
Ostatné prieskumy verejnej mien-
ky potvrdili, že opozičné stra-
ny napriek masívnej mediálnej 
podpore a nezvyčajnej žičlivosti 
agentúr a mimovládnych organi-
zácií strácajú dôveru svojich vo-
ličov. Odstup od strany SMER-SD 
je trvalo veľmi výrazný. Vyhlásenia 
Mikuláša Dzurindu a Jána Figeľa 
o tom, že SDKÚ a KDH spoločne 
porazia stranu Roberta Fica a po 
voľbách budú zostavovať vládu, 
patria do ríše rozprávok. 
Obidvaja dlhoroční insitní obchod-
níci s ilúziami často pripomínajú 
predavačov zeleniny, ktorí na tržnici 
vychvaľujú svoj tovar. Politickú reali-
tu nechcú vidieť ani v terajšej etape. 
Podľa prieskumu agentúry MVK by 
SMER-SD získal 42 % podporu vo-

ličov. SDKÚ-DS 9,4 % a KDH 8,9 
%; spolu 18,3 %. Aj keby im pomohli 
SaS s 9,2 %; SMK s 6,7 % a MOST-
HÍD 6,4 % na  splnenie dlhoročného 
sna by 40,3 % nestačili. 
Ani podľa agentúry FOCUS by sa 
zázraky podľa želaní opozície ne-
konali. SMER-SD by vo voľbách 
získal 41,4 percenta, SDKÚ 15,2; 
KDH 9; SMK 5,6; Most 5,2 a SaS 
5,1 %. Sila piatich proti jednému 
predstavuje iba 40,1 %. Obidva 
prieskumy sa uskutočnili od 13. 
do 19. januára 2010. Takýto vývoj 
preferencií mnohí očakávali. Škan-
dály v SDKÚ, odchody poslancov z 
jej radov, vylučovanie neposlušných 
členov a likvidácia niektorých okres-

ných štruktúr sa celkom zákonite 
prejavujú na nízkej dôvere voličov. 
Podobná situácia je aj v KDH. 
Odchod piatich poslancov NR 
SR, ktorí si založili novú stranu, 
a nepresvedčivá rétorika nového 
predsedu Jána Figeľa nepriniesli 
na začiatku roka podstatnú zme-
nu. 
Prekvapuje, že predstavitelia opozič-
ných strán neskúmajú príčiny svojho 
nelichotivého postavenia. Nepoučili 
sa z prehier v troch voľbách v minu-
lom roku a voličom nepredkladajú 
reálny program. S nepochopiteľnou 
ľahostajnosťou prijali takmer úplnú 
stratu postavenia v regiónoch. Zdá 
sa, že sa podstatne viac starajú o 
seba, o svojich blízkych, ako o voli-
čov.  Pokračovanie na 3. strane

Streda 10. február 2010 l Číslo 4 a 5 l Ročník X. l CENA 0,25 €

Slová ľudí zrádzajú a prezrádzajú. Podľa starej múd-
rosti slovo robí muža, podľa novších zásad rodovej rov-
noprávnosti, pravdaže, slovo robí aj ženu. Podľa našich 
osobných skúseností prázdne slová robia politika – sa-
mozrejme aj jeho emancipovanú kolegyňu. Spojenie 
„táto krajina“ sa stalo veľmi charakteristické a frekven-
tované pre určité spoločenské kruhy – najmä, keď ho 
začal hojne používať premiér koaličných vlád po roku 
1998, Mikuláš Dzurinda. 
Treba jasne poznamenať, že „táto krajina“ aj v anglickej po-
dobe „this country“ označuje krajinu, v ktorej práve sme; kým 
„moja či naša krajina“ (po anglicky „my or our country“) ozna-
čuje krajinu, ktorá je mojou alebo našou vlasťou. V angličti-
ne dokonca existuje úslovie „right or wrong, my country“, čo 
možno preložiť vo význame „je to predsa len moja vlasť, či už 
je v práve, alebo nie je“. 
Jednoducho – vytrvalí používatelia spojenia „táto krajina“ sú-
stavne – či už vedome alebo podvedome – dávajú najavo, 
že  vysloviť názov Slovensko sa im prieči a mimoriadne sa 
im bridí v súvislosti s pojmami naša krajina, vlasť, rodná zem, 
domovina či otčina. Aby sme sa odpútali od našich malých 
pomerov a od domácej terminológie, môžeme pokojne pou-
kázať na fakt, že aj svetová angličtina oplýva množstvom rov-
noznačných slov – homeland, home country, mother country, 
motherland, fatherland atď. Zdá sa, že na Slovensku niekto-
rí sofistikovaní manipulátori verejnej mienky, ktorí majú v ang-
ličtine krásne pomenovanie „spin doctors“, teda doslovne 
fachmani na prekrúcanie, vývrtky či hru s rotáciou (falšou), 
skrátka – experti na propagandu, by mali obligátne absolvo-
vať kurz a test občianskej lojálnosti – podľa možnosti k Slo-
venskej republike. Inak sa nemožno zbaviť dojmu, že u nás je 
naozaj ešte stále kľúčovou otázkou, ktorí politici sa tu vlast-
ne cítia doma. Uvedený problém napokon nie je nový – aj 
Rusko po roku 1917 niektorí jeho porevoluční vládcovia dlho 
pokladali iba za prechodný útvar, ktorý raz obetujú v požiari 
svetovej revolúcie. Aj vtedy išlo o to, kto uprednostňuje patri-
otizmus pred ideológiou a kto naopak nadraďuje rozličné ná-
zorové konštrukcie, prefabrikáty a dogmy nad vlastenectvo. 
Naznačená línia však ani dnes a tu neprechádza iba cez roz-
hranie súčasnej vládnej koalície a opozície, ale naprieč ce-
lým politickým spektrom i celkom individuálne vedomím kaž-
dého spomedzi jednotlivých straníckych lídrov, ich aktivistov 
a stúpencov. 

PAVOL JANÍK

JOZEF KUCHÁR

Táto krajina?

Obchodníci s veľkými ilúziami

Hovoríme s VLADIMÍROM MEČIAROM, predsedom ĽS-HZDS

Zobrali mi funkcie a ja im voličov
Kresťanskí demokrati na to, aby mohli urobiť perso-
nálne zmeny na súdoch, prijali zákony, podľa ktorých 
si sudcovia volia troch kandidátov na predsedu a z 
toho si minister vyberá jedného. To sa nezmenilo. Mi-
nister si vybral jedného, ale málo tam bolo tých, kto-
rí boli menovaní Lipšicom a Čarnogurským. Tam je 
zárodok dnešnej nespokojnosti, že naraz z pánov sa 
stali ľudia pracujúci. Sudcovia v práci a nie vo funk-
ciách. Tam je jedna z príčin zmien. Lipšic mal osob-
ný motív. Veď Harabin ho dal dvakrát na trestné stíha-
nie a musel zaplatiť ministerstvu náhrady škody vyše 
dvoch miliónov korún... Čítajte na 7. a 8. strane

Bobista Milan Jagnešák (vpravo v popredí) a hokejistka Zuzana 
Moravčíková skladajú sľub 27. januára 2010 v Bratislave pred blí-
žiacimi sa zimnými OH vo Vancouveri.  FOTO TASR - Pavel Neubauer

sebectvo a bohatstvo
Prirodzenou vlastnosťou duchovnej stránky člove-
ka je to, že ju bezprostredne nevidno, ale mali by 
sme vidieť aspoň jej vonkajšie prejavy. Nie som si 
celkom istý, či konzumná revolúcia – aj v našich ze-
mepisných a dejepisných šírkach - trvá iba 20 ro-
kov, veď nekonečná špirála výroby a spotreby siaha 
oveľa hlbšie. Faktom je, že spoločnosť na pohon 
peňazí, ktorá sa k finančnej a majetkovej súťaživosti 
otvorene hlási, podmínovala všetky tradičné vzťahy, 
hodnoty a ideály nefinančnej a nemateriálnej pova-
hy, teda aj všetko duchovné – všetko súvisiace s 
duchovnou kultúrou spoločnosti. Prvoradou úlohou 
historických zmien bolo rozložiť etablovaný – exis-
tujúci – systém. Vzápätí však bolo potrebné nastoliť 
a upevniť nový spoločenský poriadok. Ľudí totiž – aj 
z hľadiska moderných teórií riadenia – neriadia ľu-
dia, ale myšlienky a symboly, ktoré tieto myšlienky 
vyjadrujú.  Pokračovanie na 2. strane

Nezamestnanosť v európe
Podľa štatistického úradu Eu-
rostat, úroveň nezamestnanosti 
v eurozóne v novembri 2009 
dosiahla 10 percent. Odborníci 
predpokladali, že nebude tak 
rýchlo rásť, ale mýlili sa. V 16 
krajinách eurozóny je nezamest-
naných 15,7 miliónov ľudí, čo 
je o tri milióny viac, ako v takom 
istom období predošlého roka. 
Rast bol zaznamenaný aj vo 
všetkých 27 krajinách EÚ, kde 
úroveň  dosiahla 9,5 percenta. 
Bez roboty v celej EÚ zostalo 
22,9 miliónov ľudí. Najväčšmi 
tento negatívny proces zasia-
hol krajiny Baltu, kde sa úroveň 
nezamestnanosti  takmer zdvoj-
násobila. Na druhej strane EÚ 
zaznamenala podľa Eurostatu 
aj oživenie ekonomiky po kríze, 
ktoré síce nie je veľké, ale pred-
sa len dáva nádej, že tento rok 
bude odrazením sa od dna sve-
tovej krízy. (dk)

odštartoval Novú éru
Na novoročnom stretnutí prezidenta SR Ivana 
Gašparoviča s europoslancami naši zástup-
covia v Európskom parlamente privítali jeho 
iniciatívu stretávať sa dvakrát ročne. Častejšie 
stretnutia majú byť na prospech nielen Prezi-
dentského paláca a europoslancov, ale aj ob-
čanov SR, ktorí prácu zástupcov SR v Európ-
skom parlamente (EP) dostatočne nepoznajú. 
Prezident chce začať novú etapu vzájom-
nej oveľa užšej a bližšej komunikácie euro-
poslancov a hlavy štátu, pretože si myslí, že 
v predchádzajúcom volebnom období bola 
vzájomná komunikácia zanedbaná. Pod-
ľa europoslanca Sergeja Kozlíka „zastúpenie 
SR v EP je ešte stále tak trošku taký odtrhnutý 
vagón,“ aj preto sa spolieha na pomoc prezi-
denta pri presadzovaní záujmov Slovenska vo 
vzťahu k Európe. Dúfajme, že výsledkom no-
voročného predsavzatia nebude len zvýšenie 
nákladov o ďalšiu recepciu, ale svoje spoločné 
predsavzatia v konečnom dôsledku pretavia v 
prospech Slovenska. (vič)
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Premiér Robert Fico po-
ložil Slovenskej de-

mokratickej a kresťanskej 
únii – Demokratickej stra-
ne konkrétne a jasné otáz-
ky. Nenasledovali odpove-
de ale zemetrasenie, ktoré 
sprevádza nevídaný politic-
ký cirkus. 

Mikuláš Dzurinda v nie-
koľkohodinových in-

tervaloch menil stanovis-
ká, prezentoval nelogické 
a protichodné výhovorky, 
až sa napokon odhodlal k 
pozoruhodnému rozhod-
nutiu. Nekandidovať v par-
lamentných voľbách. Na-
priek tomu naďalej ostáva 
predsedom strany s nečis-
tým finančným pozadím. 
Je preto úplne jedno, či je 
alebo nie je lídrom voleb-
nej kandidátky. Vôbec nie 
je dôležité, prečo a doke-
dy ostáva predsedom SD-
KÚ-DS. Táto strana sa spre-
neverila slušnosti, ktorá je 
základným predpokladom 
úprimnej politiky. Problé-
mom nie je len usvedče-
nie z kšeftovania, ale to, 
že strana nevysiela ani naj-
menší signál snahy o ná-
pravu. Topí sa v podozre-
niach, jej lídri plávajú v 
peniazoch a tvária sa, že aj 
naďalej chcú viesť krajinu. 
Je preto úplne jedno, kto 
bude ich volebnou jednot-
kou. Stále to bude iba časť 
súkolia, ktoré osem ro-
kov fungovalo ako mecha-
nizmus technológie moci. 
Veď ako inak sa dá nazvať 
strana, ktorá ani raz nevy-
hrala voľby, no napriek to-
mu držala taktovku v dvoch 
vládach? Zdá sa, že práve 
nedávne odhalenia ban-
kových účtov  v daňových 
rajoch a personálne pre-
pojenia medzi politikou, 
straníckym životom a biz-
nisom odhaľujú „pohonné 
hmoty“ niekdajšej pravico-
vej mašinérie. 

So vstupom do pred-
volebnej kampane by 

práve preto mali všetky re-
levantné strany zaujať jas-
né stanovisko k SDKÚ – 
DS. Aby voliči jasne vedeli, 
do akej miery dokážu ostat-
né strany tolerovať politic-
ké kšefty. Zdržanlivosť v 
týchto vyjadreniach nie je 
ničím iným ako tichým sú-
hlasom s vyvážaním peňazí 
za hranice Slovenska. Zá-
roveň netreba zabúdať na 
to, že politická strana, kto-
rá nemala silu riešiť vlast-
né problémy, nebude dosť 
silná ani na to, aby rieši-
la problémy Slovenskej re-
publiky v domácom alebo 
medzinárodnom rozsahu. 

O jej kvalite nehovorí ani volebná 
účasť, či počet vládnych strán alebo 
politikov v opozičných laviciach. Od 
tejto formy vlády sa nedá odtrhnúť 
správa vecí verejných, ktorá je v réžii 
ľudí a verejnosti. 
Samospráva  zahŕňa priestor, v kto-
rom spravujeme bežné, každodenné 
záležitosti, pretvárame obce, mestá 
i regióny a motivujeme ľudí k dobrej 
správe veci verejných. Vôbec ne-
musíme rozlišovať medzi územnou, 
regionálnou alebo záujmovou samo-
správou. Skôr by sme sa mali veno-
vať prapodstate samotného pojmu. 
Aktívnu samosprávu spravujeme, pa-
sívna sa spravuje sama. Kým prvá je 

postavená na otvorenej participácii, 
lokálnych partnerstvách a osobnej 
zainteresovanosti pre spoločné záuj-
my, v druhej sú občania skôr masou, 
ktorá si necháva diktovať. 
Nikto dnes nemôže žiadnej sa-
mospráve diktovať povinnosti a 
stanovovať úlohy, s ktorými sa 
nestotožňuje. Je len na jej komu-
nite, ako sa bude rozvíjať, úspeš-
ne riešiť problémy a dosahovať 
všeobecne definované zámery. 
Vieme, že každá demokracia má 
svoje chyby a nedostatky. Musí-
me však o nich otvorene hovoriť, 
aby sme zabránili jej uzatváraniu 
do seba a odlučovaniu sa od ľudí. 

Zároveň zdokonalili samotný sys-
tém a podporovali politickú kul-
túru. Preto sa musíme venovať aj 
praktickej stránke, ktorú stelesňu-
je samospráva ako priestor spolu-
rozhodovania, slobodnej súťaže, 
participácie a spoluzodpovednos-
ti. 
Za posledných dvadsať rokov samo-
správa prešla neuveriteľne dynamic-
kým vývojom. Nebol ideálny a mo-
mentálna situácia nie je uspokojivá. 
V prvom rade by nás malo tešiť, že 
úspešne vytvára šance pre kreatív-
nych politikov, aktívnych občanov a 
profesionálne médiá. Naďalej však 
platí, že demokracii sa musíme učiť 
stále, ale nie z kníh, ale z praxe, cez 
aktívnu a otvorenú samosprávu. Jedi-
ne tá nás učí rozhodovať a niesť zod-
povednosť. 

DUšAN ČAPLOVIČ, 
podpredseda vlády SR

samospráva nás učí zodpovednosti
Kým v predchádzajúcom roku si verejnosť pripomenula výročie no-
vembrovej revolúcie, tento rok by mal symbolicky patriť samospráve. 
Máme totiž za sebou presne dvadsať rokov od znovuobnovenia de-
mokratickej samosprávy. Prichádza preto čas na objektívnu bilanciu 
a príležitosť na ponaučenie. Demokraciu nemusíme hodnotiť podľa 
zoznamu práv a povinností. 

sebectvo a bohatstvo
Dokončenie z 1. strany
Spoločnosť ako duchovná štruktúra sa teda 
riadi predovšetkým duchovnými nástrojmi. A 
tak sa najprv „museli“ zosmiešniť všetky nor-
málne formy normálneho usporiadania vzťahov 
medzi ľuďmi – od najsúkromnejších rodinných 
sfér až po najverejnejšie oblasti spoločenské-
ho života. Aby sme následne paradoxne znovu 
objavovali všetko dávno objavené a najmä dáv-
no odvrhnuté - najrozmanitejšie elementárne 
hodnoty, základné zvyklosti a jedine možné 
spôsoby spolunažívania ľudských bytostí – ak, 
pravda, nemá ísť o spolunažívanie charakte-
rizované starým známym sloganom: človek 
človeku vlkom. Mnohí dnes s prekvapením 
a úžasom počúvajú, že aj pôvodné hodnoty 
kresťanstva boli založené na radikálnom sociál-
nom programe - v prospech nezištnej pomoci 
tým, ktorí to potrebujú – deťom, slabým, cho-
rým a chudobným. Kým dnešná spoločnosť 
bez hanby vyznáva chamtivosť, ziskuchtivosť, 
sebectvo, kupčenie a hromadenie majetku. A 
málo počúvame o tom, že nielen bohatstvo je 
dedičné, ale že dedičná je predovšetkým chu-
doba. A to aj duchovná chudoba nekultúrnej 
spoločnosti. PAVOL JANÍK

Podľa môjho názoru zakrýva, že existuje 
vážne podozrenie, že v rokoch 1998 – 
2006, kedy SDKÚ bola najsilnejšia vládna 
strana, získala z provízií za privatizáciu stra-
tegického majetku obrovské sumy peňazí, 
vyviezla ich do zahraničia na súkromné účty 
vo Švajčiarsku a v daňových rajoch, že ich 
prikryla fiktívnymi firmami a že tieto penia-
ze používa na financovanie svojich aktivít“, 
uviedol premiér.
A pokračoval: „Predstavme si, že SDKÚ v 
rokoch 1998 – 2006 organizovala priva-
tizáciu strategického majetku v hodnote 
okolo 330 miliárd slovenských korún. To je 
relevantný 

ODHAD MAJETKU,
ktorý SDKÚ predala v rokoch 1998 – 2006 
a netreba sa tváriť, že to bola predovšetkým 
SDKÚ,  ktorá organizovala a riadila proces 
privatizácie. Ak si zoberieme tú najmen-
šiu províziu, aká existuje pri takomto 
obchode, to znamená dve percentá, 
musíme hovoriť o sume okolo 6 až 7 
miliárd slovenských korún. Tie peniaze 
niekde sú. Možno stojí za to spomenúť si 
na bombastické megakampane  SDKÚ na 
podporu prezidentských kandidátov pána 
Kukana, či pani Radičovej, či na obrovské 
a finančne náročné volebné kampane pri 
voľbách do Národnej rady Slovenskej re-
publiky. Využívam túto príležitosť, aby som 
povedal, že SMER neprivatizoval žiadny 
strategický majetok a máme to ako záväzok 
a tento záväzok aj dôsledne dodržiavame. 
A pýtam sa predtým, ako pôjdeme k váž-
nym dôkazom, ako mám viesť rovnocenný 
volebný súboj so stranou, ktorá podľa všet-
kého disponuje 

STOVKAMI MILIóNOV EUR 
špinavých peňazí? Ako môžeme hovoriť o 
demokratickom politickom systéme, ak o 
moc v štáte sa uchádza politická strana s 
takýmito vážnymi podozreniami, na ktoré 
reaguje – citujem: „nepamätám si, ne-
viem, nemáme doklady, máme nové 
účtovníčky?“
Robert Fico sa ďalej opýtal, ako je mož-
né, že SDKÚ si nepamätá päť rokov starú 
finančnú operáciu, kedy predala svoju bu-
dovu garážovej firme Soul a rovnako ako je 
možné, že si nepamätá, že vracia na fiktívnu 
firmu do Anglicka Allied Wings akýsi úver v 
hodnote 15 miliónov korún. Rovnako polo-
žil otázku, ako je možné, že SDKÚ nemá 
žiadne doklady k tomuto úveru spred pia-
tich rokov. „Z toho možno urobiť jeden 
záver – podľa všetkého SDKÚ urobila 
desiatky takýchto podozrivých operácií, 

keď si dnes nepamätá na tú 15-milióno-
vú spred piatich rokov. Iná odpoveď na 
reakciu SDKÚ – neviem, nepamätám si, 
nemáme už staré účtovníčky, nemáme 
doklady – iné vysvetlenie nemôže exis-
tovať. SDKÚ často obviňuje súčasnú 
vládu a najmä SMER z nekompetent-
nosti. S radosťou priznávam, že na pra-
nie špinavých peňazí kompetentní nie 
sme. Ale kompetenciu v SDKÚ v tejto 
oblasti rozhodne nepopierame a im ju 
ani nechceme brať“, podčiarkol predse-
da strany SMER – sociálna demokracia.
Robert Fico dodal k informáciám z 22. ja-
nuára 2010, že fiktívna anglická firma Allied 
Wings LTD, ktorá mala poskytnúť SDKÚ 
úver a ktorej SDKÚ v roku 2004 vrátila 
516.888 eur na účet vo švajčiarskej ban-
ke Credit Swisse (rovnaká banka poskytla 
úver aj 

GARÁžOVEJ, NEMAJETNEJ 
a na SDKÚ prepojenej firme Soul vo výške 
710 tisíc eur) mala svojho riaditeľa pod me-
nom Werena Eulanda Jefers, adresa Svätý 
Krištof a Nevis. „Čiže evidentne ide o daňo-
vý raj, pretože je to karibský ostrov, ktorý 
je týmto známy. Allied Wings je teda fiktív-
na firma s adresou v Londýne. V podstate 
je to iba akási poštová schránka, pričom 
svoju činnosť firma vykonáva v Karibiku v 
daňovom raji. Takáto firma poskytuje SDKÚ 
úver v roku 2000. Dôležité je vedieť aj to, 
že firma Allied Wings vznikla 13.  januára 

2000, len niekoľko mesiacov predtým, ako 
poskytla SDKÚ úver vo výške niekoľko 100 
tisíc eur. Myslím, že to bol pán Dzurinda, 
pán Mikloš a ďalší, ktorí povedali, že tento 
úver dostali v auguste roku 2000. Neexis-
tujú na to žiadne doklady. Ak vznikla firma 
13. januára 2000 a základné imanie tej-
to spoločnosti Allied Wings bolo iba 10 
tisíc libier, čo dnes predstavuje sumu 
okolo 350 tisíc korún, tak potom môže 
byť z toho urobený jednoduchý záver. 
Nie je možné, aby poštová schránka v 
Londýne s riaditeľom na ostrove Svätý 
Krištof a Nevis poskytla úver SDKÚ v 
miliónových hodnotách bez toho, aby 
za ňou nebol účet predstaviteľa SDKÚ s 
čiernymi peniazmi. Jednoducho to nie 
je možné“, zdôraznil premiér.
Predseda strany SMER ďalej informoval, 
že logo SDKÚ (štvorček a v ňom napísané 
SDKÚ) je vo vlastníctve 

SÚKROMNEJ SPOLOČNOSTI 
Involve, s.r.o. „Súkromná spoločnosť In-
volve, s.r.o. vlastní  logo SDKÚ. Na tom by 
nebolo nič čudné. Čudné nie je ani to, že 
v tejto spoločnosti je síce konateľom pán 
Kucej, ktorý je hlavný pokladník SDKÚ, 
ale kto je stopercentný vlastník spoločnosti 
Involve, s.r.o.? Stopercentným vlastníkom 
spoločnosti Involve, s.r.o., ktorá drží v ru-
kách logo SDKÚ, je anglická spoločnosť, 
ktorá sa nazýva Destor Investment, LTD. 
Čiže nejaká anglická firma je vlastní-
kom loga SDKÚ. Kto je riaditeľom tejto fir-
my? Riaditeľom tejto firmy je Damian James 
Calderbank s adresou na Al Muriekh Tower, 
Sheik Zayed Road v Dubaji, Spojené arab-
ské emiráty. Čiže vlastníkom loga SDKÚ 
je ďalšia poštová schránka v Londýne a s 
riaditeľom niekde v Dubaji. Aby ste vedeli, 
spoločnosť Destor bola inak založená 15. 
4. 2004. A keď sa pozriete do ich 

ZAKLADACÍCH LISTÍN, 
tak je ako cez kopirák pri porovnaní s na-
šou známou firmou Allied Wings. Čo robia 
obidve firmy? Prieskum trhu, prieskum ve-
rejnej mienky. Žiadne požičiavanie peňazí. 
A základné imanie 10 tisíc libier“, uviedol 
Robert Fico.
Navyše podľa Roberta Fica adresa spoloč-
nosti Destor Investment, LTD v Londýne je 
presne tá istá ako adresa Allied Wings - 4. 
poschodie, Lawford Hous, Albert Place, 
Londýn. „Obidve firmy majú spoločného 
zakladateľa, správcu a tajomníka. Ak hlav-
ný pokladník SDKÚ pán Kucej je kona-
teľom fiktívnej anglickej firmy Destor, 
musí mať prepojenie aj na firmu Allied 
Wings, ktorá poskytla úver SDKÚ. Majú 
spoločnú adresu v Londýne, spoločné 
poschodie, spoločnú poštovú schrán-
ku, správcu aj sekretára. Je tu naozaj 
vážne podozrenie, že SDKÚ si posiela 
peniaze na svoju činnosť zo zahranič-
ných účtov pod kontrolou ľudí z SDKÚ, 
aby si financovala svoje aktivity, čo už 
v predchádzajúcich rokoch, alebo v 

týchto rokoch. (...) SDKÚ s vysokou prav-
depodobnosťou ovládajú finančne, ale aj v 
otázke loga fiktívne a nemajetné schránko-
vé firmy v Londýne s riaditeľmi 

V DAňOVýCH RAJOCH, 
ako je napríklad ostrov Svätého Krištofa a 
Nevis, či v Dubaji a s účtami vo švajčiar-
skych bankách, alebo v iných zahraničných 
bankách. Nie je asi náhoda, že v minulos-
ti sme boli svedkami nalievania peňazí do 
účtovníctva SDKÚ cez fiktívnych darcov. Že 
sa objavili účty nominantov SDKÚ v Sloven-
skej správe ciest vo švajčiarskych bankách 
s peniazmi z výstavby tunela Branisko. že 
pán Kresánek písal legendárny list pá-
novi Dzurindovi o alternatívnom Gabovi, 
teda pánovi Palackovi a že je jedno, kto 
získa zákazku na železniciach, peniaze 
na stranu aj tak prídu“, povedal predse-
da vlády. 
V závere dodal: „Je tu naozaj čím ďalej 
tým viac informácií, vážnych informácií, 
že SDKÚ zaviedla do života tento mecha-
nizmus. Privatizovali strategický majetok 
a brali z toho obrovské  provízie. Viete, 
keď máte v rukách 6 – 7 miliárd korún, 
to nemôžete zobrať do tašky a tu niekde 
zakopať pod čerešňu na Slovensku. Pe-
niaze s vysokou pravdepodobnosťou 

VyVÁžALI DO ZAHRANIČIA 
na účty rôznych bánk – švajčiarskych 
bánk, prípadne bánk v iných krajinách. 
Ale nemôžete prísť a povedať, že toto je 
môj účet a ja si z toho účtu teraz vybe-
riem peniaze a použijem to na hocičo. 
Vytvárali fiktívne firmy, poštové schránky 
a cez daňové raje kontrolovali tieto účty 
a posielali si úvery, ktoré potom opä-
tovne vracali naspäť. Kruh sa uzatvoril. 
Pranie špinavých peňazí ako hrom! Dnes 
SDKÚ nemôže povedať, že nemá prepo-
jenie na spoločnosť Allied Wings. A pre-
čo by im Allied Wings požičala peniaze, 
keď žiadne nemala? 
Mala 10 tisíc libier základné imanie v ja-
nuári 2000 a v auguste 2000 im posie-
la niekoľko miliónov korún. Spoločnosť, 
ktorá je na tej istej adrese v Londýne, na 
tom istom poschodí, majú tú istú schrán-
ku, ako má spoločnosť, ktorá vlastní logo 
a v ktorej sedí pán Kucej. Už neexistujú 
iné dôkazy. My nevieme prejsť do účtov 
bánk. Keby sa dalo prejsť do účtov bánk 
v zahraničí, bolo by možno zaujímavé 
sledovať, že kto je majiteľom týchto úč-
tov. Chcel by som povedať, že to je hroz-
ný príbeh. A nečakal som, že Slovensko 
bude prvá krajina v Európe, kde sa pre-
ukáže, že na politickej scéne je politická 
strana, ktorá dvakrát riadila vládu, ktorá 
s vysokou pravdepodobnosťou prala špi-
navé peniaze cez fiktívne firmy v daňo-
vých rajoch a cez účty v zahraničných 
bankách.“ 
Robert Fico rovnako verí, že jeho tlačovú 
konferenciu sledujú orgány činné v trest-
nom konaní. (krs)

SDKÚ urobila desiatky podozrivých operácii
Predseda vlády SR Robert Fico zverejnil 27. januára 2010 na tlačovej konferencii 
ďalšie závažné informácie v súvislosti s financovaním SDKÚ-DS, ktorá sa rada 
stavia do polohy morálneho audítora. Uvedené informácie vyvolávajú podľa Ro-
berta Fica vážne podozrenia z prania špinavých peňazí. Robert Fico pripomenul, 
že napriek tomu, že ešte 22. januára 2010 zverejnil informácie vyvolávajúce váž-
ne podozrenie, že SDKÚ prala v rokoch 2004 – 2005 špinavé peniaze, SDKÚ 
doteraz nepredložila na vyvrátenie tohto vážneho podozrenia žiadne doklady. 
„Je namieste logická otázka – čo zakrýva SDKÚ svojím mlčaním?

