slovenskej repub-
liky neakceptovateľný. 
Maďarsko dnes prežíva 
hlbokú ekonomickú a so-
ciálnu krízu. Snaží sa ju 
za každú cenu prekryť 
útokmi proti Slovensku a 
niektorí maďarskí politici 
sa ani netaja, že pozíciu, 
ktorú maďarský komisár 
získal v Európskej komi-
sii v porovnaní so sloven-
ským nominantom,  pova-
žujú za absolútnu prehru 

Maďarska. Toto nakoniec 
vyhlásil 28. novembra 
2009  poslanec EP za Fi-
desz pán Szájer. Ten istý 
pán Szájer, ktorý je dnes 
na čele protislovenskej 
kampane a všetkých úto-
kov proti nominantovi na 
pozíciu podpredsedu Eu-
rópskej komisie“, informo-
val Robert Fico.
A pokračoval: „Maďarská po-
litická strana Fidesz, ktorá s 
veľkou pravdepodobnosťou 
získa v aprílových parlament-
ných voľbách vládnu moc v 
Maďarsku, 

Jasne uKazuJe, 
ako bude vyzerať politika 
tejto politickej strany voči 
Slovensku po apríli 2010. 
Nechcú akceptovať, že Slo-
vensko po tom, ako úspešne 
zvládlo euro, ako bojuje proti 
dôsledkom svetovej hos-
podárskej krízy, alebo ako 
medzinárodne dokázalo pre-
sadiť novelizáciu jazykového 
zákona, môže byť úspešné 
aj vo významných medziná-
rodných nomináciách. Vláda 
Slovenskej republiky neustú-
pi pred takýmto očividným 
očierňovaním a poškodzova-
ním slovenských národných 
záujmov zo strany Fideszu. 
Odporúčame Fideszu, aby 
si svoje komplexy riešil na 
domácej politickej scéne. 
Na scéne, kde dochádza k 
vraždám Rómom, na scéne, 
kde predstavitelia Maďarskej 
republiky pre národnostnú 
politiku majú jasné výhrady 
k politike Maďarska voči ná-
rodnostným menšinám vrá-
tane národnosti slovenskej, 
žijúcej na území Maďarskej 

republiky.“
Premiér ďalej povedal, že 
vládu SR znepokojuje, že po-
litika Fideszu má na Sloven-
sku predĺženú ruku  v podo-
be SMK a jej predsedu pána 
Csákyho. „Je zarážajúce, 
že ani jeden z politikov 
SMK či novej politickej 
strany Híd-Most sa nepo-
stavil na stranu sloven-
ského eurokomisára Ma-
roša Šefčoviča, a to tak 
na slovenskej politickej 
scéne alebo aj na pôde 
Európskeho parlamentu“, 
dodal Robert Fico.
Podľa neho, sa dnes viac 
ako inokedy ukazuje 

neBezPeČensTVo, 
ktoré pre Slovensko predsta-
vuje politika politikov maďar-
skej národnosti na Sloven-
sku. „Politikov, s ktorými 
sa v záujme získania moci 
za každú cenu – bez  aké-
hokoľvek ostychu - spája 
pán Dzurinda, či pán Fi-
geľ. Títo slovenskí politici 
nebudú hľadieť na škody, 
ktoré spojenie s pánom 
Csákym prinášajú Sloven-
sku, len nech sa dostanú k 
moci, nech to stojí čokoľ-
vek. Nech to stojí akékoľ-
vek očiernenie Slovenska, 
nech to stojí akékoľvek 
škody v medzinárodnej 
prestíži našej krajiny. Jed-
noducho, len nech je zle. 
Toto je ich cesta, ako sa 
dostať k vládnej moci“, 
podčiarkol Robert Fico.
Predseda vlády ešte uvie-
dol, že vláda SR apeluje na 
Európsky parlament, aby sa 
nenechal zatiahnuť do pro-
tislovenských postojov ma-
ďarských politických strán 
Fidesz a Jobbik. „Opako-
vane chceme vysloviť 
plnú podporu slovenské-
mu kandidátovi na post 
podpredsedu Európskej 
komisie Marošovi Šefčovi-
čovi“, dodal premiér. (krs)

Poškodzujú slovenské záujmy
Predseda vlády sr robert Fico reagoval v utorok 
19. januára 2010 na tlačovej konferencii na útoky zo 
strany maďarských poslancov európskeho parlamen-
tu, ktorí sa snažia spochybniť slovenského kandidáta 
na člena novej európskej komisie Maroša šefčovi-
ča. Maroš šefčovič by mal zastávať veľmi významnú 
funkciu podpredsedu európskej komisie.  

Jedna z budov veľmi sympaticky upúta pozornosť návštevníkov Bratislavy, ktorí sa vyberú po-
zrieť si dunajský breh mesta, je Reduta. Budovu z rokov 1911 – 1915 postavili v ekletickom štýle 
na mieste barokovej sýpky z 18. storočia podľa projektu budapeštianskych architektov D. Ja-
kaba a M. Komoru. V tejto budove sa vždy konali, a aj teraz konajú rôzne honosné spoločenské 
podujatia. Dnes je táto budova sídlom Slovenskej filharmónie.   Text a foto: Milan Piovarči

V opozícii hľadajú blchy v koaličnom 
kožuchu, kým sami v čase vládnutia vy-
ciciavali štát horšie, než akýkoľvek cu-
dzopasný hmyz. až potom, ako opoziční 
poslanci podporovali nezákonný štrajk 
autodopravcov, hoci sami v časoch svo-
jej vlády súdne zakázali zákonný štrajk 
železničiarov, sa rozhodol prehovoriť 
aj predseda vlády sr. robert Fico od-
halil praktiky exministra dopravy Pavla 
Prokopoviča, ktorý bašoval vo svojej 
funkcii do poslednej možnej chvíle, keď 
podpísal pre štát nevýhodné zmluvy 
prenájmov pozemkov na 25, ba i na 50 
rokov. Zatiaľ sa v médiách neustále opa-
kujú rituálne tance, ktoré spájajú Vladimíra 
Mečiara s predajmi pozemkov pod Vysoký-
mi Tatrami aj v prípadoch, kde sa už nedali 
inak pozemky využiť, lebo okolité parcely 
patrili vlastníkovi, ktorí získal i predané plo-
chy. A v opozícii majú oveľa horšie kauzy, 
pri ktorých figuruje osobný podpis exmi-
nistra! Nič také sa na Mečiara nepodarilo 
nájsť napriek snahám stoviek, ba možno aj 
tisícov investigatívcov.

Chybou Ficovej vlády možno bolo, že ne-
spísala čierne knihy vládnutia dvoch vlád 
Mikuláša Dzurindu. Nevyhadzovala ľudí z 
práce len preto, že boli zamestnaní za čias 
Ivana Mikloša. Neodvolávala veľvyslancov 
z postov ako na bežiacom páse a nesna-
žila sa ovplyvňovať vlastnícku štruktúru súk-
romných podnikov. Potom logicky vyvstáva 
otázka: naozaj môže pravda a láska zví-
ťaziť nad lžou a nenávisťou, ak pravda 
a láska bojuje podľa pravidiel slušnos-
ti? Predseda ĽS-HZDS môže vysvetľovať a 
dávať vyhlásenia, ak média nastavia vlastný 
„plechový“ chrbát mlčania a opakujú len 
opozičné nadávky. A chvália opozičných 
politikov za to, že podporujú protiprávne ko-
nanie napr. autodopravcov.
Inak kultivovaný politik Ivan štefanec z 
sDKÚ zrazu hovorí pejoratívnym jazy-
kom, keď sa takmer vyhráža premiérovi, 
či Fico vraj pustí do gatí, ak cesty zablo-
kujú aj vodiči osobných áut? a tak sa 
vulgárnosťami prekrývajú všetky pozitíva 
doterajšieho štvorročného obdobia, kedy 
sa podarilo postaviť šesťkrát viac kilo-

metrov diaľníc, než za dvojnásobný čas, 
aký mala k dispozícii Dzurindova vláda. 
zatĺka sa fakt, že len zlúčenie spoločnej 
a Všeobecnej zdravotnej poisťovne pri-
nesú časom do verejného zdravotníctva 
zrejme viac peňazí, než celá slávna zaja-
cova reforma počas Dzurindových rokov, 
keď ľudia platiaci celý život zdravotné 
poistenie museli za nemocničné služby 
platiť takmer ako keby boli ubytovaní v 
hoteloch na dovolenke.
Na Slovensku je to postavené na hlavu. Čím 
viac na vládu média nadávajú spolu s opo-
zičnými politikmi, tým viac si môžu byť ľudia 
istí, že sa rozhodli vo voľbách pred štyrmi 
rokmi správne, ak vybrali terajší vládny ka-
binet. Žiadne prehnané vulgárnosti zo slov-
níka i tradične umiernených opozičných 
politikov na tom nič nemenia. Používanými 
expresívnymi výrazmi chcú najskôr ľudí 
zastrašiť. Preto je na mieste, aby si Slová-
ci spomenuli na slová Jána Pávla II. z roku 
1995, keď odkázal pri návšteve našej do-
moviny Slovákom Kristove slová: „nebojte 
sa!“  sTanIslaV háBer

Ľudová strana hzDs sa  rozhodla zaviesť pou-
kážky v hodnote 100 eur pre žiakov, ktorí na-
stupujú do prvého ročníka základných škôl. 
Poukazy majú slúžiť na nákup základných 
školských pomôcok ako školská aktovka, zo-
šity, perá, športový úbor, prezuvky a podob-
ne. oznámil to podpredseda strany a štátny 
tajomník Ministerstva školstva sr Jozef ha-
bánik minulý týždeň na tlačovej konferencii.
„Túto poukážku žiak dostane pri zápise na prísluš-
nú školu. Kontrola by bola na samotnej škole, kto-
rá si to vie odkontrolovať,“ povedal Habánik.
Tento návrh je súčasťou volebného programu 
ĽS-HZDS, ktorá chce v rámci školstva pripraviť aj 
návrh nového vysokoškolského zákona. Príprava 
nového znenia zákona nie je podľa Habánika dô-
sledkom nespokojnosti strany so súčasnou práv-
nou normou. Ale ako povedal „súčasný zákon 
už bol toľkokrát novelizovaný, že ak by sme 
urobili ďalšiu rozsiahlu novelu, tak by sa tak 
zneprehľadnil, že by ľudia nevedeli, čo číta-
jú. Preto chceme radšej nové znenie.“  Okrem 
iného by nový zákon upravil spôsob akreditácie 
vysokých škôl, ich financovanie a posilnil kompe-
tencie Správnej rady. Ľudová strana by ho chcela 
presadiť ešte do konca tohto roka, preto plánuje 
zámer zákona zakomponovať do programu bu-
dúcej vlády. Podpredseda Jozef Habánik verí, že 
bude jej súčasťou.
„V oblasti riadenia budeme presadzovať posil-

nenie kompetencií Správnej rady VŠ, oddelenie 
závislosti gestora a kvestora s tým, že kvestor by 
priamo podliehal Správnej rade,“ upresnil.
Pri akreditácii ĽS-HZDS plánuje domácu akredi-
táciu zrovnoprávniť so zahraničnou. „Akreditačná 
komisia prejde výraznými zmenami pomeru v pro-
spech zamestnávateľov a zahraničných hodnoti-
teľov. Budeme požadovať aj európsku certifikáciu 
a zavedieme do praxe to, že škola si bude sama 
voliť akreditačnú komisiu,“ doplnil Habánik. Záro-
veň však zdôraznil, že vyberať si bude môcť škola 
iba z certifikovaných AK, ktoré budú v spoločnom 
európskom priestore.
Podpredseda Ľs-hzDs zdôraznil, že jedným z 
cieľov úpravy spôsobu akreditácie je dosiah-
nuť, aby školám stačila jedna akreditácia a 
nemuseli prechádzať viacerými.
V súvislosti so zmenami vo financovaní vysoko-
školského vzdelávania mieni ĽS-HZDS podporo-
vať tie časti, ktoré sa dotýkajú rozvoja vedy, výsku-
mu a vývoja a bude meniť tiež financovanie počtu 
študentov. „Prichádzame s myšlienkou, aby sme 
financovali objednaný počet študentov v jednotli-
vých študijných odboroch v závislosti od potrieb 
našej ekonomiky. Nie, že čím viac študentov škola 
prijme, tým by mala väčšie zdroje, ale bude musieť 
prijať požadovaný počet študentov a posilníme jej 
činnosť v oblasti výskumu a vedy tak, aby bol za-
bezpečený rozvoj našich vysokých škôl,“ objasnil 
Habánik.  JozeF šucha

nový zákon a sto euro pre prváčikov

aljaŠka za babkU, SPP tiež
zazvonil mi mobil. „neviete mi tam u vás v redakcii povedať 
aký je rozdiel medzi Mikulášom Dzurindom, Ivanom Miklo-
šom a ruským cárom alexandrom druhým?“ cítil som, že v 
tom bude nejaký chyták, ale tá trojica mi nijako nešla do-
hromady. Tak som teda rezignoval. na to pán Dušan, ako 
sa neskôr predstavil, pohotovo odpovedal: „Predsa žiadny. 
napriek tomu, že žili v iných storočiach. Prví dvaja hlboko 
pod cenu rozpredali naše strategické podniky zahraničným 
spoločnostiam a ruský cár ponechal aljašku američanom 
doslova za babku“. 
Nuž, bol to jeden z tých tzv. inteligentných vtipov. Majú síce zau-
jímavú pointu, ale aby sa z nich človek chytal za brucho, to teda 
nie. V každom prípade nútia človeka sa poriadne zamyslieť.
a tak mi potom nezostalo nič iné, iba siahnuť po patričných 
knihách. Musel som si obnoviť vedomosti o tej výhodnej 
kúpe a nevýhodnom predaji. alexander II. predal aljašku 
usa v roku 1867 za smiešnych 7,2 milióna dolárov. Dnes je 
to s rozlohou 1,5 mil. km2 najväčší štát usa. Je síce pravda, 
že dolár vtedy a dnes je taký rozdiel, že ich spája iba meno 
meny. ale čo by bola dnešná superveľmoc bez aljašky a jej 
zásob ropy, zemného plynu, cínu, uhlia, chrómu, ortuti, dre-
va a rýb?
A tak tento vzdialený obrovský a bohatý polostrov má predsa len 
niečo spoločné s našimi elektrárňami, SPP a Východoslovenský-
mi železiarňami. Rovnako ako títo traja muži, i keď žili v iných sto-
ročiach...  (mez)

Opoziční strašiaci vyjdú na posmech
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brUtálna 
manipulácia

reakcia Tlačového a infor-
mačného odboru Úradu vlá-
dy sr (TIo ÚV sr) na spra-
vodajský príspevok sergeja 
Danilova, ktorý rádio expres 
odvysielalo 18.1.2010 napo-
ludnie: Rádio Expres ponúklo 
poslucháčom brutálnu manipu-
láciu s faktami. Lživo pritom obvi-
nilo predsedu vlády SR Roberta 
Fica, že SPF pokračuje v neka-
lých predajoch pozemkov, hoci 
premiér „len minulý týždeň ubez-
pečoval, že urobí všetko preto, 
aby sa Slavkov 3 neopakoval“. 
Rádio Expres vedome a lživo 
škandalizuje premiéra Roberta 
Fica tým, že údajnú nepravdivosť 
jeho prísľubu má dokázať prípad, 
ktorý sa odohral pred takmer ro-
kom. Rádio Expres posluchá-
čov presviedčalo, že „výpredaj 
pozemkov vo Vysokých Tatrách 
pokračuje“ a že „sa pozemky v 
našich veľhorách predávajú na-
priek zmenám vlády v obsadení 
v pozemkovom fonde“. Všetko 
je to lož. Vedenie SPF, ktoré ne-
sie zodpovednosť za schválenie 
tohto predaja, už na fonde ne-
pôsobí. Už druhého decembra 
2009 práve na návrh premiéra 
Roberta Fica vláda SR požiadala 
NR SR, aby odvolala všetkých 
členov Rady SPF. Zároveň vláda 
SR schválila návrh Roberta Fica 
a odvolala zo svojich funkcií ge-
nerálneho riaditeľa SPF a jeho 
námestníka. Aktuálne kritizovaný 
predaj sa však udial na jar minu-
lého roka. 
Tvrdenie Sergeja Danilova, že 
„napriek zmenám vlády v obsa-
dení v Pozemkovom fonde i zá-
kona sa pozemky v našich veľho-
rách predávajú pod cenu“, nie je 
pravdivé. Po odvolaní Rady SPF 
a vymenení generálneho riadite-
ľa SPF a jeho námestníka začiat-
kom decembra 2009 fond žiad-
ne pozemky, a to ani v Tatrách 
nepredáva a už vôbec nie pod 
cenu. Rádio Expres zámerne a 
vedome klame, zavádza a ma-
nipuluje verejnosť, pričom jeho 
jediným cieľom je lžami škandali-
zovať a útočiť na predsedu vlády 
SR Roberta Fica.