Mikuláš Dzurinda, bývalý funkcionár 
KDH, predseda SDK, predseda SDKÚ 
a teraz predseda SDKÚ-DS nič nevidí a 
nič si nepamätá o činnosti jeho strany v 
rokoch minulých a preto nebude kandi-
dovať v parlamentných voľbách. Šťast-
ný to politik.  Foto: MARTiN PeTReNKO
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Vystupuje na novo bok po boku 
s Dzurindom a Ivanom Miklo-
šom. Asi v strane zistili, že jej 
kredit nie je ešte natoľko spo-
chybnený, tak má možno na-
právať pokrivený obraz, čo sa 
však ani jej už nepodarí. Po 
škandáloch spojených s po-
kladníkom strany Gabrielom 
Palackom sa už skloňuje aj 
meno jeho manželky Eleo-
nóry Valentovej a ďalšieho 
pokladníka Igora Kuceja. Sú 
to všetko ľudia, ktorí stáli pri 
zrode SDKÚ po roku 1998 a 
sú s ňou spojení dodnes pev-
nou pupočnou šnúrou.
Dzurinda sa dostal do komickej 
polohy. Nevysvetliteľné odô-
vodňuje rôznymi výhovorkami, 
ktoré strieľa absolútne nepri-
pravene od boku. Napríklad 
tvrdil, že vďaka stanovám, kto-
ré pripravil už zabudnutý politik 
Ivan Šimko, má v podstate ako 
predseda strany len politickú 
zodpovednosť. Preto vraj kau-
za financovania je mimo neho a 
údajne po roku 2006 mu nik v 
transparentonosti financovania 
strany nemôže nič vyčítať. Šim-
ko však tvrdí niečo iné, vraj nič 
také do stanov nenapísal. Na-

vyše, Dzurinda bol predsedom 
strany aj pred rokom 2006. Ne-
platí téza, akú razí Dzurinda, že 
voľby v roku 2006 mu vystavili 
vizitku za vládnutie, a už teda 
nemá zmysel sa k veciam spred 
tohto obdobia vracať.
Zmysel to má. Hovorila o 
ňom i podpredsedníčka 
SNS Anna Belousovová po-
ukázaním na fakt, ako sa 
asi Dzurinda dostal k moci v 
roku 1998? Či nedošlo k za-
plateniu si politickej zmeny 
odstavením vlády Vladimíra 
Mečiara? Kto si pamätá na 
rok 1998 ten vie, že vtedy 
Mečiar v pozícii premiéra 
hovoril o zmiznutí dosť pod-
statnej sumy peňazí z obe-
hu v slovenskom finančnom 
systéme. Dokonca sa v týchto 
súvislostiach špekulovalo aj o 
mene známeho maďarského fi-
nančníka Georgea Sorosa, kto-
rého vplyv na meny mnohých 
krajín vo svete je dávno dokáza-
ný. A to nielen v Taliansku, ale 
dokonca aj vo Veľkej Británii. 
Belousovová sa preto pýtala 
správne, či ten niekto náhodou 
za zaplatenie si politickej zme-
ny nebol potom po roku 1998 

odškodnený formou privatizácie 
strategického priemyslu? Ako 
vieme, leví podiel pod týmto 
smiešnym výpredajom sloven-
ských monopolných podnikov 
mal podpísaný práve Mikloš. 
Ten istý politik, ktorý bol mi-
nistrom pre správu a privati-
záciu národného majetku vo 
vláde Jána Čarnogurského v 
rokoch 1991 až 1992, ktoré 
sa tiež negatívne odrazili na 
ekonomickej kondícii Slo-
venska. Môžeme teda pouva-
žovať nad tým, či Mikloš potom, 
ako vymenil VPN za ODÚ, po-
tom DÚ za SDKÚ nie je dnes aj 
za problémami SDKÚ?
Pokladníci Palacka, respektíve 
jeho manželka Valentová a Ku-
cej určite vedia viac, než len bý-
valý politik Peter Kresánek, kto-
rý hovoril v medializovanom liste 
o pozadí, ktoré vraj „berie Gabo 
alternatívne“. Nečudo, že Dzu-
rinda pri vystúpeniach na verej-
nosti odkazuje novinárom, že 
na ich otázky bude odpovedať 
písomne. Musia jednoducho 
premyslieť každé slovíčko, 
aké použijú. Inak sa zjavne 
zapletú do vlastných lží ešte 
viac. Nakoniec, začínali vlád-
nutie po roku 1998 kauzou 
podplácania novinárov. Kon-
čili svoju vládu o osem rokov 
kauzou podplácania poslancov. 
A existenciu strany SDKÚ skon-
čia zrejme prevalením škandá-
lu, že boli sami podplácaní?

STANISLAV HÁBER

Kauzami pokrivený obraz sdKú-ds
Kauza financovania SDKÚ zjavne napriek na oko ostrým 
vyjadreniam neotriasla Ivetou Radičovou až natoľko, ako 
by sa mohlo zdať. Na otázku, či ešte dôveruje Mikulášovi 
Dzurindovi odpovedala protiotázkou, či dôveruje Rober-
tovi Ficovi. Nie je to tak dávno, čo Radičová oznamovala, 
že v politike končí. Dokonca svoje vyhlásenie inovovala aj 
po kauze financovania ich strany, ale zrazu je všetko inak.

„Tento krok robím predovšetkým preto, 
aby volebná kampaň bola o ľuďoch, o 
programoch a o skladaní účtov Rober-
ta Fica a jeho vlády,“ vyhlásil Dzurinda. 
Druhým dôvodom, prečo sa tak rozhodol, 
je podľa neho to, že tento svoj krok spája s 
nádejou, že prispeje k stmeleniu demokra-
tickej opozície a k posilneniu predpokladov 
na jej tesnejšiu spoluprácu. 
„Je úplne jasné, že ak chceme, aby Slo-
vensko nastúpilo po voľbách iný kurz, 
ak chceme, aby sa vrátilo na cestu sluš-
nosti, zápasu proti korupcii, na cestu 
hľadania riešení ako privodiť hospodár-
sky rast, potrebujeme vytvoriť súčasnej 
vláde alternatívu,“ povedal. Zdôraznil, že 
ak by bol rok pred voľbami, takýto krok neu-
robí. „Musel som zvážiť všetky okolnos-
ti,“ poznamenal. 
„Rozhodujúcim stimulom pre mňa bolo 
to, že som pochopil, o akú obludnú hru 
sa Robert Fico pokúša,“ pokračoval. Pre-
miéra zároveň vyzval, aby prestal zneužívať 
vládnu pôdu na stranícku politiku a aby sa 
s ním stretol v priamej televíznej debate. 

„Aby konečne prestal so šírením neuve-
riteľných lží, ktorých sa dopúšťal. Nech 
si vyberie deň, nech si vyberie hodinu 
a môže si vybrať aj televíznu stanicu,“ 
zdôraznil. „Pekne a rád sa s ním poroz-
právam,“ dodal. Témou volebnej kampane 
nemôže byť podľa Dzurindu „kamufláž Ro-
berta Fica“.
Ako predseda strany, ktorým naďalej zostá-
va, sa Dzurinda bude podľa vlastných slov 
trpezlivo venovať kampani a tiež odpovedať 
na otázky novinárov. „Nie na Ficove otáz-
ky, na vaše otázky,“ podčiarkol. Odchod z 
politiky Dzurinda napriek svojmu rozhodnu-
tiu nekandidovať nechystá. „Samozrejme, 
že nie. Som v najlepších rokoch. Nikdy 
som sa tak na kampaň netešil ako te-
raz. Aj sa teším. O to viac a tvrdšie pôj-
dem v kampani medzi ľudí, nech sa mi 
Fico ukáže na oči aj v televízii aj medzi 
ľuďmi,“ poznamenal s tým, že o tom, čo 
bude robiť po parlamentných voľbách, za-
čne rozmýšľať až po nich.
O tom, kto bude lídrom volieb, rozhodnú 
podľa jeho slov všetci členovia strany, ktorí 

sa zúčastnia primárnych volieb 27. februá-
ra. „Budeme mať dobrého lídra, bude-
me mať dobrý program a máme dobrý 
záujem,“ zdôraznil Dzurinda.
Vyjadrenia premiéra Roberta Fica oko-
mentoval so slovami: „Je to lož, nehodná 
predsedu vlády.“ Ako však uviedol, jeho 
tlačovku nesledoval. „Robert Fico ma 
zaujíma len do tej miery, ako ho poslať 
preč, ako zbaviť Slovensko tejto oblud-
nej politiky. Na každom kroku robí Slo-
vensku hanbu,“ zdôraznil.
Podpredseda SDKÚ-DS Ivan Mikloš potvr-
dil, že Mikuláš Dzurinda má jeho plnú dôve-
ru a takisto má dôveru všetkých popredných 
predstaviteľov strany, ktorí sa na tlačovej 
konferencie zúčastnili (Iveta Radičová, Mi-
lan Hort, Lucia Žitňanská, Jana Dubovcová 
- nie je členkou SDKÚ-DS a Eugen Jurzyca 
- pozn. TASR). „Rozhodnutie pána pred-
sedu Dzurindu chápem jednoznačne 
ako spôsob, ako vytvoriť priestor svojim 
kolegom a aj samému sebe na to, aby 
sme mali možnosť občanom predstaviť 
program, víziu postupu, smerovania tej-
to krajiny po prichádzajúcich voľbách,“ 
povedala Radičová s tým, že je absurdné, 
aby nosnou témou volieb bolo správanie sa 
jedného politického subjektu spred desia-
tich rokov. (TASR)

dzurinda nebude kandidovať vo voľbách
Predseda SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda nebude kandidovať v najbližších 
parlamentných voľbách. Oznámil to na tlačovej konferencii. Kto bude 
lídrom kandidátky najsilnejšej opozičnej strany, nekonkretizoval. Roz-
hodnú o tom primárne voľby. 

O oficiálnej verzii zdôvodňujúcej opozičný ná-
vrh na odvolanie ministra vnútra Roberta Ka-
liňáka sa už napísalo toľko, že považujem za 
nekorektné ju opätovne pripomínať. Konečne, 
hlasovanie o vyslovovaní nedôvery ministrovi vnútra 
vyznelo jednoznačne v jeho prospech. Po sedem-
hodinovej rozprave za odvolanie R. Kaliňáka hlaso-
valo len 44 z 97 prítomných zákonodarcov. Na od-
volanie člena vlády je pritom potrebná nadpolovičná 
väčšina, teda aspoň 76 poslancov parlamentu. 
Opozičný návrh neprišiel podporiť ani kvázi jej 
súčasný líder Mikuláš Dzurinda. Keby chcel, 
tak by si určite tých pár minút aspoň na hlaso-
vanie asi našiel. Naopak, ministra Kaliňáka pri-
šlo podporiť približne 600 policajtov. Podľa vy-
jadrenia predsedu Odborového zväzu polície v SR 
Miroslava Litvu, ako i prítomných policajtov, všetci 
prišli svojho ministra podporiť dobrovoľne. Prišli mu 
vyjadriť svoju vďačnosť za zlepšenie svojich pra-
covných podmienok pri výkone náročnej policajnej 
služby, ako i sociálneho zabezpečenia. Túto ich 
spontánnu podporu sa opozícia snaží obrátiť proti 
R. Kaliňákovi. Prítomnosť členov policajných od-
borov pred budovou Národnej rady SR, podľa 
nezávislého poslanca NR SR Vladimíra Palka 
(zvoleného za KDH) bola na hrane zákonnosti, 
pretože policajt nesmie vyvíjať činnosť v pro-
spech politickej strany. Bývalý minister vnútra V. 
Palko v skutočnosti takto priznal, že opozícii nešlo 
ani tak o odborné posúdenie R. Kaliňáka, ale o poli-
tikárčenie s cieľom opäť sa aspoň na chvíľu zviditeľ-
niť. Veď našu opozíciu čím ďalej tým viac straší, že 

by si mohla opozičnú diétu od moci predĺžiť o ďalšie 
štyri roky. Stále veľmi vysoké voličské preferencie 
Smeru-SD by v období pred voľbami chceli stoj čo 
stoj narušiť. Keďže žiadne opodstatnené argu-
menty nemajú, tak sa usilujú nafukovať všetko 
čo sa len dá. Ich obľúbenou metódou sa stalo 
škandalizovanie ministrov vládneho kabinetu 
Roberta Fica. 
Tak ako v predchádzajúcich 13-tich prípadoch, 
ani pri R. Kaliňákovi im ich zámer nevyšiel. Teraz 
dokonca utŕžili až debakel. Pri odvolávaní ministra 
vnútra bolo evidentné, že Vladimír Palko, bývalý 
minister vnútra za KDH v Dzurindovej vláde, žiarli 
na Kaliňákovú obľúbenosť. Má načo. Jeho obľúbe-
nosť však netkvie len v šarme, ale v náročnom prí-
stupe k napĺňaniu programového vyhlásenia vlády v 
podmienkach rezortu vnútra. Pričom osobne sa 
angažuje aj pri vytváraní dobrých materiálnych 
podmienok pre výkon nezávideniahodnej čin-
nosti policajtov, ako i pri zlepšovaní sociálneho 
zabezpečenia všetkých príslušníkov rezortu. Je 
to cesta náročná, ale ako ukázalo parlament-
né hlasovanie o dôvere i spontánna podpora 
policajných odborárov, je to cesta k úspechu. 
Vladimír Palko mal ako minister vnútra rovnakú príle-
žitosť. Nevyužil ju. Namiesto riešenia problémov sa 
zrejme viac venoval politizovaniu a preto len ťažko 
by sme mohli vylúčiť podozrenie, že mohol využívať 
svoje postavenie i na prospech politických cieľov 
KDH. Aj preto by teraz nemal závidieť Kaliňákovi 
masovú podporu policajtov, ale by si mal skôr spy-
tovať svoje svedomie. VLADIMÍR DOBROVIČ

Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (vľavo) a minister vnútra Robert Kaliňák. 
 FOTO TASR - Tomáš Halász

spoNtáNNa podpora miNistrovi

Bývalí poslanci KDH (dnes už nezávislí po-
slanci NR SR) Vladimír Palko a Pavol Minárik 
až v opozícii začali s hľadaním cesty k de-
mokracii. Predkladajú návrh na zmenu roko-
vacieho poriadku Národnej rady Slovenskej 
republiky. Podľa nich stiahnutie predložených 
návrhov z programu schôdze parlamentu by 
malo byť umožnené len so súhlasom predkla-
dateľa. Zaujímavé na tom je, že počas takmer 
osemročného vládnutia sa bez začervenania 

obidvaja podieľali na zamietaní návrhov opozí-
cie. Až po nedobrovoľnom pôste v opozičných 
laviciach, akoby sa Palko s Minárikom prebudili 
z letargie sebauspokojenia. Odrazu je pre nich 
doterajšia prax už v rozpore s ústavným právom 
poslancov vyvíjať zákonodarnú iniciatívu. Škoda, 
že na to potrebovali skoro štvorročnú opozičnú 
diétu. Žiaľ, svoju príležitosť zmeniť niečo už pre-
mrhali, ako bohu rovní politici vládnej koalície 
SDKÚ-DS, KDH a SMK.  (vič)

OpOzičná DiéTa zabrala

obchodníci s veľkými ilúziami
Dokončenie z 1. strany
Chyby a omyly, ktorých sa dopustili v rokoch vládnutia zamlčujú 
a prehlušujú neustálymi útokmi na vládnu koalíciu. Vymysleným 
kauzám, vyrobeným škandálom a pravidelnému strašeniu obča-
nov už len málo kto uverí. Aj príliš veľká dávka sebachvály 
a zdôrazňovania veľkej „zásluhovosti“ pri výpredaji strate-
gických podnikov a presadzovaní protiľudových reforiem v 
rokoch 1998 – 2006 spôsobili nielen veľkú nedôveru ob-
čanov voči ich arogantnej politike, ale mierou vrchovatou 
prispeli k nebezpečnej rezignácii podstatnej časti obyvateľ-
stva. Malý záujem o veci verejné to jednoznačne dokazuje 
a potvrdil sa veľmi nízkou účasťou voličov v troch voľbách 
v minulom roku. V radoch opozície niet síl ani profesionálnej 
schopnosti argumentmi a hodnotným programom, aj pozitívnym 
pohľadom bojovať za zlepšenie postavenia a vážnosti v spoloč-
nosti. Trvalá ostrá kritika vládnej koalície, znôžka fráz, ktorými 
páni z SDKÚ a KDH ohurujú národ už naozaj väčšinu občanov 
otravujú. Toť nedávno KDH ako prvé vo veľkom predstihu pred-
stavilo kandidátov na miesta poslancov v NR SR. Predseda Ján 
Figeľ na tlačovej besede veľmi dlho hovoril o budúcnosti strany, 
o jej zámeroch, aj nereálnych cieľoch. Nepresvedčivo kľučkoval, 
filozofoval a rôznymi frázami napĺňal všeobecné vety. Nič nové, 
progresívne nepovedal, iba uspával prítomných. Keď tak vystu-
poval na pôde Európskej únie, potom sa niet čo čudovať, že pre 
Slovenskú republiku veľa užitočného a potrebného neurobil. 
O výraznej zmene pomerov v KDH a SDKÚ nemôže byť ani reči. 
Dlhoročný programový stereotyp, v ktorom dominuje znevažova-
nie politických protivníkov, mierna agresivita a arogancia niekto-
rých jednotlivcov vo vedeniach obidvoch strán a mnoho nereál-
nych predsavzatí nemôže priniesť široko propagovaný úspech v 
júnových parlamentných voľbách.  JOZEF KUCHÁR
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KAUZy A LAVÍNA
Podozrenie na špinavé penia-
ze, ktorými sa údajne financova-
la SDKÚ-DS, rozoberajú médiá 
dôkladne už niekoľko dní. Naj-
dôslednejší novinári pripomína-
jú ďalších desať najväčších káuz 
Dzurindových vlád. Ďalší pridá-
vajú aj kauzy Ficovej vlády, či už 
vysvetlené a uzavreté prípady 
iných strán. Čitateľ stráca pre-
hľad, je z toho všetkého unave-
ný a nas..., pardón nahnevaný. 
Je v úlohe osla, ktorého ukona-
lo stokrát nič.
Najčastejšie počúvam otáz-
ku: Stalo sa už niekomu nie-
čo? Iba sa hovorí a nič sa nero-
bí. Kauzy sa nabaľujú jedna na 
druhú ako snehová lavína, valia 
sa, ale nikoho nestrhávajú. Mož-
no by bolo lepšie prirovnať ich 
ku guličke, ktorú pred sebou tla-
čí hovnivál. Je stále väčšia, ale 
neškodná. Naopak, chrobák má 
poživeň na horšie časy. Tak ako 

majú na horšie časy uložené aj 
tunelári. Generálny prokurátor 
povedal, že kauzu prešetrí. Ver-
me že bude dôsledný a že táto 
kauza bude prvá v našej porevo-
lučnej histórii, ktorá skončí od-
súdením aktérov, alebo oslobo-
dením od podozrenia. Tak ako 
mali skončiť všetky kauzy v mi-
nulosti. Keď bude platiť zákon-
nosť bez výnimky, prestanú hov-
niváli patlať svoje guličky. Lebo 
tento chrobák nemá rád, keď 
mu niekto jeho guličku zničí. Ide 
patlať do iného revíru.
 
ZAPLATIA POKUTy, 
PôJDU AJ SEDIEť?
Maďarská vláda sa rozhodla 
vytvoriť fond, z ktorého budú 
platiť pokuty za porušenie ja-
zykového zákona. Akoby vy-
zývali: porušujete zákon, my 
to za vás zatiahneme. Hovo-
ria, že to spravili preto, aby 
slovenský občania s maďar-

skou národnosťou mohli slo-
bodne používať svoju ma-
terinskú reč. Ale zákon je 
najmä o používaní slovenči-
ny na území Slovenska. Keby 
dostal pokutu starosta, ktorý 
oznam v miestnom rozhlase 
prečítal iba v maďarčine a nie 
aj po slovensky, bolo by to za 
používanie materčiny?
Maďarská vláda zvolila veľ-
mi neobvyklý spôsob medzi-
národných vzťahov, ktoré sú 
postavené na zásade nemie-
šania sa do vnútorných vecí 
iného štátu. Keď niekto po-
ruší zákon, musí prijať trest. 
V Maďarsku to takto nefun-
guje? Potom mám pre nich 
návrh. Nech vytvoria skupi-
nu dobrovoľníkov a keď ob-
čan Slovenska s maďarskou 
národnosťou urobí dopravný 
priestupok za ktorý je basa, 
nech to za neho ide odsedieť 
dobrovoľník z Maďarska. Ab-

surdné? Áno, rovnako ako 
pre plácanie pokút.

ĎURKOVSKéHO 
GéNIUS LOCI
Bratislavské PKO bude zbúra-
né. Ale primátor Andrej Ďurkov-
ský je spokojný, pretože na tom 
istom mieste bude postavená 
kultúrna sála v ktorej sa budú ro-
biť programy a tak „vyšiel v ústre-
ty časti verejnosti, ktorá mala zá-
ujem, aby v tejto lokalite zostala 
zachovaná kultúra a genius loci 
tohto priestoru“ povedala jeho 
hovorkyňa. A kde sa stratila bu-
dova o ktorú išlo predovšetkým?
Teraz Ďurkovský bude kandido-
vať do parlamentu. Jeho rodné 
KDH usúdilo, že má kvalifikáciu 
na veľkú politiku. Kauza PKO to 
potvrdila. Ale chcú občania takú 
politiku? Keď súčasný primátor 
odíde z radnice, ešte dlho tam 
bude strašiť jeho genius loci.

JOZEF šUCHA

GlOSár Slovenského rozhľadu

MANDÁT SEM, MANDÁT TAM
Vedia si na správy z kuloárov 
vyčkať. Potom chladnokrvne 
preoblečú tričká. 

POSLANECKé VRENIE A 
ZRENIE
Už majú za sebou čas nezre-
lých malín. Už je ich porad-
com vlastný adrenalín. 

SILA NEžNEJ AURy
Na ich slávnom pracovisku, 
to je vám len kino! Jedni tam 
spia sťa na ihlách, druhí na 
vavrínoch. 

AKO PUTOVAť K SVETLýM 
ZAJTRAJšKOM
Na to máme jedNoduchý, spoľah-
livý Návod: Fakty Nechať histori-
kom, mýtmi kŕmiť Národ!

POKROK NIK NEZASTAVÍ 
Dnes nám už netreba písať 
anonymy. Môžeme na seba 
pľuvať cez noviny. 

POVINNÁ DAň
Keď ti dajú skvelú šancu, 
keď ta prizvú k nóbl tancu, 
čakajú za dobré slovo, že ich 
natrieš na ružovo. 

AZyL
Náš funkčný parlament bez-
pečne skryje aj tých, čo 
utiekli z psychiatrie. 

VýZVA
Pravidlo nové nech sa ujme 
na ceste k slobodnému kra-
ju: Len beduínom tolerujme, 
akú púšť za sebou zanecha-
jú. 

KARIéRISTOM
Podporím vás dobrou radou: 
Inšpirujte sa vždy zradou
 
DOBRÁ RADA
Prevráť kabát, získaš rabat!

IDEALISTICKý NEZMySEL
Sedem statočných spolu vraj 
neporazí nik. Až sedem ta-
kých spolu? To je filmový trik!

KATAPULT
Chceš mať svoje teplé kres-
lo? Vymysli si nové heslo! Ak 
ozaj chceš skvelú rentu, pre-
bi sa do parlamentu!

pOliTiCKé 
SEnTEnCiE

MILAN KENDAPhDr. MILAN PIOVARČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

Nie je nič rýchlejšie, čo by 
mohlo súperiť s rýchlosťou 
myšlienky. Spôsob reči je ob-
razom ducha a s tým súvisí aj 
myšlienkový pochod člove-
ka. Preto niekedy povieme aj 
takéto hodnotenie: Aký muž, 
taká je aj jeho reč. Môžeme si 
to dovoliť povedať, ak vychá-
dzame z toho, že naše myš-
lienky sú slobodné a slobod-
ne ich môžeme vysloviť. O 
vetroch hovorí moreplavec, 
vojak vypočítava rany utŕže-
né v boji, pastier zasa hovo-
rí o svojich ovečkách. Koľko 
ľudí, toľko námetov, ale reč-
ník musí dbať na tri veci: čo 
hovorí, kde to hovorí a ako 
to hovorí. Filozofiu môže člo-
vek predstierať, výrečnosť 
nie. Prvou požiadavkou vý-
rečnosti je jasnosť. Nech čo-
koľvek hovoríš, buď stručný, 
aj keď chápavá myseľ vní-
ma tvoje slová a vie ich verne 
uchovať. A čo robí ľudí výreč-
nými? Je to nadšenie a sila 
ducha. Hojnosť námetov ve-
die zasa k hojnosti slov. Pre-
to platí, že nemôže dobre ho-
voriť ten, kto nie je znalý veci. 

Napríklad je ťažké vyjadriť 
najmä veci všeobecne zná-
me, ak nevieme povedať nič 
viac než to, čo už pred nami 
niekto povedal. Každé slovo, 
ktoré neslúži ani na pochope-
nie, ani na ozdobu, môžeme 
nazvať chybným. Ale najpro-
tivnejšie sú namyslené reči. 
V spoločnosti sú však naj-
vzácnejšie časy, keď si mô-
žeme myslieť čo chceme, a 
hovoriť čo si myslíme, pod-
ľa známeho výroku mysliteľa 
Senecu: „Nech je naším naj-
väčším predsavzatím, že čo 
si myslíme, hovorme, a čo ho-
voríme, to si myslíme – nech 
súhlasí reč so životom. Je 
hanebné inak hovoriť a inak 
myslieť, ale ešte hanebnej-
šie je inak písať a inak mys-
lieť.“ Ale pozor aj na lichôtky 
v reči. Lichotivá reč má svoj 
jed. V lichotení zlého človeka 
sa skrývajú nástrahy, a preto 
najhorším druhom nepriate-
ľa je lichotník. A ak raz vypus-
tíme slovo z úst, už nikdy ho 
nevezmeme späť. Rozpoznať 
vhodnú chvíľu, kedy treba ml-
čať a kedy hovoriť, je priam 
majstrovstvom. Kto nevie ml-
čať, nevie ani hovoriť. Známa 
je sentencia, ktorá sa používa 
v rôznych obmenách – keby 
si bol mlčal, zostal by si filo-
zofom. 

ničÍ aKO pOvODEň
Pred krízou sa v podstate utiecť nedá. Je to asi niečo ako povodeň. 
Možno sa síce pred ňou skryť na vyššom poschodí domu, alebo 
odplávať na záchrannom člne, ale po návrate majiteľovi zvyčajne 
zostanú oči len na plač. Všetko je zničené a spustošené. 
Kríza takto zasahuje všetky sféry výroby a hospodárstva, ale azda najvy-
puklejšie výrobu a predaj osobných automobilov. Tak to bolo aj v uplynu-
lom roku v Európe. Veď niektoré krajiny EÚ zaznamenali až 80-percentný 
prepad predaja vozidiel. To je už skutočne veľmi veľa. V celoeurópskom 
hodnotení však pokles predaja nebol až taký výrazný – predstavuje v po-
rovnaní s rokom 2008 iba 1,6 percenta. Pritom však sú krajiny, v ktorých 
predaj áut dokonca stúpol! V Nemecku takmer o štvrtinu! Samozrejme, 
najväčšiu zásluhu na tom má šrotovné. Medzi tých niekoľko krajín s ras-
tom predaja v čase hospodárskej krízy v porovnaní s rokom 2008 patrí 
aj Slovensko – so 6,7 %. Aj to je zásluha už spomínaného šrotovného, 
ktoré naša vláda zaviedla veľmi rýchlo, bez zbytočných administratívnych 
prieťahov a zdržiavaní. Na veľké prekvapenie spočiatku proti zavedeniu 
šrotovného vystupovali ekonómovia z tábora opozície. Bolo to nepo-
chopiteľné a doteraz sa nevie, či to bol len jeden z pravidelných útokov 
proti vláde, alebo dokonca obrovská neschopnosť ekonomicky myslieť a 
predvídať vývoj predaja automobilov po spustení tejto formy pomoci štátu 
výrobcom, predajcom i samotným zákazníkom. Akosi sa ani nechce veriť, 
že títo ľudia si sami sebe nahovárajú, ako majú v malíčku všetko, čo súvisí 
s oživením hospodárstva v čase krízy. Nuž, pokiaľ si to myslia sami o 
sebe, to by ostatným natoľko nevadilo. Oveľa horšie je však to, že svoje 
názory o „zvrátenosti šrotovného“ mohli prejavovať aj v tzv. mienkotvor-
ných médiách, pôsobiacich na Slovensku, ktoré však rozhodne nemož-
no nazvať slovenské. V súvislosti so šrotovným sa na Slovensku predalo 
takmer 40-tisíc áut. Na tento projekt prispel štát celkovou čiastkou 55,3 
mil. eur.   VLADIMÍR MEZENCEV

Trest za podvod
Bývalého riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR) v Prešove Eduarda S. odsúdil 25. 1. 2010 samo-
sudca špecializovaného trestného súdu na trest 18 mesia-
cov, ktorého výkon mu odložil na skúšobnú dobu troch ro-
kov. Okrem toho mu uložil aj peňažný trest 660 eur a v prípade, 
že by ho nesplnil, uložil mu náhradný trest, a to ďalších päť me-
siacov. Súd uznal bývalého riaditeľa spomínaného úradu vinným 
zo spáchania pokusu podvodu a pokračujúceho trestného činu 
podvodu. Prokurátor sa vzdal práva odvolať sa voči spomínané-
mu verdiktu súdu. Rovnako tak aj právny zástupca Eduarda S., 
ktorý to po vynesení rozsudku urobil aj za svojho mandanta. Ten 
sa na pojednávaní na vlastnú žiadosť nezúčastnil a mal tri dni na 
to, aby sa voči rozsudku odvolal. Exriaditeľ už v auguste 2007 
dostal trest 30 mesiacov väzenia a zároveň aj peňažný 
trest 660 eur. Podľa súdu sa totiž podarilo jednoznačne preuká-
zať, že bývalý riaditeľ si v roku 2004 minimálne od troch podria-
dených vypýtal mimoriadne odmeny, ktoré im predtým udelil a 
následne ich žiadal pre seba. Súd bral do úvahy aj to, že úradník 
sa pokúsil o podvod, keď žiadal od svojich ďalších podriadených 
peniaze za zachovanie ich pracovných miest. V priebehu proce-
su proti exriaditeľovi svedčili aj ďalší jeho podriadení, od ktorých 
žiadal časť peňazí, ktoré dostali ako odmenu.  (TASR, krátené)

Túto otázku si autor Vladimír Mazencev položil 
v novinách Slovenský rozhľad č. 1/2010 v sú-
vislosti so štátnymi sviatkami resp. dňami pra-
covného pokoja. Porovnaním dospel k záveru, 
že viac než Slovensko, ktoré má 15 dní pracov-
ného pokoja, má Belgicko, ktoré vedie 16-timi 
dňami pracovného pokoja. Možnosť „dobehnu-
tia“ by sa podľa autora článku rysovala ustano-
vením za deň pracovného pokoja aj 31. decem-
ber – teda „...Silvester by nemal byť pracovným 
dňom, ale štátom uznaným dňom pracovného 
pokoja...“ A že prečo? Nuž zo všakovakých, v 
článku uvedených dôvodov, s ktorými možno 
súhlasiť, ale aj vážne polemizovať. Osobne 
som toho názoru, že ak Silvester je dňom pra-
covného pokoja iba vo švédsku, Slovensko sa 
nemusí vôbec od hanby červenať, že aj keď nie 
naplno, ale predsa v tento deň Slováci pracujú.
Čo však k červenaniu by mohol byť dôvod, je sku-
točnosť, ako Slováci oslavujú prvý deň nového 
roku, ktorý je dňom pracovného pokoja. Klamala 
by som, ak by som tvrdila, že ho neoslávia  ako 
príchod nového začiatku 365 dní nového roka. Je 
však smutné, že ho prevažne oslavujú bez historic-
kého povedomia významnej udalosti z roku 1993, 
keď vznikol samostatný zvrchovaný štát – Sloven-
ská republika. Úctu a pozornosť tento deň štátneho 
sviatku by si zaslúžil už aj preto, že naši rodičia a 
pra-prarodičia veľmi dlho túžili a zasadzovali sa o 
vytvorenie plnokrvnej slovenskej štátnosti a až na-
šej generácii sa to v roku 1993 podarilo. 

Osobitne treba spomenúť aj vysoko kultivovaný 
spôsob akým sa to stalo. Keď som ako ministerka 
spravodlivosti v hoteli Bôrik stála vedľa vtedajšieho 
predsedu vlády V. Mečiara, ktorému v mene jed-
notlivých štátov veľvyslanci a vyslanci tlmočili prejav 
uznania a akceptácie vzniku Slovenskej republiky, 
vnímala som, že zároveň vyjadrovali kompliment 
spôsobu, akým sa táto významná historická udalosť 
udiala. Som presvedčená, že máme na čo byť hrdí 
a čo oslavovať každý rok 1. januára. 
žiaľ, realita je iná. Slov, pripomínajúcich vý-
znamnú historickú udalosť vzniku našej štát-
nosti sme  tento rok počuli veľmi poskromne, 
až nedôstojne málo. žiadne vztýčenie štátnej 
vlajky na štátnych úradoch a inštitúciách, ako-
by vymizol pocit hrdosti a vlastenectva. Prečo? 
Veď iné národy hrdo oslavujú významné dni 
svojej histórie. Napríklad Američania dňom „vďa-
kyvzdania“ prejavujú svoje vlastenectvo a oslavu 
vzniku štátnosti veľmi spontánne bez obavy z obvi-
nenia z nacionalizmu.
Myslím si, že problémom Slovákov nie je počet dní 
pracovného pokoja v kalendárnom roku, ale to, 
ako a či tieto dni pracovného voľna vôbec občania 
vnímajú ako sviatky významných štátnych udalostí.  
S ľútosťou sa mi natíska pocit, že prevažne nie.  
A že prečo naši občania a predovšetkým naša mlá-
dež nie – nad tým by sme sa mali veľmi skoro za-
myslieť...

Prof. JUDr. KATARÍNA TóTHOVÁ DrSc.
poslankyňa NR SR

ad: Dobehneme belgičanov?

S veľkým záujmom som si prečítal článok V. 
Boršanského s horeuvedeným názvom v čísle 
27/2009. Bol napísaný exaktne, cielene a verím, 
že ho prečítalo veľa ľudí – aj zo slovenskej pravice. 
Pretože ona v časoch svojho vládnutia túto proble-
matiku iba obchádzala, resp. zakrývala rôznymi de-
klaráciami, ale nič konkrétne neuviedla do praxe. 
Dnes sa uplatňuje Strednodobá koncepcia rozvoja 
rómskej komunity, z ktorej sa odvíjajú ďalšie kon-
krétne kroky smerujúce k pozdvihnutiu najzaosta-
lejšej časti rómskej komunity u nás – vyčlenených 
osád. Tých je na území Slovenska, podľa posled-
ných štatistických údajov, asi 800, plus viac ako 
200 mestských a prímestských get, kde žije asi 
180 000 ľudí. Problémových je okolo 350 osád. 
Mňa zaujal hlavne záver spomínaného článku, kde 
autor uvádza ako jedno z možných východísk zme-
ny prístupu Rómov k majorite a opačne, t.j. zave-
denie tzv. násilnej pozitívnej diskriminácie. Vyme-
noval 7 bodov k jej realizácii – pripomeniem ich: 
1) Riešiť ich bytovú otázku na základe doterajších 
skúsenosti. 2) Uzákoniť pre všetkých mužov od 18 
do 62 rokov povinnosť pracovať (samozrejme štát 
musí pre nich vytvoriť pracovné miesta). 3) Zaviesť 
povinnú bezplatnú predškolskú dochádzku pre 
všetky rómske deti. 4) Dôsledne kontrolovať do-
držiavanie povinnej školskej dochádzky rómskych 

detí. 5) Vytvoriť odborné školy a internáty zamera-
né na prípravu rómskych detí. 6) Prispievať, v urči-
tých prípadoch až plne financovať stravu rómskym 
deťom v školských zariadeniach a internátoch. 7) 
Vytvoriť zo samotných Rómov aktivistov pre dodr-
žiavanie uvedených opatrení. 
Ide o presné vystihnutie najvypuklejších prob-
lémov tejto menšiny u nás, keď ešte k tomu 
pripojíme otázky zdravotnej starostlivosti. 
Avšak mnohé štúdie za uplynulé dva roky ukázali, 
že väčšina Rómov z uvádzaných vyčlenených osád 
na Slovensku sa nechce adaptovať na fungujúce 
spoločenské normy majoritnej väčšiny. A tak jej 
snaženie – podpora v podobe eurofondov – nie-
kedy nesplní svoj účel. Preto súhlasím s názorom 
p. Boršanského, že zlepšovanie situácie vyčlene-
nej časti rómskeho obyvateľstva na Slovensku sa 
nemôže zaobísť bez ich spoluúčasti na odstraňo-
vaní handicapov, ktoré sa pre nich nahromadili v 
priebehu stáročí spôsobom ich života. Je a bude 
to proces trvajúci ešte desaťročia, však správne 
sa začal. Pretože realita je tvrdá a štatistiky neo-
mylné. Ukazujú, že v roku 2020 sa na Slovensku 
dospelá rómska populácia v porovnaní s dnešným 
stavom zvýši o 100 %, dnešné 8 až 10-ročné deti 
sa stanú dospelými a ...?

Mgr. ARPÁD POPéLy

ad.: Kríza rómskej národnej a etnickej identity



	 5	 NÁZORY	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Február	2010

Na prelome roka sa na Slovensku rozhorel 
prudký spor v ktorom ide o veľa. Najvyššie slo-
venské orgány a ústavní činitelia, ako aj predsta-
vitelia hlavného mesta, začali dostávať protest-
né listy so stanoviskami a argumentmi, prečo by 
v hlavnom meste pred múzeom, budovou Slo-
venského národného múzea, mala stáť koneč-
ne socha výraznej zakladateľskej osobnosti slo-
venského múzejníctva Andreja Kmeťa. 
Problém spočíva v tom, že namiesto pamät-
níka, ktorý odhaľoval kedysi v roku 1988 
dr. Gustáv Husák vo funkcii vedúceho pred-
staviteľa (generálneho tajomníka) komunis-
tickej strany a prezidenta československé-
ho štátu, by teraz mala stáť – bez zjavných 
súvislostí – socha dr. Tomáša G. Masaryka. 
Miesto pôvodného pamätníka sa uprázdni-
lo, mesto ho prepožičalo starému mestu, 
to zasa občianskej organizácií, tá vyhlási-
la zbierku (ide o cca 15 000 eur), ktorá ma 
pokryť náklady na trojmetrovú sochu a troj-
metrový podstavec. 
Odporcovia tohto projektu a „komárňanskej ad-
ministratívnej technológie povoľovania pamätní-
kov“, však zastávajú názor, že v hlavnom meste 
na hlavných miestach by sa mali 

STAVAť PAMäTNÍKy 
inak. Nie je to záležitosť iba hlavného mesta, ale 
celoslovenská, najmä v takomto konkrétnom 
prípade. Protest viacerých matičiarskych osob-
ností, ktorý je zaiste mienený ako výzva aj ďal-
ším občanom Slovenskej republiky, nepochyb-
ne motivuje známa skúsenosť z Komárna, kde 
tiež samospráva rozhodla mimoriadne kontro-
verzným spôsobom dodnes rozdeľujúcim ve-
rejnosť a trvalo vyvolávajúcim konflikty a napä-
tie. (Dodajme, že okrem toho je to ďalší spor, 
ktorý rozdeľuje verejnosť a predstaviteľov samo-
správy hlavného mesta podobne ako schválené 
búrania známych objektov či vyrubovanie zele-
ne v meste – a to nemožno nezaznamenať.) Aké 
sú argumenty tých, ktorí chcú dosiahnuť pokoj-
né riešenie uprázdneného miesta pre pamätník 
v hlavnom meste štátu, hlavnom meste Sloven-
skej republiky?
Na výročnej schôdzi Únie slovenských noviná-
rov získala podporu prítomných vecnou argu-
mentáciou čestná predsedníčka mestskej orga-
nizácie č. I. Matice slovenskej v Bratislave pani 
Eva Kristínová. Svoj postoj na základe podpo-
ry verejnosti sformulovala do listu primátorovi 
Bratislavy: v týchto časoch robotizujúcej globa-
lizácie, ktoré neprajú duchovným hodnotám tak 
jednotlivcov, ako i celých národov, ich osobitej 
kultúre a tradíciám, nám nezaškodí pripomenúť 
si vzácny odkaz Andreja Kmeťa.

„Národ môj, chráň si svoju dušu,
lebo v nej Ti dala príroda všetko 
krásne čo máš.
Opatruj si v srdci svoje tradície,
lebo ony Ti boli dané do vienka 
aby si nezahynul.“ 

Táto prosba obetavého nezištného milovníka 
slovenskej prírody, slovenského života – jeho 
minulosti, súčasnosti i budúcnosti – je vytesa-
ná do Kmeťovho náhrobného kameňa na Ná-
rodnom cintoríne v Turčianskom Svätom Marti-
ne. Kmeť, za pre nás dnes 

NEPREDSTAVITEĽNýCH OBETÍ, 
veď všetko čo mal, venoval na zhromažďovanie 
svojich vzácnych zbierok, je neodškriepiteľne 
najzaslúžilejším zakladateľom slovenského mú-
zejníctva – Slovenského národného múzea. Na-
vyše v časoch už až besnejúcej maďarizácie! 
Preto ak má byť v Bratislave, hlavnom meste na-
šej vlasti, pred Slovenským národným múzeom 
postavená socha, jediná osobnosť, čo si ta-
kýto pamätník na tomto konkrétnom mieste 
naozaj zaslúži, je práve tento skromný kato-
lícky kňaz. Našou povinnosťou je konečne si 
plne nielen uvedomiť, ale aj zviditeľniť skutoč-
nosť, že si vážime hodnoty, ktoré vytvoril, jeho 
význam a zásluhy, a KONAŤ ! Urobiť STOP ďal-
ším nekompetentným svojvoľným rozhodnutiam 
bratislavských radných pánov a dám. 
Vážený pán primátor, o pamätníkoch a sochách 
pre náš národ tak významných osobností, kto-
ré treba v hlavnom meste našej vlasti nalieha-
vo postaviť, nemôže rozhodovať len primátor 
či magistrát. Bratislava nepatrí len Bratislav-
čanom. Ako metropola našej Slovenskej repub-

liky patrí všetkým občanom štátu. Treba preto 
vytvoriť zodpovednú komisiu zloženú z vý-
znamných osobností kultúry a vedy, ktorá 
odborne a citlivo zvážiac všetky návrhy, zo-
staví harmonogram postupu s ohľadom na 
finančné možnosti mesta i štátu. A toto roz-
hodnutie by mal po schválení NR SR a vlá-
dou SR podpísať v priamej voľbe našich 
štátnych občanov zvolený prezident Sloven-
skej republiky.
 Tu predsa nejde iba o akési mesto alebo 
miesto, ale o hlavné mesto štátu. O reprezentá-
ciu našej republiky i národného vedomia, kultú-
ry a dôstojného 

SEBAVEDOMIA 
jej občanov. O budovanie fundamentu všade 
vo svete ako samozrejmosť predpokladaného, 
a preto i prijímaného vlastenectva, o ktorom sa 
iba u nás vedú toľké inde až nepredstaviteľne 
nepochopiteľné diskusie. O zviditeľnenie na-
šich veľkých osobností, vďaka ktorým sme sa 
napriek všetkému zlému uchovali ako národ.
Nie je mysliteľné, aby Bratislava, ktorej oby-
vatelia majú paradoxne najvyššie výhody 
z toho, že máme vlastný štát, našu Sloven-
skú republiku – najvyššie príjmy a najnižšiu 
nezamestnanosť – sa správala až nepocho-
piteľne vo falošnej snahe byť akože sveto-
vá. Akoby sa hanbila prejaviť ako slovenská 
metropola!
Už aj to jediné súsošie Ľudovíta Štúra, ktoré 
sme našťastie zdedili z minulosti, našim radným 
nevonia a špekulujú nielen potichu, ale už aj na-
hlas a čierne na bielom: vraj ho treba preložiť 
inam a na jeho miesto postaviť znovuvytvore-
ný pamätník cisárovnej Márie Terézie. Vraj tam 
stál (necelých) 30 rokov! Cisárovná mala síce 
Bratislavu rada, veď tu na hrade žila jej milova-
ná dcéra so svojím milovaným manželom, a za-
slúžila sa o borovicové zalesnenie nebezpečne 
sa šíriacich pieskových dún na Záhorí. Na dru-
hej strane však 

ROZHODLA O PREMIESTNENÍ 
slávnej Trnavskej univerzity do Pešti. Takže 
v žiadnom prípade jej význam nepreváži zásluhy 
a význam nášho velikána Ľudovíta Štúra a ďal-
ších štúrovcov. Pamätník nášho Hviezdoslava, 
stojaci oproti historickej budove Slovenského 
národného divadla síce nechávame stáť na svo-
jom mieste, ale tým, že magistrát dovolil posta-
viť pred neho kryté javisko, ho de facto znevi-
diteľnil.
V starom meste nás „reprezentujú“ takéto 
veličiny: Čumil vyliezajúci z kanála, šene-
náci, akýsi paparazzo a napoleonský vojak. 
A propos napoleonoví vojaci na jeho rozkaz 
vyhodili do vzduchu hrad Devín a vďaka nim 
vyhorel Bratislavský hrad. 
A pán profesor Dr. Tomáš Garyk Masaryk?! Pat-
ril síce do tej uznávanej trojice, ale nebyť gene-
rála Dr. Milana Rastislava Štefánika, o ktorom po 
vojne Benešovi napísal: „Já ho tady nechci, nej-
lépe by bylo poslat jej někam za velvyslance“, 
by nikto iný nebol schopný presvedčiť západné 
štáty a USA o potrebe rozparcelovať Žalár náro-
dov, neslávnu Rakúsko-Uhorskú monarchiu, na 
samostatné národné štáty. Za túto jeho arogan-
ciu mu máme byť vďační?
S mimoriadnym znepokojením prijali infor-
máciu, že Miestne zastupiteľstvo Bratisla-
va – Staré Mesto vo svojom uznesení č. 
130/2009 zo dňa 8. 12. 2009 schválilo ná-
vrh umiestniť pred Slovenským národným 
múzeom v Bratislave sochu Tomáša Gary-
ka Masaryka, aj členovia miestneho odboru 
MS v Bratislave. Prečo nás Masarykova so-
cha znepokojuje?
1) Prof. Dr. Tomáš Garyk Masaryk v roku 
1915 vyhlásil: „Slováci jsou Češi, přesto že 
užívají svého nářečí jakožto spisovního jazy-
ka.“
2) Jeho vzťah ku generálovi Dr. Milanovi Ras-
tislavovi Štefánikovi sa ku koncu I. svetovej 
vojny radikálne zmenil a po nej, keď ho viac 
nepotreboval, sa už ako prezident štátu v lis-
te pýta svojho obľúbenca Dr. Eduarda Bene-
ša: „Co uděláme s našim dráteníkem? Já ho 
tady nechci! Nejlépe by bylo poslat jej někam 
za velvyslance.“
3) Prvý československý prezident nebol pre 
väčšinu slovenského národa milovaným „ta-

tíčkom“. Ako signatár Pittsburskej dohody, 
ktorá zaručovala Slovensku v spoločnom štá-
te autonómiu – vlastnú administratívu, svoj 
snem, svoje súdy, a slovenčina mala byť úrad-
ným jazykom v škole, úradoch i vo verejnom 
živote vôbec – svoj podpis neskôr poprel 
a Pittsburskú vyhlásil za zdrap papiera.
4) Koncom leta 1919 šiel Andrej Hlinka na 
mierovú konferenciu do Paríža, aby tam žiadal 
splnenie Pittsburskej dohody, teda autonómiu 
Slovenska v rámci Československej republiky 
a po svojom návrate bol niekoľko mesiacov 
žalárovaný v českých väzniciach.
5) V rozhovore pre francúzsky denník Le pe-
tit parisien 14. 9. 1921 sa vyjadril: „Niet slo-
venského národa, to je len výmysel maďarskej 
propagandy.“ A ďalej „Zakladáme na Sloven-
sku školy, musíme počkať na ich výsledky. 
O jednu generáciu nebude rozdiel medzi dvo-
ma vetvami nášho národa.“ Tieto názory hor-
livo presadzoval a postaral sa o zavedenie 
„československého jazyka“ do slovenských 
škôl. 
6) Počas jeho prezidentovania dochádzalo 
k systematickému odbúravaniu slovenského 
priemyslu a tým k narastaniu nezamestnanos-
ti a biedy širokých vrstiev pracujúceho ľudu, 
čoho dôsledkom bolo masové vysťahovalec-
tvo. Na konci roka 1926 zamestnanosť v prie-
mysle na Slovensku dosiahla iba 68% opro-
ti roku 1914. Lebo už v prvých piatich rokoch 
Československej republiky bolo na Slovensku 
zlikvidovaných 260 priemyselných podnikov, 
ktoré boli väčšinou premiestnené do Čiech. 
V rokoch 1921 – 1937 sa zo Slovenska vysťa-
hovalo 104 tisíc osôb.
7) Nezamestnanosť a bieda boli príčinou via-
cerých štrajkov, pri ktorých českí četníci strie-
ľali do štrajkujúcich robotníkov (Krompachy 
21. 1. 1921, Močenok 5.8. 1921, Nové Mesto 
nad Váhom 14. 6. 1922, Trenčín 22. 9. 1924, 
Dolné Krškany 2. 5. 1928, Košúty 25. 5. 1931, 
Gemerská Hôrka 11. 2. 1933). Pri všetkých 
týchto nepokojoch zostali mŕtvi, zranení, vdo-
vy, siroty a väznení.
8) V októbri 1929 Hlinka v telegrame žiada 
prezidenta Masaryka o pomoc proti tlačovej 
cenzúre na Slovensku. Prezident v odpovedi 
Hlinkovi vyčíta, že argumentuje Pittsburskou 
dohodou, ktorá je podvrhom a falzifikátom.

Svojimi názormi, postojmi a činmi prezident Ma-
saryk zapríčinil, že Slováci veľmi skoro 

VyTRIEZVELI Z TÚžBy 
po bratskom partnerskom spolužití dvoch blíz-
kych národov, a čoraz hlasnejšie sa domáhali 
naplnenia Pittsburskej dohody.
To, čo naštartoval Masaryk, de facto dvakrát 
zapríčinilo rozpad spoločného štátu Če-
chov a Slovákov.
K výzvam sa vyjadrili, ako to konštatuje list Ľud-
mily Hrehorčákovej, aj popradskí matičiari a dô-
razne protestujú proti postaveniu sochy T.G. 
Masaryka pred Slovenským národným mú-
zeom, keďže tam nepatrí a podporujú stano-
visko, že „miesto pred SNM jednoznačne patrí 
zakladateľovi slovenského múzejníctva, katolíc-
kemu kňazovi, zanietenému zberateľovi a zhro-
mažďovateľovi kultúrneho dedičstva, ale aj bo-
tanikovi a skromnému človeku a národovcovi 
Andrejovi Kmeťovi“. Keď už je socha T.G. Ma-
saryka vyhotovená, píše Ľ. Hrehorčáková, tak 
potom ju treba umiestniť na miesta priamo súvi-
siace s pobytom T.G. Masaryka na Slovensku – 
na to sú miesta, kde je dostatok priestoru: v To-
poľčiankach alebo v Bystričke pri Martine, kde 
on a jeho rodina chodila často a trávila dovolen-
ky či letá. Výhrad v stanovisku Ľ. Hrehorčáko-
vej je viacero, všetky hovoria nielen o nespo-
kojnosti, ale znepokojení z potláčania symbolov 
slovenskej štátnosti ako prejavu ľahostajnosti či 
straty identity, nedbalosti či bezradnosti v prístu-
pe k našim dejinám a ich osobnostiam. Býva 
pod lampou tma?, kladie si otázku, keďže ide 
o udalosť v hlavnom meste štátu, teda takpove-
diac rovno pod oknami ústavných činiteľov. Ne-
spokojnosť autorky stanoviska je o to väčšia, že 
sa vyskytlo toľko spochybnení sochy najznámej-
šieho symbolu počiatku našich dejín – knieža-
ťa Svätopluka, ktorá má stáť na hradnom vrchu. 
Všetci autori nesúhlasných protestných stano-
vísk zaslali listy najvyšším ústavným činiteľom, 
ministrovi kultúry, primátorovi hlavného mesta 
ako ak vrcholným predstaviteľom Matice sloven-
skej. DUšAN D. KERNý

Spor, ktorý sa rozhorel, nie je len o soche a hlavnom meste

Zopakuje sa Komárno v bratislave?
Popradskí matičiari navrhujú postaviť sochu T. G. Masaryka v Topoľ-
čiankach alebo v Bystričke pri Martine – na miestach priamo spojených 
s pobytom prezidenta prvej ČSR a jeho rodiny na Slovensku.

Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico, veľvyslanec 
izraela na Slovensku Zeev Boker a námestník izraelského mi-
nistra zahraničných vecí Danny Ayalon na odovzdávaní ocene-
ní „Spravodlivý medzi národmi“ 27. januára 2010 v Bratislave.

 FOTO TASR - Martin Baumann

Neopodstatnená tolerancia
Netreba osobitne zdôrazňovať, že riešenie zložitých problémov, ktoré 
majú dlhodobý charakter a svetová hospodárska kríza ich znásobila, 
si vyžaduje zo strany vlády a parlamentu mnoho vážnych rozhodnu-
tí i veľa dôslednej, cieľavedomej a profesionálnej práce. Významné 
povinnosti majú vysokí úradníci v štátnej správe. Žiaľ, ešte stále na 
dôležitých postoch je až príliš veľa ľudí, ktorí vysoké nároky na od-
bornú pripravenosť nespĺňajú. Terajšia vládna koalícia ich zdedila. Na 
niektoré významné miesta v rôznych úradoch a inštitúciách sa mnohí 
„odborníci“ dostali na základe straníckych tričiek, priateľských či ro-
dinných vzťahov v rokoch vládnutia Mikuláša Dzurindu. 
V tých časoch vysoká profesionalita, skúsenosti a patričné vzdelanie 
neboli veľmi dôležité. Prioritou sa stala vernosť strane. Všetci ostatní, 
a bolo ich veľmi veľa, museli odísť. Na ich miesta nastúpili protekč-
né dietky, ktoré vstupom na ministerskú pôdu veľmi rýchlo nadobudli 
presvedčenie, že ich osvietil lúč vysokého poznania ekonomiky, zdra-
votníctva, školstva, sociálnych vecí, životného prostredia, a najmä 
kultúry. Predstavitelia strán nechceli vidieť chyby a omyly, ktorých 
sa ich nominanti dopúšťali, čím spôsobovali spoločnosti mnohé ne-
napraviteľné škody. Zaujímavé je, že po voľbách v roku 2006 nová 
vládna garnitúra niektoré príliš neschopné, alebo všetkého schopné 
dievčatá a chlapcov nechala na dôležitých postoch. Ich počínanie a 
nízku profesionalitu veľkoryso a neopodstatnene toleruje. Vraj kvôli 
kontinuite. Lenže niektorí zodpovední vládni činitelia si neuvedomujú, 
že v ich radoch je veľa zamestnancov verných Mikulášovi Dzurindovi, 
a práve preto sa dopúšťajú mnohých úmyselných chýb a omylov, kto-
ré veľmi pohotovo využíva opozícia aj médiá.  JOZEF KUCHÁR

pranie peňazí ako hrom
Majiteľom loga SDKÚ-DS je spoločnosť Involve, s.r.o. Jej kona-
teľom je hlavný pokladník strany Igor Kucej, spoločnosť vlastní 
anglická firma Destor Investments LTD, ktorá sídli na rovnakom 
mieste ako Allied Wings.  SDKÚ-DS jej poslala v roku 2004 na 
účet vyše 500.000 eur. Údajne malo ísť o splatenie predchá-
dzajúceho úveru na financovanie strany. Ako ďalej uviedol na 
tlačovej besede, predseda vlády Robert Fico, je to pranie špi-
navých peňazí ako hrom. Čuduj sa svet, namiesto konkrétnych 
odpovedí na závažné obvinenia sa Dzurindovci, tak ako v mi-
nulosti, uchýlili k zahmlievaniu problému. Verejné informovanie 
premiéra R. Fica označil poslanec SDKÚ-DS Milan Hort za zne-
užívanie právomoci.  Pritom bola to práve koaličná vláda SD-
KÚ-DS, KDH a SMK, ktorá pred takmer desiatimi rokmi nechala 
semtexom vyhodiť zadné vchodové dvere na Mečiarovej Elektre 
a jeho rodinný penzión následne obsadili kukláči. Trojnásobné-
ho predsedu vlády, ktorý sa významne zaslúžil o zrod Sloven-
skej republiky a jej inštitúcií nechali predviesť na výsluch ako 
najnebezpečnejšieho teroristu. Kde ste boli vtedy  pán Hort? 
Nebolo práve toto vaše konanie zneužívaním moci, ktoré by ste 
teraz tak radi pripísali premiérovi R. Ficovi?  (vič)

vytvoria Klub nezávislých Ká-dé-há-kov?  
Predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský je presvedčený, 
že keď KDH zatiaľ vyslovene nevylúčilo Smer-SD z prípadnej povoleb-
nej spolupráce, neznamená to súhlas s takýmto spojenectvom. Podľa 
predsedu KDH Jána Figeľa, ich partnerom aj z hľadiska programu je 
SDKÚ-DS. Aj s ohľadom na škandály s financovaním tejto strany bude 
preto zaujímavé, ako zareagujú potenciálni voliči KDH. Tí však v oča-
kávaní sľúbenej slušnej a zodpovednej politiky prezentovanej svojimi  
čelnými funkcionármi asi len ťažko pochopia avizovanú ďalšiu spo-
luprácu s Dzurindovcami, aj s ohľadom na posledné medializované 
škandály v otázke financovania strany. 
Síce možno teraz, po zmene volebného lídra strany, sa nakoniec SD-
KÚ-DS posilní o SaS a Híd, ale biľagu nespoľahlivosti sa tak ľahko 
nezbaví. Veď na predsedníckej stoličke naďalej zostáva Mikuláš Dzu-
rinda a z vedenia strany zatiaľ (2. februára 2010), podľa dostupných 
zdrojov, nikto ďalší sa nechystá nasledovať pokladníka SDKÚ-DS, 
ktorý ponúkol svoju rezignáciu. Dočkáme sa nakoniec po voľbách sa-
mostatného Klubu nezávislých Kresťanských demokratov v Národnej 
rade SR?  VLADIMÍR DOBROVIČ
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Svojou prvoplánovosťou, jasne čitateľným 
extrémizmom politických názorov a náhľa-
dov, zamlčiavaním základných faktov, skrát-
ka svojou zjavnou politickou poplatnosťou 
jej nejaký čas nemôže konkurovať tá spred 
r. ´89 už ani zďaleka. Logický dôvod, pre-
čo sa týmto smerom vyvíja je zjavne v tom, 
že neexistuje relevantný protipól (ani zo 
zahraničia), ktorý by tieto sklony miernil, v 
praxi existuje len jeden oficiálny názor vo 
všetkých „mainstreemových“ médiách. To 
je všeobecne známe. Poslednou kvapkou, 
ktorá ma prinútila napísať tento článok, bol 
zahraničnopolitický komentár SRo z 3.1. 
2010. Nemám ilúzie o dnešom SRo – je 
tvorený ľuďmi zo (okrem iných) SME, či 
Slobodnej Európy, z organizácií, ktoré majú 
jasnú politickú orientáciu a väzbu, presne v 
duchu investigatívnej „kritiky“. Je zjavné, že 
asi na základe tohto kľúča boli programoví 
pracovníci (hlavne) politického spravodaj-
stva vyberaní pred r. 2006, a dnešná vláda 
status quo akceptovala. SRo skrátka nie je 
politicky neutrálny ani vyvážený, čo možno 
dobre ilustrovať aj inštitucionálnymi väzbami 
na určitú časť politického spektra, konkrét-
ne tú ideologicky dominantnú až hegemón-
nu. Napriek tomu, uvedený komentár ma 
zaskočil. Mal som pocit, že počúvam zahra-
ničnopolitický komentár Rádia Reich. 
Zostáva už len dúfať, že pri potláčaní 
banditov a teroristov nebudeme brať na 
nikoho také veľkorysé ohľady, ako do-
teraz...
Komentár SRo bol zameraný na tému „anti-
teroristických opatrení“ a samozrejme s tým 
súvisiacej teroristickej hrozby. Ak by niekto 
čakal vecnú analýzu, čakal by márne. Po-
dobne, ako v diskusnej relácií z čias Sloven-
ského štátu, vypočuli sme si kritiku, v tom-
to prípade doterajšej politiky najmä USA, 
realizovanej prostredníctvom CIA, US Army 
a iných bezpečnostných a spravodajských 
štruktúr. Kritiku za to, že tieto organizácie 
nie sú dostatočne dôsledné pri uplatňova-
ní „protiteroristických opatrení“ a takisto, že 
tieto opatrenia nie sú dostatočné. Komen-
tátorka „vyčítala“ okrem iného armáde 
USA a CIA nedôsledné uplatňovanie 
tvrdých bezpečnostných opatrení. Ako 
uviedla v plači nad nedávno medializo-
vanou smrťou siedmich agentov CIA vo 
vojne v Afganistane: Armáda USA sa sta-
la obeťou „tej najhoršej zbrane vo vojne 
- dôvery“. Nasleduje opis, ako neboráci 
z CIA vo svojej dôvere ku afganskému 
informátorovi pustili na svoju základňu 
atentátnika. Ako pokračuje ďalej, zostá-
va už len dúfať, že dôjde ku pritvrdeniu 
bezpečnostných opatrení, (ktoré boli 
pred časom zmiernené) ... a ku opätov-
nému „zavedeniu celotelových skenerov 
na všetkých letiskách“. Okrem toho vyčíta 
nedôslednú kontrolu osôb podozrivých „z 
terorizmu“, ktoré sa môžu len tak pohybo-
vať. V tomto duchu sa nesie celý komentár. 
Ten už na prvý pohľad nie je ani len nezau-
jato sa tváriaci. Je to viac ako komentár ne-
jakej bojujúcej strany v nejakej vojne, tento 
komentár sa na problematiku pozerá z po-
zície organizácií ako CIA či armáda USA, 
v role okupačných vojsk v nejakej krajine. 
Akým spôsobom komentár takéhoto typu 
zaťahuje obyvateľov periférnej krajiny, pre 
ktorých je určený, do nejakej okupačnej 
vojny vedenej iným štátom a interpretuje 
problémy amerických okupačných vojsk 
a ich tajných služieb v boji s povstalcami v 
okupovanej krajine ako im vlastné, je kapi-
tolou samou osebe...
Aby sme obsah komentára zostručnili: 
Zostáva len dúfať, že pri boji s bandita-
mi, teroristami a extrémistami nebude-
me trpieť prílišnou dôverou nielen ku 
informátorom z radov domorodcov v 

(Američanmi) okupovaných krajinách, 
ale k nikomu vôbec, budeme dôslední 
pri uplatňovaní prísnych bezpečnost-
ných predpisov a kontroly ako aj preven-
cia „podozrivých“ ľudí budú dosť prísne 
a nekompromisné (nie také mäkké ako 

doteraz), a na všetkých letiskách zave-
dieme celotelové skenery... Po takomto 
komentári už len dodať výrok „klasika“, že 
každý musí kontrolovať každého v záujme 
ochrany všetkých. Tým „klasikom“ bol A. 
Hitler.