Braňo onDruš 
riaditeľ TIO ÚV SR

Počas pôsobenia Daniela lipšica 
(KDh) vo funkcii ministra spravod-
livosti platil štát za upratovanie na 
Ministerstve spravodlivosti (Ms) sr 
o 100 percent viac, než mohol. na 
brífingu 18.1.2010 to vyhlásila mi-
nisterka spravodlivosti sr Viera Pet-
ríková (nominantka Ľs-hzDs). 
„Upratovanie cez väzňov znížilo náklady 
na upratovanie na MS o viac než 100 
percent,“ zdôraznila. Zároveň vysvetlila, 
že dnes stojí upratanie jedného metra 
štorcového na Ministerstve spravodli-
vosti (MS) SR 19 centov, kým za minis-
trovania Lipšica stálo 40 centov.
„Do roku 1999 upratovali priestory 
na Ms sr vnútorní zamestnanci. Dá 
sa povedať, že tento model bol vý-
hodný, pretože tu nešlo o veľké ná-
klady. no v roku 1999 za pôsobenie 
vtedajšieho ministra spravodlivosti 
(Jána Čarnogurského – pozn. Tasr) 
bol takýto spôsob upratovania zru-
šený a na Ms sr, ale aj na všetkých 
súdoch v sr bolo nariadené uprato-
vanie súkromnými firmami,“ uviedla 
Petríková s tým, že na upratovacie 
práce na Ms sr bol vyhlásený ten-

der. „o objektívnosti a transparent-
nosti tohto výberu asi ťažko možno 
hovoriť, pretože bola vybratá firma 
s nie najnižšou ponukou a upratova-
nie stálo 40 centov za meter štvor-
cový,“ vyjadrila sa s tým, že takýto 
stav pretrval aj za pôsobenia ďalšie-
ho ministra spravodlivosti, a to Da-
niela lipšica.
Zároveň pripomenula, že 10. augusta 
1999 zmluvu na čistiace a upratovacie 
práce za rezort spravodlivosti podpísal 
vtedajší vedúci úradu MS SR Daniel 
Lipšic, pričom toto tvrdenie potvrdzuje 
aj zmluva z tohto obdobia. Cena v zmlu-
ve je stanovená vo výške vtedajších 12 
Sk (40 centov) za meter štvorcový.
„znepokojili ma slová pána Da-
niela lipšica o plytvaní štátnych 
prostriedkov,“ povedala ministerka. 
lipšic je podľa jej slov posledný, kto 
môže hovoriť o úspornom hospodá-
rení. „Veď počas svojho ministrova-
nia na tunajšom ministerstve si dal 
na svoju osobu urobiť na štátne ná-
klady súkromný prieskum verejnej 
mienky za 2,4 milióna sk (79.665 
eur),“ vyjadrila sa ministerka. (TASR)

denník zavádzal 
Denník SME 18.1.2010 v článku „Ka-
liňákov tender bol predražený“ 
viackrát svojich čitateľov zavádzal. 
Prvý problém je už v samotnom názve. 
Tender nemohol byť predražený, keď-
že zvíťazila najlacnejšia ponuka. MV 
SR si mohlo logicky vybrať len z uchá-
dzačov, ktorí sa do súťaže prihlásili. Ak 
sa niekto v súčasnosti vyjadruje, že 
vie dodať niektorú zo služieb lacnej-
šie, mal sa prihlásiť do verejnej súťa-
že. Ešte väčší problém je však v tom, 
že denník v článku porovnáva ceny a 
firmy, ktoré sú neporovnateľné. Naprí-
klad autor uvádza, že firma ZaARES B. 
Bystrica si za výrub jedného stromu s 
priemerom kmeňa do 300 centimetrov 
účtuje 8,54 eura, pričom víťazná firma 
ISS Facility Services za údajne tú istú 
službu až 67,20 eura. Autor už ale ne-
píše, že cena 8,54 eura je len za sa-
motný výrub, pričom neobsahuje všet-
ky ostatné činnosti, ktoré s výrubom 
súvisia ako napríklad odstránenie, od-
pratanie a likvidácia dreva, ktoré sú už 
zahrnuté v cene 67,20 eura. Navyše, 
ZaARES nie je súkromnou firmou ale 
príspevkovou organizáciu mesta, teda 
nemôže vytvárať zisk. 

Komunikačný odbor MV sr

Podozrivé operácie SDKÚ-DS
SDKÚ-DS v čase svojho vládnutia, najmä v rokoch 2004 a 2005, robila podozrivé ope-
rácie s použitím nastrčených firiem a prostredníctvom účtov v zahraničných bankách. Na 
tlačovej konferencii 22.1.2010 to vyhlásil premiér Robert Fico. „Vzhľadom na prepojenie 
SDKÚ-DS, Soul ako personálne prepojená firma na SDKÚ-DS, účty nominantov SDKÚ-
DS a firiem z daňových rajov v švajčiarskych bankách možno vyvodiť podozrenie z pou-
žívania čiernych fondov na financovanie straníckej činnosti a z pokusov legalizovať tieto 
fondy, teda prať špinavé peniaze,“ argumentoval Fico. Smer-SD nebol nikdy počas 10 
rokov svojho fungovania odkázaný na podobné praktiky. „Odmietame, aby nám strany ako 
SDKÚ-DS nastavovali morálne alebo etické zrkadlo,“ zdôraznil. Dokumenty dokladujúce 
jeho tvrdenia podľa vlastných slov poskytne médiám, polícii aj prokuratúre, ak o ne budú 
mať záujem. Premiér reagoval na transakciu, ktorou spoločnosť Soul, s.r.o., v roku 2003 
prevzala dlh SDKÚ-DS vo výške 22.532.727 Sk (747.950 eur). „Dlh približne jeden milión 
USD na seba prevzala spoločnosť s ručením obmedzeným, s jedným zamestnancom, bez 
majetku, s hospodárskou stratou v roku 2003 vo výške 751.000 Sk (24.929 eur),“ povedal 
premiér s dodatkom, že ide o spoločnosť, v ktorej bola konateľkou pani Sidónia Bartová. 
„Blízka príbuzná súčasného viceguvernéra NBS pána (Martina) Barta, ktorý v rokoch 1998 
až 2002 robil poradcu podpredsedovi vlády za SDKÚ-DS Ivanovi Miklošovi,“ dodal Fico. 
Podľa premiéra nie je pravda, že firma Soul dostala od SDKÚ-DS za prevzatie dlhu budovu 
v podobnej hodnote na Medenej ulici v Bratislave. „SDKÚ-DS predala budovu spoločnosti 
Soul na základe kúpnej zmluvy zo 16. decembra 2004, teda viac ako rok po prevzatí dlhu, 
pani Bartová kúpila budovu od SDKÚ-DS za 26.256.760 Sk (871.565 eur),“ priblížil pre-
miér. Firma Soul podľa neho v roku 2004 vykázala úver vo výške 27.545.000 Sk (914.326 
eur), čo zodpovedá kúpnej cene za spomínanú budovu. Premiér má k dispozícii rámcovú 
zmluvu o lombardnom úvere na 800.000 eur, ktorý získala firma Soul od švajčiarskej banky 
Credit Suisse. Lombardný úver banka podľa Fica môže poskytnúť aj nesolventnej firme, keď 
zaň svojím kontom ručí tretia osoba. „Kto je táto tretia osoba?,“ opýtal sa Fico. Navyše Soul 
dostal podľa premiéra 710.000 eur z banky Credit Suisse reálne už dva týždne pred podpi-
som rámcovej zmluvy. „V ten istý deň, ako zo švajčiarskej banky Credit Suisse prichádzajú 
na účet firmy Soul peniaze, Soul prevádza na účet SDKÚ-DS kúpnu cenu za budovu na 
Medenej,“ upozornil predseda vlády. „Pýtame sa SDKÚ-DS, poslali ste 28. decembra 2004 
zo svojho účtu, na ktorý ste dostali peniaze od Soulu sumu 516.888 eur na účet anglickej 
spoločnosti Allied Wings, pochopiteľne opäť vo švajčiarskej banke Credit Suisse?“ (TASR)

„Objektívny“ Daniel Lipšic

Minister vnútra robert Kaliňák sa vyjadril na tlačovej konferen-
cii okrem iného aj o troch kauzách, ktoré opozícia neustále 
pripomína. Mnohí opoziční politici hovoria o nahromadených 
kauzách, tak by som im rád niektoré pripomenul. spomenuli 
kauzu hedvigy Malinovej. Polícia s touto kauzou skončila pred 
tromi rokmi. A nikto, žiadny iný záver, ako ten, ktorý bol uzavre-
tý, a ktorý Generálna prokuratúra, resp. prokuratúra potvrdili, ne-
priniesol. Všetko sú to špekulácie, predovšetkým od advokáta pani 
Malinovej a samozrejme, ako advokát si robí svoju prácu, obhajuje 
svoju mandantku. A ako advokát má povolené všetky činnosti, kro-
ky, vyhlásenia, čo len chce. My sme povedali, že ako ministerstvo 
nebudeme túto kauzu komentovať, aby sme nezasahovali do vyšet-
rovania Generálnej prokuratúry (...). rovnako tak som šokovaný 
z toho, čo pán lipšic povedal v súvislosti s kauzou Daniela 
Tupého. To predsa bola jeho vláda a jeho kolega na tejto sto-
ličke, ktorý osem mesiacov tento prípad babral. My sme mohli 
byť veľmi ľahko alibisti a povedať, že sa tam už nedá nič robiť 
po ôsmich mesiacoch. a našli sme policajtov, ktorí mali odva-
hu a chceli tento prípad objasniť a objasnili ho s tým, že došlo 
k zmene výpovede svedkov. s tým, že súd mal iný názor, je 
vec, s ktorou sa vysporadúvame a vo veci ďalej pokračujeme. 
ale vyhlasovať nimi zbabraný prípad za náš problém je pre 
mňa nepochopiteľné a smiešne. A rovnako tak prípad „františká-
ni“, kde polícia prijala trestné oznámenie a v rámci tohto oznámenia 
je povinná vždy konať. Nehovoriac o tom, že jednotlivé úkony, ktoré 
polícia vykonáva, jej nariaďuje súd, ako sú domové prehliadky, alebo 
prokuratúra. Tak treba rozlišovať veci, ktoré sa dejú. A osobne si 
myslím, že nemôžeme vždy odmietnuť každé podanie, ktoré sa nám 
zdá, že nie je v poriadku. Sami dobre viete, že sme povinní prijať 
každé oznámenie. Ak potom oznamovateľ zmení výpoveď, nemôže 
to byť predsa označené ako chyba polície. Tú výpoveď sme nenapí-
sali my, nevymysleli sme si ju my, to sú veci, ktoré sa udiali“, vysvetlil 
Robert Kaliňák.
Na záver zdôraznil, že si váži prácu každého policajta. „A aj touto 
cestou chcem policajtov vyzvať, aby mysleli na to, čo každodenne vo 
svojom výkone robia, aby niektorí svojimi chybami neohrozili dobrú a 
kvalitnú prácu svojich kolegov. (krs)

Podľa neho išlo o pozemky, kto-
ré spadali pod Železnice Slo-
venskej republiky (ŽSR), Národ-
nú diaľničnú spoločnosť (NDS) 
alebo Štátnu plavebnú správu 
(ŠPS). „Minister Prokopovič 
udelil súhlas na podpísanie 
nájomných zmlúv na značnú 
časť pozemkov nachádzajú-
cich sa v územnom obvode 
verejných prístavov Bratislava 
a Komárno. Ide o absolútne 
nevýhodné prenájmy na 25 až 
50 rokov, bez možnosti ukon-
čenia výpoveďou,“ zdôraznil 
Fico s tým, že môže dať tieto 
zmluvy médiám k dispozícii.
Problematické zmluvy pritom 
podľa šéfa vládneho kabinetu 
podpisoval Prokopovič ešte aj 
27. a 28. júna 2006, pričom 
nová vláda bola ustanovená 4. 
júla. „Teda v posledné dni úra-
dovania mal odvahu podpísať ná-
jomné zmluvy na 25 až 50 rokov 
bez možnosti vypovedania a všet-
ky tieto nezrušiteľné nájomné 
vzťahy spôsobujú obrovský prob-
lém v rozvoji týchto verejných prí-
stavov v Komárne a Bratislave,“ 
vyhlásil premiér.
Takýto postup bývalého ministra 

podľa Fica len poukazuje na fari-
zejstvo opozície pri kritike súčas-
ného ministra dopravy Ľubomíra 
Vážneho (Smer-SD). Toho sa 
pokúsili opoziční poslanci v par-
lamente neúspešne odvolať za 
podľa nich nezvládnuté zavádza-
nie nového mýtneho systému.
„nebudeme tolerovať toto fa-
rizejstvo. nič takéto minister 
Vážny za celé svoje pôsobe-
nie neurobil, preto odmieta-
me, aby ľudia typu pána Pro-
kopoviča, typu sDKÚ, jačali v 
národnej rade sr na našich 
ministrov, najmä potom, čo sa 
ukazuje, ako konali v posled-
né hodiny svojho úradovania,“ 
dodal Fico.
Tesne pred koncom ministrova-
nia odsúhlasil Prokopovič aj pod-
písanie dohody o strategickej 
spolupráci medzi Železnicami 
SR a Filiálka, s. r. o. „súčasťou 
tejto dohody sú aj ustanove-
nia o budúcej nájomnej zmlu-
ve na lukratívny pozemok s 
výmerou 145.000 m2 v areáli 
bývalej železničnej stanice Fi-
liálka pri Istropolise,“ vysvetlil 
premiér.
Obdobie celého prenájmu bolo 

nastavené na 50 rokov. Od uzav-
retia zmluvy do nadobudnutia 
právoplatnosti územného roz-
hodnutia malo byť podľa zmluvy 
nájomné 1 Sk (0,03 eura) za celý 
predmet nájmu. Od nadobud-
nutia jej právoplatnosti sa malo 
nájomné zvýšiť na 10 Sk (0,33 
eura) za m2 ročne. Po kolaudácii 
poslednej budovy, keďže malo 
ísť o výstavbu polyfunkčného 
centra, mala Filiálka ročne platiť 
za m2 90 Sk (2,99 eura). „Spo-
ločnosť Filiálka bola v tom čase 
100% dcérskou spoločnosťou 
J&T REAL ESTATE, a. s. Dnes je 
táto spoločnosť vo vlastníctve cy-
perskej spoločnosti WELLFORD 
INVESTMENTS LIMITED,“ uvie-
dol Fico.
Bývalý šéf rezortu dopravy pod-
ľa premiéra tiež odsúhlasil pod-
písanie dohody o strategickej 
spolupráci medzi NDS a firmou 
KALOS. Malo ísť o prípravu vý-
stavby objektov medzi oboma 
spoločnosťami na lukratívnych 
pozemkoch pri bratislavskom 
Prístavnom moste. „Prokopovič 
ako jediný akcionár to odsú-
hlasil 30. júna 2006, dávno 
po voľbách, po tom, čo ve-
deli, že prehrali, a vedeli, že 
odchádzajú z ministerstiev,“ 
podotkol Fico. Táto dohoda bola 
podpísaná 4. júla 2006. „Firmu 
KALOS vlastní tiež WELLFORD 
INVESTMENTS LIMITED,“ uzav-
rel.  (TASR)

Farizejské skučanie kritika
Bývalý minister dopravy Pavol Prokopovič (sDKÚ-Ds) pod-
písal prakticky v posledné dni svojho pôsobenia vo funkcii 
pre štát absolútne nevýhodné zmluvy na dlhodobý prená-
jom rôznych pozemkov bez možnosti ich vypovedania. na 
tlačovej konferencii 21.1.2010 po mimoriadnom rokovaní 
vlády to vyhlásil premiér robert Fico.

zmluvu na tretí balík projektu verejno-súk-
romného partnerstva (PPP) na výstavbu diaľ-
nice D1 medzi hričovským Podhradím a Dub-
nou skalou má minister dopravy sr podpísať 
s koncesionárom do 16. februára tohto roka. 
Poveril ho tým vládny kabinet na mimoriad-
nom rokovaní.
Diaľnicu postaví konzorcium štyroch firiem pod 
vedením nemeckej súkromnej spoločnosti Hoch-
tief PPP Solutions GmbH. Investičná hodnota pro-
jektu je stanovená na 1,99 miliardy eur bez DPH. 
Dĺžka trvania projektu by mala byť 33,25 roka, 
pričom obdobie výstavby diaľnice predpokladá 
rezort dopravy na 3,25 - 4,75 roka. Koncesionár 
tak bude úsek prevádzkovať 30 rokov.
Ministri tiež odsúhlasili aj dodatok k zmluve. Ten 
má urýchliť začatie prípravných prác ešte pred 

dosiahnutím finančného uzavretia. Ich cena nemá 
presiahnuť 42,95 milióna eur, pričom ich koneč-
ná výška sa určí v závislosti od miery ich dokonče-
nia do uzatvorenia financovania.
„cena za prípravné práce bude uhradená len 
v prípade, ak v stanovenom termíne nedôjde 
k dosiahnutiu finančného uzavretia, respektí-
ve koncesná zmluva nebude ukončená pred 
dňom jej účinnosti,“ konštatuje v stanovisku re-
zort financií. Naopak, ak k nemu dôjde, prípravné 
práce uhradí koncesionár. Koncesná zmluva mala 
byť pôvodne podpísaná ešte v decembri minulého 
roka. Uzavretie projektu a podpísanie definitívnej 
zmluvy sa však posúvalo pre nejasnosti okolo 
účasti Európskej investičnej banky (EIB) na jeho 
financovaní. Tá by mala poskytnúť približne polovi-
cu celkovej sumy. (TASR)

výstavba diaľnice d1 bude pokračovať

Fakty o „kauzách“
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Predseda Matice slovenskej 
Jozef Markuš sa obáva, že v 
budúcom roku budú mať slo-
venská i ostatné menšiny v Ma-
ďarskej republike obmedzené 
možnosti v kultúrnej, mediál-
nej a informačnej oblasti. Pre-
to Matica slovenská ako naj-
staršia celonárodná kultúrna 
ustanovizeň slovákov vyzvala 
oficiálne i neoficiálne inštitú-
cie v Maďarsku, aby to nedo-
volili.  Vo svojej Výzve sa pri-
tom opiera o informácie, ktoré 
predložili zástupcovia združe-
nia celoštátnych menšinových 
samospráv v Maďarsku, jeho 
predseda Michal hepp a pod-
predseda otto   heinek.   
od roku 2010 podľa nich hro-
zí   z dôvodu   rozpočtových,  
ale aj mimorozpočtových pod-
statné obmedzenie doteraj-
ších kultúrnych možností pre 
národnosti žijúce na území  
Maďarskej republiky.                                  
Vo výzve Matice slovenskej sa 
uvádza, že slovenská národnost-
ná menšina spolu s ďalšími 12 
národnostnými menšinami pred-
stavuje desatinu obyvateľstva 