V POLITIKE NIE JE NIČ NÁHODA  
Nie je možné nevšimnúť si, ako tento ko-
mentár v SRo súvisí s aktuálnymi informač-
nými (ideologickými) procesmi v amerických 
a Američanmi kontrolovaných masmédiách, 
či vyjadreniami amerických predstaviteľov 
typu „pustili sme ich z Guantanáma, a oni 
proti nám bojujú zase“. Tieto informačné 
procesy majú pomerne jasný cieľ – na zá-
klade niekoľkých odhalených „pokusov o 
teroristické činy“ sprísniť kontroly obyva-
teľstva vo všetkých možných rovinách, od 
vedenia evidencie „podozrivých teroristov“ 
a náležitého sankcionovania slobody po-
hybu takýchto ľudí (dodajme, že v USA je 
na takýchto zoznamoch vyše milión ľudí), 
cez pokračovanie v metóde táborov typu 
Guantanámo akých majú USA k dispozícií 
viac (napriek medializácii len jedného), až 
po totálne kontroly na letiskách, zabránenie 
používania mobilných telefónov v istých situ-
áciách a miestach a podobne... To sa i deje. 
Napr. spomínané celotelové skenery dal 
Barak Obama skutočne zaviesť (správy SRo 
8.1. 2010). Je málo pravdepodobné, že tak 
učinil v reakcií na komentár SRo. Vzťah me-
dzi závislou a nezávislou premennou platí 
skôr v opačnom garde...
Prakticky je zjavné, že tento masmediál-
ny show biznis spustený bezprostredne 
po vianočných a novoročných sviatkoch 
na základe údajných teroristických či-
nov, ktoré sa ani nestali (boli zastavené 
v štádiu pokusu), súvisí s radikalizáciou 
politiky USA v roku 2010.  Na tento rok 
prijali USA najmilitaristickejší vojenský 
rozpočet v histórií, a prihliadnuc k cha-
rakteru tohto štátu, možno povedať, že 
ide o najmilitaristickejší rozpočet v his-
tórií vôbec. Iste to nechystajú na oslavu 
Silvestra, alebo Dňa nezávislosti. Z toho, 
čo bolo skôr – či nový rozpočet  alebo 
„nová, silnejšia teroristická hrozba“ – 
možno vydedukovať, čo je v tomto vzťa-
hu závislou a čo nezávislou premennou. 
Ideologicky presadiť a zdôvodniť túto 
novú a radikálnejšiu „líniu“ je v koneč-
nom dôsledku funkciou masmediálneho 

systému, ktorý má na geopolitickom Zá-
pade de facto pod kontrolou Washington 
prostredníctvom existujúcich inštitúcií 
systému moci v USA ako CFR a Trilate-
rálna komisia (a čoho ukážkový príklad 
môžeme vidieť, podľa jednotne prebra-

nej ideologickej línie, skoro vo všetkých 
„našich“ masmédiách pri akejkoľvek 
vojne vedenej USA). Naše mainstree-
mové médiá nie sú výnimkou. Spravidla 
sú Američanmi buď priamo alebo nepriamo 
vlastnené alebo obsadené ľuďmi, figurujú-
cimi v politických organizáciách, platených 
a riadených Washingtonom (vnútropolitický 
rozmer tejto kontroly, spočívajúci v existen-
cií istého vnútorného „hegemóna“ na tomto 
mieste prehliadneme). Ak uvážime, akým 
spôsobom SRo prebral tento ideologický 
odkaz z Washingtonu (obligátny vzorec pre 
na Slovensku pôsobiace médiá), v podstate 
sa natíska len otázka, či SRo (a iné médiá) 
dostáva podobné prvoplánové komentáre v 
štýle denníka Gardista na papieriku rovno z 
centra, alebo ich podľa inštrukcií iniciatívne 
vypisujú miestni propagandistickí učni. 
Keďže v politike spravidla nič nie je sa-
moúčelné, z uvedeného (tak ako i z  an-
tičínskej a antiiránskej propagandistic-
kej prípravy prebiehajúcej v poslednej 
dobe) možno vyvodiť isté závery o tom, 
aký asi bude rok 2010. Aj keď by sa pat-
rilo byť optimistickí, objektívny dôvod na 
to v týchto súvislostiach veľmi nie je. A 
to sa zameriavame len na tie povrchné 
znaky – analýzu ideologického procesu. 
Čo možno z uvedeného vyvodiť o cha-
raktere na Slovensku pôsobiacich mé-
dií, je len informácia, znova potvrdzujú-
ca všeobecne známy fakt. 

POZNÁMKA NA OKRAJ:
Akú rolu v tomto showbiznise – vytvorenom 
zjavne s cieľom zdôvodniť prijímanie opat-
rení, s predstihom eliminujúcich možnú 
reakciu niekoho na niečo – mal incident v 
slovenskom Poprade, je špekuláciou. Fakt 
je, že tento incident bol zverejnený svetový-
mi médiami  a zjavne vytvoril ospravedlnenie 
pre niečo ako „druhá línia obrany“ priamo v 
rámci bloku, nielen po jeho okrajoch. Mi-
mochodom, na náš účet (a možno ešte Ka-
liňákov). Možno je to len zhoda náhod, hoci 
dosť neobvyklá... Či už je to tak, či inak, ob-
jektívne uvedený incident perfektne do celé-
ho procesu zapadol. Periférna pozícia našej 
politiky existenciu tohto vzťahu nevylučuje. 
Ak je treba obetného baránka veľkej politiky, 
obyčajne na to poslúži ten závislý. 

KAROL KRPALA, 
autor je politológ

sro: Komentár ako z rádia reich
Každý režim sa snaží vytvárať zdanie svojej zakotvenosti v spoločnosti alebo demokratickosti (hoci fašizmus 
oficiálne demokraciu odmieta, dodajme, že dokonca i Slovenský štát používal pojem „vojnová demokra-
cia“). To úzko súvisí s vytváraním zdania diskusie a kritiky. Náš problém je, že úroveň propagandy v našich 
podmienkach sa už nebezpečne priblížila spôsobu, akým bola podávaná za čias Slovenského štátu. 

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Opoziční strašiaci 
vyjdú na posmech
V opozícii hľadajú blchy v koaličnom kožuchu, kým sami v 
čase vládnutia vyciciavali štát horšie, než akýkoľvek cudzo-
pasný hmyz. Až potom, ako opoziční poslanci podporovali 
nezákonný štrajk autodopravcov, hoci sami v časoch svojej 
vlády súdne zakázali zákonný štrajk železničiarov, sa rozhodol 
prehovoriť aj predseda vlády SR. Robert Fico odhalil praktiky 
exministra dopravy Pavla Prokopoviča, ktorý bašoval vo svo-
jej 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 opakujú rituálne tance, 
ktoré spájajú Vladimíra Mečiara s predajmi pozemkov pod Vy-
sokými Tatrami aj v prípadoch, kde sa už nedali inak pozemky 
využiť, lebo okolité parcely patrili vlastníkovi, ktorí získal i pre-
dané plochy. A v opozícii majú oveľa horšie kauzy, pri ktorých 
figuruje osobný podpis exministra! Nič také sa na Mečiara 
nepodarilo nájsť napriek snahám stoviek, ba možno aj tisícov 
investigatívcov.
Chybou Ficovej vlády možno bolo, že nespísala 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 nesnažila sa ovplyvňovať vlastnícku štruktúru súkromných 
podnikov. Potom logicky vyvstáva otázka, naozaj môže pravda 
a láska zvíťaziť nad lžou a nenávisťou, ak pravda a láska bojuje 
podľa pravidiel slušnosti? Predseda ĽS-HZDS môže vysvet-
ľovať a dávať vyhlásenia, ak média nastavia vlastný „plecho-
vý“chrbát mlčania a opakujú len opozičné nadávky. A chvália 
opozičných politikov za to, že podporujú protiprávne konanie 
napr. autodopravcov. Inak kultivovaný politik Ivan Štefanec z 
SDKÚ zrazu hovorí pejoratívnym jazykom, keď sa takmer vy-
hráža premiérovi, či Fico vraj pustí do gatí, ak cesty zabloku-
jú aj vodiči osobných áut? A tak sa vulgárnosťami prekrývajú 
všetky pozitíva doterajšieho štvorročného obdobia, kedy sa 
podarilo postaviť šesťkrát viac kilometrov diaľníc, než za dvoj-
násobný čas, aký mala k dispozícii Dzurindova vláda. Zatĺka 
sa fakt, že len zlúčenie Spoločnej a Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne prinesú časom do verejného zdravotníctva zrejme 
viac peňazí, než celá slávna Zajacova reforma počas Dzurin-
dových rokov, keď ľudia platiaci celý život zdravotné poistenie 
museli za nemocničné služby platiť takmer ako keby boli uby-
tovaní v hoteloch na dovolenke.
Na Slovensku je to postavené na hlavu. Čím viac na vládu mé-
dia nadávajú spolu s opozičnými politikmi, tým viac si môžu byť 
ľudia istí, že sa rozhodli vo voľbách pred štyrmi rokmi správne, 
ak vybrali terajší vládny kabinet. Žiadne prehnané vulgárnos-
ti zo slovníka i tradične umiernených opozičných politikov na 
tom nič nemenia. Používanými expresívnymi výrazmi chcú naj-
skôr ľudí zastrašiť. Preto je na mieste, aby si Slováci spomenu-
li na slová Jána Pávla II. z roku 1995, keď odkázal pri návšteve 
našej domoviny Slovákom Kristove slová: „Nebojte sa!“

STANISLAV HÁBER

Dzurinda ukazuje 
sám na seba
V čase prevalenia škandálu s dlhom SDKÚ, ktorý prevzala 
súkromná firma, zvykol Mikuláš Dzurinda v tom čase hovo-
riť, že sa mu už nežiada k tomu vyjadrovať. Pritom už v čase, 
keď bol premiérom, sa verejnosť dozvedela aj o podnikateľ-
ke Sidónii B., ktorej meno figurovalo vo firme riešiacej dlhy 
politickej strany. A rovnaké meno sa objavilo aj pri privatizácii 
štátneho majetku od Dzurindovej vlády. V čase, keď parlament 
zvolil do funkcie viceguvernéra totožného priezviska Martina 
B., jediný predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar hovoril verejne 
o podozreniach, ktoré sa s týmto menom spájajú. Teraz sme 
sa vďaka premiérovi Robertovi Ficovi dozvedeli ďalšie podrob-
nosti, čo sa týka presúvania peňazí na bankových kontách a 
faktu príbuzenského pomeru medzi pani podnikateľkou a vi-
ceguvernérom.
Ostatné informácie boli už verejnosti viac-menej známe z vy-
jadrení politikov a novinárov. Nové sú teda ďalšie skutočnosti 
udeľovania úveru, ktorý riešil dlh SDKÚ vo švajčiarskej banke. 
Lenže k ostatným témam sa Dzurinda v čase ich pretriasa-
nia nevyjadroval rovnako, ako sa teraz tieto témy snaží zno-
va obísť. Pridal len jednu kľučku navyše, aj to nie novú, že 
údajne Fico sa snaží odpútavať pozornosť a vraj mal predseda 
vlády konať v súlade s právom, lebo predseda SDKÚ je len 
železničiarom, kým predseda Smeru-SD je predsa ústavným 
právnikom.
A v tom je naozaj podstatný rozdiel. Fico sa neznížil na úroveň 
Dzurindu, ktorý ako bývalý železničiar vo funkcii premiéra vy-
krikoval v parlamente čosi o krvavých paprčiach a snažil sa v 
rozpore s právom rušiť platné právne úkony. Fico položil Dzu-
rindovi jasné otázky, ktoré by mala SDKÚ vysvetliť. Ak sa len 
vyhovára na politiku, nuž potom sama ukazuje na seba.

STANISLAV HÁBER
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• Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) 
vzniklo odštiepením tej časti Verejnosti pro-
ti násiliu (VPN), ktorá sa orientovala na väčšiu 
samostatnosť Slovenska od časti orientovanej 
skôr na Prahu. Odvtedy prešlo dlhým vývojom. 
Čo znamenalo HZDS v rokoch 1992, 1994, 
1998 a dnes?
VPN v roku 1989 neprišla s nejakou zásadnou re-
volúciou. Prišla s myšlienkou demokratického so-
cializmu. Preto sa pomerne rýchlo naplnili tie body 
programu, ktoré hovorila, a bolo treba povedať ako 
ďalej. A tam sme sa v roku 1990 začali deliť. Prvé 
delenie vzniklo založením KDH. Iné strany nasledo-
vali, ale vo vnútri VPN išiel vývoj rozdielne v troch 
zásadných veciach. Prvá bola ekonomická teória 
šoku, ktorá sa sčasti preberala z Čiech, ktorá bola 
implantovaná na Slovensko ako základ. Tá narazila 
na mňa, narazila na členov vlády, ktorí boli so mnou 
na Slovensku, ako teória na Slovensku neapliko-
vateľná a namiesto šoku sme hovorili o postupnej 
zmene, postupnom vývoji, gradualizme.

• To bola hlavná línia štiepenia VPN?
Druhá zmena bola v chápaní sociálnej politiky, keď 
prišli a povedali: „Štátny paternalizmus končí, nech 
sa každý stará o seba.“ Ak by sa táto zmena bola 
uskutočnila týmto tempom, bola by znamenala so-
ciálny chaos. Preto sme hovorili, že sociálna soli-
darita zostane zachovaná. A tretie bolo delenie na 
profederatívnych a proslovenských politikov. Tieto 
tri deliace čiary rozhodli o rozdelení Verejnosti proti 
násiliu a rozčlenení na dve skupiny. Z tej, ktorá zo-
stala ĽS-HZDS a tej, ktorá v podstate zanikla a ešte 
v roku 1992 prestala po voľbách existovať. To čle-
nenie bolo zásadné, aj keď nakoniec sa VPN rozde-
lila asi na osem strán, komunisti takisto. Štiepenie 
bolo založené už v samotných rozhovoroch o prí-
prave volieb na rok 1992, aby dvojročné obdobie 
umožnilo vznik legitímnych strán, ktoré by už zača-
li tvoriť politický systém. Pretože v roku 1990 to boli 
občianske hnutia na jednej strane a KSS na druhej. 
Preto aj boli volebné heslá: „Strany sú pre straní-
kov, hnutia sú pre všetkých“.

• Pre vyčistenie politického spektra od ma-
lých strán VPN v roku 1992 presadila zvýše-
nie volebného kvóra pre vstup do parlamentu z 
troch percent na päť. Následne však sama ne-
dosiahla päť percent a do parlamentu nepostú-
pila...
Presnejšie, presadili základné volebné kvórum päť-
percentné a pre koalície zvýhodnenie dve percentá 
a tri percentá. Čiže tri strany v jednej koalícii potre-
bovali získať desať alebo dve strany sedem per-
cent, čo nebolo spravodlivé oproti jednotlivo kandi-
dujúcim stranám. Ďalej tým, že postavili kvórum päť 
percent ako čeriace kvórum pre vznikajúce skupi-
ny, predpokladali, že kupónovou privatizáciou a za-
stávaním čechoslovakizmu energicky prerazia všet-
ko. Že nás vymažú.

• Očakávali, že vo voľbách v roku 1992 nepo-
stúpite do parlamentu?
Nakoniec sa stala taká vec, že oni mi zobrali všetky 
funkcie a ja im všetkých voličov. Takže sme si pozí-
cie po voľbách vymenili a každý pracoval s inou stra-
tégiou. Predpokladali, že s pomocou Václava Hav-
la z pražského centra presadia na Slovensku čo len 
chcú. To boli trošku naivné metódy tým viacej, keď 
po odchode mojej vlády počet nezamestnaných za 
jeden rok narástol na vyše 300.000. Klesli celé od-
vetvia, klesalo pôdohospodárstvo a nemali výcho-
diská. Bol tam revolučný romantizmus, ale bez re-
álnych východísk a bez hľadania ciest ako ďalej. A 
Slovensko od roku 1990 do roku 1992 kleslo v ob-
jeme hrubej domácej produkcie o 25 percent. To 
bolo obdobie tohto rojčenia VPN-ky, z ktorého bolo 
treba Slovensko doslova driapať hore. 

• Vnímate HZDS primárne ako stranu, ktorá 
mala pri svojom vzniku za úlohu toto...
Áno, mala vyriešiť základné úlohy. A vyriešila ich 
tak, že potom tí, čo prišli, na nich nič nezmenili. Na 
systéme, ktorý sa vytvoril a tvoril sa pod pôsobe-
ním HZDS, nezmenili nič. Všetci hovorili „Urobíme 
nové Slovensko“, ale všetci prevzali všetko. Dokon-
ca, keď som bol na sekretariáte predsedov vlád, tak 
mali ešte aj stoly rovnako rozmiestnené. 

• V čom bolo HZDS v roku 1996-97 iné ako 
HZDS z roku 1992? Mali ste vládnu zodpoved-
nosť a stále častejšie ste boli kritizovaní, naprí-
klad pre meškanie so vstupom do NATO...
 V roku 1992 sme prišli vyriešiť základné politické 
protirečenia, ako napríklad otázky vzniku štátu, čo 
sme vyriešili za pár týždňov, za rok sme postavili štát 
z ničoho. Komu sa to podarilo? Národná banka po-
stavená v šesťmesačnej izolácii finančného sveta z 
ničoho, ale bola a bola funkčná. Udržanie obehu 
peňazí, ekonomiky v podmienkach krízy a to, že ne-
došlo ku krachu, bol úspech. Po druhé, tvoril sa 
politický systém. Veď predsa boli prijaté základ-
né ustanovenia ústavy a na ne vykonávacie pred-
pisy. Tretie bolo dôležité rozhodovanie, ktoré má 
svoje ozveny ešte aj dnes. Či trh reguluje všetko, 
alebo trh je jedným z nástrojov regulácie spoloč-
nosti a musí byť v súlade so sociálnymi aj ekono-
mickými pravidlami. Tento spor dodnes rezonuje vo 
vnútri spoločnosti. Museli sme ho vyriešiť. A mnoho 
iných, aj z hľadiska občianskych a ľudských práv a 
hospodárskych práv, postavenia v systéme Európy, 
vonkajších vzťahov. 

• Dnes ste vo vláde, ktorá sa snaží o vyšší 
vplyv štátu na ekonomiku a za jedno zo svojich 
pozitív udáva to, že neprivatizuje. Ale vaša vlá-
da v rokoch 1994 až 1998 privatizovala a za 
spôsob privatizácie bola často kritizovaná...
Zasa by sme sa museli vrátiť k historickej pravde. 
Privatizácia ako postup zmeny a transformácie spô-
sobu ekonomiky išla ako metóda z Českej republi-
ky. Nutnosť išla z vonkajšieho tlaku, neuznávali štát-
ne vlastníctvo, aj z rozpadu toho, čo sme nazývali 
svetová socialistická sústava. Rada vzájomnej hos-
podárskej pomoci (RVHP) sa rozpadla v roku 1990, 
stratil sa spôsob obchodovania, spôsob platby. Do-
slova sme bartrovali tovar za tovar, vyjednávali, to 
boli strašne krušné časy. Dokonca pri niektorých 
rokovaniach nechceli niektorých zástupcov Česko-
slovenska v Sovietskom zväze, ktorý bol vtedy hlav-
ný odberateľ, ani prijať. Takže ekonomická kríza aj 
vnútorné očakávania manažmentu nútili k tejto si-
tuácii. 

• ...áno, privatizácia sa začala ešte pred ná-
stupom HZDS k moci, vtedy ale išlo o malú a 
kupónovú privatizáciu...
Urobilo sa najhoršie, čo sa mohlo. Nastúpila ku-
pónová privatizácia, ktorá znamenala rozdanie ak-
cií zadarmo anonymným ľuďom, nezviazaným s 
miestom výkonu práce, bez naviazanosti na inves-
tičné fondy. Čiže tí, čo získali akcie, vlastne nema-
li možnosť ovplyvniť chod ničoho. A špekulanti za-
čali tento systém využívať na stratégiu získania 34 
percent akcií vo firme a tým ovládnutie a neskoršie 
zničenie akcií - kupónov ostatných a privlastňova-
nie si firmy. Táto nepreviazanosť na ostatných vie-
dla k tomu, že síce privatizácia začala, ale vytvori-
la anonymného, neadresného vlastníka. Len časť 
z nich bola úspešná, zhruba 80 percent skracho-
valo. Do tohto systému prišla malá privatizácia, kto-
rá preto, aby sa rozbehla, bola iniciovaná Ivanom 
Miklošom prijatým zákonom o povinnom uzatváraní 
zmlúv s nadobúdateľmi a iba v Slovenskej sporiteľ-
ni do roku 1992 vznikla strata 28 miliárd nekrytých 
úverov. Teda úverov, ktoré neboli kryté majetkom, 
čiže neboli vymáhateľné. To bol čistý krach. Ešte 

tam bola československá privatizácia, kde sa delil 
slovenský majetok, bol vyvezený do Čiech, a niečo 
z českého majetku na Slovensko, kde v nepomere 
Slovensko dávalo dvakrát viacej do Českej repub-
liky. Potom sme prišli my a zastavili sme to. V roku 
1994, keď sme prišli do vlády, sme zastavili ďalšie 
kolo kupónovej privatizácie, čo mi prinieslo abso-
lútnu nenávisť fondov, pretože investovali dopredu 
a dodnes ma nenávidia. Pokiaľ ide o nás, po zdĺha-
vých rokovaniach sme urobili iný postup. Išli sme na 
predaj, ktorý bol viazaný na zamestnancov, na plne-
nie zmluvných podmienok vo vnútri firmy, vo vzťa-
hu k zamestnanosti, vo vzťahu k sociálnym progra-
mom, k investíciám, takže sme neplatili okamžite 
kúpnou cenou, ale príjmom z budúceho rozvoja. To 
štartovalo ekonomiku. Inak by aj tá privatizácia ne-
bola možná, pretože podniky nemali peniaze na to, 
aby privatizovali. Dneska odborníci uznávajú, že to 
zachránilo slovenskú ekonomiku. Ďalej sme vyčle-
nili to, čo bolo zlatým fondom Slovenska a nedovo-
lili to privatizovať. U bytového fondu sme rozhodli 
predaj za sociálne, nie trhové ceny a predaj tým, čo 
bývajú. Zvolili sme príspevok 15.000 korún každé-
mu obyvateľovi. Dnes to má hodnotu vyše 80.000 
Sk (2.655,51 eura) a snažili sme sa vyriešiť všetko 
inak. Samozrejme, bol okolo toho veľký krik a ten 
krik robili síce domáce ústa, ale tlak bol najmä a veľ-
mi veľký zo strany zahraničných nadnárodných spo-
ločností, ktoré sa k tomu, čo tu bolo, chceli dostať. 
Nakoniec typické bolo stretnutie so zástupcom ply-
nu, ktorý mi hovoril: „Vidíš? Mal si privatizovať, bol 
by si demokrat dodnes. Nechcel si, stál si nám v 
ceste, musel si preč.“

• Medzinárodný tlak na Slovensko v rokoch 
1994-1998, ktorý bol odôvodňovaný demokra-
tickými deficitmi, bol podľa vás v skutočnosti 
dôsledkom nespokojnosti zahraničných spo-
ločností so spôsobom privatizácie?
V roku 1998 tu boli dva tlaky. Prvý bol tlak nadná-
rodných spoločností, nakoniec nás tlačili, aby sme 
odovzdali banky, nechceli sme. Aby sme odovzdali 
siete, nechceli sme...

• Ale banky boli v roku 1998 už v takom sta-
ve, že mali obrovské množstvo zlých úverov...
Toto nie je pravda. Tie banky boli všetky ozdrave-
niaschopné, mali sem-tam niektoré stratové veci, 
ale tie sa dali odstrániť a bol systém, aby sa to dalo 
ozdraviť. Tam trošku aj guvernér Národnej banky 
Slovenska Vladimír Masár nás „otiahol“ pred verej-
nosťou, pretože pri bonite 34 miliárd plus, vyhlá-
sil, že banka nemá peniaze. Tieto peniaze z plusu 
presunul na oprávky, aby ich ukryl pred verejnos-
ťou a vládou. Takže peniaze na opravy a sanáciu 
sme mali.

• Čiže podľa vás nebolo nevyhnutné naliať do 
bankového sektora 100 miliárd korún, ktoré sa 
neskôr použili na ich ozdravenie?

Nie, vôbec. Mohlo dôjsť k zlučovaniu bánk a oddl-
žovaniu prostredníctvom zvyšovania bonity klientov. 
Tá cesta bola nastúpená, uzákonená, bolo ju tre-
ba vykonať.

•  A ten druhý tlak v roku 1998?
Rok 1998 znamenal dve veci. Prvá bola, že nadná-
rodné spoločnosti išli za ziskom a potrebovali toho, 
čo im to umožní. A druhá, Spojené štáty si začali v 
strednej Európe upratovať a začínali na Slovensku. 
Skutočnosť, že ich ministerka zahraničných vecí 
(Madeleine Albrightová, pozn. TASR) bola aj čes-
koslovenská štátna občianka, k tomu do istej mie-
ry prispela.

•  V roku 1998 ste prehrali voľby. Ako sa po-
tom zmenilo HZDS?
 Prvý moment počas Dzurindových vlád som pred-
vídal vtedy, keď som v tlači vystúpil a všetci hovoria, 
že som zamával. Ale nikto nechce prečítať môj roz-
lúčkový prejav, kde som povedal, čo sa na Sloven-
sku stalo, prečo sa stalo a čo nás čaká. Po nástu-
pe Dzurindovej vlády sme očakávali represie, ktoré 
aj prišli. Voči mne, voči celej strane, do 5000 ľudí 
vyhádzali z práce, nastúpili represie voči slovenské-
mu kapitálu. Všade tam, kde mal zahraničný kapi-
tál nejaký záujem, Dzurinda strašne statočne pomá-
hal zbavovať sa Slovákom kapitálu a odovzdávať ho 
zahraničiarom. Robil to rôznymi cestami od nepria-
mych, kde sa zrušili vládne záruky, donútili sa pred-
časné splátky pre banky až po vyhrážanie políciou 
a hrozby zatknutí pre ľudí, ak neodovzdajú majetok. 
To všetko tu bolo. To všetko bolo demokratické!

•  Dzurinda už pred voľbami prisľúbil, že pre-
verí privatizáciu z vašich rokov. Vy to prevero-
vanie vnímate ako nátlak na podnikateľov?
Samozrejme. Na preverovanie minul obrovské pe-
niaze, pretože jednotlivým právnikom zadávali všet-
ky obchodné prípady, ktoré boli počas mojej vlá-
dy uzatvorené. Výsledok preverovania je pre mňa 
lichotivý - 95 percent projektov bez akýchkoľvek 
chýb, v troch percentách projektov nepodstatné 
chybičky, v dvoch percentách projektov bolo mož-
né uvažovať o zásadných chybách. Ale ani percen-
to sa neriešilo cez súd, pretože nebolo čo. Čiže zá-
kony sme dodržali, ale pokiaľ bolo treba zbavovať 
vlastníkov majetku, museli byť použité iné formy ná-
tlaku a tak sa potom menili kapitálové trhové vzťahy 
na Slovensku v prospech niekoho iného.

•  Čo bolo v tom čase hlavnou náplňou vášho 
hnutia?
Zachovať sa a prežiť. Nedovoliť zatýkanie ľudí, ne-
dovoliť hromadné prepúšťanie z práce, uchovať 
podstatu toho, čo sme chceli. Veď do tej vlády v 
1998 prišli aj ľudia, ktorí si mysleli, že sa znovu zo-
pakuje Československo.

Pokračovanie na 8. strane

Hovoríme s VLADIMÍROM MEČIAROM, predsedom Ľudovej strany HZDS

Zobrali mi funkcie a ja im voličov

Na snímke počas prezentácie knihy SLOVeNSKÉ TABU.  Foto: Martin Petrenko

Po prehratých voľbách v roku 1998 bolo hlavnou stratégiou ĽS-HZDS „zachovať sa, pre-
žiť“, dnes je však centristickou stranou, ktorá dosiahla vo vláde úspechy a má opäť vládne 
ambície. Ako v rozhovore pre TASR uviedol predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar, nominanti 
ĽS-HZDS v tomto volebnom období zvýšili vážnosť súdov a vytvorili platformu pre rozvoj pô-
dohospodárstva. Mečiar rozhodne odmieta spájanie rôznych starších alebo novších káuz 
so svojou osobou. „Nakoniec typické bolo stretnutie so zástupcom plynu, ktorý mi hovoril: 
Vidíš? Mal si privatizovať, bol by si demokrat dodnes. Nechcel si, stál si nám v ceste, mu-
sel si preč,“ spomína Mečiar na časy privatizácie z rokov 1994–1998...
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• Kto konkrétne?
Ľudia okolo Zajaca. Prišli s tým, že bude 
nová ústava, že idú budovať novú republiku. 
Znamenalo to dosť chaotické pôsobenie vo 
všetkom. My sme boli na jednej strane za čo 
najdlhšie zachovanie vplyvov a toho, čo sme 
za sebou zasadili na Slovensku a na druhej 
strane sme sa snažili zabrániť čo najviac re-
presiám a po tretie, nebrzdiť integrácii vo 
vzťahu k medzinárodným organizáciám tam, 
kde to bolo v štátnom záujme - aj keď to vte-
dy bolo pre HZDS nevýhodné.

• A čo je prioritou ĽS-HZDS teraz? V 
tomto volebnom období ste opäť vo vlá-
de...
Samozrejme, že ak sme vynaložili obrov-
skú energiu, obrovské zapojenie ľudí v pod-
state sami proti všetkým od roku 1990 po 
rok 1998 a potom ešte dopady, dve voleb-
né obdobia sme nevyhrali voľby, tak potom 
prišla otázka aj oslabovania, vnútorného vy-
čerpávania štruktúry, vyčerpávania sily, vo-
ličskej podpory. S tým sme sa stretli v roku 
2006. Po ňom prišlo nielen k obnoveniu dô-
very, nakoniec v zahraničí sme akceptovaní, 
doma už nikto nemôže tvrdiť, že HZDS nemá 
koaličný potenciál, že nemá strany, ktoré by 
chceli byť s ním vo vláde. Naopak, zisťuje-
me, že si nás predchádzajú. Takže sa cítime 
ako nevesta, ktorá je žiaduca. Ale opatrne, 
nie každý ženích je vhodný, niektorý môže 
byť aj darebák. To je druhé, čo robíme a tre-
tie - treba pripraviť nový program pre budú-
cich dvadsať rokov. A ďalšie, či chcem, či 
nechcem, po dvadsiatich rokoch musí do-
chádzať v strane ku generačnej obmene. 
Tá kontinuálne prebieha, každá generač-
ná obmena je spôsobená predstavením no-
vých tvárí. Aj keď si vyberám vzdelaných a 
schopných ľudí, predsa len trvá trochu dlh-
šie, kým ich verejnosť akceptuje.

•  Je tam aj ďalší problém, ktorý HZDS 
nikdy predtým nemalo. Teraz máte, 
povedzme, sedem, osem percent v 
prieskumoch, ale už boli aj také, kde ste 
boli pod päťpercentnou hranicou. Nikdy 
predtým ste pred voľbami neriešili prob-
lém s preferenciami?
Nikdy ma to nevzrušilo. Nakoniec tí, čo nám 
hovorili, že máme štyri a niečo percent sa 
sekli o 100 percent, vo voľbách ich totiž 
bolo vyše osem. Tak by sa mali ospravedlniť 
za nekvalifikované prieskumy. A teraz, po-
kiaľ ide o rok 2010, bude to ešte lepšie. Je 
to otázka toho, že politiku treba vedieť ro-
biť, aj s percentami treba vedieť robiť. Mys-
lím si, že ak to pôjde touto cestou ďalej, tak 
najneskôr v roku 2014 to bude opäť vláda 
ĽS-HZDS.

•  V tomto volebnom období ste mali 
dva rezorty - pôdohospodárstvo a spra-
vodlivosť. Najnovšie bol medializovaný 
problém, keď ste sa v parlamente pre 
zákon o sudcoch a prísediacich stretli s 
pánom Harabinom, ktorý je už ale pred-
sedom Najvyššieho súdu SR. Predme-
tom kritiky bolo, že sa stretol iba s vami. 
Aj keď to bol predtým váš minister, te-
raz už by mal mať možno vyššiu nezá-
vislosť, pretože je predsedom Súdnej 
rady a Najvyššieho súdu SR. Kde je pod-
ľa vás hranica ešte normálnej diskusie 
dvoch ľudí, ktorí robili pre tú istú stranu, 
ale teraz ich rozdelila nová funkcia?
Ja som sa pre zákon o sudcoch a prísedia-
cich stretol s pánom Harabinom preto, že 
bol navrhovateľom zákona. Ďalej predtým, 
ako išiel tento zákon do Národnej rady SR, 
tak sme hľadali kompromis medzi pôvod-
ným a novým textom zákona. A tento nový 
text sme urobili spoločne, pani ministerka 
(Viera Petríková, pozn. TASR), pán Harabin 
a ja, ako nový návrh pre NR SR. Nakoniec 
NR SR rozhodla, že nebude pokračovať ani 
o novom, ani o starom návrhu a vec dala zo 
stola. Čiže tam sme s pánom Harabinom 

nerokovali. Pokiaľ išlo o sudcov do discipli-
nárnych senátov, takisto s ním nebola žiad-
na konzultácia. My sme sa stretli na veče-
ri a stretnutí ľudí, ktorí sú nám blízki, alebo 
nominovaní a mali sme normálnu vianočnú 
kapustnicu, čo je všade tolerované a nemá 
to žiadne politické zafarbovanie súdov ale-
bo niečoho iného. Keď sa človek stretne s 
človekom na kapustnicovej večeri... Vždy 
dávajte pozor na tie stretnutia, ktoré nikto 
nevidí. Pretože, keby sme naozaj chceli vo-
ľačo urobiť, už sa vieme pred vami novinár-
mi ukrývať. Ale keď si ideme poželať všetko 
dobré do nového roku, porozprávať, pospo-
mínať, tak to je už ako po vojne. Na konci 
roku spomínate na to, čo bolo cez rok.