Maďarskej republiky. Doteraz 
disponovali určitými kultúrnymi 
možnosťami a príležitosťami štá-
tom financovanými, alebo aspoň 
podporovanými, vrátane  elektro-
nických a printových médií. 
napríklad slovenská menšina 
má v maďarskej televízii svoj 
pravidelný krátky program vy-
sielaný v slovenčine, hoci vo 
veľmi zlom vysielacom čase. 
aj o tieto možnosti mediál-
nej prezentácie, na základe 
reštriktívnych opatrení, by v 
tomto roku, mali slováci v Ma-
ďarsku prísť. Predseda Matice 
slovenskej preto apeluje a vy-
zýva kompetentných v Maďar-
skej republike, aby zabráni-
li neželateľnému obmedzeniu 
národnostnej kultúry u našich 
južných susedov.   
Neviem akú odozvu má výzva 
Matice slovenskej, vydaná TASR 
22. decembra 2009 u našich 
južných susedov, ale v sloven-
ských médiách nenašla podpo-
ru takmer žiadnu. s ohľadom na 
skutočnosť, že predseda sMK 
pri presadzovaní požiadaviek 
občanov maďarskej národ-

nosti na slovensku takmer 
vždy argumentuje európskym 
trendom, domnievam sa, že 
Matica slovenská by sa mala 
osobitne svojou výzvou obrá-
tiť práve naňho. 
Predseda SMK je pečený, va-
rený v Budapešti, má tam pria-
mo domovské kontakty, spra-
vodlivá  národnostná politika je 
vraj jeho srdcu blízka, nech to v 
praxi dokáže. Nech  dokáže na 
konkrétnej pomoci Slovákom ži-
júcim na území Maďarskej repub-
liky, že mu nejde len o oživova-
nie myšlienky veľkého Uhorska. 
Má možnosť presvedčiť nás, 
že má úprimný záujem na kul-
túrnom rozvíjaní všetkých ná-
rodnostných menšín v európ-
skom regióne, na ktorý sa pri 
presadzovaní zvyšujúcich sa 
nárokov občanov maďarskej 
národnosti na slovensku tak 
často a rád odvoláva. P. Csáky 
by mal dokázať, že aj bez podielu 
SMK na moci je ochotný podie-
ľať sa na obojstranne prospešnej  
vzájomnej spolupráci pri rozvíja-
ní národnostnej kultúry na obi-
dvoch brehoch Dunaja.

nech odhalí cSáky SvojU tvár

Postupným presunom kompetencií na kraj-
ské parlamenty, ako aj na mestá a obce 
zvyšuje sa lukratívnosť postov predsedov 
vyšších územných celkov, primátorov a sta-
rostov. Skončilo obdobie, keď naši politici 
považovali pôsobenie na regionálnej a ko-
munálnej úrovni za podradné. Vedia, že v 
prípade zvolenia budú mať celkom slušnú 
mzdu ( v mnohých prípadoch vyššiu ako po-
slanci NR SR) a najmä budú rozhodovať o 
projektoch za desiatky až stovky miliónov v 
eurách. 
ako ukazujú rôzne škandály, stáva sa, 
že nami zvolení zástupcovia neunesú 
zodpovednosť, ktorú majú pred voličmi 
a uprednostnia svoje osobné potreby. 
V tom lepšom prípade sa objavujú po-
dozrenia, že sa odvďačia svojim me-
cenášom, ktorí im financovali volebnú 
kampaň. Prideľujú im lukratívne projekty a 
zákazky, cez ktoré sa im niekoľkonásobne 
vrátia finančné prostriedky, ktoré investo-
vali na ich volebnú kampaň. Pokiaľ ma pa-
mäť neklame, zo začiatku bola aj funkcia 
poslanca NR SR chápaná ako služba ľudu 
bez väčších finančných výhod. Postupne v 
rámci zvyšovania svojej „nezávislosti“ si po-

slanci odsúhlasili skutočne „nezávislé“ platy, 
takže poslanecká funkcia sa stala lukratívna 
nielen z pohľadu získania moci, ale i z hľa-
diska dobrého finančného zabezpečenia. 
Po vzore západnej demokracie sa roz-
prúdil kolotoč ovplyvňovania potenciál-
nych voličov pred voľbami. Preto už ne-
stačili mítingy, ale bolo treba zapojiť do 
predvolebnej kampane aj médiá. Nielen 
komerčné, ale i verejnoprávne médiá, v sú-
lade so zákonom, maximálne využívajú mož-
nosť získať takto finančné prostriedky na 
svoje fungovanie. Ťažko si viem predstaviť, 
že by na volebnú kampaň vystačili strany s 
výberom členských príspevkov a sumou pe-
ňazí získaných od štátu. Len strana, ktorá vo 
voľbách získa minimálne 3 percentá hlasov 
má nárok na príspevok od štátu. Ako by to 
už nestačilo,  poslanec SDKÚ-DS Alexan-
der Slafkovský, bývalý dlhoročný primátor 
Liptovského Mikuláša navrhol prijať novelu 
zákona, ktorá by zaväzovala štát prispievať 
ešte aj na volebnú kampaň politikov. Od-
porúčal zaviesť systém opatrení zo strany 
štátu – od preplácania polovice nákladov na 
kampaň kandidátov až po limitovanie maxi-
málnej výšky celkových výdavkov kandidáta 

na kampaň. Ako jeden z dôvodov uvádza, že 
samosprávy ročne zámerne prerobia 8,3 až 
9,95 milióna eur (250 až 300 miliónov Sk), 
aby súkromným sponzorom kompenzovali 
ich podporu vo volebnej kampani. Náklady 
na kampaň kandidátov v komunálnych a 
regionálnych voľbách podľa Slafkovského 
neustále rastú a „mnohí starostovia a primá-
tori alebo poslanci VÚC sú príliš zaviazaní fi-
nančným darcom, ktorí im pomohli zvládnuť 
kampaň“. Našťastie s touto novelou voleb-
ného zákona neuspel. Za návrh hlasovalo 
59 poslancov, prevažne opozičných, čo na 
posunutie do druhého čítania nestačilo. Na 
Slovensku každý občan má právo byť vo-
lený za poslanca NR SR, predsedu VÚC, 
poslanca vyššieho územného celku, mest-
ského a miestneho zastupiteľstva, primátora 
a starostu. Je to však skutočne tak? od-
vážim sa konštatovať, že nie. Prečo? Mi-
nimálne preto, lebo nie každý má vlast-
né prostriedky, dnes už tak potrebné na 
volebnú kampaň. Domnievam sa však, že 
namiesto vymýšľania nových spôsobov „vy-
dojenia“ štátu o ďalšie finančné prostriedky 
na volebnú kampaň, by sa poslanci mali 
skôr zamýšľať nad tým, ako si získať dôveru 
voličov skutočnou službou na prospech ob-
čanov. Keď budú občania spokojní s ich roz-
hodnutiami, keď počas celého volebného 
obdobia budú chodiť medzi svojich voličov a 
budú im pomáhať pri riešení každodenných 
problémov, nebudú musieť pred voľbami 
zháňať bohatých sponzorov ani oberať do-
máci rozpočet, prípadne si brať pôžičky na 
volebnú kampaň. 

Môže každý kandidovať na poslanca? 
na funkciu poslanca národnej rady slovenskej republiky môže byť zvolený ob-
čan sr, ktorý v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území 
sr. zákon nerobí rozdiely čo sa týka rasy, národnosti, pohlavia, či majetkových 
pomerov. V poslednom období sa však ukazuje, že aj finančné pomery poten-
ciálneho kandidáta ako i strany, za ktorú sa uchádza o poslanecký mandát 
zohrávajú dôležitú úlohu. Voľby sa postupne stávajú pre obyčajných ľudí luxu-
som. stranícke centrály bez hanby priznávajú až miliónové sumy vynaložené 
na volebnú kampaň.

opozičná trampolína
Podľa poslanca národnej rady sr a podpredsedu KDh Júliu-
sa Brocku, pobyt politickej strany v opozícii môže pre ňu zna-
menať trampolínu, ktorá ju odštartuje k moci, pričom politický 
subjekt má priestor dohnať zameškané. Zrejme aj preto kresťanskí 
demokrati hľadajú akúkoľvek zámienku, aby si mohli aspoň trochu vy-
skočiť. Často sú to pritom skoky do prázdna, akoby bez myšlienky na 
podporu umelo vytvorených problémov. Všetko v duchu, vyskočme, 
aby nás videli, alebo aspoň počuli. nový predseda KDh Ján Figeľ 
navonok sa síce usiluje pôsobiť, ako svätý človek, ale zdanie aj v 
jeho prípade je asi klamlivé. Jeho skok k protestujúcim autodoprav-
com, vzhľadom na rozhodné vládne riešenie problému,  mal len krátke 
trvanie. Dal však razantne najavo, že je vždy pripravený. Ká-dé-há-ckú  
trampolínu si však poväčšine prisvojuje jej podpredseda Daniel Lipšic. 
Ten skáče už viac menej celkom profesionálne. Kde sa len niečo šust-
ne už reaguje. Vzhľadom na jeho neadekvátne jednostranné úzko stra-
nícke postoje ho však politická trampolína len ťažko vyhodí do takej výš-
ky, aby vytlačil predsedu SDKÚ Mikuláša Dzurindu z piedestálu prvého 
muža opozičných politických strán, aj keď je jeho postavenie, mierne 
povedané, otrasené. Veľmi zaujímavo pritom vyznieva myšlienka J. 
Brocku o dohnaní zameškaného. Všetko čo kresťanskí demokra-
ti „zameškali“ počas svojho takmer osemročného spoločného 
vládnutia s sDKÚ a sMK chcú, aby za nich splnila súčasná vládna 
koalícia. Keď boli pri moci, najväčším strašidlom bolo pre nich slovo 
sociálny. Obyčajným ľuďom ponúkali len uťahovanie opaskov. Pre ma-
jiteľov domácich, zahraničných i nadnárodných firiem boli pritom veľ-
mi dobrým sponzorom pri nadobúdaní ich rozprávkového bohatstva. 
Predpokladajme, že to nebolo nezištné, veď by ináč popreli podstatu 
tvorby a existencie kapitálu. Ako ukazujú prieskumy, aj keď zvýšia tem-
po svojich bezhlavých skokov, na úspešný volebný výsledok im to určite 
v júnových  parlamentných voľbách nebude stačiť. Možno by intenzitu 
skokov mali trochu obmedziť, aby sa trampolína nepretrhla a nepadli do 
priepasti nechcených politikov, z ktorej sa už len tak ľahko nedostanú.

STRATENý čAS
Jediným bodom 46. schôdze NR SR bolo od-
volávanie Ministra dopravy, pôšt a telekomuni-
kácií Ľubomíra Vážneho, na návrh opozície. Tej 
opozície, ktorá počas svojho osemročného ba-
šovania nikdy nepripustila, aby o osude jej no-
minantov sa rozhodlo na základe návrhu vtedaj-
šej opozície. opozičné návrhy na odvolanie 
ministrov Dzurindovej vlády za rôzne kauzy 
a prešľapy boli nezriedka sprevádzané aj 
rôznymi posmeškami, vrátane pripomien-
ky, že navrhovatelia nevedia počítať. Veď 
pomer vládnych a opozičných poslancov 
nepustí. Zrejme presunom do opozície nielen  
že stratili pamäť, ale vyzerá to tak, že zabudli i 
obyčajné školské počty. Ináč by Pavol Prokopo-
vič z SDKÚ-DS nemohol tvrdiť, že ak by neverili 
v úspech, tak by k odvolávaniu nepristúpili. Čo 
sa týka jeho počúvania vyjadrení lídra ĽS-HZDS 
Vladimíra Mečiara, asi počúval len to, čo chcel 
počuť. Na vode bolo postavené aj Prokopovičo-
ve želanie, že chcú „logickými a pravdivými 
argumentmi presvedčiť aj tých poslancov, 
ktorí v kuloároch naznačujú, že by boli 
ochotní odvolanie podporiť.“ Hlasovanie 
ukázalo, že aj z tohto pohľadu išlo len o zbožné 
želanie opozície, ktorá i keď sa aj slamky chytá, 
nemôže sa zbaviť svojej neslávnej minulosti. Po 
viac ako päťhodinovej rozprave za ich návrh hla-
sovalo len 50 zo 120 prítomných zákonodarcov. 
Na odvolanie člena vlády je pritom potrebná 
nadpolovičná väčšina, teda aspoň 76 poslan-
cov parlamentu. Básnik by povedal stratený 
čas, ktorý sa mohol oveľa efektívnejšie využiť.

nechcem napodobňovať se-
riálového detektíva poručíka 
Kolomba, ale ako mi často 
prízvukuje manželka, ona ako 
zdravotná sestra nemá ani 
polovičný plat upratovačky. 
Keď som jej na to povedal, že 
síce musí ošetrovať ľudí, pichať 
im injekcie, ale nemusí po nikom 
utierať prach, zametať podlahu 
a umývať dlážku, ako by som pi-
chol do osieho hniezda. Keďže 
jej lekár má vlastnú ambulanciu 
a samozrejme šetrí aj na dnes už 
zrejme veľmi drahom upratovaní, 
pripomenula mi, že po ordinač-
ných hodinách, v rámci šetrenia 

aj upratuje. Zdôraznila pritom, 
že zadarmo. Odstúpenie ministra 
obrany Františka Kašického pre 
údajné pochybnosti vo vyhláse-
nom tendre na upratovanie som 
dlho nevedel pochopiť. Veď ako 
mohol rozhodnúť o osude prvého 
muža v rezorte obrany tender na 
upratovanie, ktoré bolo v minu-
losti podceňované a zaznávané. 
Súčasné útoky poslanca nášho 
parlamentu Daniela lipšica na 
ministra vnútra a na ministerku 
spravodlivosti mi pripomenuli, 
že doba sa už výrazne zmenila. 
Upratovanie sa stáva luxusom a 
firmy zaoberajúce sa upratovaním 

dostávajú sa na čelo atraktívnych 
podnikateľských aktivít na Sloven-
sku. Predpokladám, že tak ako 
aj v ostatných sférach okrem 
slušného platu upratovačiek 
profitujú najmä majitelia fi-
riem. s ohľadom na veľký až 
revolučný veľmi intenzívne me-
dializovaný pokrik poslanca D. 
lipšica smerom k ministrovi 
vnútra robertovi Kaliňákovi čo-
raz viac nadobúdam dojem, že 
pán lipšic má zlého informáto-
ra, alebo jeho politická vášeň 
za každú cenu sa zviditeľniť 
nepozná hranice. Zrejme sa 
nedá vylúčiť ani osobná zaintere-

sovanosť. Ako ináč by sme si mali 
vysvetliť informáciu ministerky 
spravodlivosti Viery Petríkovej, že 
počas pôsobenia Daniela Lipšica 
vo funkcii ministra spravodlivosti 
platil štát za upratovanie na jeho 
ministerstve o 100 percent viac, 
než mohol. Lipšic je podľa Petrí-
kovej posledný, kto môže hovoriť 
o úspornom hospodárení. Takže 
vyznaj sa občan. Ja som si vždy 
myslel, zrejme naivne, že na mi-
nisterstvách obrany a vnútra by o 
hodnotení mali rozhodovať odbor-
né výsledky. Nebolo lepšie, keď 
bola ešte základná vojenská služ-
ba? Zadarmo upratovali vojaci.

Upratovanie sa stáva luxusom

Most-Híd samostatne
cítime sa na osem percent. skutočne sebavedo-
mé vyhlásenie predsedu strany Most-híd Bélu Bu-
gára vyvoláva  úsmev na tvári všetkých, ktorí aspoň 
zbežne sledujú politický vývoj na slovensku. Aj tí 
najväčší optimisti spomedzi sympatizantov a odídencov 
zo Strany maďarskej koalície (SMK), môžu Bugárové si-
lácke vyhlásenie považovať len za predvolebnú rétoriku. 
Veď keby Most-Híd mal osempercentné preferencie, 
nemusel by natŕčať ruky na predvolebnú spoluprácu so 
stranou Sloboda a Solidarita (SaS) a vôbec už neho-
voriac o Občianskej konzervatívnej strane (OKS), kto-
rá sa dlhodobo v parlamentných voľbách pohybuje na 
chvoste poradia kandidujúcich strán, keďže i získanie 
jedného percenta voličských hlasov je nad jej možnosti.  
V parlamentných voľbách v roku 2002 získala 0,32 %  a 
v roku 2006 ešte menej, keď jej svoj hlas dalo len 0,27 
percent voličov. Je pritom zaujímavé, že v médiách do-
stáva na mútenie vody až neprimerane veľký priestor. 
Odídenci z SMK chcú podľa Bugára viesť mohutnejšiu 
kampaň. Pýtam sa: v SLOVENČINE, alebo v MAĎARČI-
NE?  V radoch slovenských občanov maďarskej národ-
nosti, alebo aj medzi Slovákmi? Vo volebnej kampani sa 
zrejme spoliehajú na zopár účelovo použitých  politicky 
„nedocenených ambicióznych“ Slovákov, ktorých aktív-
ne zapojenie by malo akoby signalizovať odklon strany 
od ich veľko-maďarských ambícií. Na túto falošnou nôtu 
však len ťažko získajú Slovákov a naopak slovenských 
Maďarov ešte viac zjednotia v Csákyho košiari. Zo stra-
ny Bélu Bugára je veľmi naivné, keď sa domnieva, že 
Slovák zabudol na jeho osemročné pôsobenie v koalícii 
s SDKÚ a KDH. Preto osempercentný volebný výsledok 
v nadchádzajúcich parlamentných voľbách nielen že je 
fikciou, ale ňou i zostane.

Stranu pripravil VlaDIMÍr DoBroVIČ
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Stranu pripravil VlaDIMÍr MezenceV

Tento objekt je v súčasnosti srd-
com košického folklórneho ume-
nia. Tu sa stretávame aj s jeho 
predstaviteľom – Ing. Vladimí-
rom urbanom. Človekom, ktorý 
spoločne s manželkou antóniou 
zasvätili svoj život ochrane a šíre-
niu ľudovej kultúry východného 
Slovenska. nakoniec, boli to 
práve oni, ktorí v polovici 90-
tych rokoch minulého storočia 
zachránili pred rozpadom veľ-
mi známy a úspešný folklórny 
súbor železiar. Ten, ktorý je 
veľmi dobre známy doma i v ďa-
lekej cudzine, a bohatstvo našich 
predkov prezentoval okrem Aus-
trálie na všetkých kontinentoch. 
Aj vďaka im mohol Železiar vo veľ-
kom štýle v minulom roku osláviť 
45 rokov svojej existencie. Z nich 
presne polovicu stojí na jeho čele 
V. Urban. 
Súbor ŽELEZIAR roky šíril slávu 
Východoslovenských železiarní 
rovnako, ako ich oceľ a ďalšie 
výrobky. Doma i v zahraničí im ro-
bil to najlepšie meno. Po zrušení 
Domu odborov VSŽ v roku 1992 
však prišli horšie časy, a nielen 
Železiar, ale aj takmer všetko, 
čo s ľudovým umením súvisí, si 
vzalo pod svoje ochranné krídla 
novovzniknuté občianske združe-
nie Košické folklórne štúdio. 
Nemusíme zdôrazňovať, že pri 
jeho zrode stál aj Vladimír Urban. 
Železiar si tak ponechal pôvodný 
názov, ale už tá symbolická pu-
počná šnúra so železiarňami je 
dávno pretrhnutá. Americkí maji-
telia U.S. Steel Košice síce patria 
medzi sponzorov, ale slovenský 
folklór a ďalšie naše národné 
tradície rozhodne nepatria medzi 
priority, ktoré finančne podpo-
rujú. Sú to predovšetkým hokej, 
MMM, tenis... Na činnosť Domu 
ľudového tanca, a teda aj súboru 

Železiar v súčasnosti najviac pri-
spieva Košický samosprávny kraj. 
Je ešte dnes, v tomto globálnom 
svete, záujem medzi mladými o 
folklórne umenie, o zachovanie 

tancov a piesní našich predkov? 
„Nuž, ťažko mladým niečo vyčítať, 
keď športové správy v hlavnom 
televíznom spravodajstve našich 
staníc začínajú výsledkami kanad-
sko-americkej NHL, a kultúrne in-
formáciami o Madonne a Michae-
lovi Jacksonovi,“ hovorí V. Urban. 
„S pravým, nefalšovaným folkló-
rom majú svoje problémy aj na de-
dinách, už ho detailne nepoznajú. 
V podstate môžeme povedať, že 
mladí si nectia to dedičstvo, ktoré 
nám tu zanechali naši predkovia, 
a v tom spočíva aj jedna z veľkých 
rozporuplností staršej a mladšej 
generácie. Tí mladí, ktorí sa však 
dotkli folklóru ho potom považujú 
za svoju akútnu potrebu... Alebo 
ešte jeden príklad: stáva sa nám, 
že pri tzv. spoznávacích akciách 
deti s folklórom sa opýtam, či po-
zná niekto karičku. Teda typický 
zemplínsky ľudový tanec. Prvá 

reakcia detí znie: veď je to predsa 
syr!“

o BuDÚcnosť PosTarané
Pod strechou Domu ľudového 
tanca však pôsobia aj ďalšie sú-
bory pre deti a tínedžerov – že-
leziarik, želiezko, hanička, 
hornád. Znamená to, že o svoju 
budúcnosť sa Železiar nemusí 
obávať. Okrem toho s umením a 
kultúrou súvisia aj ďalšie kluby a 
súbory, ktoré tu našli svoj domov. 
Košický detský a mládežnícky 
spevácky zbor Mladé hlasy, 

Klub milovníkov autentického 
folklóru, archív ľudovej kultú-
ry, centrum folklórnych aktivít, 
sloven, Klub rodičov 3F (famí-
lia, folklór, fantázia), folklórny 
klub omladina, súkromná zá-
kladná umelecká škola... Žele-
ziar ročne absolvuje približne sto 
oficiálnych verejných vystúpení 
a to je iba jeden z dôkazov, že o 
tento súbor je stále nemalý záu-
jem. Nakoniec, pri príležitosti 50. 
výročia zrodu najväčšieho folklór-
neho festivalu na Slovensku vo 
Východnej v roku 2004, iba tri 
súbory z celej republiky dostali 
príležitosť predstaviť sa so samo-
statným programom – SĽUK a  
Lúčnica z Bratislavy a Železiar z 
Košíc! 
Keď už spomíname slávnu Vý-
chodnú: aj tej veľa nechýbalo, 
aby sa o nej hovorilo už len v mi-
nulom čase. Kritické obdobie ten-

to slávny festival prežíval počas 
ministrovania Milana Kňažka. Na-
koniec sa ho podarilo zachrániť. 
Predovšetkým vďaka milovníkom 
folklóru z východného Slovenska  
a v neposlednom rade aj prezi-
dentovi SR Ivanovi Gašparovičovi. 
Vladimír Urban si nachádza ešte 
aj čas na pôsobenie v umeleckej 
a reklamnej agentúre Kultobin. Tá 
organizuje nielen premiéry a pre-
zentácie jednotlivých súborov, ale 
aj takých podujatí, ako sú Stava-
nie májov, Cassovia Folkfest, Ko-
šické folklórne dni... 

KráTKy oDDych
Folklórny súbor železIar tra-
dične končí celoročnú činnosť 
vianočnými koncertmi pre spo-
ločnosť huManITa Pre žIVoT. 
Potom pre Ing. Vladimíra urba-
na začínajú vytúžené dni po-
koja a oddychu. netrvajú však 
dlho. V prvých januárových 
dňoch sa všetko vracia do pra-
videlného a vyčerpávajúceho 
kolobehu. Dom ľudového tan-
ca v Košiciach predsa nie je 
miesto, kde sa oddychuje a ne-
robí nič. naopak, je to objekt, 
pod strechou ktorého ľudové 
umenie chytá druhý dych. ne-
odchádza do audiovizuálnych 
archívov, ale aktívne žije, a 
dokonca sa rozvíja. V tomto 
prostredí hudba, piesne a tan-
ce našich predkov rozhodne 
nezaniknú. naopak, budú ešte 
dlho žiť. 

ťažko je niekedy zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo predkov

Súbor železiar – tradícia i budúcnosť
na jednotvárnom sídlisku Košického vládneho programu 
v Košiciach návštevníka zaujme drevená brána a vedľa nej 
niekoľko pekných sôch z dreva. Keby nie tie sivé panelá-
ky okolo, tak by si nezainteresovaný pomyslel, že prišiel 
do niektorého zo skanzenov slovenskej dediny. na prvý 
pohľad nezaujme ani klasická školská budova z konca mi-
nulého storočia, ktorá sa nachádza iba niekoľko metrov 
od spomínanej brány. oveľa viac však tabuľa s názvom 
inštitúcie, ktorá v nej sídli: DoM ĽuDoVého Tanca. 

Maroš Šefčovič je skúsený diplomat a nad-
priemerne vzdelaný človek. Absolvoval tro-
jaké vysokoškolské štúdium – technické, 
potom právnickú fakultu a neskôr Moskovský 
štátny inštitút medzinárodných vzťahov. Má 
za sebou úspešnú diplomatickú kariéru na 
troch kontinentoch, pričom veľvyslancom bol 
v Kanade, Bruseli a Izraeli. 
Je samozrejmé, že pokiaľ ho sám José 
Barroso navrhol do tejto dôležitej funk-
cie, z ktorej napríklad vyplýva aj úloha čo 
najefektívnejšie komunikovať so všetký-
mi národnými parlamentmi členských 
krajín eÚ, mu úplne dôveruje a dokonale 
pozná jeho životopis. Napriek tomu sa v 
niektorých médiách vychádzajúcich v Slo-
venskej republike (!) objavili aj úvahy o tom, 
že ako absolvent MGIMO (známa skratka v 

ruštine moskovskej diplomatickej školy) mo-
hol mať úzke kontakty na KGB a GRÚ (soviet-
ska vojenská rozviedka). Absurdita najvyššie-
ho stupňa a neuveriteľné, aký „kádrový profil“ 
sa snaží určitá časť našej tlače vytvoriť člo-
vekovi, ktorý našej republike robí v zahraničí 
to najlepšie meno. o to viac prekvapuje, 
že všetky médiá toho vydavateľa svojho 
času robili najlepšiu reklamu na hlavu 
štátu eduardovi Kukanovi, ktorý bol kan-
didátom pravice na prezidenta sr v roku 
1999. okrem toho po týchto neúspeš-
ných voľbách pre e. Kukana ho pravica 
navrhla za ministra zahraničných vecí, a 
túto funkciu aj vykonával, a neskôr aj za 
poslanca európskeho parlamentu, ktoré-
ho je poslancom. Pritom pán Kukan absol-
voval v Moskve ten istý inštitút medzinárod-

ných vzťahov ako Maroš Šefčovič, a pritom 
jemu zo strany SDKÚ-DS a ďalších pravico-
vých politických subjektov nikto ani nenazna-
čil, že v jeho prípade môže ísť o človeka, kto-
rý mal v minulosti blízko k sovietskym tajným 
službám. nepochopiteľný dvojaký meter 
na dvoch absolventov tzv. podozrivého 
inštitútu! ale čo iného možno od terajšej 
opozície očakávať? 
V každej inej krajine by všetci, bez rozdielu 
politickej príslušnosti boli hrdí na to,  že ich 
krajan - diplomat, dostal takú dôveru pria-
mo od predsedu Európskej komisie. Žiaľ, 
u nás je to naopak. Časť našej spoločnos-
ti sa ako reakciu na výber J. Barrosa snaží 
zdiskreditovať takého odborníka na medzi-
národné vzťahy, akého nám závidia v zahra-
ničí. obviňovať čo len bez najmenšieho 
podozrenia, zasievať nedôveru, urážať, 
hádzať špinu na nevinného človeka. 
Je to skutočne hulvátstvo najvyššieho 
stupňa, ale v konečnom dôsledku už ani 
nikoho nemôže prekvapiť. Čo iného od 
tzv. mienkotvorných médií možno oča-
kávať? Jednoznačná odpoveď znie – iba 
zlo!

Slovensko má v EÚ dobré postavenie
V eurokomisii máme veľmi významnú pozíciu. Jej šéf, José Barroso, si vybral 
slováka Maroša šefčoviča na veľmi dôležitú funkciu – bude mu podriadený 
kompletný personál európskej komisie, ktorej bude aj podpredsedom, a záro-
veň má zodpovedať za medziinštitucionálne vzťahy. Je to rozhodne viac, než 
napríklad iba vykonávať funkciu niektorého eurokomisára, či už energetiky, 
dopravy, alebo vzdelávania, mládeže a športu. Je to skutočne maximum, ktoré 
slovenská republika v rámci európskej komisie mohla dosiahnuť. 

chcieŤ je Málo...
ešte tak pred dvomi rokmi v Maďarsku, Česku i Poľsku 
politici tvrdili, že zavedenie eura namiesto národnej meny 
nepotrebujú. Vraj niekedy neskôr, zatiaľ si vystačia so svo-
jimi forintami, korunami, resp. zlotými. svetová kríza však 
potvrdila, že silná spoločná mena krajín eurozóny pomáha 
mnohé problémy riešiť jednoduchšie a bezbolestne. zo 
spomínaných krajín sú v súčasnosti na tom najhoršie Ma-
ďari. azda práve preto začali tak úpenlivo prosiť o prijatie 
do eurozóny. Premiér Bainai sa netají tým, že Maďarsko 
potrebuje euro a to čo najskôr. Krajina vraj robí všetko čo 
môže, aby sa priblížila k prijatiu eura. nuž, Maďarsko v sú-
časnosti nespĺňa ani jedno kritérium na prijatie eura. Do 
eurozóny sa chce dostať konkrétne do štyroch rokov. V 
tomto prípade chcieť je však veľmi málo...

krádeží Pribúda
Dnes už sa kradne na celom svete, bez ohľadu na to, či je to vo 
Švajčiarsku, Dánsku alebo v niektorej z arabských krajín, kde 
tradične zlodejov trestali odseknutím ruky. Azda práve preto 
odborníci zostavujú rôzne štatistiky a pozorne sledujú situáciu 
v jednotlivých krajinách. Tak napríklad prišli na to, že každo-
ročne počet krádeží v obchodoch stúpa v priemere o 6%. V 
minulom roku zlodeji v obchodoch v 41 sledovaných krajinách 
odcudzili tovar v celkovej hodnote vyše 100 miliárd (!) eur. Sa-
mozrejme, to čo sa ukradlo nakoniec zaplatia tí, ktorí neukradli 
nič. Obchodníci však musia niekde túto stratu „zaradiť“  a tak 
ju premietnu do cien... Najviac sa kradne v Indii, kde zlode-
ji odcudzia tovar v množstve 3,2% zo všetkých dosiahnutých 
tržieb. Celkový priemer krádeží v spomínaných 41 krajinách 
predstavuje 1,4% tržieb. Za Indiou nasledujú Maroko, Mexi-
ko, Brazília a USA, Českej republike patrí nie veľmi lichotivá 
13. priečka, ale ani Slovensko sa nemá čím chváliť – sme na 
15. mieste. Najmenej sa kradne v Japonsku, Švajčiarsku, Ra-
kúsku a v škandinávskych krajinách.

kto za to MÔže?
Trinásťročnému chlapcovi od štúrova vybuchla v rukách 
akási výbušná látka a museli ho previezť do banskobys-
trickej nemocnice a tam mu amputovať dva prsty. Podľa 
správ v médiách lekári s chlapcom nemohli veľmi komu-
nikovať pretože slovenčine vôbec nerozumel a tak sa ani 
nedozvedeli, čo vlastne robil a s čím sa „hral“. Môj priateľ 
maďarskej národnosti na túto informáciu pohotovo rea-
goval so slovami: „chudák chlapec za to nemôže, ale čo 
robia rodičia a učitelia, že nevie rozprávať po slovensky? 
To je predovšetkým ich chyba! nechápem, ako ju mohli 
urobiť!“ Musel som s ním súhlasiť. Priznajme si, väčšinu 
z nás táto informácia vôbec nezaujala. určite sa o nej 
v Dunajskej strede nedozvedeli ani predstavitelia Benát-
skej komisie, ktorí tam zisťovali okrem iného, aj úroveň 
vyučovania slovenčiny na školách s vyučovacím jazykom 
maďarským. samozrejme, zástupcovia mestskej samo-
správy a národnostného školstva ich ubezpečili, že je 
všetko v poriadku. ako inakšie...

falŠovatelia boli a bUdú
Peniaze už vymysleli starí Feničania veľmi, veľmi dávno. Od-
borníci dnes tvrdia, že len čo sa na svete objavili prvé peniaze, 
už museli existovať aj ich falšovatelia. A tak to chodí dodnes, 
i keď tých peňazí je v obehu čoraz viac a tým aj peňazokaz-
cov. Všetko sa však zdokonaľuje. Technika na výrobu peňazí, 
ale aj vybavenie, ktoré majú v rukách falšovatelia. S prícho-
dom eura u nás silneli obavy z jeho falšovaním. Veď infor-
mácií o rôznych špecializovaných medzinárodných gangoch 
sme mali skutočne dosť. Tí sa vraj na novú krajinu eurozóny 
skutočne tešili, veď kde lepšie sa uvádzajú falošné peniaze 
do obehu ako tam, kde voňajú úplne nové bankovky novej 
meny. Obavy sa však nenaplnili. Predovšetkým dôkladne sa 
pripravili obchodné reťazce a v ich pokladniach v podstate 
každá bankovka najskôr prešla „röntgenom“ a až potom sa s 
ňou začalo manipulovať ako s platidlom. Počas prvého roka 
existencie eura ako oficiálneho platidla na území SR zachytili 
približne 2000 falošných bankoviek. Musíme ihneď dodať, 
že to nie je veľa. Aspoň z pohľadu tých, ktoré sú v obehu. 
Samozrejme, najmenší počet zachytených falzifikátov tvoria 
500-eurové bankovky. Nečudo, veď prevažná väčšina z nás 
takú ešte ani nedržala v rukách.
Oveľa viac však prekvapuje, že sa už falšujú aj mince, predo-
všetkým jedno a dvojeurovky. Tých už banky zachytili asi 800 
kusov. Experti nad tým len nechápavo krútia hlavami: „Ich 
výroba je predsa taká zložitá a preto niekto musel vymyslieť 
novú technológiu ich razenia. Inakšie si to nevieme predsta-
viť“, tvrdia svorne...
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Grilovanie Šefčoviča
Grilovanie budúcich komisárov v Bruseli, to je sku-
točne ojedinelý zážitok. Niektorých nielenže grilu-
jú, ale aj upečú, ako paniu z Bulharska. Naši južní 
susedia chceli ugrilovať nášho adepta na vysoko 
postaveného komisára. Neupiekli ho, hoci už na 
maďarskej puste brúsili nože, ako si ho rozporciujú 
na paprikáš. A tak im cvakli zuby naprázdno, ako už 
neraz predtým. Nemal to ľahké tento náš komisár a 
kariérny diplomat. Dokonca sa ho zastal aj posla-
nec Európskeho parlamentu Kukan. Tak či onak 
naši južní susedia škrípu zubami, zasa nevyšlo. To 
Slovensko pije krv Jobbikovcom a Fideszu ako Dra-
cula. Ale čo majú robiť, chystajú sa na voľby a tak 
musia kopať nohami na všetky strany. Len čo totiž 
príde k moci Fidesz spolu s Jobbikovcami, spadne 
vraj dnes umelo udržiavaná ekonomika Maďarska 
na bradu a tak sa treba chytiť všetkého, čo by to 
zakrývalo. Nebol to posledný výpad voči Slovensku, 
budú nasledovať ďalšie, len treba vydržať...