•  Podpredseda KDH Daniel Lipšic je 
najväčším kritikom Harabina a po celý 
čas, čo bol na ministerstve, boli medzi 
nimi veľmi ostré spory v podstate o aký-
koľvek zákon, ktorý MS SR v tomto vo-
lebnom období predložilo. Napokon sa 
to však dostalo dokonca do štádia, kedy 
105 sudcov podpísalo petíciu, podľa 
ktorej sa obávajú koncentrácie moci v 
súdnictve...
Aby som bol presný. Toto má históriu niekde 
inde. Bolo to predsa za obdobia nástu-
pu KDH do vlády Mikuláša Dzurindu, kedy 
okamžite začali atak na predsedu Najvyššie-
ho súdu SR s cieľom ovládnuť NS SR. Bol 
urobený nejaký kvázidokument, boli uro-
bené provokácie na ministerstve, nejaké 
akcie nahraté, ktoré mali slúžiť proti Ha-
rabinovi, takže mal dôvod byť nespokojný 
s krokmi KDH. Ďalej prišiel nový predse-
da NS SR, ktorý dovolil také kroky v repre-
sii voči sudcom, čo nikdy neboli. Keď od-
súdený zločinec, sudcov, ktorí ho odsúdili, 
obvinil z korupcie, hrozilo im stíhanie, robili 
sa im prehliadky kancelárií, otvárali sa obál-
ky s rozsudkami, policajti šetrili týchto ľudí, 
čo nebývalo. Desiatky sudcov bolo oznáme-
ných dopredu ako zločincov, u ktorých sa 
nikdy nepreukázalo, že niečo urobili. A Ha-
rabin bol na toto citlivý. Došlo k zmene po-
litickej moci, nastúpil Harabin s inou pred-
stavou. Nikto nespochybňuje, že je to náš 
najlepší odborník a sudca na trestné právo a 
vo veciach sa vyzná. Išiel do reforiem v súd-
nictve vo vzťahu jednotlivých štruktúr súdov, 
išiel do reforiem v kódexoch, v organizácii 
súdnictva, do reforiem platových, postave-
nia sudcov a naraz súdy začali získavať na 
vážnosti. Pokiaľ ide o predstavu 105 podpi-
sov, nie je pravdivá, pretože tých nikdy nikto 
nevidel. Dokumenty podpísalo 90, z nich už 
množstvo ľudí od toho odišlo, pretože to ro-
bili viac menej z priateľstva a podobne...

• Nie je podstatné, či ich bolo 90 alebo 
105...
...ale podstatné je to, že tým konaním boli 
porušené európske, slovenské aj medzi-
národné kódexy o nezávislosti súdnictva. 
Niektoré osoby nemôžu pod zámienkou 
boja s Harabinom bojovať o osobnú moc 
a spolitizovanie nezávislej súdnej moci. To 
nejde. Pokiaľ ide o chyby, ktoré v súdnic-
tve sú, kontinuálne sa naprávajú a ešte po-
trvá pár rokov, kým sa napravia. To nesúvi-
sí s Harabinom, ale s tým, že u súdov boli 
zrušené arbitráže, notárstva, boli zavede-
né nové spory, ktoré vyplývali z prechodu 
na trhové mechanizmy, majetkové spory... 
Všetko prešlo k nim. Až potom sa začali ob-
novovať mechanizmy, ktoré by umožňovali 
súdom dostať sa z týchto prieťahov a mno-
hé prieťahy boli veľmi veľké. Dnes sa už za-
čínajú štartovať mechanizmy ich postupné-
ho odstraňovania, ale je to na dlhšiu dobu 
ako štyri roky. Najdlhší proces, ktorý máme 
na Slovensku zaznamenaný od návrhu po 
vynesenie rozsudku, trval 30 rokov.

• Ak povieme, že legislatívna línia Lipši-
ca a Harabina je skôr na odbornú disku-
siu – je ale možné, že existovala aj línia 
súperenia dvoch skupín sudcov, pričom 
jedna vytláčala tú druhú z pozícií za bý-

valých dvoch vlád a teraz to druhá sku-
pina vracia tej prvej?
Nie. Kresťanskí demokrati na to, aby mohli 
urobiť personálne zmeny na súdoch, pri-
jali zákony, podľa ktorých si sudcovia vo-
lia troch kandidátov na predsedu a z toho 
si minister vyberá jedného. To sa nezmeni-
lo. Minister si vybral jedného, ale málo tam 
bolo tých, ktorí boli menovaní Lipšicom a 
Čarnogurským. Tam je zárodok dnešnej ne-
spokojnosti, že naraz z pánov sa stali ľudia 
pracujúci. Sudcovia v práci a nie vo funkci-
ách. Tam je jedna z príčin zmien. Lipšic mal 
osobný motív. Veď Harabin ho dal dvakrát 
na trestné stíhanie a musel zaplatiť minister-
stvu náhrady škody vyše dvoch miliónov ko-
rún...

• ...myslíte za prieskumy verejnej mien-
ky?
Áno. A zaplatil ich, čiže uznal svoju zodpo-
vednosť. Takže tam bol osobný motív ísť do 
súboja s ním. Harabin je trošku vznetlivejší, 
tak to (Lipšic, pozn. TASR) povzbudzoval a 
spoliehal sa na toto. Pokiaľ ide o línie v súd-
nictve, boli rozdielne. Niektoré súdy Lipšic 
zrušil, Harabin zriaďoval. V súdnych mecha-
nizmoch boli za Harabina rušené vojenské 
súdy, k NS SR sa prišlo, zavádzalo sa roz-
hodcovské konanie, skrátené konanie, robi-
li sa vstupy do režimu súdneho konania. To 
všetko bola v súdnictve realita. Posilňovali 
sa správne súdy, počet sudcov... A to všet-
ko znamenalo v justícii, že rástol počet ľudí, 
kvalifikovanosť a napríklad, keď sme po prí-
chode Harabina robili konkurzy na sudcov, 
bol problém zohnať jedného, dvoch kandi-
dátov. O necelé dva roky neskôr sme nešli 
pod 20 kandidátov na jednu funkciu. Dob-
rovoľne, keďže do takej miery vzrástla pre-
stíž sudcu a bola aj honorovaná. Boli tam 
problémy aj so Špeciálnym súdom a s ďalší-
mi. To bol kolotoč vecí, kde boli zameškané 
pohľadávky voči sudcom, advokátom, bola 
tam kopa hriechov.

• Na ministerstve pôdohospodárstva 
prišiel v súvislosti s tzv. kauzou Veľký 
Slavkov o funkciu pán minister Jure-
ňa, nahradila ho práve pani Kramplo-
vá. Podľa medializovaných informácií sa 
potom transakcia nejakým spôsobom 
anulovala. Ale teraz, keď sa medzitým 
na ministerstve pôdohospodárstva vy-
menilo pomaly toľko ministrov ako v re-
zorte životného prostredia, prebehla po-
dobná transakcia pre zmenu vo Veľkej 
Lomnici. Tentoraz už, zdá sa, nezvratne. 
Premiér to kritizoval, podľa neho to síce 
bolo právne v poriadku, ale nebolo to z 
hľadiska etiky čisté...
Personálne zmeny na funkciách ministrov 
majú dve iné charakteristiky. Po prvé, každá 
zmena bola robená z iniciatívy HZDS, okrem 
Jureňu. To bolo zohrané pre verejnosť, pre-
tože Jureňa bol obvinený z niečoho, čo neu-
robil, o čom nevedel a za organizáciu, ktorá 
mu nepatrila. On ani nemal možnosť vstupu 
do systému, ani právo opýtať sa, čo sa tam 
robí. Takže to bolo trošku prehnané. Pokiaľ 
ide o výmenu Zdenky Kramplovej, bola uro-
bená hrubá chyba. Dostala možnosť chybu 
napraviť a zostať ministerkou, alebo chybu 
ponechať a odísť z funkcie. Sama mi písom-
ne oznámila, že chybu radšej nenapraví. 
Stalo sa. Pokiaľ ide o tretieho ministra, do-
hodli sme sa. Ani jedna z týchto zmien nema-
la za následok zmenu politiky HZDS v pôdo-
hospodárstve, vo vidieckej politike. My sme 
sa totiž dostali do stavu krízy, ktorý vyplýval 
z priestorového usporiadania poľnohospo-
dárstva v Európe, zo zlej prístupovej zmlu-
vy, ktorú robil Figeľ, veľmi v neprospech poľ-
nohospodárov a z pádu cien. A Slovensko, 
ktoré si predtým držalo vyrovnanú bilanciu v 
poľnohospodárstve, vývoz, dovoz, naraz za-
čalo dovážať od 21 do 26 miliárd korún to-
varov z iných štátov Európy k nám domov. To 
je neudržateľné.

Pokračovanie rozhovoru 
v budúcom čísle

Zobrali mi funkcie a ja im voličov NevídaNá trúfalosť
Zriadenie jazykového fondu v Maďarsku, z ktorého sa má 
poskytovať finančná pomoc maďarským organizáciám na 
Slovensku a osobám, ktoré by boli pokutované za pou-
žívanie svojho materinského jazyka vyvoláva oprávnené 
rozhorčenie nás všetkých. Ministerstvo kultúry SR, toto 
v Európe nevídané jednostranné rozhodnutie maďarskej 
vlády vo svojom vyhlásení pre TASR označilo za zasahova-
nie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. 
V tejto súvislosti opätovne naše ministerstvo pripomenulo, že 
Zákon o štátnom jazyku sa netýka používania menšinových ja-
zykov, ale zabezpečuje právo na informácie v štátnom jazyku 
pre všetkých občanov SR, bez ohľadu na národnosť. Osobne 
sa domnievam, že v tomto prípade už diplomatický jazyk nášho 
ministerstva nevystihuje úplnú podstatu problému. Postup Ma-
ďarska bez preháňania môžeme oprávnene považovať za po-
vzbudzovanie našich občanov k porušovaniu zákonov platných 
v Slovenskej republike. Tento krok sa úplne vymyká z bežných 
vzťahov medzi európskymi štátmi. Zrejme by sme podobný prí-
klad nenašli  nikde vo svete. Takže aj naša reakcia by preto 
mala byť adekvátna. Tak ako to prezentovala v televíznej diskus-
nej relácií podpredsedníčka NR SR (SNS) Anna Belousovová, 
Slovensko by malo podať na Maďarsko medzinárodnú žalobu. 
Maďarský premiér Gordon Bajnai vo štvrtok 28. januára infor-
moval, že jeho vláda založí jazykový fond vo výške 50 miliónov 
forintov (vyše 184.000 eur), z ktorého poskytne finančnú po-
moc maďarským organizáciám na Slovensku a osobám, ktoré 
by boli pokutované za používanie svojho materinského jazyka. 
Pokutovaní môžu dostať právnu aj inú pomoc, povedal podľa 
maďarskej tlačovej agentúry MTI predseda maďarskej vlády. 
Finančný rámec poskytnutý vládou môžu použiť legitímni právni 
zástupcovia Maďarov žijúcich na Slovensku.
Zriadenie jazykového fondu v Maďarsku vníma premiér Robert 
Fico ako súčasť predvolebnej kampane v Maďarskej republike. 
Momentálne tomu naša vláda podľa premiéra nevenuje nejakú 
veľkú pozornosť. Pripomína však, že fyzické osoby nemôžu v 
súvislosti s novelou jazykového zákona dostať sankciu. Ume-
lo sa, podľa vyjadrení nášho premiéra, vytvára akýsi obraz, že 
budú pokutovaní individuálni občania SR maďarskej národnosti 
a navodzuje atmosféra, akoby na Slovensku dochádzalo k dis-
kriminácii. 
Jednostranný pokus narušiť susedské vzťahy zo strany Maďar-
ska priam volá po zvýšení aktivity slovenských diplomatov, ale  
aj našich poslancov v Európskom parlamente. Malý záujem na-
šich občanov o voľby europoslancov sa pripisoval nedostatoč-
nej informovanosti o ich činnosti, ako aj ich očividnej pasivite 
počas rokovaní Európskeho parlamentu. Keďže viacerí z nich 
pôsobili už i v predchádzajúcom období, majú možnosť spra-
viť reparát. Bez toho, že by čakali na pokyny svojich straníc-
kych centrál, a bez ohľadu na to, či patria ku koaličnému alebo 
opozičnému zoskupeniu, by sa mali na medzinárodnom poli 
zjednotiť a spoločnými silami Európskeho parlamentu priviesť 
maďarskú vládu k rozumu. Maďarsko navádza slovenských 
občanov k nedodržiavaniu zákona, môžeme tiež povedať, že 
vyzýva k občianskej neposlušnosti. Teraz je to Zákon o štátnom 
jazyku, o čom to bude v budúcnosti?  VLADIMÍR DOBROVIČ

Zamlčujú dosahované úspechy
Pravdu majú mnohí politici, analytici, občania, keď tvrdia, 
že väčšina médií na Slovensku nie je objektívna a verej-
nosť neinformuje o všetkých významných udalostiach z 
rôznych oblastí života a práce u nás, aj v zahraničí, na 
patričnej žurnalistickej úrovni. Najmä opozičná tlač zaml-
čuje dosahované úspechy v ekonomike, hospodárstve, v 
zahraničnej politike, aj vo vede. Takmer pravidelne zne-
važuje postavenie a autoritu Slovenskej republiky a jej 
niektorých zástupcov v Európskej únii a medzinárodných 
organizáciách a inštitúciách. 
Toto konštatovanie sa potvrdilo aj v prípade veľmi úspešnej 
a presvedčivej obhajoby kandidatúry Maroša Šefčoviča na 
post podpredsedu Európskej komisie a komisára na význam-
nú pozíciu. Náš skúsený diplomat napriek veľkej neprajnosti 
niektorých poslancov Európskeho parlamentu na vysokej pro-
fesionálnej úrovni prezentoval svoju odbornú zdatnosť a skú-
senosti. Tento dôležitý fakt ostal bez patričného pozitívneho 
záujmu médií. Nestálo im za to, aby o dôležitom úspechu celej 
našej diplomacie rozsiahlejšie a profesionálnejšie informovali 
verejnosť. Prednosť v aktuálnom čase dostali negatívne infor-
mácie o pomeroch na Slovensku a v centre pozornosti boli 
rôzne kauzy a senzácie. Žiaľ, aj verejnoprávne média dávajú 
dominantný priestor negatívnym správam. Navyše v centre po-
zornosti sú nevedkovia z oblasti politológie a rôzne „celebrity“, 
ktoré si pozornosť a rešpekt verejnosti nezaslúžia. Na vedľajšiu 
mediálnu koľaj vytlačili vedcov, učiteľov a talentované osobnos-
ti z významných oblastí politického, ekonomického a kultúrne-
ho života.  JOZEF KUCHÁR
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Musela sa predovšetkým snažiť 
uľahčiť ľudom život a tak nemala čas 
venovať sa kauzám, o ktorých si čvi-
rikali aj vrabce. Potom prišla kríza 
a naozaj nebol čas venovať sa 
samoľúbym politikom typu Dzu-
rinda a Mikloš. Pravda je taká, že 
informácie lietali v povetrí 

AKO LASTOVIČKy, 
či to bolo o hoteli Forum, Branisku, 
diamantových baniach v Juhoafric-
kej republike, účtoch bývalých poli-
tikov na iné mená a podobne. A tak 
sa za tie štyri roky už nazhromaž-
dil naozaj veľmi pekný materiál 
o Dzurindovi a jeho „lapajoch“, 
ktorí sa tvárili ako najčestnejší, 
najmúdrejší a nepolapiteľní. Ale 
vždy je to na svete tak, že čo sa 
prekvári, obyčajne po čase vylezie 
na svetlo sveta. A tu toho je naozaj 
dosť. Možno si mnohí po ostatných 
voľbách aj všimli, ako sa zrazu pre-
stalo vo svetovej tlači písať o Tigrovi 
spod Tatier a podobné objednané 
a zaplatené žurnalistické výtvory. 
Londyn Garage boli štedrí na vy-
tváraní imidžu, ktorý sa tak zrazu 
po voľbách stratil, ako keby bičom 
plesli. A tak existovali pokusy očier-
ňovať vládnu koalíciu v jej zložení, 
do čoho sa 

SVETOVýM MéDIÁM 
veľmi nechcelo, pretože to bola 
strata priestoru v novinách, ktorá 
k ničomu neviedla. Naopak, zra-
zu svetové média (nie slovenské) 
zistili, že nová vládnuca garnitúra 
je niečo celkom iné, zrozumiteľné, 
sociálne, čo sa venuje republike a 
nie vytváraniu imidžu za hranicami. 
Pravicové Dzurindové vlády začali 
strácať čiastky odevu a nakoniec 
zostali nahé.
Maratónsky bežec a cyklista 
v modrom začal strácať glanc 
a už pred rokom sa jeho bývalí 
priaznivci začali zamýšľať nad 
jeho výmenou. Išlo aj o to, že ge-

opolitické záujmy predovšetkým 
USA sa zmenili a Obama sa ob-
rátil k Európe chrbtom. Dzurindu 
už nemal kto privinúť na svoju 
hruď. Vládol totiž len tak, že ho tí, 
čo boli vďační, privinuli na hruď. A 
len preto ho rešpektovali a potľap-
kávali po pleci. Po voľbách sa stal 
nezaujímavým, nemal už čo ponúk-
nuť. Treba mu však priznať celkom 
slušný sedliacky rozum, že treba 
mať plnú komoru, lebo čo ak nasle-
dujúci rok bude neúrodný. Len o ko-
more treba zachovať SECRET, lebo 
na Slovensku

SME ZÁVISTLIVÍ 
a jeden druhému závidíme aj nos 
medzi očami. Poradcovia maratón-
skeho bežca vedeli ako na to. Ale 
vtedajšie strany vo vládnej koalícii 
tiež potrebovali čo-to do svojej ko-
mory a tam treba hľadať aj predčas-
ný pád druhej Dzurindovej vlády, 
keď sa vzbúrilo KDH. Zaujímavé 
je, že potom ako predseda vlá-
dy R. Fico vyšiel s kauzou prania 
špinavých peňazí a ako sa Gene-
rálny prokurátor SR začal o túto 
kauzu zaujímať, vedenie KDH, 
nový predseda so starým (vraj) 
naklusali na Generálnu prokura-
túru SR.
Určite tam neboli na trnkovom víne. 
Pretože po tejto návšteve a násled-
ných informáciách spáchal mara-
tónsky bežec harakiri v priamom 
prenose... Bolo naozaj úžasné vi-
dieť na TA 3, ako tam stojí v pracov-
nom zopár ľudí ako 

ZMOKNUTé KURENCE 
a pomaly zo seba súkajú slová o 
dôvere predsedovi, ale už nie voleb-
nému lídrovi. Ibaže každému bolo 
jasné, že polievočku, ktorou zdô-
vodňoval M. Dzurinda svoj od-
chod z postu volebného lídra, sú 
iba nejapné rozprávky. A to ešte 
začnú boje o budúceho lídra a 
treba očakávať zemetrasenie 

ešte do volieb. Farizeji z KDH 
nezabudli byť znova farizejský a 
nazvali to štátnickým krokom.
Kauza prania špinavých peňazí zlo-
mila „tigríkovi“ väzy. Zo začiatku nič 
nevedel, nič si nepamätal, potom 
sa začal rozpamätávať, ale aby ná-
hodou nič nepovedal, tak všetky 
otázky bolo treba napísať na papier. 
Lebo technika operácií prania bola 
a je taká zložitá, že treba sa z nej aj 
celú noc vysomáriť. No a potom 

POKLADNÍK PONÚKNE 
rezignáciu. „Odborné“ odpovede 
tohto pokladníka hovoria o tom, že 
to bol len pešiak, ktorý sa posunoval 
s kuframi. 
Honosný názov „pokladník“ je len 
hmlou skutočného či skutočných 
pokladníkov. Ale aj tak by ho bolo 
treba vypočuť, lebo o menách má 
prehľad, ktoré povie len vtedy „ak 
bude ohrozený na živote“. A kde 
je ďalší účtovník menom Palacka? 
Niekedy v roku 2004 M. Dzurinda 
povedal, že kontroloval osobne účty 
strany a zistil, že je všetko v najlep-
šom poriadku. 
Za niekoľko dní v roku 2010 sa 
tento „tigrík“ odhalil úplne a o 
pár dní presvedčil veľkú časť Slo-
venska, že mu nemožno veriť, na-
koniec už mu neveria ani tí, čo ho 
volili. A teraz vraj bude obháňať 
predsedu vlády, aby skladal účty. 

A komu? Tomu, ktorý má prob-
lémy s účtami vlastnej strany? A 
odchod Dzurindu z postu voleb-
ného lídra je len o tom, že by sa 
nerád objavil na predvolebných 
mítingoch, lebo by bol naskutku 
„ohrozený na živote“. Ale keď 
tam pošle I. Mikloša, tak to bude 
z blata do kaluže. Ak tam pôjde 
Radičová, schytá to za obidvoch, 
čo je z dažďa pod odkvap. 
Rozhodnutie maratónskeho bežca v 
priamom prenose nahralo médiám, 
ktoré ho roky preferovali. Teraz do-
stali kosť a vrhli sa na ňu. Na jednej 
strane budú tvrdiť, že chcú objektív-
ne informovať. Keby naozaj chceli, 
tak už dávno mohli tieto kauzy 

VyTIAHNUť NA SVETLO, 
lebo však je tam každý takmer in-
vestigatívny, ale len vtedy, keď ide 
o súčasnú vládu. Teraz im vyhovuje 
hodiť Dzurindu do vody a objaviť no-
vého lídra. 
Kríza slovenskej pravice a opo-
zície sa dotkla dna. A kým sa 
od toho dna odrazí, potrvá čas. 
Nebude to v júnových parlament-
ných voľbách a nebude to ani v 
komunálnych. Kto inému jamu 
kopal, sám v nej skončil. To je 
základný leitmotív tohto príbehu. 
Tak to bolo vždy a vždy aj bude. 
Kde je vôľa, tam je cesta. 

Amen. 
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Cestami-necestami
Kresťanský tramp František Mikloško putuje údaj-
ne znova. Nositeľ Esterházyho ocenenia sa vraj 
hrnie na Most-Híd, kde by si chcel vylízať rany z 
potupnej prehry ako kandidát na prezidenta. A 
možno si k priezvisku doplní ešte priezvisko Ester-
házy. Aby náhodou na tom Moste tak nevyčnieval. 
Dúfajme, že sa včas rozhodne, aby mohol zagra-
tulovať Viktorovi Orbanovi k presvedčivému vo-
lebnému víťazstvu a potom budú spolu bojovať za 
Veľké Maďarsko Aj s Bugárom, aj s Csákym. Teda 
F. Mikloško bude politikom strany maďarskej men-
šiny. Ej, bisťu, to sme naozaj dopadli.

Keď oči nevidia a uši nepočujú
Kresťansko demokratické hnutie sa pousilovalo a 
už oznámilo kandidátov na poslancov v budúcich 
parlamentných voľbách. Samozrejme na prvom 
mieste je nový predseda, na druhom je však Lipšic 
a na treťom Hrušovský. A s týmto triom chcú získať 
vraj až 20 percent. To skôr možno veriť, že mimo-
zemské civilizácie sú už niekoľko rokov na Zemi, 
len o tom nevieme, ako „sneniu“ KDH. Nový pred-
seda vsadil na kontinuitu, čo je chyba. Hrušovský 
už dlhé roky pôsobí nepresvedčujúco a Lipšica 
nebude voliť slovenský vidiek, lebo ho pokladajú, 
ako sa vyjadrili niektorí cirkevníci, za „uspávača po-
slucháčov“. Nádej, že niečo odkvapká z SDKÚ-DS 
je pravdepodobná, ale to budú naozaj len kvapky, 
ktoré nepohnú s percentami pre KDH smerom 
hore a tak do tých lapidárnych desať percent sa 
budú musieť zmestiť. A to nie je pri predpoklada-
ných výsledkoch žiadna výhra.

zachráňte Markízu
Štrajk a protesty Únie dopravcov nie je nič iné, 
len pokračovanie už raz ošúchaného scenára Za-
chráňte Markízu. Aj vtedy za protestmi stali „modrí 
aktivisti“, ktorí si to dnes chceli odskúšať na do-
pravcoch. Nikto nepochybuje, že tí chlapi na veľ-
kých autách nemajú ľahký život a nie je to med lí-
zať. Stretávame ich na cestách, na tých cestách aj 
1, triedy, ktoré sú v hroznom stave. Ani dopravco-
via, ani ostatná mobilná verejnosť, nechce riskovať 
svoje životy na takýchto cestách. Treba sa naprí-
klad pozrieť, v akom stave sú obchvaty Oždian a 
Tornale, ktoré boli odovzdané len nedávno. Osob-
né autá ich nedevastovali. Chceme diaľnice? Jed-
noduchá odpoveď – chceme, všetci bez rozdielu. 
Už mohli byť, keby nebola prišla k moci „zmena“ 
ktorá sa venovala všetkému, len diaľniciam nie... 
Táto „garnitúra zmeny“ ktorá sa váľa v špine, má 
ešte toľko drzosti, aby huckala dopravcov k zby-
točným protestným akciám... Mýto jednoducho 
musí byť, otázka je, ako zmierniť jeho dopad na 
dopravcov. Mali by pochopiť, že všeličo sa dá vy-
riešiť vzájomnou ústretovosťou, rokovaním. Nátla-
kové akcie, ktoré sa podobajú na akciu Zachráňte 
Markízu, nič nevyriešia. 

prečudesný a neotesaný
Relácia TV Markíza „Na telo“ s neodmysliteľnou 
Puškárovou už mala svoje miesto, aj keď sa jej 
dalo všeličo vyčítať. Budúca mamička má teraz iné 
starosti a tak sa v úlohe moderátora objavil akýsi 
prečudesný, neotesaný moderátor, ktorému chýba 
- no jednoducho všetko. A keď vyhrá v hlasovaní 
respondent z koalície, tak náhodou to aj zabudne 
povedať. Už by tam bol lepší aj ten novodobý osvie-
tenec Hlina, ktorý sa zacvičuje na námestiach a vy-
hlasuje, že strčí ktoréhokoľvek politika do vrecka, 
len na R. Fica by sa musel pripraviť. TV Markíza by 
mala podľa možnosti dať na obrazovku čím skôr 
Puškárovu, alebo niekoho z radov profesionálov.

SaS ne(chce) Most
Nový populista a predseda strany SaS si zrejme 
myslí, že všetci Slováci padli z hrušky na hlavu. 
Podľa prieskumu jeho strany totiž jeho voliči od-
mietli spolčiť sa s Bugárovým Mostom- Hídom. 
Toto vzájomné párenie trvalo niekoľko týždňov 
a nakoniec Sulíkovci z neho vycúvali zvláštnym 
obratom. Načo sa potom párili, keď ešte nemali 
prieskum? Medzitým ešte rozbesneli Dzurindu, 
keď si dovolili takú drzosť, že bez neho sú ochot-
ní sa spolčiť s SDKÚ-DS. Teraz im vyšiel Dzurinda 
po ruke, lebo bude predseda bez mandátu a SaS 
vydáva protichodné vyhlásenia, ktorým rozumie asi 
len ich predseda. A keď premiér príde s kauzou o 
SDKÚ, predseda SaS sa záhadne stratí nevedno 
na ktorý ostrov. V jednom z rozhovorov povedal, že 
stranu takmer financuje sám zo svojich „mozoľov“. 
Ach, kdeže sú roztratené mozole slovenské...

Stranu pripravil DUšAN KONČEK

Kresba: Andrej Mišanek

V zahraničnej tlači čítam, že tých 
chlapcov Al Kaidy je niekde v ho-
rách Pakistanu niekoľko desiatok, 
ale 140-tísic vojakov ich naháňa po 
Afganistane. A jeden vojak stojí roč-
ne milión dolárov.. Nešťastie na Ha-
iti bolo kruté a tak sa tam nakoman-
dovali americké vojská so všetkým 
čo k tomu patrí. Sú tam totiž ob-
rovské zásoby ropy a uránu. Naši 
severní susedia majú tak radi US 
Army, že potrebujú americké rake-
ty, aby ich chránili, možno pred mi-
mozemšťanmi, alebo samých pred 
sebou. Naši južní susedia chcú 
prispievať občanom maďarského 
pôvodu na Slovensku na pokuty 
vyplývajúce z jazykového zákona, 
ktoré ešte nikto nedostal. V Bruseli 
nám takmer ugrilovali komisára, len 

sa mu tak z kečky parilo. A znova 
sa ozval Usama bin Ladin, ktorý sa 
zamiešal do globálneho otepľova-
nia, v čom sa ten už nevyzná? Dvaja 
prezidentskí kandidáti na Ukrajine 
bojovali na život a na smrť. Vyhral 
podľa neoficiálných výsledkov Vik-
tor Janukovyč. V Rusku demon-
štrujú proti Putinovi, hoci napríklad 
v Austrálii tvrdia, že takého štátnika 
Rusko nemalo od čias Petra Veľké-
ho, Číňania sa postavili do pozoru, 
lebo USA predávajú Taiwanu zbra-
ne. Rusi zasa predávajú Iránu a aj 
Lýbii. Američanov vzrušujú vysiela-
nia ruských, arabských či čínskych 
televíznych staníc a prepínajú CNN 
práve na iný pohľad na svet, vysie-
laný v angličtine, arabštine, španiel-
čine. Len my musíme pozerať stále 

tie isté, neplodné. A vonku pekne 
mrzne a snehu je dostatok. Už sú 
tu celkom dávno aj mimozemšťania, 
len o tom ešte nevieme, či nechce-
me vedieť. Ale naozaj, sú tu. Stretol 
som jedného z nich, ktorý sa ma 
pýtal, prečo si musíme vždy nájsť 
nejakého nepriateľa, aby sme sa ho 
potom báli. Čoho sa vlastne bojíte? 
– spýtal sa ma. Odpovedal som mu, 
že sa bojím Usamu bin Ladina. Za-
smial sa a odpovedal, že ten je už 
dávno po smrti. Potom si zavolal na 
mimozemskú databázu a povedal 
mi, že zomrel pred piatimi rokmi na 
predávkovanie heroínom. Namojdu-
šu mi odľahlo. 
Tak sa už niet čoho báť – povedal. 
Akože niet – a sám seba? Mávol ru-
kou a odišiel. Mimozemšťania nás 
už odpísali, naozaj sme zmotaní, 
tento náš svet je zmotaný, preto sa 
mimozemšťania ani k nám nehlásia. 
Hoci sa tu voľne pohybujú a krútia 
nad nami hlavami. Všetko vedia, 
ale ničomu nerozumejú. My zasa 
nič nevieme a všetkému rozu-
mieme.

zamotaný je celý ten náš svet
Neviem, čim to je, ale ten svet sa v poslednom čase javí veľmi za-
motaný, ako keby sa naozaj blížil koniec sveta. Tu doma človeku 
vyrážajú dych odhalenia týkajúce sa jednej politickej strany a ten, 
čo ich tlmočí vraví, že sa bojí o svoj život, aby ho niekto neodstrelil, 
lebo to je také závažné. Prezident susedného štátu hovorí, že sa 
nedá zaočkovať, lebo pandémia prasacej chrípky je taká istá blbosť 
ako globálne otepľovanie. U ďalších susedov vyhlásia Ostapa Ban-
deru za hrdinu krajiny hoci to nebol Ukrajinec, ale Poliak.

MODré bluES STraTilO lESK
Ešte ani neboli voľby a nenahraditeľný politik, ktorý si to sám o 
sebe myslel, je zrazu fuč. Jednoducho zafučalo a je fuč. Po po-
sledných parlamentných voľbách sa nová koalícia mohla venovať 
všeobecne známym prešľapom Dzurindových vlád, vydávať Čier-
ne knihy a pozrieť sa im lepšie na zúbky. Neurobila to, pretože 
bolo treba vládnuť, bolo treba porobiť poriadky v tom marazme, 
ktorý tu zanechala roztatárená pravicová vláda, ktorá dostala v 
druhom roku vládnutia ponorkovú nemoc. 

parlament eú už vie?
Kauzami prania špina-
vých peňazí sa bude za-
oberať na mimoriadnej 
schôdzi Národná rada  
Slovenskej republiky, čo 
je logické. Zaoberá sa 
tým aj Generálna proku-
ratúra Slovenskej repub-
liky. A to je dostatočný 
dôvod, aby sa až do skon-
čenia vyšetrovania poza-
stavil mandát SDKÚ-DS 
na chode parlamentu. 
Ak si to dodnes nevšim-
li v parlamente európskej 
únie, tak asi bude treba 
navrhnúť, aby sa stranou 
jednej frakcie tohto parla-
mentu zaoberal aj parla-
ment eÚ. To by bolo tiež 
logické. A mal by prijať 
uznesenie, ktoré by po-
zastavilo členstvo SDKÚ
-DS a jej poslancov v tej-
to frakcii až do ukončenia 
vyšetrovania. Ak je de-
mokracia vládou zákona, 
tak je to tiež logické.



	 10	 ZAUJÍMAVOSTI	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Február	2010

Zvukovú zbierku slovenské-
ho folklóru, teda ľudového 
spevu, nedávno obohatilo 
CD Cez ten kraj žilinský, kto-
ré naspievala Janka Holeš-
tiaková. 
Ešte predtým, než sa jeho ma-
jiteľ započúva do melódií a tex-
tov jednotlivých piesní, poko-
chá sa v samotnom stvárnení 
obalu cédečka. Jeho pevná 
knižná väzba, za ktorou sú uni-
kátne fotografie, zobrazujúce 
krásnu slovenskej prírody, ľu-
dových krojov, ako aj samot-
né texty piesní, dohromady 
vytvárajú akúsi „hudobnú kni-
hu.“ Samozrejme, jej najdôle-
žitejším obsahom sú samotné 
piesne piatich regiónov Žilin-
ského kraja (Horné Považie, 
Kysuce, Turiec, Orava, Liptov), 
teda v podstate celého severo-
západného a severného Slo-
venska), čo je z pohľadu na 
slovenský folklór skutočne oje-
dinelý prípad. 
Toto profilové CD Janky Holeš-
tiakovej poskytuje poslucháčo-

vi takmer 45 minút neopako-
vateľného hudobného zážitku, 
ku ktorému prispieva predo-
všetkým samotná interpretá-
cia ľudových piesní, ale v ne-
poslednom rade rozmanitosť 
nielen regiónov, ale i tradič-
ných žánrových foriem piesní 
(trávnice, balady, svadobné a 
žartovné piesne), ako aj ľudo-
vých hudobných nástrojov. Na 
samotnej nahrávke sa podie-
ľala až dvadsiatka renomova-
ných a skúsených interpretov, 
čo samo o sebe hovorí o ná-
ročnosti a veľkosti projektu. 
Čo však povedať o protago-
nistke tohto cédečka? Jan-
ka Holeštiaková, rod. Vala-
chová, rodáčka z Martina, 
prakticky celý svoj doteraj-
ší život spojila s bohatým 
dedičstvom našich predkov 
– ľudovým spevom a tan-
com. Od svojich šiestich 
rokov pôsobila v rôznych 
folklórnych súboroch, s kto-
rými účinkovala až na troch 
kontinentoch (Európa, Ázia, 

Južná Amerika), dohromady 
v desiatich krajinách sveta. 
Nikoho teda nemohol prekva-
piť druh štúdia, ktoré si vybra-
la: etnológia a estetika na Filo-
zofickej fakulte UKF v Nitre. Po 
jeho úspešnom absolvovaní 
pôsobí ako profesionálna kul-
túrna pracovníčka a zároveň 
ako televízna moderátorka. 
Redakcia Slovenského roz-
hľadu pri slávnostnom uve-
dení CD Cez ten kraj žilinský 
bola jedným z mediálnych 
partnerov. Sme radi a záro-
veň hrdí na to, že sme sa 
takto rozhodli, a takto sa 
nám vyskytla možnosť šíriť 
dobré meno tohto umelec-
kého diela J. Holeštiakovej, 
ktoré si už získalo nemálo 
poslucháčov. 
O tom, že je to jeden „zo zla-
tých dukátov“ nášho pokladu 
ľudového umenia a ľudových 
tradícií sa môžu presvedčiť aj 
naši čitatelia. Stačí, keď si CD 
objednajú na adrese: siazili-
na@gmail.com

KDH síce tvrdí, že patrí medzi trojicu naj-
silnejších politických subjektov v repub-
like, ale zdá sa, že skutočnosť je celkom 
inakšia. Vezmime si za príklad posledné 
voľby – teda do vyšších územných celkov 
– a konkrétne v Košickom kraji. Z 57 kre-
siel poslancov 26 patrí SMER-u, 13 nezá-
vislým, 7 SDKÚ-DS, po štyri majú HDZS-ĽS 
a SMK, po jednom HZD, Slobodné fórum a 
Konzervatívni demokrati (KDS). V porovna-
ní s predchádzajúcimi voľbami v roku 2005 
SMER-SD sa v košickom regionálnom par-
lamente 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 prípa-
de. Takže silné KDH nemá v Košickom kraji ani 
jedného poslanca a zároveň prišlo o trinásť!. 

Každý komentár je tu zbytočný. Akurát tak tro-
chu úsmev vzbudzujú slová predsedu kresťan-
ských demokratov Jána Figeľa o tom, že si síce 
vie predstaviť povolebnú spoluprácu so SMER-
om, ale zároveň mu chce vytvoriť alternatívu. 
Zároveň ale koketuje s SDKÚ-DS, veď čo keby 
náhodou motyka vystrelila...Tá však určite ne-
vystrelí. Pokiaľ KDH úplne, teda od základov 
nezmení svoju politiku. 
Vráťme sa však ku Košickému samosprávnemu 
kraju. Aj tu má regionálny parlament koaličnú 
časť – tú pod vedením SMER-u tvorí až 44 
poslancov a opozičnú na čele s SDKÚ-DS. Tá 
pozostáva iba z trinástich volených zástupcov 
občanov. Čo k tomu dodať? Len asi to, že ví-
zie, sny a predstavy politikov sú jedna vec, tou 
druhou však jednoduché čísla. Tie však akosi 
predstavitelia KDH nechcú vidieť...

V Dome kultúry v Čadci sa konal druhý ročník kultúrno-literárneho podujatia Kysucké knihobra-
nie. Na druhom ročníku Kysuckého knihobrania v Čadci odstrihli z knihovníka kysuckého päť 
publikácií. Na snímke sprava iniciátor Kysuckého knihobrania Peter Kubica odprezentoval knihu 
veršovaných povestí Kysuckovo,  autor literatúry faktu Pavol Holeštiak pripravil tucet rozhovorov 
s osobnosťami z Kysúc pod názvom Sú Kysuce súce?, Janka Holeštiaková autorka hudobnej 
knihy Cez ten kraj Žilinský, prozaik Miloš Jesenský uviedol knihu Ženy chcú počuť rozprávky a 
Juraj Štaffa pripravil sochársku monografiu o Ondrejovi iV. Zimkovi, pokračovateľovi významné-
ho umeleckého rodu.  FOTO TASR - Zuzana Muchová

Pribudol zlatý dukát do klenotnice nášho folklóru

piesne Janky holeštiakovej

vízie a sny kontra jednoduché čísla

Medzi moje slabé stránky patrí 
zbieranie prospektov cestovných 
kancelárií a agentúr. Táto bohatá 
zbierka vznikla predovšetkým z 
mojej neschopnosti rázne sa po 
čase rozlúčiť už s neaktuálnym, 
resp. nepotrebným reklamným 
tlačeným materiálom. Preto moja 
zbierka obsahuje brožúrky i letá-
ky, ktoré majú už úctyhodný vek 
– aj polstoročie. Sú ešte z bývalej 
Juhoslávie, Fínska, Holandska, 
švajčiarska, Kanady, USA, Ma-
ďarska, Ukrajiny, Litvy, Slovinska, 
Chorvátska, Talianska, Poľska ... 
Výpočet všetkých krajín by sku-
točne zabral solídny priestor v 
Slovenskom rozhľade. 
Azda práve preto sa vždy teším na 
niečo domáce. Považujem sa za 
skutočného vlastenca, a tak mám ra-
dosť z každého cudzinca, ktorý mo-
jím pričinením navštívil Slovensko, a 
ktorému som ešte pred príchodom 
do našej republiky mohol zaslať ne-
jakú príťažlivú turistickú brožúrku. 
Nemusím zdôrazňovať, že s tým som 
mal a mám vždy problém...

Nedávno uzrela svetlo sveta publi-
kácia TOP SLOVENSKO s podtitul-
kom Malá veľká krajina. Žiaľ, ide o 
nevydarené a určite i poriadne drahé 
dielo, na ktorom sa finančne podie-
ľala EÚ, ale za všetkým vidieť predo-
všetkým prácu Slovenskej agentúry 
pre cestovný ruch (SACR). 
Aby sme však boli konkrétni. 
Slovensko ešte stále nie je taká 
známa krajina, aby si pri vyslo-
vení jeho mena ľudia v západnej 
Európe (ale nielen tam), ihneď 
dokázali predstaviť geografickú 
polohu našej vlasti, s kým hrani-
čí a kde sa nachádza jej hlavné 
mesto. Iné, z turistického ruchu 
oveľa známejšie krajiny, zvyknú 
mať v takých materiáloch obrysy 
svojej domoviny s vyznačeným 
hlavným mestom a šípkami, ktoré 
znázorňujú, napríklad smery kde 
leží Londýn, Paríž, Bonn, Zürich, 
atď. a udaním vzdušnej vzdiale-
nosti. Nuž, ale...
Košiciam, druhému najväčšiemu 
mestu republiky s najväčšou mest-
skou rezerváciou v SR, sú venované 

tri slová! Prečo však v kapitole o 
Bratislave je fotografia Čumila 
niekoľkonásobne väčšia, než zá-
bery na Bratislavský hrad, histo-
rickú budovu SND, to je skutočne 
ťažko pochopiť. Nielen v prípade 
Bratislavy, ale povedzme i Devína 
či Nitry sú zábery veľkosti prie-
mernej poštovej známky. Pokiaľ si 
niekto v cudzine, komu sa dostane 
do rúk publikácia TOP SLOVEN-
SKO, skutočne vryje do pamäti zá-
bery z nášho hlavného mesta, tak si 
bude vážne myslieť, že Čumil je keď 
už nie je najvýraznejší, tak jeden z 
najvýznamnejších symbolov Bratisla-
vy!
Nemálo kiksov je predovšetkým v 
textovej časti. Nie náhodu sa autor(i) 
schoval(i) za dve spoločnosti, kon-
krétne za M.C.Triton, s. r. o. Praha 
(?!) a Accelerate, s. r. o. Bratisla-
va. Tak som sa z tejto práce, ktorú 
napríklad rozširuje po svete SACR, 
ale aj jednotlivé vyššie územné cel-
ky dozvedel, že Bratislava bola v 
rokoch 1526 – 1784 hlavným mes-
tom Maďarského kráľovstva (veď to 

predsa vzniklo až v roku 1919!!!) a 
tu korunovali 19 maďarských kráľov 
(!) korunou sv. Štefana. Keď už sme 
pri tomto uhorskom kráľovi a jeho 
korune, ktorá tak zaujala autorov tex-
tov: mali neobyčajne bujnú fantáziu, 
keď Gotickú cestu (samozrejme, bez 
mapky) prirovnávajú k jednotlivým 
perlám vo Svätoštefanovskej koru-
ne! Aby sme boli predsa len presní 
– Košice sú symbolicky spomenuté 
práve v časti Gotická cesta tromi slo-
vami Košice – Chrám sv. Alžbety a 
záberom detailu z Dómu Sv. Alžbety 
veľkosti 40 x 38 mm, pričom Čumil 
dostal priestor až na 210 x 180 mm! 
Nuž, kde sa hrabú celé Košice aj s 
unikátnym Dómom na bratislavského 
Čumila!
Ako znalca Tokajskej vinárenskej 
oblasti ma, samozrejme, zaují-
malo, čo sa píše v kapitole Vínna 
cesta. O ani jednej vínnej ceste 
som sa nedočítal nič. Dozvedel 
som sa, že na Slovensku máme 
až šesť vinárskych oblastí, z nich 
najznámejšia je Tokajská, ale aj 
to, že najobľúbenejšími sú však 

vinohrady v Malých Karpatoch, 
ktoré sa tiahnu až do Bratislavy, 
pretože Raka (zrejme malo ísť o 
Raču), je už jej súčasťou. Dosť 
veľký priestor v tejto kapitole do-
stali fotografie, ktoré môžu použiť 
všade tam, kde majú vinice. Teda 
aj v Čile, Kalifornii, Argentíne, 
Južnej Afrike, alebo dokonca v 
Austrálii. Nič originálne sloven-
ské...
Publikácia síce obsahuje množ-
stvo adries Slovenskej agentúry 
pre cestovný ruch a jej partnerov 
na Slovensku i v zahraničí, ale 
podľa mňa sa na niektorú z nich 
obrátili veľmi málo z tých, ktorí 
túto „TOP“ príručku prelistovali. 
Pretože zaujať ich nemala prak-
ticky ničím. Prelistovali, niečo z 
nej prečítali – a odložili. Najčas-
tejšie medzi odpad. V najlepšom 
prípade publikácia skončila ako 
druhotná surovina...

aj nEvyDarEná rEKlaMa jE rEKlaMa?

Stranu pripravil 
JÁN SLIAČAN

V súvislosti so zavedením mýta, reakciami 
autodopravcov, škandálmi okolo financo-
vania SDKÚ-DS sa akosi prestalo hovoriť 
o širokorozchodnej železnici z územie 
Slovenska až do Viedne. Táto trať má slú-
žiť preprave tovarov DO a Z nielen územia 
bývalého ZSSR, ale najmä z Číny a Indie. 
Nečudo, že Rakúšania majú o túto stavbu 
veľký záujem...
Slovenská politická opozícia ihneď zaujala k 
celému projektu negatívne stanovisko. Na-
opak, Vláda SR sa na celú záležitosť pozerá 
veľmi triezvo. Premiér Robert Fico jednoznač-
ne vyhlásil, že Slovenská republika si nechá 
vypracovať analýzy na výstavbu celej trate, teda 
predovšetkým na predpokladané náklady a až 
potom zaujme stanovisko. Na jednej strane sú 
síce nemalé predpokladané finančné výdavky 
na stavbu železnice, na druhej ale príjmy z pre-
pravy tovarov a celej logistiky, ktorá s nimi súvi-
sí. Všetko je teda otvorené a nikto nerobí žiadne 
predčasné uzávery.
Stalo sa však to, s čím nikto nerátal. Ukrajinská 
strana zacítila svoju príležitosť a prišla so sku-

točne zaujímavým nápadom: rozšíriť železnicu z 
Čiernej nad Tisou po Užhorod (teraz vedie iba 
do Čopu) a tam vybudovať východziu stanicu 
cesty po koľajniciach, ktorá bude mať cieľ vo 
Viedni. Znamená to, že v Užhorode vybudujú 
všetko to, s čím sa rátalo v Čiernej nad Tisou: 
bezcolné zóny, prekladiska, sklady... Či chce-
me alebo nie, myšlienka prepravovať tovary z 
Číny, Indie, Kazachstanu, Ruska, atď. do Vied-
ne bez výstavby novej širokorozchodnej cez 
územie Slovenska. Znamenalo by to však jed-
no: prevažná väčšina finančných prostriedkov 
z krajín, z ktorých by tovar putoval z Ďalekého 
východu cez Ukrajinu až do Viedne by zostala u 
našich východných susedov. Samozrejme, nie-
čo by zarobilo aj Slovensko. 
Dnes ťažko povedať, ako sa táto zaujímavá myš-
lienka bude realizovať. Slovensko by v každom 
prípade zostalo v hre. V súčasnosti nemožno 
ani predpokladať to, kde Ukrajina vezme penia-
ze na takú obrovskú investíciu. My však by sme 
ich asi potrebovali ešte viac... Veľa závisí aj od 
toho, čo na ukrajinský návrh odpovie Rakúsko, 
teda cieľová krajina...

do viedne, ale bez širokorozchodnej?
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Oficiálne stretnutie predsedu  Národnej rady (NR) SR Pavla Pašku (tretí zľava) s predse-
dom Národného zhromaždenia (NZ) Vietnamskej socialistickej republiky (VSR)  Nguyen Phu 
Trongom (tretí sprava) 27. januára 2010 v Hanoji.  V pozadí poslanci  vietnamského parla-
mentu a vľavo jeden z členov  delegácie SR minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
Ľubomír Vážny.  FOTO TASR - Matúš Zajac

Ak sa potvrdia podozrenia a SDKÚ-DS do-
statočne nevyvráti financovanie prostred-
níctvom prania špinavých peňazí, tak ak-
tuálne vedenie SDKÚ-DS je pre ministra 
kultúry SR Mareka Maďariča (Smer-SD) v 
rámci povolebnej spolupráce neprijateľ-
né. Vyhlásil to v diskusnej relácii televízie 
Markíza Na telo, pričom poznamenal, že 
na rozhodnutia o povolebnej spolupráci je 
ešte čas. „Môj výrok, že by som si nekládol 
žiadne personálne výhrady, ten bol poveda-
ný ešte pred týmito kauzami,“ povedal.
Smer-SD chce podľa jeho slov korektne roko-
vať s každým, kto prejde cez sito zvoliteľnosti 
do parlamentu. „Nikoho sme nevylúčili, to je 
náš politický prístup,“ podčiarkol s tým, že do 
volieb je ešte čas. 
Predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hru-
šovský na margo povolebnej spolupráce po-
dotkol, že ich strana má s SDKÚ-DS dlhodobé 
skúsenosti. „Boli sme zodpovední osem rokov 
a nebolo to jednoduché vládnutie. Čakáme, 
že túto kauzu vysvetlia,“ vyjadril sa. K možnej 

spolupráci so stranou Smer-SD uviedol, že 
koncepcia politickej stratégie KDH zatiaľ takúto 
spoluprácu nepredpokladá. „To, že automa-
ticky nepovieme nie, neznamená, že áno,“ 
povedal s tým, že KDH sa rozhodne slobod-
ne tak, ako to bude najlepšie pre Sloven-
skú republiku.
Výsledok piatkového (29.1.) pokusu o odvo-
lanie ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka 
označil Maďarič za potupný výsledok pre 
opozíciu. „Nielen z hľadiska toho, že tretina 
opozície nehlasovala. Dokonca ten, kto sa 
pasuje za lídra opozície, ani neprišiel. Ale aj 
preto, že nám to dalo možnosť a ministrovi 
Kaliňákovi zvlášť prezentovať to, čo urobil. A 
urobil toho veľmi veľa,“ zdôraznil. Hrušovský 
výsledok odvolávania za fiasko nepovažuje. 
„To sa treba spýtať individuálne poslancov, 
prečo si neplnili svoje poslanecké a ústav-
né povinnosti a neboli na rokovaní Národnej 
rady SR. Mňa osobne mrzí, že podcenili dôleži-
tosť tohto rokovania, aj keď výsledok bol dopre-
du známy,“ podotkol. (TASR)

potupný výsledok pre opozíciu

Podrobné mapovanie popu-
lačného vývoja Slovenska v 
roku 2008 je síce v analýze 
Výskumného demografické-
ho centra zaujímavé, ale nie 
celkom dokonalé. Slovensko 
starne, to vieme aj bez analýzy, 
lebo detí sa nerodí zasa toľko, 
aby ich bolo viac ako seniorov. 
Táto analýza konštatuje okrem 
iného aj to, že po prekvapujú-
com poklese narodených detí 
v roku 2006 sa v roku 2007 a 
v roku 2008 počet narodených 
detí zvýšil na 57 360, čo je asi 
úroveň roka 1999. Keďže ide 
o analýzu, treba povedať, 
že k tomu prispeli aj sumy 
za narodenie dieťaťa, kto-
ré motivovali, povedzme to 
otvorene, zvýšený počet na-
rodených detí v rómskej po-
pulácii. Neviem, prečo z toho 
robíme akési nevysvetliteľné 
tabu. Všetci kresťania tvrdíme, 

deti ako deti, všetky sú zlaté, 
ale tak isto vieme, že situácia 
v rómskej menšine nie je ideál-
na na výchovu detí, česť výnim-
kám. šarapatí tu aj vysoká 
úmrtnosť. Aká, to sa človek 
z tejto analýzy tak isto nedo-
zvie. Potom je jasné, že Slo-
vensko v rámci Európskej únie 
patrí k mladším populáciám a 
povedzme si to otvorene, zno-
va vďaka slovenským Rómom. 
Starnutie Slovenska sa tým sa-
mozrejme čiastočne spomalilo, 
ale aj tak je veľké, pričom prog-
nózy do budúcnosti nie sú nija-
ko ružové. A ešte menej ružo-
vé, keby sme urobili skutočnú 
analýzu. Vraj do piatich rokov, 
podľa tejto analýzy, počet detí 
a seniorov sa vyrovná a jedi-
ná cesta toto eliminovať je zvy-
šovanie pôrodnosti. O tom niet 
pochýb. Len spôsob, ako to 
dosiahnuť, sa zatiaľ nenašiel. 

Sú staré osvedčené spôsoby, 
napríklad baby boom v sedem-
desiatych rokov minulého sto-
ročia pri zvýšení detských prí-
davkov. Ale vtedy nebola taká 
vysoká rozvodovosť a mimo 
manželstva sa nerodilo toľko 
detí ako dnes. Stačí si všimnúť 
všelijaké tie zoznamky, kde ma-
mičky s jedným, dvoma deťmi 
hľadajú spoľahlivého otecka. V 
takej demografickej analýze 
by bolo treba napríklad nájsť 
aj taký údaj, koľko je vlastne 
kompaktných rodín na Slo-
vensku. A tu by sme boli naprí-
klad prekvapení kompaktnými 
rodinami u Rómov na rozdiel od 
majoritného obyvateľstva. Ne-
viem si predstaviť, ako takúto 
tabuizovanú analýzu možno vy-
užiť pre akési plánované kroky 
do budúcnosti, nemyslím so-
cialistické plánovanie, ale na-
príklad vytváranie optimálneho 

prostredia pre výchovu detí me-
dzi Rómami, školskú starostli-
vosť o tieto deti, ich začlenenie 
do pracovného procesu a po-
dobne. Sú tu zatiaľ odlišnos-
ti o ktorých vieme, poznáme 
ich a ako ich chceme riešiť, 
keď nevieme základné čísla 
pre tieto analýzy – prognó-
zy? Je jasné, že takéto roz-
dielne čísla by neboli ko-
rektné. Ale na druhej strane 
máme tu rôzne rómske združe-
nia či spolky, ktoré by si podob-
nú analýzu mohli vypracovať, 
aby vedeli aký je demografic-
ký vývoj v ich menšine, aby 
tak mohli argumentovať naprí-
klad aj pri projektoch z financií 
Európskej únie. Škoda, že Vý-
skumné demografické centrum 
takúto analýzu neurobilo spolu 
s niektorou zložkou rómskych 
iniciatív.

DUšAN KONČEK

Poznámky k analýze Výskumného demografického centra

Deti sa na Slovensku rodí viac

David Rothkopf tvrdí, že pla-
néte so siedmimi miliardami 
ľudí vládne približne šesťti-
síc najmocnejších. Ich men-
ný zoznam síce zostavil, ne-
považuje však za účelné ho 
publikovať. Preto len niekoľ-
ko údajov z jeho štatistiky. 
Najvýznamnejšími členmi 
kasty vyvolených sú finanč-
níci, ktorí dokázali využiť 
nové podmienky globalizo-
vanej ekonomiky. Je to elita 
elity, ktorá dnes ovplyvňuje 
osudy politikov tak, ako ich 
predtým ovplyvňovali voliči. 
Títo ľudia svojimi rozhodnu-
tiami formujú osudy stoviek 
miliónov naprieč kontinent-
mi. Ich prakticky nikto ne-
kontroluje.
Najmä v prípade finančníkov 
ide o skutočnú moc bez hraníc. 
Okrem finančníkov patria do 
svetovej elity šéfovia význam-
ných štátov a veľkých nadná-
rodných korporácií, mocní pat-
róni vplyvných médií, majitelia 
technologicky najvyspelejších 
firiem, ropní magnáti, manažé-
ri špekulatívnych fondov, veľkí 

akcionári, špičky armády, nie-
koľko charizmatických nábo-
ženských vodcov, zopár spi-
sovateľov, vedcov a umelcov. 
V priemere ide o jedného člo-
veka z milióna. Na základe svo-
jej štatistiky podáva Rothkopf 
podrobné údaje o zložení glo-
bálnej kasty privilegovaných.
Podľa pohlavia v nej jednoznač-
ne dominujú muži, žien je me-
dzi najmocnejšími obyvateľmi 
našej planéty iba 6 %. Priemer-
ný vek členov svetovej elity 
je 58 rokov. Zväčša sa na-
rodili v dekáde nasledujúcej 
po druhej svetovej vojne. Len 
tri percentá z nich majú menej 
ako 40 rokov. Absolútna väčši-
na pochádza z desiatich krajín 
sveta, najviac ich je zo Spoje-
ných štátov – 17 percent. Na-
pospol študovali na prestížnych 
univerzitách, kde boli prevažne 
absolventmi odborov obchod a 
finančníctvo. Dve tretiny z nich 
sa obchodu a financiám aj ve-
nujú. Na druhom mieste stoja 
profesionálni politici. V súbo-

re najmocnejších je ich necelá 
pätina. Potom nasledujú gene-
ráli, vplyvní náboženskí vodco-
via a ako čerešnička na torte 
zopár intelektuálov s mocou 
skôr fiktívnou. Do svojho súbo-
ru mocných zaradil Rothkopf 
aj prominentných členov mafií 
a organizovaného teroru, pre-
tože aj oni sú schopní všeličo 
ovplyvniť.
Samozrejme je nevyhnutné po-
ložiť i ďalšie otázky. Komu táto 
moc slúži? Demokracii? Bo-
hatým? Občanom bez roz-
dielu rasy? Je to kasta, kto-
rú zvolili peniaze, kasta, ktorá 
nemá s nikým zľutovanie. Od 
tejto kasty sa dá vystopovať pô-
vod terorizmu. Fenomén tero-
rizmu vznikol ako nástroj za-
strašovania, ktorého účelom je 
špehovať na tejto planéte kaž-
dého, kto by sa pokúsil o zme-
nu kapitalistického systému. 
Uvedených 6000 ľudí, ovlá-
dajúcich celú planétu, si bude 
dokonale chrániť svoje pozície 
a zadusí každý pokus o naruše-
nie ich suverenity.