Guantanamo po slovensky
Tak sme prichýlili teroristov, ktorí sú nevinní, neob-
žalovaní, tak sa zdá, že bezúhonní, ktorí nerobili 
nič, len svojim šéfom nosili pizzu. Prečo boli v Gu-
antaname, nie je teda celkom jasné. Ale to nie je 
náš problém. Náš problém je v tom, že sme pomohli 
americkému prezidentovi, ktorý rozpúšťa Guanta-
namo, ale ho neruší a už vôbec neodovzdá Kube, 
ktorej patrí. Ale to je tiež problém amerického prezi-
denta. Je naozaj povznášajúce, keď taká malá kra-
jina v strede Európy, ako Slovensko, pomáha riešiť 
problémy amerického prezidenta a jeho volebných 
predsavzatí. Ešte keby tak pomohol americký prezi-
dent riešiť volebné predsavzatia slovenských vlád. 
Jeden taký už bol, ktorý pomáhal Slovensku ako 
sa dalo, aby sa zo Slovenska čosi vzalo, ako naprí-
klad VSŽ. Dokonca behal, ako jeho priateľ, ktorý tu 
vtedy vládol. Dobehol podobne ako jeho slovenský 
vládca. Slovensko bude utajene prevychovávať bez-
úhonných a možno ich obráti aj na niektorú z našich 
vier, tak sme už adaptovali a prevychovali Kubán-
cov, ktorých nám tiež dodala Amerika. Ale Kubánci 
majú radi rum, čo aj Slováci a tu sa záujmy stretá-
vajú. A možno sa tu udomácnia, ako stovky ďalších, 
ktorých tu máme. A možno budú na Slovensko vždy 
dobre spomínať. To nie je na zahodenie. Inak hneď 
ako sme Obamovi pomohli, vymenoval nového 
veľvyslanca USA na Slovensku. Prezentujú ho ako 
vydavateľa, ale predtým obchodoval s drevom a je 
vášnivý poľovník. Rozumie teda lesu. Takéto sme tu 
ešte nemali. Pozvánku na poľovačku na Gemer tým-
to pádom má vo vrecku...

Kassaboys
Akýsi výtvarníci, ktorí si nadávajú „Kassaboys“ vy-
tvorili svoje diela na základe výrokov predsedu SNS 
J. Slotu. Zrejme sa mládenci nevedia inakším spô-
sobom presadiť alebo majú talent na všetko iné, 
len nie na výtvarné umenie a tak sa rozhodli svoj 
„talent“ komercializovať spôsobom sebe vlastným. 
Len škoda, že túto svoju výstavu neprezentujú tam, 
kde by ich zato pochválili a možno podľa toho, čo 
stvorili, tak aj vyhnali. Košice budú mestom kultúry 
a v tomto prípade asi ťažko hovoriť o takomto honos-
nom prívlastku, lebo tieto diela s kultúrou nemajú 
nič spoločné, skôr naopak. Čo týmito pseudodie-
lami chceli povedať a koho chceli osloviť, na túto 
otázku možno vedia odpovedať len sami. Košice 
sa chvália často tým, že sú multikultúrne mesto, čo 
akože je ich prednosť. V Budapešti stála, možno je 
ešte tam, socha istého Eugena Rákossyho, maďari-
zátora, ktorý sníval o tridsaťmiliónovom maďarskom 
národe. Na tejto soche bol nápis v maďarčine – Bu-
dapešť musíme najprv pomaďarčiť a potom zveľa-
diť.  Vyzerá to tak, že túto sochu už premiestnili do 
Košíc...

Letí, letí, Maďar letí...
Maďarský poslanec EP navrhol vylúčiť Slovensko z 
EÚ... V Európskom parlamente by mali zakázať pitie 
alkoholických nápojov, aj z domu donesených, teda 
barackovice. Keď sa zobudil v poslaneckej lavici, 
vykríkol svoj sen. Nie je celkom jasné, ako je to 
možné, že v EP si maďarskí poslanci robia čo chcú, 
jeden tam chodí v akejsi uniforme, iní vykrikujú ne-
zmysly a dávajú nezmyselné návrhy. Je pravda, že 
takto sa ukazuje a prezentuje kultúra toho-ktorého 
národa a ak v Bruseli nevedia, že naši južní suse-
dia nemajú najvyššiu, my to vieme dávno. Najkrajšie 
bude, keď sa začnú hrať poslanci EP na Letí, letí.  
A potom sa možno, čoskoro po vláde Fideszu, môže 
celkom pokojne stáť, že – letí, letí, Maďar letí...  
Z Bruselu, domov.

Stranu pripravil Dušan KonČeK

Z celkom obyčajného ľudského zly-
hania, ale ako vieme aj psieho, Slo-
vensko prekvapilo prinajmenšom 
Európu. Aj vďaka Írom sme sa stali 
takmer teroristami. Íri totiž z toho 
prípadu vyťažili čo mohli. Nielen-
že si overili svoju pripravenosť na 
príchod teroristov, ale nič netušia-
ceho slovenského občana takmer 
pripravili o rozum. Urobili z tejto nič 
nehovoriacej udalosti niečo podob-
ného, ako keď im zabili rodáka J. F. 
Kennedyho. Nuž a potom sa toho 

zMocnIla oPozÍcIa, 
ktorej to padlo doslova do lona, 
lebo v tom lone na začiatku roka nič 
nemala. a tak sa na slovensku 
rojili odborníci na výbušniny, de-
batovalo sa hore-dole, už to pri-
pomínalo stretnutia niekoľkých 
bývalých vojakov, ktorí spomína-
li na dva roky prezenčnej služby. 
Úžasné je, ako niektorí poslan-
ci slovenského parlamentu sa 
z noci na ráno stanú odborníci 
na všetko, na výbušniny, na klo-
básy, na pozemky a bohvie ešte 
na čo. Opozícia bola vo vytržení, 
bomba-nebomba sa stala prihráv-
kou na smeč a tak sa smečovalo. 
Pochopiteľne sa dosmečovalo až 
na ministra vnútra, lebo ten chcel 
nebodaj vyhodiť Írsko do vzduchu
Celá táto smiešnosť, ktorú aj Eu-
rópske krajiny vnímali 

aKo ePIzóDu, 
hodnú na pár riadkov a viac nič, 
nemohla skončiť inak, len tak ako 
skončila. Za psa a príslušníka si to 
odniesol šéf pohraničnej polície. 
Len tak na okraj, keď nedávno chy-
tili v Detroite teroristu, ktorý chcel 
údajne vyhodiť lietadlo do vzduchu, 
čím sa niektorí slovenskí politici 
oháňajú, tak vraj vystúpil aj prezi-
dent Obama. Amerika sa však dnes 
smeje, tento „trenýrkový terorista“, 
ako ho volajú, mal niečo, čo bolo 

bez rozbušky a keby to malo roz-
bušku, tak zničí len jeho sedadlo. 
Vie sa, že od Amsterdamu ho vese-
lo nejakí „chlapci nakrúcali“ vedeli 
o ňom, pretože jeho otec dva či tri 
mesiace informoval o svojom 

ČuDnoM synoVI 
spravodajské služby. Obama vy-
stúpil, porozprával niečo o väčšej 
bdelosti a nepadla žiadna hlava. 
Pretože „terorista“ bol z Jemenu, v 
tejto krajine sa už objavili americkí 
vojaci. V tom istom čase v jednom 
americkom prístave našli päť kon-
tajnerov výbušnín. Tiež nepadla 
žiadna hlava. Tobôž nie Obamo-
va. Normálne vzdelaný človek vie, 
že takéto cirkusy, vrátane akýchsi 
cvičení sú dnes absolútne zbytoč-
né, dnes dokážete prepašovať do 
lietadla výbušninu v ceruzke, oku-
liaroch, či v medailóne s retiazkou 
na krku.
Iný priebeh malo mýto volebné. O 
mýte sa samozrejme vie niekoľko 
rokov, vedeli to aj prepravcovia, ale 
jednoducho 

aKo To BýVa zVyKoM 
u Slovákov, všetko na poslednú 
chvíľku, tak aj tu sa zrazu zbada-
li rovno o dvanástej. Bolo predsa 
isté, že mýto nezasiahne len pre-
pravcov, ale aj to, čo vozia, naprí-
klad potraviny. Kto na to zabudol? 
Minister určite nie, pretože čo s 
tým on má spoločné. Prečo pre-
pravcovia pred zavedením mýta 
neprišli s týmto argumentom, 
hoci o ňom dobre vedeli a týkal 
sa predovšetkým ich a tých, kto-
rým výrobky vozia? Vedeli o tom 
dobre, ale čakali, čakali, preto-
že spolu s niekým z toho mohli 
začať vytĺkať politický kapitál. 
Slovenský premiér reagoval na to v 
záujme ľudí a okamžite sa rozhodol 
vyjsť v ústrety dopravcom, nie je to 
teda ústupok, aby mýtne nedopa-

dlo na zdraženie potravín. A tak je 
nafta lacnejšia a to by malo stačiť. 
Pravda je taká, že dopravcovia a ani 

oPozÍcIa neČaKala, 
že premiér tak rýchlo zareaguje. 
Tým im vyrazil z ruky ďalšiu loptu 
na smeč, ktorú si tak starostlivo 
pripravili už v decembri. ale pre-
pravcovia sa s tým nechcú zmie-
riť, vedia, že na nimi stojí opo-
zícia, ktorá ich potrebuje. a tak 
sa snažia z mýta urobiť doslova 
rešeto.
Treba však povedať, že existuje istá 
hranica požiadaviek a slušnosti. Ak 
budú vo svojom vyčíňaní dopravco-
via pokračovať, tak do toho vstúpia 
majitelia osobných áut. Tí, ktorí 
musia chodiť po cestách I. triedy, 
ktorú rozbíjajú kamióny tak, že sa 
nedá po nich jazdiť a v zlom počasí 
len 

s rIzIKoM haVárIe. 
Konkrétne napríklad cesta I. triedy 
od Rožňavy po Košice. V daždivom 
počasí musíte držať volant ako se-
keru, aby ste udržali auto na ces-
te, ktoré vlieta do stojacej vody na 
ceste, ktorú devastujú dvadsať ro-
kov kamióny. Nehovoriac už o tom, 
ako trpia vozidlá a ich spodné časti. 
Nehovoriac už o tom, že z nekvali-
ty ciest plynú havárie, aj kamiónov. 
Alebo majitelia kamiónov nechcú 

jazdiť po dobrých cestách? Ak 
dopravcovia začnú znova vyčíňať, 
majitelia osobných áut budú núte-
ní zablokovať niektoré cesty I. trie-
dy. Lebo mýto je aj na to, aby sme 
stavali diaľnice a opravovali cestnú 
sieť. Všetky požiadavky doprav-
cov na podobné „srandíčky“ treba 
zmiesť zo stola, vláda nemôže exis-
tovať na lane kamiónov. Ak sa na to 

neVeDelI PrIPraVIť, 
alebo sa im nechcelo, je tu ešte na 
prepravu železnica, môžu vzniknúť 
malí prepravcovia na regionálnej 
úrovni a je absolútne neprijateľné, 
aby sa štát nechal vydierať do-
pravcami a opozíciou, ktorá ich do 
týchto protestov nahuckala. Lac-
nejšia nafta je dôkazom toho, že 
na opodstatnenú požiadavku treba 
reagovať hneď, čo sa aj stalo... Ale 
na iné nezmysly treba odpovedať 
ráznejšie. Ale aj mýto sa postupne 
vráti do svojich koľaji, bez prívlastku 
volebné a všetko bude ako má byť. 
Lenže mesiace budú mať prívlastok 
volebné a tak už treba hľadať na mi-
nisterstve vnútra metly, ako to robí 
aktivačný pracovník KDH Lipšic. 
Poslanec Prokopovič odborník na 
všetko, hlavne však na zmrzlinu, už 
vyčerpal svoje poznatky z vojenskej 
prezenčnej služby a nepochodil. Z 
oného sa bič vyrobiť nedá.

Máme radi túto krajinu, nemá-
me radi túto vládu. Tento slogan 
určite vymyslel jeden z organi-
zátorov mítingu, ktorý sa pod 
týmto sloganom zišiel v sobotu 
23. januára 2010 v Bratislave. 
lebo krajina je nič nehovoria-
ci pojem, buď ide o slovenskú 
republiku, alebo náš štát, našu 
republiku, našu vlasť. Krajina je 
indiferentný pojem, nad ktorým 
jasajú naši južní susedia, ktorí 
tvrdia, že „táto krajina“ patrí im. 
a tak sa stretli v Bratislave Do-
stál, Figeľ, hlina, Dzurinda, Bu-
gár a sulík (tu človeka napadne 
hneď obľúbená pieseň J. V. sta-
lina „suliko“.)
Vraj chceli byť „sedem statočných“ 
ale Vladimír Palko, bývalý člen 
KDH, neprišiel. A tak sa sedmosliv-
kári, bojovníci proti vláde Roberta 
Fica v sobotu vyznávali, ako milujú, 
akúsi indiferentnú krajinu a ako ne-
milujú túto vládu. Krajina totiž nemá 
vládu, ale štát áno. Určite sa nebu-
dú predháňať v láske ku krajine, ale 
predovšetkým v tom, ako nemilujú 

Vládu Slovenskej republiky. Keď 
boli u moci a vládli na Slovensku, 
tak sa k vlasti správali naozaj ako ku 
krajine. A väčšina z nich ani samo-
statné Slovensko nechcela a teraz 
tvrdia, že majú radi „túto krajinu“, 
ktorej nevedia prísť ani na meno. 
Čo sa dalo predali, čo sa dalo zde-
honestovali. A teraz ich drží poko-
pe Hlina, ktorý ich kŕmi politickým 
čajom, ako Attila svoje kone, keď 
sa vydal na pochod. Tento Hlina už 
preskákal kadečo, kým zakotvil ako 
pravicový extrémista. Inak to bol 
test ulice, ktorý skončil fiaskom. 
Prišlo naň okolo 500 ľudí, vrá-
tane okoloidúcich zvedavcov. 
na M. Dzurindu to vraj zapôso-
bilo ako rok 1989, kedy bolo na 
tomto námestí viac ako 30-tisíc 
ľudí. ale asi tam nechodil, alebo 
sa nepamätá, tak ako na všetko 
ostatné. ako môže viesť stranu 
človek s takou krátkou politic-
kou pamäťou? už sa treba tešiť 
na ďalší míting, ktorý bude vraj 
25. februára, kde by mal herec 
labuda čítať báseň M. Dzurindu, 

venovanú Víťaznému februáru, 
alebo možno prehratému voleb-
nému roku 2009. Zrejme sa bude 
treba pripraviť na to, že opozícia sa 
začne správať tak, že pred sebou 
ako štít bude tlačiť extrémistov ergo 
prijme pozvanie na ich seansy aby 
za nich vykonali špinavú robotu. 
a na toto sa musí pripraviť aj 
slovenská polícia. Je to jedno-
duchý scenár, niekoľko extré-
mistov bude robiť všetko preto, 
aby musela zasiahnuť polícia a 
v pozadí stojaca opozícia bude 
tvrdiť, že na slovensku panuje 
nesloboda, lebo polícia napadla 
míting opozície. Toto je už známy 
a osvedčený scenár z mnohých kra-
jín, osvedčená technológia. Keďže 
vyschol dolárový prameň, ktorý 
zohral svoju úlohu v roku 1998 a v 
roku 2002, treba si pomôcť iným 
spôsobom. Opozícia ho už našla. A 
bude ho pertraktovať až do volieb. 
A bude to vždy znieť pravdivo takto: 
Máme radi túto krajinu, ktorú sme 
rozpredali, nemáme radi túto vládu, 
ktorá nám to zatrhla.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Volebné mýto, volebná bomba
nový rok 2010 začal naozaj búrlivo, takže je isté, že to bude búrli-
vý rok. nielen preto, že bude volebný, ale aj preto, lebo končí prvé 
decénium nového storočia a to už tak býva, že vtedy nielenže 
hrmí, ale aj blesky šľahajú. Teraz nám zahrmelo hneď na začiatku 
roka. 

hon na čarodejnice
Troch kňazov vylúčila katolic-
ka cirkev na Slovensku zo svo-
jich radov. Má na to právo a je 
to jej vec. Ale aby vzápätí vy-
zvala verejnosť, aby sa ich ani 
nedotýkala, aby im nepomoh-
la a aby ich nechala napospas 
svojmu osudu, to naozaj nie je 
veľmi kresťanské. (Pripomína 
to už hon na čarodejnice, čo 
v 21. storočí naozaj nie je prí-
liš múdre zo strany katolíckej 
cirkvi.) Katolícka cirkev nielen 
na Slovensku ale na celom 
svete, čelí početným škandá-
lom, ktoré ju pravdaže nectia, 
ale mala by sa s nimi vysporia-
dať kresťansky a ľudsky. Lebo 
inak si možno naozaj myslieť, 
že traja mladí ľudia ohrozujú 
katolícku cirkev na Slovensku 
v takej miere, že ich nebodaj 
treba upáliť. Je pravda, že 
tento prípad exkomunikácie 
vzbudil na celom Slovensku 
pozornosť, s ktorou vedenie 
katolíckej cirkvi zrejme neráta-
lo. A je zaujímavé, že na vidie-
ku, ktorý je skutočne kresťan-
sky, exkomunikácia za názor 
nevzbudila veľké pochopenie, 
skôr naopak.

Starý a príliš ošúchaný opozičný scenár

SEDMOSLIVKÁRI – ŠIESTI
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slávny bájkar ezop rozprával, ako v dávnych časoch pri-
šiel plaziaci sa had k bohu. sťažoval sa, že do neho kopú 
a po ňom šliapu. Boh zeus povedal: Keby si bol prvého, 
čo ťa kopol poštípal, bol by ti dal pokoj. aj takéto prirov-
nanie nám môže demonštrovať rovnováhu. stav, ktorý sa 
sám sebou nemení. Vzťahy dvoch bytostí sú v rovnováhe. 
Vtedy je výslednica síl vyrovnaná. z technických vied vie-
me, že termodynamická rovnováha nastáva, keď sa žiad-
na fáza nemení v prospech druhej strany. obe misky váh 
sú vyrovnané!
Je v rovnováhe, ak naši bratia za hranicami juhu, za Dunajom, 
nemajú (nemôžu!) svoju politickú stranu, ak nemajú zastúpe-
nie v parlamente, nemajú svoje vydavateľstvo, divadlo, kňazov 
a učiteľov? Nie je poľutovaniahodné, ak čelné medzinárodné 
organizácie forsírovali Slovensko, aby sme tunajším menši-
nám (rozumej maďarskej) garantovali také práva, aké nemajú 
kodifikované v žiadnej  inej krajine na svete? Je žiaľ a trápne 
porovnávať tunajšiu maďarskú menšinu, ktorá má zastúpenie 
v slovenskom parlamente, vo vláde a vo všetkých ústredných 
orgánoch, s našimi krajanmi v Maďarsku. Kde je tu rovnováha? 
Viem, možno hovoriť o niektorých historických odlišnostiach. 
Sú to však len slová, ktorými sa neraz zakrývajú myšlienky na 
ďalšiu asimiláciu národnostných menšín u našich južných su-
sedov. Sú to len výhovorky na zavádzanie verejnosti. 
ak jedna strana váh uprednostňuje lesť, zakrýva podsta-
tu svojich čiernych myšlienok, do éteru vysiela vyhrážky, 
bubnuje na poplach, aby ju počuli tu i tam, je to vydiera-
nie a nie stav rovnováhy. Tvrdo žiadajú sebažertvu druhej 
strany, ústupky a pokoru. 
Rodičia nám od útleho veku pripomínali, že charakter musí byť 
v rovnováhe s intelektom človeka. Rozlične pôsobiace sily sa 
len vtedy vyrovnávajú, ak závažie na jednej strane je totožné so 
závažím na druhej miske. Inak nastáva vychýlenie. Je to proti-
chodný stav vzájomnej vyváženosti. Teleso váh je narušené. 
Chýba vzájomný pomer, ktorý by harmonicky vyvažoval misku 
váh bez rušivých momentov. 
Bez rovnováhy niet porozumenia v rodine, medzi kama-
rátmi, v spoločnosti, na pracovisku... rovnováhou rozu-
mieme vzájomné splatenie si dlhov. Dlhodobých i krát-
kodobých. od nepamäti sveta ľudstvo hľadalo riešenie 
na vzájomnej dohode tak, aby sa misky váh „má dať“ a 
„dal“ nedostali raz na jednu, potom na druhú stranu v ne-
prospech toho, či onoho. na privedenie dvoch odlišných 
chemických skupín do rovnováhy, treba mať odborné ve-
domosti. Povedané naším jazykom, aj charakter. Vyrov-
nať bolesť susedovi, ktorú sme mu spôsobili, si nevyža-
duje poznať vysokú matematiku. stačí mať dobrý úmysel. 
nemožno jednostranne nástojiť na tom, aby ten či onen 
sústavne ustupoval. Kdesi hore, nad oblakmi sídlia prísne 
oči, ktoré zaznamenávajú hriechy na jednej i druhej stra-
ne a sledujú vyváženosť, rovnováhu, aby potom po po-
slednej ceste predložili účet...
Vieme, že aj v prírode je v podstate všetko zariadené tak, aby 
rovnováha nechýbala. Na jednej pažiti poskakujú zajkovia, na 
druhej čistinke číha líška, za ňou sliedi rys alebo vlk. Niet také-
ho chotára, kde by mala zastúpenie iba jedna skupina zvierat 
či lietajúcich operencov. 
Je nám známe ľudové príslovie: aký požičaj, taký vráť...  
V krátkej vete je symbolicky naznačená filozofia rovno-
váhy základných atribútov tolerancie dvoch partnerov. 
Budú si však rozumieť iba vtedy, ak svoje práva a povin-
nosti položia na spravodlivé misky váh. 
Vtedy sa jazýčky vyrovnávajú. Možno skočia milimeter hore, 
milimeter dolu. Ale obe misky sú vyvážené. Čistotou lásky, cha-
rakteru a vzájomného porozumenia. 
Keď po ceste kráčajú tri ovečky, z nich jedna chce odbo-
čiť vľavo, druhá vpravo. Čo urobí tretia? nevie sa rozhod-
núť. Príde vlk. o chvíľku zostanú už len dve ovečky. Tie 
sa musia dohovoriť. 

laco zruBec 
spisovateľ a publicista na snímke Martina Petrenka

Ak symptómy prostitúcie zúžime 
iba na sféru prospechárskych 
či utilitárnych intímnych vzťahov 
medzi ľuďmi (spravidla opačného 
pohlavia), ešte vždy ide o

 šIroKé sPeKTruM 
prejavov – od staničných či po-
uličných pobehlíc cez rozličné 
stupne platených spoločníčok v 
rámci hotelových i vyšších služieb 
pre veľmi dôležité osoby (klien-
telu rangu VIP) až po takzvané 
sobáše z rozumu, či dokon-
ca sofistikované kombinácie 
paralelných manželských a 
mimomanželských vzťahov 
založených na finančných sti-
muloch a ekonomickej príťaž-
livosti materiálnej povahy. 
Aby sme sa neobzerali priveľmi 
hlboko do histórie, stačí načrtnúť 
hoci dramatické súboje niekto-
rých herečiek o etablovaných 
režiséroch, ktorí ich mohli nad-
štandardne zabezpečiť aj v čase 
reálneho socializmu. V mojom 
osobnom rebríčku dnes na Slo-
vensku v kategórii úspešných 
zlatokopiek absolútne vedie ko-

losálny televízny úkaz ženského 
rodu, mediálna hviezda, ktorá už 
dlhšie bravúrne dribluje medzi 
čoraz vyššie postaveným legitím-
nym životným partnerom z oblasti 
diplomacie a úplne nevzdelaným 
miliardárom. Čo osudovo láka ju  
je zrejmé, ale čo púta ich k nej, 
je pre mňa 

DoKonalou záhaDou. 
Spoločnosť je však pekná a 
zaujímavá práve vo svojej mno-
horakosti a pestrosti, preto je 
dozaista celkom prirodzené, že 
nemáme všetci rovnaké estetic-
ké ideály či intelektuálne nároky.
Niekomu by sa už mohlo zdať, 
že som priveľmi odbočil od pred-
metu recenzie, ktorá je venova-
ná najnovšej knihe rakúskeho 
autora slovenského pôvodu Iva 
Englera Zákon bordelu (VSSS, 
Bratislava 2009). V skutočnosti 
som sa zdanlivou okľukou usilo-
val cieľavedome a presne dostať 
do jadra pertraktovaného prob-
lému. Nebudem školometsky 
približovať príbeh prozaického 
diela, ktoré sám autor striedavo 

označuje ako eroticko-didaktický 
román a dekadentno-didaktický 
román. Fakt je, že názov knižnej 
publikácie nemá iba metaforický 
charakter a priamo sa vzťahuje 
na prostredie, v ktorom 

ProTaGonIsTa 
rozprávania (fotograf ľahkých 
žien s ťažnými osudmi) prežil 
väčšinu svojho profesionálneho 
pôsobenia i privátneho poteše-
nia, aby v pokročilom veku našiel 
smrť pri vyvrcholení pohlavného 
styku s atraktívnou a oveľa mlad-
šou letuškou renomovaných ae-
rolínií. Napokon príkladom poku-
su o predajnosť je aj sama kniha 
Zákon bordelu, ktorej autorská 
stratégia popri iných motiváciách 
evidentne sleduje aj vyvolanie 
pozornosti potenciálnych čitate-
ľov prostredníctvom provokatív-
nej explicitnej erotiky, nonkon-
formného 

žIVoTného šTýlu 
a kontroverzných názorov na via-
cero tém, ktoré aktuálne čeria 
hladinu bulvárnych médií a iritujú 
verejnú mienku v celosvetovom 
meradle, najmä však v krajine na-
šich juhozápadných susedov. V 
knihe zreteľne rezonuje lekárske 
povolanie autora, ktorý emigroval 
z Československa pred štyridsia-
timi piatimi rokmi, keď mal tridsať 
štyri rokov. Začas sa ako rakúsky 
dôstojník v ozbrojených silách 
OSN na Cypre podieľal na získa-
ní kolektívnej Nobelovej ceny za 

mier. Inklináciu armádnej praxe k 
nekonvenčnému pohľadu na pro-
miskuitný sexuálny život, teda na 
nekonečné striedanie partneriek 
bez záväznosti a zodpovednos-
ti za akékoľvek dôsledky, azda 
netreba osobitne pripomínať. A 
sklon autora vyjadrovať sa zavše 
jazykom blízkym až medicínskej 
terminológií je asi tiež celkom po-
chopiteľný. 
Ak vezmeme do úvahy, že aj 
v podmienkach Slovenska už 
dvadsaťročie žijeme 

V oBnoVeneJ realITe 
kapitalizmu, treba pripustiť, že 
máme dostatočnú skúsenosť s 
experimentálnym odľudšťovaním 
človeka, s jeho animalizáciou 
na úrovni základných inštinktov, 
s programovou deštrukciou du-
chovnosti a dôstojnosti homo 
sapiens. A príležitostné paušál-
ne poznámky autora na okraj 
dobových pomerov v Česko-
slovensku, ktoré sa opierajú o 
skúsenosť spred takmer polsto-
ročia, vyznievajú ako nie celkom 
organické povzdychy emigranta, 
ktorý prerušil kontakt s miestny-
mi reáliami v roku 1965. Možno 
sú určené mladej generácii bez 
pamäti a historického vedomia. 
Záverom si dovolím konštatovať, 
že hľadanie stratenej ľudskosti v 
spoločnosti i v literatúre založe-
nej za predajnosti čohokoľvek 
a kohokoľvek napriek všetkému 
pokračuje.  PaVol JanÍK

Autor rešpektuje aj zásadu britskej impe-
riálnej školy, podľa ktorej štáty nemajú 
trvalých priateľov, ani trvalých nepria-
teľov a majú iba trvalé záujmy. V tomto 
zmysle súčasná dominantná globál-
na moc spojených štátov amerických 
sa bude úzkostlivo usilovať zabrániť 
vzniku akejkoľvek konkurenčnej ka-
pacity, a preto bude cieľavedome 
vyvažovať potenciál regionálnych 
mocností, podporovať ich vzájomné 
súperenie, vrátane podnecovania 

ozbrojených konfliktov medzi nimi. 
Je charakteristické a výrečné, že v knihe 
sa pojmy demokracia či ľudské práva vy-
skytujú len v dvoch súvislostiach. Po prvý 
raz sa uvádzajú ako nástroj kritickej argu-
mentácie Američanov zameranej na ob-
medzovanie rozpínavosti Poľska a Turec-
ka, ktorých expanziu budú dovtedy USA 
umožňovať v rámci tlaku proti Európe, 
Rusku a islamským krajinám. Po druhý raz 
bude demokratické usporiadanie problé-
mom, ktorý sa vyhrotí pri riešení americ-
ko-mexického napätia, stúpajúceho s 

DraMaTIcKýM 
demografickým nárastom hispánskeho 
obyvateľstva na území USA. Komplikova-
nou otázkou sa stane skutočná občianska 
lojalita týchto čoraz početnejších sku-
pín populácie. Autor načrtáva prípadnú 
vnútornú konfrontáciu Národných gárd 
podliehajúcich guvernérom jednotlivých 
členských štátov USA s federálnou armá-
dou podriadenou prezidentovi. Pripúšťa 
formovanie politických strán v spo-
jených štátoch amerických na etnic-
kom (nie občianskom) princípe, ktoré 
môže vyústiť do viacznásobenia práv 
američanov mexického pôvodu. Tí by 
totiž mohli získať oprávnenie voliť aj v me-
xických voľbách a ich záujmy by mohla 
presadzovať spoza hraníc mexická vláda, 
ako aj poslanci v parlamentoch oboch 
krajín, pričom by dokonca mohli ísť o tie 
isté osoby. (Mimochodom – nemá táto 

futurologická vízia inšpirovaná vývojom v 
americko-mexickom pohraničí niektoré 
znaky, ktoré pripomínajú minulú i súčas-
nú spoločenskú realitu vo viacerých iných 
krajinách, vrátane Európy a osobitne Bal-
kánu?) Odpoveď na otázku, či Mexico 
City nezaujme miesto Washingtonu v do-
minantnom geopolitickom postavení Se-
veroamerického kontinentu, autor knihy 
necháva otvorenú pre 22. storočie.
Uvažovanie o nasledujúcich 100 rokoch 
je podmienené doterajšou historickou 
skúsenosťou, konštantami správania sa 
ľudských bytostí a národných spoločen-
stiev, ako aj vedomím, že detaily budúc-
nosti 

neMožno PreDVÍDať, 
kým kľúčové trendy áno, čo potvrdzujú aj 
viaceré šokujúce zmeny, zlomy a posuny, 
ktoré svet zaznamenal v 20. storočí. Autor 
kladie dôraz aj na fakt, že mnohé význam-
né udalosti boli, sú a budú nechcenými 
dôsledkami iných cieľavedomých činností, 
vrátane ozbrojených konfliktov. Poukazuje 
i na to, že technický pokrok, ktorý čoraz 
dynamickejšie a prevratnejšie mení život 
ľudí, je v absolútne prevažujúcej miere ko-
merčnou aplikáciou výsledkov vojenského 
výskumu. Napokon treba konštatovať, že 
George Friedman vidí v súčasnosti koniec 
éry európskej dominancie a začiatok éry 
americkej hegemónie, ktorá vyplýva z ge-
ografických daností Severnej Ameriky, ako 
aj z unikátneho postavenia USA, ktoré im 
technologicky a vojensky umožňuje efek-
tívne kontrolovať celú planétu, čo je v dote-
rajších dejinách nevídaný úkaz. Pravdaže 
– prezentovaný spôsob myslenia vyjadruje 
aj autorove subjektívne predstavy a dozais-
ta i želania či priamo objednávku americkej 
štátnej administratívy, od ktorých sa môže 
ďalší vývoj podstatne a neočakávane odli-
šovať. PaVol JanÍK

SVET V SKÚMAVKE VOjEN
zakladateľ a šéf súkromnej spravodajskej spoločnosti sraTFor (stra-
tegic Forecasting – strategické prognózy) George Friedman vo svo-
jej najnovšej ambicióznej knihe nasledujúcich 100 rokov s podtitulom 
Prognóza na 21. storočie (Ikar, Bratislava 2009) vychádza predo-
všetkým z logického predpokladu, že skúsení geopolitickí hráči podob-
ne ako šachoví veľmajstri v skutočnosti nemajú priveľa možných ťahov, 
pretože vedia relatívne spoľahlivo predvídať tragické následky väčšiny 
teoretických eventualít. 