Preložil PAVOL JANÍK

JAN KELLER

Kto vládne svetu? a pre koho?

premiér má niekedy obavy
Premiér Robert Fico má niekedy obavy z toho, aby ho niekto v sú-
vislosti s údajmi, ktoré má k dispozícii o financovaní SDKÚ-DS, ne-
zastrelil. „O také peniaze ide,“ reagoval po skončení Koaličnej rady 
2.2.2010 na otázku, prečo všetky informácie nezverejní na jednej 
tlačovej konferencii. „Dostávali sme postupne tipy a stále ich do-
stávame,“ dodal. Na margo toho, prečo sa nepreniesla diskusia na 
parlamentnú pôdu aj v prípade igelitkového daru ĽS-HZDS, predaja 
emisií či mýtneho tendra, poznamenal, že koalícia za exekutívne 
pochybenia nesie zodpovednosť. „Nikdy sme netvrdili, že sme ne-
urobili chyby, a vyvodzoval som z nich vážne dôsledky,“ prízvukoval 
a zároveň poukázal na odobratie rezortu životného prostredia SNS. 
To, čo sa udialo v SDKÚ-DS, podľa neho nemá obdobu, pričom je 
rozdiel medzi pochybeniami v rámci exekutívy a vtiahnutím špina-
vých peňazí do slovenského politického systému. „Sú ľudia, ktorí 
nechcú vidieť, a tí sú slepí, a potom sú ľudia nevidiaci. Vyberte si 
kategóriu, do ktorej patríte,“ obrátil sa predseda ĽS-HZDS Vladi-
mír Mečiar na redaktora, ktorý sa pýtal, prečo strana nevyvodila 
pri igelitkovom dare rovnaké dôsledky, ako to urobil v pondelok 1. 
februára šéf SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda. Ten oznámil, že nebude 
kandidovať do parlamentných volieb. Mečiar pripomenul, že sa po-
stavil pred novinárov a otvorene priznal chybu, pričom ľudia, ktorí 
za to niesli zodpovednosť, odišli zo svojich funkcií a strany. Dodal, 
že predmetné peniaze sa vrátili. „Prečo takto nepostupuje Mikuláš 
Dzurinda?“ konštatoval Mečiar s tým, že ĽS-HZDS v tejto súvislosti 
odkryla všetko, pričom postupovala veľmi razantne a otvorene. Lí-
der SNS Ján Slota označil túto problematiku za principiálne odliš-
nú. Upozornil na tunelovanie Braniska či privatizáciu Slovenských 
elektrární za predchádzajúceho kabinetu. Ako dodal, za vlády Ro-
berta Fica nasledovali za chyby tvrdé postihy. (TASR) 

budovanie na piesku
Niektorí politici pod vplyvom nedovzdelaných politoló-
gov sú takmer presvedčení, že na Slovensku každá politic-
ká strana môže dosiahnuť úspech iba vtedy, keď má širo-
kospektrálnu podporu médií. Časť samozvaných politológov 
tvrdí, že tlač formuje nielen verejnú mienku, ale aj jednotlivcov. 
Jeden z tých nevedkov sa pred časom v súvislosti s bojom pro-
ti vládnej koalícii odvážil tvrdiť, že nielen média, ale aj rýchlokva-
sené redaktorky a najmä celebritky, pretŕčajúce sa na televíznych 
obrazovkách a v rozhlase, do značnej miery určujú aj politickú 
agendu jednotlivých strán. Neuveriteľné tvrdenie. Ak by spomí-
nané slová mali aspoň čiastočne svoje opodstatnenie a všeobec-
ne platili, potom by strana SMER-SD, proti ktorej bezohľadným 
spôsobom bojujú takmer všetky média aj politológovia, by už dáv-
no na slovenskej politickej scéne stratila svoje dominantné posta-
venie. A naopak, pod pozitívnym vplyvom médií by sa najsilnejšími 
stali SDKÚ a KDH. Z uvedeného vyplýva, že väčšina občanov 
v neobmedzenú propagandu a silu médií neverí. Neobjek-
tívny pohľad jednotlivcov na pomery v spoločnosti, prekrúcanie 
faktov, primitívny bulvár a služobnícka nadpráca viacerých dlho-
ročných novinárskych elévov už nenachádza takú veľkú odozvu 
v radoch verejnosti ako v nedávnej minulosti. Ovplyvňovanie ľudí 
podľa predstáv vydavateľov s každodennou ponukou veľkej dávky 
senzácií, škandálov, vymyslených káuz a s minimálnym aktuálnym 
a pre ľudí potrebným obsahom, väčšina kultúrnych a vzdelaných 
občanov odmieta. Čas ukázal, že práca a pôsobenie politic-
kých strán v mestách a obciach verejnosť začala vnímať 
cez konkrétne výsledky a vzťah k obyvateľom, ich problé-
mom a starostiam. Mediálna podpora, ktorej sa dostáva opozič-
ným stranám v posledných rokoch neprináša očakávaný úspešný 
vysledok. Opozícia aj jej média vo voľbách prehrávajú. Výsledky 
minuloročných volieb dokumentovali, že spoliehanie sa na média 
je budovaním na piesku. JOZEF BREHÁR

sankcie za  
hazardné hry detí
Poslanci NR SR posunuli do 
druhého čítania návrh novely 
zákona o hazardných hrách z 
dielne poslankýň K. Tóthovej  a 
Ľ. Muškovej. Osoby, ktoré nedo-
vŕšili 18 rokov, sa podľa platnej 
legislatívy síce nesmú zúčast-
ňovať na hazardných hrách, ale 
v praxi sa tento jav nezriedka 
toleruje. Podľa zákona má síce 
prevádzkovateľ vykonávať trvalý 
dozor a tak zabezpečiť, aby sa 
deti nezúčastňovali na hazard-
ných hrách a nehrali na hracích 
automatoch, ale túto svoju úlohu 
väčšinou zanedbáva. Donuco-
vacím prostriedkom by mala byť  
práve daňová kontrola. Síce ju 
môžu daňové úrady vykonávať aj 
v súčasnosti, no nie je povinná. 
Zákon hovorí, že kontrolu môže 
vykonávať, čiže keď ju nevykoná-
va, nič sa nedeje. V novele záko-
na o hazardných hrách sa preto 
daňovým úradom ukladá povin-
nosť vykonávať vopred neohlá-
senú kontrolu stáleho dozoru 
prevádzkovateľa hazardnej hry 
nad zákazom účasti osôb mlad-
ších ako 18 rokov na hazardných 
hrách. Veľmi dôležité pritom je, 
že ak v rámci kontroly daňový 
úrad zistí nesplnenie povinnosti 
prevádzkovateľa, uloží prevádz-
kovateľovi sankciu od 3319 do 
16.597 eur.  (vič)
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Keď dvaja robia to isté, nemusí to byť ešte to isté – takto 
hovorí overená ľudová múdrosť a potvrdila sa aj v sloven-
skej politike. Odchod z jednej politickej strany, založenie 
druhej, vo väčšine prípadoch u nás predstavuje skutoč-
ne cestu zarúbanú. Len si spomeňme na takého silného 
muža SDK, akým bol svojho času ivan Šimko. Stál pri 
zrode Slobodného fóra – a tým jeho kariéra skončila. Ne-
pomohlo mu už ani to, že niekedy bol aj podpredsedom 
vlády a riadil dokonca dva silové rezorty – ministerstvo 
vnútra i obrany!
KDH síce nie je nič moc, ale je predsa len stabilnou súčas-
ťou slovenskej politickej scény. Manifestačný odchod z neho 
a založenie nového subjektu bol predsa len veľmi riskantný 
krok. Na veľké prekvapenie si to neuvedomovali takí harcov-
níci z parlamentných priestorov ako Vladimír Palko, Franti-
šek Mikloško, či Rudolf Bauer. Založili stranu Konzervatívni 
demokrati Slovenska (KDS), ale solídna časť voličov v SR si 
ani neuvedomila, že máme ďalšiu politickú stranu. Konzer-
vatívni demokrati si otipovali svoje možnosti vo voľbách do 
Európskeho parlamentu a vyšších územných celkov a zistili, 
že v parlamentných voľbách veľké šance nemajú. To už ne-
spomíname ani prieskumy verejnej mienky. A tak predseda 
KDS Vladimír Palko sa s predstihom ponáhľal vyhlásiť, že v 
júnových voľbách do NR SR kandidovať nebude! Má teda po-
ľahčujúcu okolnosť – sám prišiel na to, že nič iné mu nezo-
stáva. Jeho súputník F. Mikloško možno bude na tom lepšie: 
chce sa dostať na kandidátku strany Most-Híd a má veľkú 
šancu uspieť. Keď ho na ňu zaradia, tak mu určite pomôže 
skutočnosť, že pred časom mu naši južní susedia udelili vy-
soké štátne vyznamenanie. Symbolicky však skončí tam, kde 
mnohí bezdomovci – pod mostom. Aby mali aspoň takú-akú 
strechu nad hlavou...
To, že výnimka vždy potvrdzuje realitu, je prípad strany SMER-
SD. Keď ju Robert Fico s okruhom svojich priateľov založili po 
odchode z SDĽ, mal SMER ihneď po svojom zrode až dva-
násťpercentné preferencie! To bol však iba začiatok, SMER-
SD bol stále obľúbenejší a silnejší. V tomto už nemá ani kon-
kurenta...

Už nejedna generácia u nás vie, že 
kožuchy sa kupujú v lete a plavky v 
zime. K tým plavkám pribudli aj letné 
dovolenkové pobyty doma i v zahrani-
čí. Stále viac a viac našincov využíva 
možnosť kúpiť si zájazdy začiatkom 
roka. Kríza-nekríza, tí Slováci, ktorí 
majú stabilnú prácu, si môžu dovoliť 
aj kvalitnú dovolenku. Akurát jej výber 
je teraz dlhší, veď záujemcovia musia 
nad ponukami cestovných kancelárií 
a agentúr tráviť viac času, a vybrať tie 
najvhodnejšie, predovšetkým z hľadis-
ka cien. 
Na výstavách cestovného ruchu v Bratisla-
ve a Košiciach, ktoré boli koncom januá-
ra, chýbalo niekoľko tradičných vystavo-
vateľov. Na jednej strane im to nemožno 
vyčítať, veď ich majitelia musia v zime 
obracať v rukách každé euro a poriadne 
rozmýšľať nad tým, kam ho investujú. Na 
druhej strane šetrenie na reklame a pre-
zentáciách sa im nemusí vyplatiť. V lete ho 
môžu aj negatívne pocítiť...
Kto navštívil výstavu KOŠICE TOUR 2010, 

bol milo prekvapený záujmom zo strany 
maďarských cestovných kancelárií. Prišlo 
ich päť, a k tomu výborne pripravených. 
Ponúkali aktuálne prospekty a informačné 
letáky v perfektnej slovenčine, a okrem 
toho ich pracovníci dokázali pohotovo 
odpovedať na kladené otázky. Maďarské 
turistické organizácie opäť dali jasne naja-
vo, že im záleží na slovenských klientoch, 
a že si ich patrične vážia. Im môžu byť 
ukradnuté SMK spoločne s Mostom-Híd, 
im záleží na tom, aby čím viac občanov 
Slovenska využívali všetko to, čo ponúka-
jú. Je toho skutočne dosť...
Pri tejto ponuke si musíme uvedomiť jed-
no: či už predtým Česko-Slovensko, ale-
bo terajšia samostatná Slovenská repub-
lika, máme minimálne toľko turistických 
príťažlivých regiónov, objektov a atrakcií 
ako Maďarsko. Pri všetkej objektivite ur-
čite aj viac. Naši južní susedia však to 
svoje dokážu lepšie predávať. Na rozdiel 
od našej štátnej organizácie pre cestovný 
ruch, tá maďarská má už roky oveľa lepšie 
prepracovanú marketingovú politiku, a to 

sa v konečnom dôsledku prejavuje v náv-
števnosti Maďarska. 
Na výstavách cestovného ruchu v Brati-
slave a Košiciach chýbalo síce nemálo 
stredných a menších cestovných kance-
lárií, ale na nemilé prekvapenie, aj rozho-
dujúca väčšina veľkých touroperátorov. Tí 
doslova bojkotovali podujatie v Bratislave 
len preto, že sa zo zástupcami Incheby, v 
priestoroch ktorej sa výstava uskutočnila, 
nevedeli dohodnúť na poplatkoch za pre-
nájom. Keď už nevystavovali pri Dunaji, 
tak sa rozhodli nezúčastniť ani na KOŠI-
CE TOUR 2010. Tu už síce nešlo o or-
ganizovaný bojkot, ale stalo sa... Dnes už 
všetci títo „rebelanti“ ľutujú najmä neúčasť 
v Košiciach, kde bol zo strany Košičanov 
i obyvateľov z okolia nečakane veľký záu-
jem. Oveľa väčší než pred rokom. Veľké 
cestovné kancelárie tak prepásli šancu 
prezentovať svoju tohtoročnú ponuku. 
Maďarské nie. Asi si skutočne viac vážia 
potenciálnych zákazníkov zo Slovenska...

vážia si slovenských zákazníkov

nebol to šok!
Tak nám pán expremiér ofi-
ciálne oznámil, že nebude ani 
lídrom SDKÚ-DS v nastávajú-
cich parlamentných voľbách, 
a dokonca už ani poslancom 
NR SR! Predsedom najväčšej 
pravicovej a zároveň opozič-
nej politickej strany však na-
ďalej ostáva. Veľký regionálny 
denník pohotovo, ale nepres-
ne zareagoval titulkom: šok 
v slovenskej politike: Mikuláš 
Dzurinda končí!
Nie je to pravda. Podpredseda 
SMER-u, vlády a minister kultúry 
Marek Maďarič výstižne charak-
terizoval to, čo M. Dzurinda uro-
bil. Je to iba divadielko, či teat-
rálne gesto... Môžeme dodať, že 
je to reakcia človeka, ktorý nevie 
ako má reagovať na dianie oko-
lo seba, na odhalené podvody, 
spôsobené SDKÚ-DS v rokoch 
1998 – 2006. Teraz chce hrať 
na city potenciálnych voličov 
svojej strany. 
Teatrálne vyzneli aj reakcie jeho 
najbližších straníckych kolegov. 
Tí mu vyslovili dôveru aj v budúc-
nosti. Ten istý denník však svoj 
komentár k vyhláseniu M. Dzu-
rindu veľmi výstižne nazval „PO-
TUPENÝ A ROZMLIAŽDENÝ“ s 
tým, že je to začiatok politické-
ho konca šéfa SDKÚ-DS. Nuž, 
čo sa týka toho prejavovania dô-
very veľmi dobre vieme, že me-
dzi mnohými členmi a prívržen-
cami „modrých“ sa M. Dzurinda 
už dávno stratil...
V danej situácii vyznievajú tragic-
ky smiešne výzvy na televízne sú-
boje s R. Ficom, veď premiér by 
nimi iba strácal čas, ktorého má 
M. Dzurinda dokonca na rozdá-
vanie. Ten, ako konštatoval M. 
Maďarič, by mal využiť na vysvet-
ľovanie financovania SDKÚ-DS. 
Aj pred televíznymi kamerami. 
Určite mu na to všetky televízie, 
bez ohľadu na to, či pôjde o ve-
rejnoprávnu alebo súkromné, 
poskytnú na to patričný priestor. 
Jedno je však isté: bez ohľa-
du na hotel Fórum, na poklad-
níka v SDKÚ-DS Igora Kuceja či 
jeho predchodcu Gabriela Pa-
lacku, bez ohľadu na nitky, kto-
ré z SDKÚ-DS vedú do Londý-
na, švajčiarskych bánk, či na 
Kajmanské ostrovy, čas, kedy sa 
poriadne zatrasie stolička pod 
predsedom M. Dzurindom raz 
už predsa musel prísť...

V súvislosti s najčerstvejšími od-
haleniami rôznych finančných 
machinácií v tábore M. Dzurin-
du sa však začína hovoriť aj o 
pomeroch, ktoré vládnu v tejto 
najsilnejšej opozičnej strane. 
Už dávno sa síce dobre vie, čo 
všetko robí líder SDKÚ-DS len 
preto, aby sa udržal na svojej 
vodcovskej stoličke. Čistky, kto-
ré sa konali v KSČ v roku 1970, 
boli v porovnaní s reakciou M. 
Dzurindu na kritické hlasy „zdo-
la“ v rámci strany iba akýmsi za-
hrievacím kolom. „Pokúsil si sa 
ozvať – tak poletíš!“ Týmto hes-
lom sa riadil 

VEĽKý DEMOKRAT 
(aspoň to o sebe tvrdí) a na svojej 
koži to pocítili najmä funkcionári 
SDKÚ-DS (dnes už samozrejme 
bývalí členovia strany) z Bratisla-
vy a Bratislavského kraja...
Svoje o pomeroch, ktoré vládnu 
v SDKÚ-DS vie svoje aj Zuzana 
Martináková. Na vrchole svojej 
politickej slávy – bola predsa 
podpredsedníčka SDKÚ a záro-
veň NR SR, a vzdala sa týchto 
dvoch solídnych funkcií so sluš-
nými príjmami len preto, lebo 

odhalila praktiky činnosti M. 
Dzurindu, jeho autoritátorstvo a 
zároveň akútny nedostatok vnút-
rostraníckej demokracie v stra-
ne, ktorá má slovo „demokratic-
ká“ vo svojom názve. 
Po kauze tzv. pôžičky pre SDKÚ
-DS však 

VyšLI NAJAVO 
ďalšie zaujímavé informácie. Mi-
kuláš Dzurinda spočiatku robil 
zo seba pštrosa, ktorý o hos-
podárení strany vie veľmi málo, 
pretože on má „iba“ politickú 
zodpovednosť a ekonomickú 
majú iní. Nielen Z. Martináko-
vá oficiálne vyvrátila jeho slová. 
Ako povedala pre Hospodárske 
noviny, o financovaní vedeli dô-
kladne traja ľudia: predseda, 
teda M. Dzurinda, pokladník a 
triumvirát uzatváral šéf ústrednej 
kancelárie a zároveň šéf voleb-
ného štábu. Podľa Martinákovej 
SDKÚ dokonca fungovalo ako 
polovojenská organizácia – a to 
je už skutočne silná káva!
V každej strane síce platí určitý 
stupeň vnútrostraníckej disciplí-
ny, v každej existuje určitá exe-
kutíva, ale asi v žiadnej, okrem 

SDKÚ-DS, sa nemôže stať, aby 
podpredsedovia strany nevedeli 
nič, alebo takmer nič o spôso-
boch jej financovania. 
„Nikdy som ekonomicky nič ne-
riešil“, týmito slovami sa Dzurin-
da snažil bagatelizovať všetko, 
čo súviselo s netransparentnou 
pôžičkou od zahraničnej firmy 
Allied Wings. Je však v niekto-
rej politickej strane možné, kto-
rá dokonca osem rokov stála 
na čele vládnej koalície, aby jej 
predseda nikdy nič neriešil v sú-
vislosti s financiami? Je to úplne 
nemožné! Takéto niečo by sa 
mohlo stať iba vtedy, keby  pred-
seda by bol iba nastrčená figúr-
ka a o ničom, vôbec o ničom by 
nerozhodoval. Samozrejme,

DZURINDOV PRÍPAD 
to rozhodne nebol. Ale len pre-
to, aby si zachoval aspoň aký-
taký štít, i keď poriadne zašpi-
nený, je schopný zo seba urobiť 
dokonca nič nevediaceho rado-
vého člena strany, veľmi ďaleko 
od jej ústredia, niekde v Medzi-
laborciach alebo Sobranciach. 
Dzurinda už povedal veľmi 
veľa tzv. osvietených viet, 
ktorými sa navždy zapísal 
do dejín slovenského politic-
kého humoru, samozrejme 
nechtiac, ale táto spomína-
ná veta bude určite niekoľko 
týždňov na čele rebríčka naj-
smiešnejších, ale v skutoč-
nosti najtrápnejších výrokov 
našich politikov...

Koniec konzervatívnych 
demokratov?

zdravé banky
V súvislosti so svetovou finančnou krízou sa veľa špekuluje o bu-
dúcnosti bánk – a robí sa tak takmer v každej krajine. Jedno je však 
isté – „matky“ našich bánk v západnej Európe nemajú na rozdáva-
nie, naopak, samy potrebujú peniaze. Odborníci u nás však tvrdia, 
že banky na území Slovenska nikto nevyrabuje a naopak, slovenský 
bankový sektor patrí medzi najzdravšie v Európe. Materské banky 
na Západe však (pokiaľ nedôjde k hospodárskej recesii) môžu mať 
problémy, a potom sa budú snažiť „zaplátať diery“ peniazmi od svo-
jich dcér. Predstavitelia veľkých bankových domov na Slovensku sú 
však presvedčení, že naším bankám nič také nehrozí. 

Hypermarkety magnetom
Podľa rôznych výskumov obyvatelia Slovenska najradšej nakupu-
jú v hypermarketoch. Asi preto u nás vyrástli ako huby po daždi. 
O ich výhodách i nedostatkoch vie dosť takmer každý z nás. Asi 
málokto však počul o tom, že dýchanie vzduchu v hypermarke-
toch odstraňuje stres a spomaľuje starnutie. Niektorí odborníci 
tvrdia, že obyvateľom veľkých miest s nečisteným vzduchom stačí 
dvakrát týždenne stráviť po pätnásť minút medzi ponúkaným ovo-
cím a zeleninou. Ich vôňa v príslušných oddeleniach hypermarke-
tov má uspokojujúce a relaxačné účinky. Zároveň tvrdia, že ide o 
akýsi „syndróm vône farmy.“ U sledovanej skupiny továrenských 
robotníkov, ktorej členovia pravidelne nasávali vôňu ovocia a zele-
niny v hypermarkete, sa zlepšil ich zdravotný stav, klesol krvný tlak 
a odstránil sa stres...

vďaka za úprimnosť
Transparency International Slovensko (TIS) je nezisková organizá-
cia, ktorej cieľom je bojovať proti korupcii vo verejnom sektore. Je 
to síce vynikajúca myšlienka, ale kto sleduje činnosť TIS tak musí 
konštatovať, že jej predstavitelia len radi všetko komentujú, zaují-
majú politické stanoviská, a počas osemročného vládnutia koalí-
cie vedenej M. Dzurindom neprišli na ani jeden korupčný škandál. 
O to aktívnejší sa snažia byť v súčasnosti. Napriek svojim ušľachti-
lým cieľom TIS na Slovensku nemá veľa priaznivcov. Určite si za to 
môže sama. Na druhej strane sa zdá, že so získavaním finančných 
prostriedkov na svoju činnosť si veľa starostí nerobí. Ako vyplýva 
z jedného informačného letáku, ktorý vydala TIS, „je financovaná 
z prostriedkov získaných hlavne vďaka podpore zahraničných do-
norov.“ Skutočne zaujímavé poznanie. Z tohto materiálu sa dá zis-
tiť, že medzi členov Aliancie za transparentnosť a boj proti korupcii 
patrí u nás aj politológ Grigorij Mesežnikov. Ten skutočne dokáže 
zaujať stanovisko ku všetkému na svete nehovoriac už o tom, čo 
je na Slovensku. Iba keď sa hovorí a píše o transparentnosti a 
boji proti korupcii, tak ho ani nepočuť, ani nečítať. Ani si neviem 
predstaviť, ako tento odborník na všetko bojuje proti korupcii a 
za transparentnosť. Asi len tým, že neustále vo všetkom kritizuje 
terajšiu vládnu koalíciu...

sdKú-ds už chýbajú iba uniformy...
To, že v SDKÚ-DS na čele s M. Dzurindom nie je niečo už 
veľmi dlho v poriadku vie každý aspoň trochu súdny občan 
Slovenskej republiky. Veď zanevreli naňho dokonca pred-
tým veľmi štedrí sponzori, napríklad Ing. Jaroslav Závodský 
z Trenčianskeho kraja, majiteľ známej firmy na predaj auto-
mobilov. Súdny občan už dávno vie, že s financovaním strán 
KDH a SDKÚ-DS tiež nie je všetko kóšer. škoda priestoru na 
to, aby sme spomínali staré kauzy, ako napríklad bývalé sídlo 
KDH na žabotovej ulici...

Stranu pripravil VLADIMÍR MEZENCEV

Nová alternatíva?
KDH nám všetkým ukázalo, že 
sa vie aj poponáhľať. Jeho ve-
denie zostavilo kandidátku do 
júnových parlamentných volieb 
v predstihu a v zmysle „novej 
alternatívy“, o ktorej dvojica J. 
Figeľ – J. Hrušovský tak rada 
hovorí. Nový predseda dokonca 
tvrdí, že do NR SR sa dostane 
až vyše 20 ľudí z ich kandidát-
ky. Pre istotu však v prvej päťke 
nie je žiadna nová tvár, potom sa 
človek môže stretnúť s menom 
M. Fronca, exministra školstva, 
či bratislavským primátorom A. 
Ďurkovským. Tie nové tváre uza-
tvárajú prvú dvadsiatku. Tiež pre 
istotu...

Kresba: Andrej Mišanek
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Ľuďom v núdzi
Aktivity ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny pri za-
bezpečovaní pomoci ľuďom tr-
piacim silnými mrazmi, nachá-
dzajú už odozvu aj v samosprá-
ve. Po ponuke konkrétnej ma-
teriálnej pomoci zo strany Ob-
vodného úradu v Prešove a krí-
zového štábu adresovanej ob-
ciam a mestám v Prešovskom 
kraji, reagovalo hneď na dru-
hý deň, v utorok 28. januá-
ra vedenie mesta Sabinov, a 
po ňom prešovská prímestská 
obec Bzenov. Kým Sabinovča-
nia potrebovali iba deky a spa-
cie vaky, Bzenov rozšíril svo-
ju požiadavku o stany, piecky 
a poľné lehátka. V samotnom 
krajskom meste Prešov zabez-
pečuje starostlivosť o bezdo-
movcov Gréckokatolícka cha-
rita v spolupráci s mestom, no 
do konca minulého týždňa sa o 
konkrétne potreby neuchádza-
li. Pre záujemcov je k dispozí-
cii aj teplé zimné oblečenie, 
termosy a ďalší materiál.

deťom na haiti
Hotelová akadémia v Pre-
šove vyzvala ostatné ško-
ly v meste k organizovaniu 
finančných zbierok na po-
moc deťom postihnutého 
karibského štátu Haiti. štu-
denti akadémie a ich rodičia 
prijali túto dobročinnú ak-
ciu s veľkým porozumením 
a spolu s pedagógmi a za-
mestnancami školy odoslali 
4. februára na účet UNICEF 
bezmála 2400 eur.

Na linku 112
Deň 11. február je na našom 
kontinente každoročne vyhra-
dený linke tiesňového volania 
112. Pripomenutie tohto sym-
bolu záchrany života a zdravia 
je dielom Európskej asociácie 
tiesňových liniek (EENA). Pre-
čo bol zvolený práve 11. febru-
ár? Je to symbolický dátum 
(11. 2.), zhodný s číslom tele-
fonickej linky záchrany. Tohto-
ročný deň linky 112 je určený 
osvete medzi deťmi o dôleži-
tosti, fungovaní a význame tejto 
linky, keďže práve malí človie-
čikovia ju z nevedomosti často 
zneužívajú a blokujú. V Prešo-
ve si detváky mohli v rámci dňa 
linky už s jednodňovým pred-
stihom „okukať“ aj techniku zá-
chranných služieb.            

Nová metla sdKú
Prešovský krajský zväz SD-
KÚ-DS má svojho nového 
prvého muža. Po tom, čo 
predchádzajúci krajský šéf 
dzurindovcov Ing. štefan 
Kužma (poslanec NR SR a 
prešovského krajského par-
lamentu) ohlásil svoju pláno-
vanú rezignáciu už vopred, 
rozhodla krajská konferen-
cia pred niekoľkými dňami 
o tom, že jeho nástupcom 
sa stal Ondrej Matej. Ten bol 
za vlády Dzurindovej modrej 
koalície istý čas generálnym 
riaditeľom železničnej spo-
ločnosti Slovensko.

Stranu pripravil 
MILAN ORSZÁGH

V haravare po minuloročných voľbách do regio-
nálnych parlamentov sa konal informačný semi-
nár na dnes ožehavú tému života, postavenia a 
práv národnostných menšín na Slovensku. Or-
ganizácia podujatia bola dielom Mladých so-
ciálnych demokratov (MSD), ktorí ho pojali ako 
úprimné a konštruktívne stretnutie všetkých, 
ktorí tému menšín nechcú zneužívať na plytké 
politické ciele, ale naopak, chcú sa usilovať o 
aktívnu občiansku spoluprácu a lepšie vzájom-
né spoznávanie. Hlavnou organizátorkou podu-
jatia bola Ing. SVETLANA PAVLOVIČOVÁ (na 
snímke), krajská koordinátorka MSD v Prešo-
ve, ktorá nám priblížila náplň a ciele seminára.

• Snaha MSD o zblíženie a porozumenie 
ľudí je sympatická, v prvom rade by sme 
mali čitateľom povedať o tom, pre koho bol 
určený...?
- Seminár mal dve dimenzie. V tej prvej, cha-
rakterizovala by som ju ako ľudskú, došlo na 
predstavenie jednotlivých menšín, ich aktivít a 
pôsobenia na území Prešovského kraja a ho-
vorilo sa aj o podmienkach, ktoré v jednotlivých 
územných oblastiach kraja majú pre rozvoj ná-
rodnostnej kultúry. Druhá rovina bola praktická, 
zameraná na aktuálne informácie o pilotných 
výzvach, podporujúcich rozvoj menšinových 
kultúr, ale aj ich praktického života. 
• Ktorých menšín sa tento seminár kon-
krétne dotýkal? 
- Myslím, že o tom hovorí samotný program a 

témy seminára, spomeniem aspoň niektoré z 
nich, ktoré vlastne predstavovali jednotlivé ná-
rodnostné objekty: V téme Dekáda inklúzie Ró-
mov 2005 až 2015 bol vlastne predstavený 
aj rovnomenný medzinárodný projekt, jedna z 
menšinových mimovládnych organizácií má ná-
zov Zväz Rusínov-Ukrajincov SR. V téme Rusín-
ska obroda na Slovensku sa hovorilo nielen o 
obrodzovacom procese Rusínov, ale aj o fun-
govaní a cieľoch mediálnej politiky a publicis-
tiky tejto menšiny, súčasnú Židovskú komuni-
tu na Slovensku predstavil riaditeľ vydavateľstva 
Mikuláš Lipták, Karpatskonemecký spolok pri-
blížila účastníkom jeho reprezentantka Ľudmi-
la Kaňová. Keď sme už pri tejto téme musím 
spomenúť aj sprievodnú akciu seminára, ktorou 
bola originálna výstava zbierkových predmetov 
národnostných menšín, medzi ktorými bola na-
príklad časť originálnej korešpondencie medzi 
Andym Warholom a jeho rodičmi.. 
• Ešte si povedzme niekoľko slov o projek-
toch...
- Účastníkom seminára bola napríklad predsta-
vená Pilotná výzva na podávanie Žiadosti o pod-
poru Lokálnych stratégií komplexného prístu-
pu s oboznámením, čo je podstatou a cieľom 
lokálnej stratégie. V rámci témy rozvoja men-
šín sa napríklad účastníci dozvedeli o možnos-
tiach, ktoré poskytujú projekty rozvoja obcí s 
rómskymi osídleniami. A to už bola problemati-
ka konkrétnych možností získavania peňazí na 
konkrétne rozvojové ciele.    

Téma menšín konštruktívne

Voľby do orgánov regionálnych par-
lamentov, ktoré sa uskutočnili v zá-
vere vlaňajšieho roka, zdvihli verej-
ný záujem najmä vďaka praktikám 
niektorých členov „modrej koalície“ 
v Prešovskom kraji. Tá v snahe as-
poň ako-tak udržať rapídne klesa-
júci záujem občanov Slovenska o 
politickú líniu Dzurindovcov a Fige-
ľovcov si vytýčila cieľ byť úspešnou 
vo voľbách predsedu Prešovské-
ho samosprávneho kraja i poslan-
cov krajského parlamentu. A chce-
la to dosiahnuť za každú cenu, bez 
ohľadu na použité prostriedky. Na-
koniec však vysvitlo, že programom 
prešovských lídrov nebol nijaký po-
krok kraja a nápady na jeho rozvoj, 
ale zlovôľa, ničoho sa neštítiace ky-
danie špiny na politických protivní-
kov. Práve tieto metódy jasne uká-
zali, aké charaktery majú modrí 
politickí lídri a čoho sú schopní i ne-

schopní. Voliči však ešte nezabudli 
na ich 8 ročné bašovanie a dali to 
jasne najavo. 
Na „modrý zoznam“ okiadzaných obcí 
sa dostala aj obec Spišský Hrhov, ležia-
ca medzi dvojicou spišských kultúrnych 
klenotov, Levočou a Spišským hradom. 
Jej starosta Mgr. Vladimír Ledecký je už 
druhé volebné obdobie aj poslancom 
prešovského krajského zastupiteľstva 
a hneď na prvom rokovaní tohto orgá-
nu vystúpil v mene občanov Spišského 
Hrhova a svojom, aby protestoval proti 
kriminálnym mediálnym praktikám mod-
rých. Z jeho vystúpenia vyberáme:
Pred druhým kolom volieb do VÚC sa 
do schránok obyvateľov celého Pre-
šovského kraja dostal leták kandidáta 
na predsedu PSK Jána Hudackého, v 
ktorom sa uvádza manipulácia volieb vo 
veľkých rómskych osadách. Leták opi-
suje kupovanie hlasov, je plný hnevu, 
nenávisti a špiny na protikandidáta. Ako 

príklad pravdivosti kupovania hlasov sú 
zobrazené výsledky obcí s veľkými róm-
skymi osadami, kde v prvom kole vy-
hral Peter Chudík. Medzi nimi je aj naša 
obec Spišský Hrhov.
Podotýkam, že v našej obci ne-
vzniesol nikto počas volieb žiad-
nu námietku. Ani zo strany obča-
nov, ani zo strany volebnej komisie, 
ani zo strany polície či iného orgá-
nu. K tomu, v našej obci nie je žiad-
na rómska osada, Rómovia tu žijú 
integrovane, bývajú v rodinných do-
moch, nenavštevujú nijaké osobit-
né školy, mladí študujú na stred-
ných a vysokých školách, veľa z 
nich pracuje. +A keď už hovoríme o 
Rómoch, v našej obci tvoria iba 9% 
voličov a už z tejto skutočnosti vy-
plýva nemožnosť ovplyvniť výsled-
ky volieb. 
Napriek tomu v druhom kole volieb po-
čas celého dňa monitorovala situáciu v 

obci polícia. Občania boli pobúrení, že 
na základe krivého obvinenia sú pova-
žovaní za podvodníkov a takto aj strá-
žení! Výsledok volieb však kopíroval vý-
sledky prvého kola. 
Zvykom slušných ľudí je, že keď nieko-
ho neprávom osočia, ospravedlnia sa 
mu. V tomto prípade sa podarilo pošpi-
niť 1400 obyvateľov obce Spišský Hr-
hov a jej dobré meno. Ako satisfakciu 
aj napriek tomu nežiadame žiadne pe-
niaze, iba verejne deklarované slovo 
„prepáčte!“ Žiadame priznanie chyby, 
kus pokory. Chceme veľa, keď voľby už 
skončili? 
Toľko starosta obce Spišský Hr-
hov na margo modrých predvoleb-
ných praktík. Ale keďže túto partiu 
už poznáme veľmi dobre, Hrhov-
čania zrejme čakajú márne. Morál-
ka, etika a slušnosť sú v politike a 
charakteroch modrých neznámym 
pojmom.

Od oficiálneho konštituovania 
Prešovského samosprávneho 
kraja (december 2001) sídli-
la táto inštitúcia v prenajatých 
priestoroch obrovskej „štátnej“ 
administratívnej budovy, posta-

venej v  50-tych rokoch minulé-
ho storočia a musela bojovať o 
každý meter plochy. Je iba pri-
rodzené, že v jej nákladových 
položkách figurovali každý me-
siac splátky nájomného. 