Univerzálny princíp predajnosti
Fenomén predajnosti, vrátane sexuálnej a politickej prosti-
túcie, sprevádza ľudstvo od nepamäti, vrátane niekdajšieho 
spoločenského systému, ktorý verbálne odmietal bezhra-
ničnú komercializáciu všetkého, ale v podstate sa tiež opie-
ral o špirálu výroby a spotreby, pričom prestížne postave-
nie sa aj v uvedenej fáze vývoja spájalo s demonštratívnou 
zámožnosťou, ostentatívnou majetkovou nadradenosťou a 
charakterovou bezškrupulóznosťou, hoci v porovnaní s ka-
pitalizmom išlo naozaj iba o jeho trochársku karikatúru. 

rovnováha a vyváženoSŤ
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voľby nelákajú?
Sobota 16. januára sa v 
niektorých obciach Sloven-
ska niesla v znamení doplňo-
vacích volieb do obecných 
zastupiteľstiev. V obci Zboj 
(okres Snina) si zvolili sta-
rostu, v Kurimanoch (okr. 
Levoča) doplnili voliči jedné-
ho chýbajúceho poslanca. 
Aj keď bol vyhlásený, ne-
uskutočnil sa volebný akt v 
obci Valentovce (okr. Medzi-
laborce), kde chýba staros-
ta. V tejto obci je to zrejme 
neatraktívna funkcia, keďže 
do volieb sa na voľnú stolič-
ku neprihlásil ani jeden kan-
didát. Alebo tam skutočne 
nemá kto starostovať, keďže 
v obci nie je ani štyridsiatka 
voličov. 

tma pod lampou
Odveká ľudová múdrosť za-
čala fungovať približne jednu 
a pol hodiny po slávnostnej 
polnoci, počas ktorej si po-
dali ruky odchádzajúci rok 
2009 s novým rokom 2010. 
Silvestrovská oslava sem, 
silvestrovská oslava tam, pre 
mnohých obyvateľov Prešova 
a okolia ostali televízne prijí-
mače slepé a nemé. Dôvod? 
Spoločnosť, ktorá má na zá-
klade získanej licencie šíriť 
televízny signál v tejto oblasti, 
svoj vysielač jednoducho vy-
pla a basta! Takýmto spôso-
bom ukončila vraj skúšobnú 
prevádzku digitálneho vysie-
lania (DVB-T). Že klasické 
analogové teresteriálne vy-
sielanie v oblasti už nefungu-
je, to nikoho nezaujímalo. 
Tento stav trval až do 8. ja-
nuára, kedy po masových 
protestoch rozhorčených ob-
čanov bolo opäť dočasným 
spôsobom obnovené vysie-
lanie. Paradoxom je skutoč-
nosť, že v samotnom Prešove 
je už dlhé roky dislokované 
pracovisko telekomunikač-
ného úradu. Ale, kým držiteľ 
licencie sa tváril, že v podsta-
te sa nič nedeje a všetko je 
v poriadku, telekomunikačný 
úrad „o ničom nevedel“! 
Otázkou je, dokedy sa bude 
držiteľ licencie, istá firma z 
Vranova nad Topľou, takto 
hrať na dočasný stav a za-
hrávať sa s nervami Prešov-
čanov. A tiež, dokedy bude 
takúto hru tolerovať teleko-
munikačný úrad! Aké sa to 
vlastne na Slovensku vydáva-
jú licencie?

tunely budú
Vláda SR schválila minulý 
týždeň koncesnú zmluvu na 
tretí balík diaľničného projek-
tu PPP. V ňom je zahrnutá aj 
výstavba a financovanie kom-
plexu tunelov na východ od 
Žiliny. Medzi nimi bude aj za-
tiaľ najdlhší slovenský tunel s 
dĺžkou 7,5 km. Finále schvá-
leného balíka je naplánované 
na rok 2014. 

Stranu pripravil 
MIlan orszáGh

rozvoj kultúry a umenia v žilinskom samo-
správnom kraji (žsK). To je hlavným cieľom 
Grantového systému žsK pre oblasť kultú-
ry, ktorý aj v roku 2010 dáva možnosti rôz-
nym subjektom v kraji uchádzať sa o finanč-
nú podporu na svoje aktivity. spolu 100 
000 eur poputuje z rozpočtu samospráv-
neho kraja na tvorivosť ľudových súborov, 
detí a mládeže, speváckych a tanečných 
skupín, organizovanie kultúrnych podujatí, 
vydavateľskú činnosť či opravu a obnovu 
pamiatok. Aj tento rok sa financie rozdelia v 
dvoch kolách, pričom druhá šanca požiadať o 
grant bude v máji tohto roka. Maximálna výška 
dotácie pre jeden subjekt je v tomto roku 2650 
eur. Dotáciu môže získať právnická osoba a fy-
zická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo 
trvalý pobyt na území ŽSK, a zároveň rozvíja na 
území kraja kultúrnu činnosť alebo reprezentuje 
svojou prácou kraj aj mimo jeho územia. „V ak-
tuálnom roku sme rozšírili okruh potenciálnych 
žiadateľov. Novinkou je, že o dotáciu môžu žia-
dať všetky právnické osoby rozvíjajúce kultúru 

v Žilinskom kraji bez ohľadu na formu činnos-
ti. Zmenu sme urobili na základe skúseností z 
praxe, keď o grant prejavili záujem aj subjekty, 
nespĺňajúce vtedy stanové kritérium, pričom 
aktívne pôsobili v oblasti kultúry,“ objasnil zme-
nu oproti minulým rokom predseda krajskej sa-
mosprávy Juraj Blanár.
V predchádzajúcom roku podporil ŽSK doved-
na 156 projektov. Z Kysúc bolo úspešných 33 
žiadateľov, v Liptove spolu 26, na Orave získalo 
podporu kraja 31 žiadostí, v Turci sa zrealizova-
lo 34 projektov a v Hornom Považí uspelo 32 
žiadateľov. Od roku 2008 Žilinský samospráv-
ny kraj podporil prostredníctvom grantového 
systému kultúry 325 projektov. Viac informácií 
o grantovom systéme pre rok 2010 nájdete na 
internetovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk 
v sekcii Oznamy, časti Granty a dotácie. Uzá-
vierka prvého kola podania žiadostí je do 31. 
januára 2010, v druhom kole, ktoré sa vyhlási 
1. mája 2010, sa môžu žiadosti o grant zasielať 
do 31. mája 2010.

Mgr. zuzana MuchoVá

Grantová podpora pre kultúru

Úvodné pracovné rokovanie poslancov 
Prešovského samosprávneho kraja v 
treťom volebnom období sa nieslo v 
znamení konštituovania orgánov kraj-
ského parlamentu. Poslanci rokovali o 
novom zasadacom poriadku, o návr-
hoch na zriadenie komisií, ich obsade-
ní, volili zo svojho stredu podpredsedov 
samosprávneho kraja, ktorí nastúpia 
do funkcií od 1. marca 2010 (prvým 
je Ing. Ján ragan z volebného obvodu 
Vranov nad Topľou, druhým Ing. anton 
Danko z Popradu, obaja za koalíciu 
sMer-sD – hzDs-Ľs), riešili však už aj 
bežné pracovné úlohy. 
Nový 62 členný poslanecký zbor akosi 
nechcel akceptovať návrh poslanca Ivana 
Hoptu (ÚSVIT) na to, aby vzhľadom k ťažkej 
ekonomickej situácii štátu a samosprávne-
ho kraja schválili zníženie svojich posla-
neckých odmien. aj keď pri hlasovaní 
v podstate nikto nehlasoval proti, za 
boli iba piati a 46 z nich sa hlasovania 
zdržalo. okrem toho, sedem poslan-
cov bolo mimoriadne zaujatých inou 
činnosťou práve vtedy, keď prebieha-

lo hlasovanie, takže ani nestihli stlačiť 
príslušné tlačidlo a tvárili sa ako mŕt-
vi chrobáci. Akosi rýchlo zabudli na svoj 
decembrový sľub, že budú všetkými silami 
pomáhať rozvoju tohto kraja a blahu jeho 
obyvateľov. Že by boli na tom finančne až 
tak biedne? 
V novom prešovskom krajskom par-
lamente fungujú dva politické kluby, 
najviac členov má ľavicový (31), kým 
pravicový združuje 25 poslancov. Ľa-
vicovému klubu „predseduje“ emil 
chlapeček (sMer-sD), pravicový vedie 
poslanec nr sr štefan Kužma (sDKÚ). 
nezávislý poslanec Michal sýkora, sta-
rosta štrby, vyzval svojich apolitických 
kolegov, aby, keďže je ich spolu 6 (aj 
s nezaradeným poslancom hoptom), 
spojili svoje sily a vytvorili tretí klub. 
Podľa zákona je tu podmienkou, že 
klub môže mať minimálne 5 členov, 
takže všetko sa zdá byť jednoduché. 
Nenávistná predvolebná kampań zo strany 
pravice voči koalícii SMER-SD a HZDS a 
jej kandidátovi na predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja Petrovi Chudíko-

vi, plná klamstiev a ohováraní, mala svoju 
dohru aj na pôde krajského parlamentu. 
Predseda Peter Chudík na adresu pravi-
cových poslancov povedal: – Doterajších 
osem rokov, teda po dve volebné ob-
dobia, som sa snažil o spoluprácu so 
všetkými poslancami, bez ohľadu na 
ich politické tričká. Po tejto kampani 
sa to však nedá. Viem, že väčšina z 
vás, ktorí tu sedíte, nemáte s tým, čo 
sa udialo, nič spoločné, pretože to bolo 
dielo niekoľkých jednotlivcov. očaká-
vam však, že vyviniete tlak na to, aby 
sa mi autori klamstiev  ospravedlnili za 
všetku špinu, ktorú na mňa pred voľba-
mi nečestne nahádzali. Inak s pravicou 
spolupracovať jednoducho nebudem!
V tomto prípade sa dá povedať, že prišiel 
na psa mráz, keďže na rozdiel od predchá-
dzajúceho volebného obdobia, kedy mala 
pravica v zastupiteľstve dvojtretinovú väčši-
nu, dnes ťahá za početne kratší koniec. Čo 
dokumentuje, že všetka pravicová špina, 
použitá v záujme hesla účel svätí prostried-
ky, bola vylievaná zbytočne a obyvatelia 
Prešovského kraja na ňu nenaleteli!

slovenské diaľnice 2010:

vláda robí čo môže
Dokázateľne mizernú kvalitu mozgového trustu dnešnej 
opozície najvernejšie dokumentuje jej práve prebiehajú-
ca kampaň nezmyselnej a úbohej kritiky vlády za to, že 
napriek predchádzajúcemu dôkladnému plánovaniu nie 
sú dodržané termíny výstavby a odovzdávania niektorých 
úsekov slovenských diaľnic, keďže všetky plány obmedzi-
la alebo zhatila svetová finančná kríza. najhlasnejšie sa 
ozývajú predovšetkým tí, ktorí majú na svedomí totálne 
zastavenie výstavby slovenskej diaľničnej siete za vlády 
„modrej koalície“. Je preto nadmieru komické počúvať a 
čítať ich farizejské a úbohé mudrovanie nad tým, aká je 
súčasná slovenská vláda neschopná. normálne uvažujú-
ci čitateľ alebo divák musí žasnúť, ako dokážu niektorí 
tzv. politici verejne zhodiť sami seba a politický košiar, do 
ktorého patria. 
slovenskí motoristi sa však aj napriek ich skvelým „per-
lám ducha a mozgov“ môžu tešiť na to, že v priebehu 
tohto roka budú môcť postupne jazdiť až na vyše 50 ki-
lometroch nových diaľnic a rýchlostných ciest. Po zlik-
vidovaní „cesty smrti“ pod Tatrami z Popradu do Jáno-
viec bude v priebehu roka diaľnicou vyriešený aj ďalší 
úsek Beharovce - studenec na západnej strane tunela 
Branisko, čím sa diaľnica priblíži od tunela k Popradu o 
viac ako 3 kilometre. na východnej strane tunela by mal 
byť do konca roka v prevádzke aj celý úsek diaľnice D1 
Branisko – Prešov. Pri západnom okraji tohto krajského 
mesta bude teleso diaľnice zatiaľ ukončené jednou z naj-
väčších cestných stavieb na východnom slovensku, tro-
júrovňovou estakádou. Kedy však dôjde od tohto bodu 
na prepojenie úsekov Prešov-západ a Prešov-juh, odkiaľ 
diaľnica pokračuje do Košíc, to sa zatiaľ neodvažuje po-
vedať nikto. na svete je už niekoľko alternatív riešenia, 
všetko však bude záležať od dostupnosti finančných 
zdrojov. Motoristi sa môžu tohto roku tešiť aj na odovzda-
nie bezmála 10 km časti D1 medzi sverepcom a Vrtiže-
rom, ale aj na spojazdnenie ďalších úsekov rýchlostných 
komunikácií triedy r vo viacerých regiónoch slovenska. 

síce na poslednú chvíľu, ale 
s o to väčšou iniciatívou a 
hrmotom zvolali prešovskí 
„modrí“ tlačovú konferen-
ciu pre tamojších regionál-
nych novinárov na nedeľné 
popoludnie 17. januára. V 
podstate to nebolo nič súr-
ne, ibaže oni akosi predtým 
sladko spali. Témou totiž bolo 
plánované zriadenie detašova-
ného pracoviska Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) 
v Poprade. Pre modrých nič 
hrozné, veď volebný obvod 
Poprad bol doteraz ich baš-
tou v politických štruktúrach 
krajskej samosprávy a aj v jej 
treťom volebnom období je z 
8 poslancov za tento volebný 
obvod jeden nezávislý, koalí-
cia SMER-SD – HZDS-ĽS má 
troch, ale modrí až štyroch! 
Prečo teda taký rozruch? 
o dva dni neskôr, v utorok 
19. januára sa totiž konalo 
prvé rokovanie zastupiteľ-
stva PsK, na programe kto-
rého bola aj voľba dvoch 
podpredsedov PsK. V mi-

nulom volebnom období síce 
stačil jeden (zhodou okolností 
to bol Popradčan Ing. Milan 
Baran za modrú koalíciu), ale 
teraz je treba dvoch. Kým prvý 
podpredseda je z Vranova nad 
Topľou, druhým sa stal primá-
tor Popradu Ing. anton Dan-
ko, ktorý získal poslanecký 
mandát na stoličku v krajskom 
parlamente za koalíciu SMER-
SD – HZDS-ĽS. Popradské-
mu detašovanému pracovisku 
PSK bude síce šéfovať iba na 
polovičný úväzok, ale už dnes 
je zrejmé, že jeho opraty bude 
v rukách držať pevne. A to bol 
hlavný dôvod, prečo sa pre-
šovskí modrí tak poponáhľali 
s tlačovou konferenciou, na 
ktorej vydávali zriadenie po-
pradského pracoviska za svoj 
nápad. A je iba prirodzené, 
že prezentovali svoju, modrú 
alternatívu štruktúry detašova-
ného pracoviska, ktorá by vy-
hovovala im.
Všetko sa však vysvetlilo v 
priebehu rokovania zastupiteľ-
stva, keď Anton Danko poďa-

koval poslaneckým kolegom 
za zvolenie do kresla druhého 
podpredsedu. Vtedy na margo 
popradského pracoviska po-
vedal: „O potrebe jeho zriade-
nia sme s pánom predsedom 
Chudíkom a riaditeľom Úradu 
PSK Stanislavom Kubáne-
kom prvý raz rozprávali ešte v 
polovici roka 2009. A dohodli 
sme sa na tom, že v novom 
volebnom období ho zriadi-
me. Teraz na tejto myšlienke 
začíname pracovať. Nedeľná 
tlačovka modrých bola teda 
iba úbohou fraškou...!“
K tomu sa dá dodať iba to, 
že fraškou s ukradnutou myš-
lienkou. Peter chudík však 
nechce nijaké „partizánske“ 
riešenie: „Aby sme vyhoveli 
zákonu, musíme pri riešení 
tohto problému zmeniť orga-
nizačný poriadok PSK. Iná 
cesta nie je možná!“
Strach má veľké oči a modrí 
sa teraz boja, že prídu o svoje 
terajšie postavenie v Poprade 
a okolí. Bude to zrejme ďalší 
klinec do ich politickej rakve.

východ S úctoU
Prvý mesiac v roku sa ne-
sie v obciach a mestách  
východného slovenska v 
znamení spomienok a piet-
nych aktov na oslobodenie 
spod jarma fašistických 
hrdlorezov. Vojnové peripe-
tie, bolesť a utrpenie však pre 
mnohé z nich tým neskončili. 
V ďalšej vlne zla ich sužovali 
tlupy banderovcov, snažiacich 
sa dostať na západ kontinentu, 
kde dúfali nájsť útočisko pred 
spravodlivosťou za prisluho-
vanie fašizmu. V utorok 19. 
januára 2010 si pripomenuli 
65. výročie oslobodenia piet-
nym aktom kladenia vencov 
aj v krajskom meste Prešov. 
Spolu s odbojármi, predstavi-
teľmi mesta, samosprávy, štát-
nej správy, armády, spoločen-
ských a občianskych inštitúcií 
a politických strán sa na tejto 
spomienkovej akcii  zúčastnila 
aj veľvyslankyňa Ukrajiny v SR 
J. e. JuDr. Inna ohnivec.

Poslanci sa peňazí nechcú vzdať

Na spojenie s telesom diaľnice čaká už skoro hotová es-
takáda na západnom okraji Prešova.   

Strach má veľké oči
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Blíži sa Vancouver 2010 a preto 
nezaškodí zaspomínať si na zoh 
1988 v calgary, teda na prvé zim-
né hry v krajine javorového listu. už 
aj preto, že to bola krásna zimná 
olympiáda s perfektnou organizá-
ciou, neobyčajne ochotnými oby-
vateľmi, s perfektnými športovis-
kami, s bezpečnosťou, rekordnou 
účasťou, viacerými technickými 
novinkami pre športovcov atď. Bol 
som účastníkom týchto hier a zo 
zimných ich považujem za najlepšie 
a najkrajšie. Nebolo vlastne čo kritizo-
vať. Šesťdesiaťtisíc ľudí bolo na otvore-
ní v treskúcom mraze, ale potomkom 
Indiánov, z ktorých sa takmer všetci 
zúčastnili dobrovoľne na prípravách 
ZOH, to neprekážalo. Jednosto trinásť 
rokov vtedy jestvovalo toto mesto, no 
za ten čas sa stalo jedným z najpro-
sperujúcejších a najkrajších v Kanade. 
Privítalo 1441 športovcov z 57 krajín, 
čo bol rekord. Naša čs. výprava mala 

62 členov a 58 funkcionárov a napriek 
tomu, že nedosiahla vtedy plánované 
výsledky, nestratila sa. S bilanciou 0-1-
1- 2- 4-3 obsadila trináste miesto a za 
nami bola napr. Juhoslávia, Francúz-
sko, Japonsko, Poľsko...
Medaily a bodované miesta vybo-
jovali: striebro skokan P. Ploc na 
strednom mostíku, ktorý bol aj štvr-
tý v skokanskom družstve  i piaty na 
veľkom mostíku a tým aj najúspeš-
nejší z našich na zoh. Bronz získal 
J. Malec na strednom mostíku a 
tiež bol štvrtý s družstvom. Druhý 
bronz vybojovala štafeta bežcov 
na 4 x 10 km. na piatom mieste 
skončili: okrem Ploca aj Parma na 
strednom mostíku, Kebrlová v alp-
skej kombinácii a zjazdár P. Jurko 
v alpskej kombinácii. šieste miesto 
obsadili hokejisti, družstvo v sever-
skej kombinácii a Medzihradská v 
alpskej kombinácii. Čakalo sa viac 
a preto hodnotenie nebolo priazni-

vé. nepotvrdila sa efektívnosť sys-
tému vrcholového športu a náhrada 
za odchádzajúcu generáciu nebola 
ešte na výške. sklamali aj hokejisti 
a to vrhlo tieň na celkové hodno-
tenie. Model záverečnej centrálnej 
prípravy vyhlásili na ÚV ČszTV za 
nefunkčný. Pod paľbu kritiky sa do-
stala práca na ministerstve vnútra, 
školstva, v Duklách i strediskách vr-
cholového športu. 
V nomináciách jednotlivých športov 
bolo 14 slovenských reprezentantov, 
ale veľa toho nedosiahli. Najlepší bol 
už spomenutý mladý Peter Jurko z No-
vej Lesnej, ktorý bol v slalome trinásty a 
v kombinácii piaty. S ostatnými nebolo 
možné vysloviť spokojnosť. Zúčastnili 
sa lyžiarky Ľ. Balážová, A. Havrančí-
ková, najlepšie na 20 km, trinásta, V. 
Klimková, L. Medzihradská, Ľ. Milano-
vá a ešte zjazdár  A. Bíreš, ďalej združe-
nári J. Klimko, L. Petráš a F. Repka. Z 
hokejistov boli v mužstve M. Božík, O. 

Haščák, I. Liba, D. Pašek. Slováci teda 
tvorili hlavnú časť vo výprave lyžiarov 
a napriek tomu, že bolo v družstvách 
viac talentov ako Jurko, Bíreš, Petráš, 
Repka, Balážová, Medzihradská, Mi-
lanová, práve lyžiari boli najúspešnejší 
a prekročili stanovené plány. Aj keď 
najvyššou mierou prispeli skokani bez 
slovenského zástupcu. Uvidíme, či 
to bude teraz vo Vancouveri lepšie. V 
zimných športoch je Slovensko stále 
slabé. 
Poklesla členská základňa, starosti sú 
s financiami, s trénermi a dorastajúcimi 
nádejami. Spoliehali sme sa najmä na 
strieborného snoubordistu R. Žideka, 
bežkyňu A. Procházkovú, zjazdárku V. 
Zuzulovú, biatlonistku A. Kuzminovú, 
no všetci sa v záverečnej fáze prípra-
vy zranili a nie je nijaká záruka, že na 
štarte ZOH budú (bez Žideka) v plnej 
sile. To je znepokojujúca správa, ktorá 
môže hodnotenia Slovenska vo Vanco-
uveri nečakane záporne ovplyvniť.

Maradona je nepolepšiteľný
Teraz tréner futbalovej Argentí-
ny, jeden z najlepších futbalis-
tov sveta vôbec, Diego Marado-
na stále neschádza zo stránok 
športovej tlače. Vždy niečím pre-
kvapí, niečo vyvedie. Mal krás-
nu a drahú náušnicu, ale už je 
bez nej. Vraj ju vydražili na auk-
cii a nový majiteľ za ňu zapla-
til 25 000 eur. Zorganizovala to 
talianska daňová polícia, aby as-
poň sčasti vyrovnala Maradonov 
daňový dlh, ktorý vraj predstavu-
je 37 miliónov eur! Polícia získa-
la náušnicu, keď bol futbalový 
idol na kontrole zdravia v Talian-
sku. Dlhy sú z čias, keď hral fut-
balista za Neapol. Nejde to však 
akosi dohromady, lebo sa píše aj 
o tom, že Maradona otvára v Ar-
gentíne vlastnú televíznu stanicu 
a sám bude na nej hovoriť o zá-
kulisí futbalu. Nuž, vyberte si!

hokejisti pôjdu k súdu
Brutalita a násilnosti sa na 
športoviskách rozmáhajú viac 
a viac. najnovšie sa preslávili 
ruskí hokejisti hromadnou bit-
kou v zápase Khl omsk - Če-
chov. rozhodcovia ho museli 
ukončiť už v 4. min., lebo ani 
jedno mužstvo nemalo ku hre 
po trestoch dosť hráčov. Bili 
sa celé mužstvá. Trestov bolo 
na 840 minút a to je svetový 
rekord! Prípadom sa teraz za-
oberá aj polícia a mnohí hrá-
či sa dostanú pred súd. Para-
grafy sa už nájdu. zaujímavý 
bol v tomto prípad odkaz J. 
Jágra: „zmeňte pravidlá, ináč 
môže trvať ďalších 90 rokov, 
než budete naozaj môcť kon-
kurovať nhl. Teraz si robí 
na ľade každý čo len chce.“ 
Jágr má pravdu, pravidlá tre-
ba zmeniť, a nielen v rusku. z 
hokeja sa stáva jeden z najsu-
rovších športov a to je prípad, 
ktorý tejto hre najviac škodí. 
Platí to aj pre slovensko.

aj česi sú najväčší
Aj výprava českých športovcov 
na ZOH bude, tak ako sloven-
ská, najväčšia v histórii. Bude 
mať najmenej 90 členov! Pred-
seda Českého OV Milan Jirá-
sek povedal, že Česko by malo 
získať štyri medaily a odhady ve-
rejnosti sú ešte väčšie. Môžeme 
susedom iba závidieť. Čo sa týka 
odmien, olympijský víťaz dosta-
ne jeden a pol milióna českých 
korún. Ak by sa hokejisti sta-
li olympijskými víťazmi, tak ako 
v Nagane, rozdelia si desať mi-
liónov korún. Český rozpočet na 
celé zimné hry vo Vancouveri je 
36 mil. českých korún.

beckham bude kuchárom
niet o tom sporu, že David 
Beckham je veľký futbalis-
ta. ale ani o tom, že je to veľ-
ký obchodník a o svoju popu-
laritu sa stará ako nikto iný. 
nemôže žiť bez publicity. naj-
novšie si vymyslel, že chce a 
bude svojej manželke Victorii 
viac pomáhať pri sporáku. Pre-
tože teraz hráva v talianskom 
ac Miláno, zaujala ho talian-
ska kuchyňa a slávna hviezda 
sa objavila v 34 rokoch na zo-
zname prihlásených do kur-
zu varenia, ktorý zorganizo-
val jeho klub ac Miláno. “Vždy 
som rád varil a teraz sa chcem 
naučiť, ako pripravovať pravé 
talianske cestoviny,“ povedal. 
oznámil aj, že po Ms by rád 
hral ešte päť rokov.

Stranu pripravil IGor Mráz

O Z V E N Y

Olympijské okienko

v kanade už boli zimné hry – 1988 v calgary

Tentoraz však slávnu trofej v 
upravenom lietadle a za prísnych 
bezpečnostných opat rení preve-
zie aeroplán cez 84 krajín sveta. 
Zástupkyňa spoločnosti na Slo-
vensku Zuzana Svobodová infor-
movala novinárov, že Slovensko 
ako účastník MS v Afrike bude 
jedinou krajinou strednej Európy, 
kde sa Svetový pohár zastaví. Na 
vlastné oči ho však nebude môcť 
vidieť každý. Do jeho prítomnos-
ti sa bude možné dostať iba s 
platnou vstupenkou. Slovensko 

ich dostalo 9000 a zástupcovia 
Coca-Coly ich budú rozdeľovať 
najmä mládežníckym futbalovým 
družstvám a v reklamnej kampa-
ni ich budú môcť získať aj viacerí 
konzumenti obľúbenej čiernej 
limonády, ktorí si ju budú kupo-
vať. Samozrejme, že akcia sa 
bude organizovať v spolupráci s 
naším futbalovým zväzom. Je to 
určite osožná akcia, najmä pre 
propagáciu futbalu medzi mláde-
žou a že je spojená aj s reklamou 
firmy, ktorá tiež podporuje futbal 

na svete, proti tomu nemôžeme 
nič namietať. Naopak, je to zo 
strany Coca-Coly chvályhodné 
podujatie.
Potvrdil to aj prezident SFZ Fran-
tišek Laurinec keď povedal: 
„Tiež to pokladám za krásnu 
akciu pre futbal, lebo má ob-
rovský vplyv na popularizáciu 
futbalu vo svete a určite splní 
svoje poslanie aj na sloven-
sku.“ Najmä mladí si určite prídu 
na svoje a bude ich to motivovať 
k ďalšej športovej činnosti. V 
sprievode rodičov budú mať deti 
do 12 rokov voľný vstup na spo-
ločensko-športový program 27. 
marca, ktorý bude trvať prakticky 
po celý deň od 10,00 h do 19,00 
h. Bližšie informácie o distribúcii 
vstupeniek, o súťaži Coca-Coly, 
o mieste vystavenia trofeje i o 
programe záverečného podujatia 
sa ešte mladí i starší v priebehu 
niekoľkých dní presne dozvedia. 
Bude to koncom marca udalosť, 
aká ešte na Slovensku nebola. 

akcia, ktorá prispeje k popularizácii futbalu na slovensku

Prinesú k nám Svetový pohár
Priaznivci futbalu sa budú môcť vďaka postupu nášho 
mužstva na Ms poradovať. už 25. marca t. r. príde totiž 
na tri dni k nám svetový pohár FIFa, jedna z najznámej-
ších športových trofejí sveta, určená pre majstrov sveta vo 
futbale. Táto trofej je už na ceste okolo sveta od 21. sep-
tembra 2009. Peknú a príťažlivú akciu vymyslela, samo-
zrejme v spolupráci s FIFa, spoločnosť coca-cola, ktorá je 
jedným z hlavných sponzorov futbalovej federácie a táto 
trofej  firme zapožičala. nie je to novinka, svetový pohár 
putoval po svete už pred štyrmi rokmi no vtedy navštívil iba 
33 štátov. akcia však mala mimoriadny úspech, vzbudila 
záujem tisícov priaznivcov a preto bude mať opakovanie.

zimné olympijské hry vo Vancouveri  (12.-
28.2.) sú už veľmi blízko. slovenský olympijský 
výbor urobil nomináciu a v ten deň vedel, že 
istú účasť má 69 slovenských športovcov a celá 
výprava bude mať najmenej 131 členov. Bude 
tak rozhodne zo všetkých doterajších najväčšia. Už 
vtedy sa vedelo, že môžu pribudnúť po tretí raz aj 
bobisti a budú štartovať na štvor aj dvojboboch. To 
sa aj stalo a z vybraných šiestich si mal vybrať tréner 
štyroch. Bobisti splnili limit v poslednej chvíli a vý-
pravu rozšírili. Miesto sa dostalo aj jedinému lyžiaro-
vi-zjazdárovi, ktorým bol a je Jaroslav Babušiak a ten 
sa tiež v Kanade predstaví. Horšie bol na tom náš 
medailista zo snoubordu Radoslav Židek. Ten však 
mal dlhodobo niekoľko zranení, spadol aj nedávno, 
doráňal sa a tak nemohol splniť limit. Dlhodobo sa 
svojmu športu nevenoval, nebol pre neho prvoradý 
a výsledok bol preto očakávaný. Konečný počet 
celej výpravy a iné podrobnosti schvaľovalo valné 
zhromaždenie SOV 26. januára a to prakticky defi-
nitívne. Športovci už zložili aj sľub do rúk prezidenta 
republiky Ivana Gašparoviča. 
V porovnaní s predchádzajúcimi olympijskými cyk-
lami bola tentoraz nominácia hladká. „Nebolo sa o 
čom vo výkonnom výbore  hádať, všetko bolo jas-
né. Dôsledne sme sa držali princípu, nerobiť žiad-
ne výnimky. Nominovali sme iba tých, ktorí splnili 
podmienky medzinárodných federácií a naše, ktoré 
boli v niektorých prípadoch aj prísnejšie,“ povedal 
predseda SOV František Chmelár. Môžeme však 

pridať, že Slovensko sa ani jedného miestečka ne-
vzdalo, čo mohlo, to zobralo, hoci bude vo výprave 
dosť športovcov, ktorí splnia iba heslo - zúčastniť sa. 
Pre rozvoj a popularizáciu zimných športov to však 
bolo správne, neslobodno stratiť väzby jednotlivých 
športov so svetovým javiskom. Aj keď vysoko rúbať 
nemôžeme, medaily sú zásluhou veľkej konkuren-
cie dobre poskrývané, ťažko bude vybojovať čo len 
jedinú.
Najmä preto, že naše cenné ohnivká sa nám takmer 
všetky v ostatných týždňoch prípravy zranili a preto 
nie sú nijaké záruky, že by mohli podať na ZOH svoje 
najlepšie výkony, prípadne ich prekonať. R. Žideka 
sme už spomenuli, no starosti mala aj zjazdárka V. 
Zuzulová, bežkyňa A. Procházková, ba aj biatlonist-
ka A. Kuzminová. Bežci na lyžiach, M. Bajčičák a I. 
Bátory tiež neukazovali v príprave medailovú formu. 
Inde, vrátane hokejistov, by sa muselo zrodiť obrov-
ské prekvapenie, keby Slovensko zamierilo na stup-
ne víťazov, alebo aspoň do blízkosti medailí. Vyme-
nujme ešte športy, v ktorých sa Slovensko predstaví: 
ľadový hokej muži a ženy, zjazdové lyžovanie, beh 
na lyžiach, skoky na lyžiach, biatlon, krasokorčuľo-
vanie, sánkovanie, boby. Vo výprave bude najviac 
hokejistov (23) a hokejistiek (21). Najstarší je bobis-
ta Milan Jagnešák (41 rokov) a zaujímavosťou je, že 
on spolu s Marcelom Lopuchovským už štartovali aj 
na letných hrách. Najmladšia vo výprave je hokejist-
ka Jana Budajová, ktorá má iba 17 rokov. Po štvrtý 
raz idú na ZOH Ivan Bátory a Martina Halinárová.   

Tenis si žiada zmeny 
Tenisti na najvyššej úrovni sú nespokojní s organizáciou 
ich súťaží. hodlajú im dať príťažlivejšiu tvár, najmä nový 
formát medzištátnych súťaží. ak by to presadili zanikol by 
obľúbený Davisov pohár. Ten sa hráčom nepozdáva, jeho 
termín, ani spôsob bojov. samozrejme, že v tom majú prs-
ty firmy nike a adidas, ale aj televízne spoločnosti, kto-
ré berú pri tenise od firiem reklamy. Tenisti chcú formá-
tom prispôsobiť tenis futbalu. Každé dva roky by malo na 
turnaji bojovať 32 štátov. Ten by trval desať dní. Tímy by 
zaradili do ôsmich skupín a najlepšie dva by postupovali. 
Tam by sa už hralo k.o. systémom. Družstvo by malo dvoch 
hráčov a hrali by dva zápasy na tri sety. To by turnaj v po-
rovnaní s Dc urýchlilo. rozmýšľa sa ešte o tom, na akom 
povrchu by sa hralo a kde. navrhovatelia a budúci orga-
nizátori tvrdia, že tenis je stále príťažlivý, ale v organizácii  
turnajov potrebuje zmeny. Davisov pohár bol vraj výborný 
výmysel a myšlienka, ale dnešní diváci si pýtajú už zábavu 
v inej forme a oni im ju chcú pripraviť. o zmenách sa má 
debatovať už hneď na majstrovstvách austrálie, ktoré sa 
práve konajú. nové návrhy však nebudú ľahké, keď hráči a 
firmy nezistia, že im to prinesie väčšie zisky. nemožno sa 
veľmi čudovať, taký je už dnešný šport.

Hokejisti chcú asociáciu
Hokejista Vladimír Orságh, bývalý majster sveta z Göteborgu ne-
dávno skončil aktívnu činnosť a hodlá založiť Hráčsku asociáciu 
hokejovej extraligy. Chce tým pomôcť hráčom, lebo sa dostali 
do zlej situácie. Hodlá ochraňovať ich práva voči klubom. Sú 
vraj bezmocní pri vyžadovaní povinností od klubov podľa zmlúv. 
Nechce, aby boli hráči funkcionármi klubov vydieraní a chce ich 
združiť v asociácii pod jednu strechu. Chcel by dokonca dosiah-
nuť, aby kluby, ktoré nemajú vyplatené podlžnosti voči hráčom 
z predchádzajúceho ročníka, nedostali extraligovú licenciu na 
ďalšiu sezónu. Prax je totiž taká, že hráčom vo viacerých klu-
boch meškajú výplaty a nevyplácajú sa sľúbené prémie za víťaz-
stvá. Často sa proti zmluve umele znižujú platy a odmeny. Nie-
kedy sa dlhy nesplácajú, no drahí hráči sa nakupujú atď. Aktivity 
so založením asociácie (HAHE) sú už rozbehnuté. Ak by sa jej 
pomocou niečo napravilo, zastavili by sa aj odchody hráčov do 
zahraničia, kde vládnu v tomto smere serióznejšie podmienky a 
hráčov nikto nevydiera.     

výprava na zoh je (takmer) kompletná

V  košickej Steel Aréne sa 23. januára 2010  už po tretí raz kona-
la  akcia Sony Ericsson Freestyle Motocross. Na snímke austrál-
sky pretekár Rob Adelberg. FOTO TASR – Milan Kapusta
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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

Cestovná kancelária
Vstupný areál U.S.Steel
044 54 Košice
tel.: 055/673 0245
fax: 055/673 0383
ferrotour@ ferrotour.sk

Cestovná kancelária
Hlavná 71
040 01 Košice
tel.: 055/729 1234
fax: 055/729 1235
kosice@ ferrotour.sk

Čítajte týždenník SLOVenSký ROZHĽAd 
aj na internetovej stránke: 

www.slovenskyrozhlad.sk
Nasledujúce číslo novín dostanete 10. februára 2010

v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava na celom Slovensku

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.