Od začiatku tohto roka je  však 
už krajská samospráva vlastní-
kom budovy, ktorú získala od 
štátu výmenou za (vlastnými 
peniazmi) zrekonštruovaný ob-
jekt nemocnice vo Vranove nad 
Topľou, ktorý bol pre PSK nad-
bytočný. Dohodu o tomto kroku 
urobili minister vnútra Róbert 
Kaliňák a predseda PSK Peter 
Chudík počas výjazdového za-
sadnutia vlády v Humennom v 
roku 2008. Obnovený objekt 
vo Vranove n. T. už má polícia 
a krajská samospráva môže 
začať s rekonštrukciou dnes 
už svojej (bez niekoľkých dní) 
60 ročnej budovy. Jej vonkajší 
vzhľad je síce poplatný „stalin-
ským“ 50-tym rokom 20. sto-
ročia, železobetónový skelet 
však umožňuje širokú stavebnú 
variabilitu solídnych interiéro-
vých priestorov. 

Regionálny operačný program sa opäť stal zdrojom nená-
vratných financií pre zveľadenie infraštruktúry sociálnych 
zariadení a v kultúre spojenej s cestovným ruchom v Pre-
šovskom kraji. Výberom v rámci prioritnej osi 2 pre sociál-
nu oblasť uspelo 7 projektov z 13 podaných Prešovským 
samosprávnym krajom, čo reálne znamená získanie 12 mi-
liónov a 183 tisíc eur na vylepšenie tepelných podmienok 
a bezbariérovosti sedmičky domovov sociálnych služieb. 
Z kategórie kultúrnych zariadení uspeli 3 projekty z podaných 
šiestich a zhodou okolnosti všetky tri z podtatranskej oblasti (Tat-
ranská galéria a Podtatranská knižnica v Poprade i vzdialenejšie 
Ľubovnianske múzeum). 
Zdá sa, že najlepšie z tejto trojice pochodilo Ľubovnianske 
múzeum v Starej Ľubovni. Kým z európskych peňazí bude 
môcť tohto roku čerpať na rekonštrukciu komplexu rene-
sančného paláca pod hradom (sídlo múzea) 1,168 milióna 
eur, vláda ešte vlani prispela na záchranu tejto pamiatky 
pol miliónom eur a rovnakou čiastkou by mal prispieť aj 
zriaďovateľ tejto kultúrnej inštitúcie, Prešovský samo-
správny kraj. Suma sumárum, ešte je iba začiatok roka a 
zariadenia prešovskej krajskej samosprávy už získali na 
svoje kontá bezmála 16 miliónov eur. 

Spišský Hrhov protestuje proti praktikám SDKÚ

S vlaSTnOu STrECHOu

Milióny do sociálnych 
domovov a kultúry

paparazzi EšTE žijÚ
Regionálni novinári, novinárski i profesionálni fotografi 
ale aj napríklad „rozhlasáci“ vystavujú svoje „perlové“ fo-
tografie, plné humoru, satiry ale aj vážnych, neopakova-
teľných momentov na výstave Pressov Paparazzi, ktorá 
bude prístupná verejnosti do 5. marca. Piatková verni-
sáž (5. februára) sa uskutočnila za prítomnosti autorov 
v Koral klube na Levočskej ulici v Prešove. Záujemcom 
je k dispozícii bezmála 80 interesantných fotografických 
úlovkov zo života.   
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Zvyšovanie cien pokračuje
Napriek rôznym vyhláseniam vládnej 
koalície zvyšovanie cien v mnohých 
oblastiach na Slovensku pokračuje. 
Občania platia stále viac. Od januára 
2006 sa podstatne zvýšili aj rôzne 
poplatky v úradoch, na súdoch a in-
štitúciách. 
DRAHšIE POšTOVNé: Od 1. januára 
spoločnosť Slovenská pošta opäť 
zvýšila ceny. Pri listoch do 100 g sa 
zvýšili z 12 korún na 14 korún, do 
500 g z 13 korún na 15 korún, do 
1 000 g z 30 na 31 korún. 
DRAHšIE DIAĽNICE: Diaľničné ná-
lepky v roku 2006 zdraželi pre ná-
kladné autá o 19 percent. Ročná 
nálepka pre kamión sa predáva za 
17 850 korún, zatiaľ čo v roku 2005 
to bolo 15 tisíc korún. Majitelia men-
ších nákladných áut zaplatia za ná-
lepku 9 tisíc korún. Minulý rok to 
bolo 7 500 korún...
NOVOROČNé ZDRAžENIE
• Plyn zdražel v priemere o 5,8 per-
centa • Cena elektriny v priemere 
stúpla o 5 percent • Vodné a stočné 
pre domácnosti zdraželo v priemere 
o 23,3 percenta • Ceny tepla stúpnu 
najviac tam, kde sa od septembra do 
decembra 2005 neupravovali • ška-
tuľka lacnejších cigariet zdražela asi 
o 7 korún, drahších asi o 10 korún • 
Fľaša 40-percentného alkoholu (0,7 
l) zdražela asi o 9 korún.

prokurátor zastavil 
trestné stíhanie v. soboňu
Generálna prokuratúra zastavila trestné 
stíhanie poslanca HZDS Viliama Sobo-
ňu, ktorý bol obvinený, že podvodne 
previedol 12 miliónov korún z kúpeľov 
Sliač do základného imania novovzni-
kajúceho kasína. Nepodarilo sa totiž 
dokázať, že skutok spáchal Soboňa, 
povedala hovorkyňa Generálnej pro-
kuratúry Svetlana Husárová. Poslanec 
sa bránil, že majetok previedli napriek 
jeho písomného príkazu transakciu 
zastaviť. Plán na vznik kasína však So-
boňovi nakoniec nevyšiel. Prokuratúra 
zastavila stíhanie aj v ďalších dvoch 
kauzách, pretože dospela k záveru, že 
nešlo o trestný čin. Polícia Soboňu vini-
la, že nezákonne profitoval z prenájmu 
priestorov kúpeľov. 

len pre bohatých
Pacienti si za peniaze budú môcť 
v nemocnici vybrať konkrétneho 
lekára, sestru alebo pôrodnú asis-

tentku, ktorí sa budú o nich starať. 
Výšku poplatku za túto službu si určí 
každá nemocnica sama. Pacient si 
bude môcť vybrať aj tých, ktorí nie 
sú zamestnancami nemocnice. Mi-
nisterstvo zdravotníctva verí, že ten-
to nadštandard zvýši kvalitu služieb 
a vydalo pre nemocnice smernicu, 
ako majú postupovať. Fungovať to 
má tak, že ak si pacient vyberie le-
kára či sestru a zaplatí, časť peňazí 
dostanú oni, časť nemocnica. Po-
platky budú predstavovať sumy 5 
000, 7 500 a možno aj viac. Novú 
„službu“ pre pacientov využijú len 
bohatí. Ostatní sa musia uskromniť.

Nezamestnaných pribúda
• Slovensko je po Poľsku druhou kraji-
nou EÚ s najvyšším počtom dlhodobo 
nezamestnaných,
• najviac ich je v Košickom, Prešov-
skom a Banskobystrickom kraji, 
• dlhodobo nezamestnaní dnes tvoria 
52,73 percenta všetkých evidovaných 
nezamestnaných, pred rokom ich bolo 
len 50,22 percenta,
• podľa niektorých odborníkov je tých-
to ľudí ešte viac, lenže úrady práce ich 
pre nespoluprácu vyradili z evidencie,
• najviac dlhodobo nezamestnaných 
je takých, ktorí majú nedokončené, prí-
padne len základné vzdelanie, ľudí nad 
50 rokov a zdravotne postihnutých, 
• narastá aj počet ľudí bez práce dlhšie 
ako štyri roky, za rok ich pribudlo zhru-
ba 16-tisíc. 

väčšina miezd pod  
priemerom
Platy reálne rastú. To tvrdia štatistici. Vo 
veľkých podnikoch rastú rýchlejšie ako 
ľuďom pracujúcim vo firmách s niekoľ-
kými zamestnancami. Stále však pla-
tí, že asi 75 percent obyvateľov vidí na 
svojej výplatnej páske nižšiu sumu, ako 
sa deklaruje celoslovenský priemer. 
Inak povedané, asi štvrtina občanov má 
také vysoké platy, že potiahne číslo o 
priemernom zárobku nahor. K nim pat-
ria riaditelia a prezidenti veľkých firiem a 
podnikov, ktorých mesačné mzdy pre-
vyšujú 100 tisíc korún bez odmien. Vy-
soké mzdy majú mnohí primátori miest, 
predstavitelia VÚC, vysokí štátni úradní-
ci, vedúci pracovníci v bankovníctve a 
poisťovniach. 

Železnice vracajú trate...
Od polovice decembra obnovili že-
leznice premávku na ďalších dvoch 
trasách, ktoré pred tromi rokmi zru-
šili. železničná doprava sa vracia na 
lokálne trate Prievidza – Nitrianske 
Pravno a cez víkend na trať šahy 
– Čata – Dudince. Keď sa lokálne 
spoje rušili, železničiari štrajkovali. 
Dnes železničiarski odborári cítia 
isté zadosťučinenie. Ich šéf Peter 
Rozložník hovorí, že železničná do-
prava má budúcnosť a bola chyba 
zrušiť osobnú dopravu  na 22 regio-
nálnych tratiach. „Napĺňa sa to, čo 
sme hovorili počas štrajku, že želez-
ničná doprava je perspektívna. ško-
da, že nás vtedy nik nepočúval.“
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v dvojtýždenníku sloveNsKý roZhĽad sme uverejnili 
v januári 2006 nasledovné správy a informácie...
V politickom a spoločenskom živote je to už tak, že viaceré významné udalos-
ti a rôzne situácie, ktoré zarezonovali a sústredili veľkú pozornosť medzi ľudí, 
dokážeme objektívne a v súlade s realitou hodnotiť a presnejšie porovnávať 
až s odstupom času. Táto overená skúsenosť je aktuálna aj v terajšom pred-
volebnom období, keď predstavitelia opozičných strán úmyselne zabúdajú 
na roky svojho osemročného vládnutia na Slovensku. Pre oživenie pamäti 
zverejňujeme niekoľko správ a článkov o situácií na Slovensku na začiatku 
roku 2006, ktoré ukazujú v jasnejšom svetle „úspechy“ vtedajšej vládnej ko-
alície.  (jk)

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

p O v E D a l i
Vladimír MEČIAR, poslanec NR SR, 
predseda ĽS-HZDS
Ľudová strana HZDS by po voľbách mohla vstúpiť do koalí-
cie, v ktorej by bola spolu so stranou SMER-SD a Slobodným 
fórom. Tieto strany by mohli mať po voľbách väčšinu kresiel 
v parlamente. Dokážem si predstaviť, že by HZDS mohlo byť 
členom vlády, ktorú povedie Robert Fico. Neviem si predsta-
viť, že by som sedel v kabinete, ktorému by šéfoval Mikuláš 
Dzurinda. Pokles preferencií HZDS k hranici desať percent je 
dôsledkom nedostatočnej prezentácie v médiách a celkovou 
zlou ekonomickou situáciou v strane. Sponzori už hnutiu ne-
dávajú finančnú pomoc, lebo potom, čo boli prenasledovaní, 
všetci odišli. Problém s nezávislými poslancami v parlamente 
môže mať dlhodobý charakter trvania. Záhadné zmeny po-
stojov poslancov všetci odsudzujú, ale celá koalícia z nich 
žije. V parlamente nikdy neviete, do akého parlamentu ráno 
prídete. Myslím si, že pri tomto systéme môže vláda „korum-
povať“ poslancov naďalej. Signály ukazujú, že Kolesár a Džu-
pa z HZDS odišli za protislužbu, ale dôkazy zatiaľ nemám. Tí 
dvaja ma podviedli tak strašne ako nikoho. Ak niečo zobrali, 
nebudú mať pokoj. Stranu sprosto podrazili a podviedli. 

MIKULÁš DZURINDA, predseda vlády SR
Pre nezávislých poslancov je výhodnejšie pričiniť sa o sta-
bilnú vládu. Ja sa dokážem pomerne primitívne opýtať: čo z 
toho bude mať nezávislý poslanec, ak ho tá práca ešte baví, 
ak jeho mandát sa skráti o jeden rok? Ja som aj na to stavil 
a nemienim sa za to ani skrývať, ani za to hanbiť. Mnohých z 
nich som presvedčil, že pre Slovensko a aj pre nich je prin-
cipiálne lepšie, ak sa z času na čas dohodnú na tom, čo je 
pre Slovensko objektívne lepšie. A pre Slovensko je naozaj 
objektívne lepšie, keď je pokoj a stabilita, ako keď je chaos 
a nestabilita. Smer sa z nezávislých pokúsil urobiť politické 
tému. To je legitímne, ak, povedzme, opozičná politická stra-
na na iné nemá. 

PAVOL HRUšOVSKý, predseda NR SR
Rok 2005 bol z pohľadu legislatívnej činnosti úspechom, z 
hľadiska vzťahov v NR SR však bol dosť problematický. V par-
lamente vznikli úplne iné pravidlá spolupráce, založené už 
nie na princípe spolupráce politických strán, ale spolupráce 
akýchsi nezávislých poslancov či skupín, ktoré sa stali rov-
nocennými partnermi relevantných politických strán. Vytvorili 
sme nebezpečný precedens do budúcnosti. 

BRIGITA SCHMöGNEROVÁ, viceprezidentka 
Európskej banky pre obnovu a rozvoj
Daňová a sociálna politika na Slovensku má za následok rast 
chudoby a prehlbujúce sa nerovnosti medzi regiónmi. Podľa 
Štatistického úradu SR sa za posledných päť rokov chudo-
ba strojnásobila. Vláda SR programovo obmedzuje solidaritu 
medzi bohatými a chudobnými, medzi generáciami aj medzi 
regiónmi, ale zároveň žiada solidaritu od Európskej únie, aby 
rozdeľovala chudobnejším novým štátom viac. 

Jeden a pol milióna 
korún žiada bývalý 
predseda Najvyššieho 
súdu Štefan Harabin 
od predsedu SMK Bélu 
Bugára za vyjadrenia, 
ktoré uverejnil v roku 
2004 vo svojej knihe 
Žijem v takej krajine. 
Na súd v Dunajskej 
Strede Harabin podal 
žalobu na ochranu 
osobnosti, v knihe sú 
podľa neho zjavne ne-
pravdivé tvrdenia.
„Bugár prezentoval 
čitateľovi dokonca 
vlastné hodnotiace 
úsudky urobené bez 
akéhokoľvek skutko-

vého základu,“ hovorí 
Harabin. Bugár podľa 
neho tvrdí, že funkciu 
predsedu Najvyššie-
ho súdu nevykonával 
nestranne, ale v pozí-
cii priamej závislosti 
od politického hnutia 
HZDS. 
Harabin hovorí, že sa 
s Bugárom pokúšal 
dvakrát mimosúdne 
dohodnúť, no bez vý-
sledku. 
Bugár priznáva, že má 
list od Harabina, „v 
ktorom chcel, aby som 
mu poskytol milión ko-
rún a potom nepodá 
žalobu, neurobil som 

to.“ Harabin ešte ako 
predseda Najvyššieho 
súdu vyhral spor s vy-
davateľom Plus 7 dní 
na ochranu dobrej po-
vesti súdu. Vydavateľ 
musel zaplatiť milión 
korún za nepravdivé 
tvrdenia v článku Me-
čiarov syn kšeftoval s 
pozemkami? 
Bratislavský krajský 
súd nedávno rozhodol, 
že sa Harabinovi musí 
ospravedlniť a zaplatiť 
3 milióny spoločnosť 
Perex, vydavateľ den-
níka Pravda, za materi-
ály, ktoré o ňom uverej-
ňoval.

štefan harabin vyhral súdne spory
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opäť dobrá skupina
Vo Varšave vyžrebovali kvalifi-
kačné skupiny o postup na Euro 
2012. Prihlásilo sa 53 členských 
štátov UEFA. Zaradili ich do šies-
tich košov a Slovensko bolo po 
prvý raz v druhom. Čakalo sa, či 
sa žreb aj tentoraz prikloní k Slo-
vensku. Dá sa povedať, že sa tak 
stalo a silní súperi sa nám vyhý-
bali. Slovensku vyžrebovali tých-
to partnerov: Rusko, Írsko, Ma-
cedónsko, Arménsko, Andora. 
Nepochybne sú aj silnejšie sku-
piny než táto pod písmenom B. 
ME sa budú hrať posledný raz 
za účasti 16 mužstiev. Kvalifiká-
cia sa začne v septembri 2010 
a všetko bude jasné v októbri 
2011. Barážové zápasy druhých 
miest sa budú hrať v novembri 
toho istého roku. 

Kráľovali biatlonisti
Konal sa už 37. ročník lyžiar-
skej Bielej stopy v Kremnici. 
Veľké slovenské podujatie mi-
nulosti, ale aj teraz, v zlom po-
časí bolo na štarte 530 účast-
níkov. žiaľ, v športe, ktorý má 
u nás teraz slabú úroveň, sa 
mu dostalo slabej publicity, 
hoci by si ju zaslúžil. Pochvá-
liť však môžeme našich biat-
lonistov, tých bolo na tratiach 
veľa, dokonca aj olympionici. 
A na prekvapenie, zvíťazili vo 
všetkých štyroch hlavných ka-
tegóriách. Pavol Hurajt a Ľu-
bomíra Kalinová vyhrali na 42 
km trati, Jana Gereková a Du-
šan šimočka na kratšej 25 km. 
Najväčšieho konkurenta mal 
Hurajt a bol ním viacnásobný 
popredný účastník a medailis-
ta z Česka, Radek šretr.

hádzanári bližšie k ms
Slovenskí hádzanári nedávno vy-
hrali v Hlohovci kvalifikačný tur-
naj na MS 2011, keď prekonali 
Bulharsko aj Izrael. Nasledoval 
žreb do druhej fázy súbojov, 
kde bolo deväť možných súpe-
rov. Slovensko malo šťastie, od-
borníci tvrdia, že Ukrajina je z 
tej plejády najvhodnejším súpe-
rom, pretože Slovensko už nad 
ňou niekoľkokrát vyhralo. Dote-
raz naposledy pred mesiacom 
v Bratislave po jednoznačnom 
priebehu 36:27. Hrať sa bude na 
dva zápasy, v júni t.r. a prvý zá-
pas bude na Slovensku 12. júna, 
odveta o týždeň, azda v Hlohov-
ci, kde sa cítia reprezentanti naj-
lepšie. Ukrajina hrala tento rok 
na ME vo Viedni a skončila na 
poslednom 16. mieste. Šancu 
teda máme.

v minsku je nová hala
Nová všešportová, no najmä 
hokejová hala vyrástla v Min-
sku. Už je otvorená. Pri tej prí-
ležitosti sa hral zápas hviezd 
KHL. Prítomné boli aj veľké 
esa z NHL, Gretzky, Fetisov či 
Messier. Cudzinci, za ktorých 
nastúpili štyria Slováci (Mar-
cel Hossa, štrbák, Stümpel, 
Radivojevič) zvíťazili nad do-
mácim tímom 11:8. Kapitánmi 
boli Jágr a Jašin. Hala v Min-
sku je teraz najväčšia v KHL, 
má 15 000 miest a bude v 
nej hrávať Dinamo Minsk. Je 
to vraj skvelý komplex s tré-
ningovou halou a s viacerými 
možnosťami napr. pre šorttrek 
aj rýchlokorčuľovanie. V nej sa 
budú hrať aj zápasy majstrov-
stiev sveta v hokeji roku 2014. 
Iba u nás nie a nie postaviť ko-
nečne súci stánok.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ

O z v E n y

Králi futbalu Z aNgoly sú egypťaNia

Už sa začína bojovať o medaily na ZOH vo Vancouveri

oheň sa rozhorí, medaily čakajú

Slovenky Chantal Škamlová (vpravo) a Jana Čepelová pózujú s 
trofejou po finále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji 
Australian Open v Melbourne 29. januára 2010.  TASR/AP

Na čiernom kontinente v Angole sa hral 
turnaj o Africký pohár národov už 27-krát. 
Koná sa pomerne pravidelne, v dvojročných 
intervaloch a po každom z nich ostáva veľa 
nezodpovedaných otázok a diskusií, najmä 
v Európe. Afrika je totiž Afrika a azda jej v 
našich končinách ani nerozumieme. Môže-
me sa iba čudovať. Napr. teraz tomu, prečo 
sa vlastne hralo v chudobnom štáte, kde sa 
roky strieľalo a poriadok nie je ani teraz. 
Prečo práve v Angole, kde sú nepokoje sú-
časťou života a v rajóne, kde rôzne tlupy bo-
jujú aj teraz o samostatnosť, lebo si myslia, 
že majú ropu a sami by ju mohli pre svoje 
blaho lepšie využiť. Vlastne pre ropné finanč-
né zdroje bolo možné majstrovstvá Afriky 
pripraviť, vystavať štadióny, ale boli to dob-
ré rozhodnutia s ktorými musela súhlasiť aj 
FIFA? Sotva.
 Aj preto, že vlastne na turnaji a kvôli futbalu sa 
strieľalo už pred začiatkom turnaja. Hráči Toga šli 
na prvý zápas a blízko dejiska sa na nich strieľalo 
z automatických zbraní a pancierových pästí. Boli 
dvaja mŕtvi a desiatka zranených z nič netušiacej 
výpravy. Len preto, že nejakí rebelanti sa chceli 
opäť prostredníctvom športu zviditeľniť. To sa im 
aj podarilo, výprava Toga odcestovala po inci-
dente do vlasti. V Afrike si to vysvetlili po svojom. 

Tamojšia futbalová federácia zakázala tomuto 
mužstvu štarty v nasledujúcich dvoch ročníkoch. 
Nijaká pieta, nijaký rozum, iba trest za neúčasť. 
Samozrejme, že je z toho rozruch a Togo sa už 
aj sťažuje. Môže aj uspieť? Asi nie. Civilný súd je 
neprípustný. Na africkej federácii, ktorá trestala? 
To by nemalo zmysel. Ťažko to teda všetko po-
chopiť, aj keď sa turnaj dohral.
Pozrime sa teda na jeho športovú časť. Afrika 
ostala Afrikou aj s jej futbalom. Má už veľa legio-
nárov v Európe a predsa sa turnaj hrá v rozohra-
nej európskej sezóne. Krátko pred majstrovstva-
mi sveta, kde bude aj šesť mužstiev z Afrického 
pohára. Horšie je, že európske mužstvá dopláca-
jú na africké zápasy tým, že musia uvoľniť hráčov 
a hrať bez nich, teda tie, ktoré Afričanov zamest-
návajú. Európske kluby uvažujú, že ak by to malo 
ísť takto ďalej, nebudú afrických hráčov do svo-
jich kádrov prijímať. Tým by utrpel africký futbal 
aj ekonomika štátov. Africký pohár, tým že sa hrá 
začiatkom roka, ohrozuje výkonnosť každé dva 
roky aj na majstrovstvách sveta. K dohode zatiaľ 
neprichádza, problémy pretrvávajú.
Pokiaľ ide o výkonnosť, aj teraz bola africká, s 
európskou špičkou stále neporovnateľná. Na-
priek prevahe európskych trénerov a množstvu 
hráčov, hrajúcich v Európe, bolo v hre stále dosť 
chaosu, menej techniky, streľby, v závere aj útoč-

nosti na úkor udržania výsledku. Zato viac simulo-
vania, tvrdosti až surovosti i neschopnosti akcie 
zakončovať. Sily a rýchlosti však bolo dosť. Uvi-
díme, čo sa ukáže na MS, či sa Afrika približuje 
k Európe, ako niektorí tvrdia, alebo ešte stále za 
Európou a Južnou Amerikou zaostáva. 
Ako je známe zvíťazil opäť Egypt. Africká 
stálica, jej Brazília. Vyhral pohár tretí raz za 
sebou a celkovo ho vybojoval sedem razy. 
Nemá konkurenciu. Najmä preto, že sa štý-
lom a poriadkom na ihrisku najviac približuje 
k Európe. Vyhral zaslúžene. Dal najviac gólov 
– 15. Z jeho radov vyhlásili najlepšieho hrá-
ča Ahmeda Hassana, najlepšieho brankára 
El-Hadaryho, najlepšieho strelca Geddu. Ten 
iba striedal vo všetkých zápasoch a napriek 
tomu je kráľom strelcov. V zostave turnaja je 
päť hráčov Egypta: El-Hadary, Gomaa, Fathy, 
Hassan a Zidan. Na turnaji už Egypt nepre-
hral od roku 2004 spolu v devätnástich zápa-
soch. Teraz zdolal aj troch účastníkov MS, Ni-
gériu, Kamerun aj Alžírsko. Konečné poradie 
na turnaji bolo takéto: Egypt, Ghana, Nigéria, 
Alžírsko. V týchto štátoch sa hrá najlepší af-
rický futbal. Značným prekvapením bolo, že 
domáce mužstvo Angoly sa do záverečných 
bojov neprebojovalo, čo ovplyvnilo návštev-
nosť na štadiónoch i popularitu turnaja. 

Zástavy jednotlivých štátov už 
povievajú, vrátane slovenskej, 
a aktuálnou otázkou je, kto 
12. februára zapáli olympijský 
oheň. Ako vždy a všade, or-
ganizátori robia z toho tajnosť 
a aj teraz to má byť prekva-
penie. Najväčším kandidátom 
medzi fanúšikmi i športovcami 
je slávny hokejista Wayne Gre-
tzky, reprezentant národného 
kanadského športu. Môže to 
však byť aj ináč.
Priaznivci slovenského športu 
vedia, kto z našej 73-člennej 
výpravy môže dosiahnuť naj-
lepšie výsledky. Prekvapenia 
sa však nevylučujú. Napriek 
všetkému bude iste priťaho-
vať najväčšiu pozornosť hokej 
mužov. Nie aby boli favoriti na 
medailu, ale v turnaji sa oča-
káva prvotriedny hokej. Všetky 

mužstvá budú kompletné, teda 
s hráčmi NHL i KHL. To zna-
mená, že bude najvyššia mož-
ná kvalita. Týka sa to aj Sloven-
ska. S výnimkou ž. Pállfyho 
nastúpia všetko legionári a 
vlastne naša overená gene-
rácia. Pre ňu je to posledná 
možnosť ukázať sa, presa-
diť, zahrať vrcholový hokej a 
možno aj dosiahnuť najlepší 
olympijský výsledok, ktorým 
je piate miesto z Turína.
Hokejisti budú v dejisku kom-
pletní až po desiatom februári, 
kedy priletí posledná skupina 
hráčov. Spolu strávia pred za-
čiatkom turnaja iba dva dni. 
Budú máť k dispozícii len dve 
tréningové jednotky a príprava 
do štartu bude teda viac tech-
nická a psychická. Tréneri už 
urobia v zostave len kozme-

tické zmeny, praktický majú 
jasno. Budú sa spoliehať za 
zohrané dvojice a pridajú k 
ním najvhodnejšieho tretieho. 
Jasné sú aj obranné dvojice, 
teda všetko, čo bude hrať pred 
brankárom Halákom. Zmena 
môže nastať len v prípade zra-
nenia či choroby.
Asistent trénera Ľ. Pokovič po-
vedal, že tréneri sú spokojní 
so súčasnou formou hráčov. 
Budú sa spoliehať na zabezpe-
čenú obranu a rýchle útoky s 
možnosťou prečíslenia súpe-
rov, čo sa darilo aj v minulosti. 
Spoliehať sa budú aj na silu 
obrany, veď je v nej päť hrá-
čov z NHL na čele s Chárom, 
jedným z najlepších na svete. 
Črtá sa útok Hossa, Demitra, 
Gáborík, ale Gáboríka môže 
nahradiť aj niekto iný. Dvojič-
kou sú aj Pállfy so Stümpelom, 
ku ktorým môže prísť Zedník či 
Šatan. Dvojicou z KHL sú Ra-
divojevič s Cibákom  ku ktorým 
vyberú tréneri tretieho. Skrát-
ka, naša zostava bude silná a 
mohla či mala by zvládnuť aj 
nový systém turnaja, ktorý vy-
lučuje špekulácie, bude treba 
hrať stále naplno.   

Vo chvíli, keď píšeme tieto riadky, 
je už v kanadskom Vancouveri všet-
ko pripravené na začiatok XXI. zim-
ných olympijských hier. Nervozita, 
samozrejme, stúpa, ale inak to ani 
nemôže byť. Vo Vancouveri je stále 
nad nulou a takmer bez snehu, no vo 

Whistleri, kde je kráľovstvo lyžiarov a biatlonistov, už 
navozili snehu z vrchov dosť.

Medaily budú na ZOH vo Vancouveri ten-
toraz, a po prvý raz - pokrčené. Taký je 
teraz trend, všetko musí či má byť ináč a 
inakšie. A tak doterajšie pekné guľaté či 
hranaté medaily pre najlepších nebudú 
rovné a ploché, ale zvlnené. Je to nezvy-
čajný dizajn v ktorom treba vidieť charak-
ter horskej krajiny pri západnom pobreží, s 
horami, vlnami a snehom. Samozrejme, že 
medaily „musia“ byť aj moderné a tak sú 
na nich zobrazené novým štýlom umelec-
ké prvky pôvodných obyvateľov tohto kusu 
zeme. Kovy majú ešte jednu zvláštnosť, sú 
doteraz najťažšie, lebo medaily ešte nikdy 
nemali hmotnosť 500 až 576 gramov. Na 
stupňoch víťazov k ním organizátori pridajú naj-
lepším aj hodvábne šály, ktoré rovnako ako me-
daily, sú rázovité a pekne pomaľované prvkami 
domáceho umenia. Pri  prezeraní medailí bude 

potrebné aj trochu fantázie, napr. pri hľadaní 
havranov a kosatiek, ktoré sú na nich tiež po-
skrývané. Tieto vtáky mali vraj význam v tradícii 
pôvodného obyvateľstva. Kto vie, či je to prav-
da, ale prišli správy, že ani jedna medaila nebu-
de úplne podobná inej. Nuž, uvidíme, a poču-
jeme, aký bude na ne ohlas. Nie je totiž na nich 
veľa nápisov, ba nevidieť ani, v akom športovom 
odvetví športovec medailu získal. Nezdá sa, že 
by to bol najlepší nápad. 
Návrhárkou bola výtvarníčka indiánskeho 
pôvodu Corrine Huntová. Najcennejšie me-
daily sú, samozrejme, pozlátené a pre zdra-
vých športovcov i následne telesne postih-
nutých ich bolo treba  vyrobiť viac než tisíc 
kusov. Kanadská mincovňa pri výrobe mi-
nula 2,05 kg zlata, 1950 kg striebra a 903 
kg medi. Už sa začnú, o tri dni,  na západe 
Kanady aj rozdávať. 

šatanova šanca do MOv
Hokejista Miroslav šatan, teraz hráč Bostonu, je slovenskou 
ikonou v tomto športe. Kapitán majstrov sveta 2002, víťaz 
Stanley Cupu, najlepší strelec ZOH 1994, dlhoročná opora 
popredných klubov NHL atď. Teraz sa mu naskytla šanca, do-
stať sa cez komisiu športovcov MOV do najvyššieho orgánu. 
Na ZOH vo Vancouveri budú takýchto členov (dvoch) voliť a 
Miro je kandidátom. Pred ním v takejto pozícii nepochodili 
Peter šťastný, Martina Moravcová, Karina Habšudová, lebo 
bola príliš silná konkurencia. Miro šatan je teraz ďalšia slo-
venská šanca. Boli by sme radi, keby ju využil, lebo Sloven-
sko, s výnimkou čestného člena V. Černušáka, nemá teraz v 
MOV zastúpenie. Konkurencia je totiž tento rok slabšia než 
v minulosti a spomedzi hokejistov dokonca žiadna. Náš kan-
didát by teda mohol získať hlasy aj od mnohých hokejistov 
sveta. Samozrejme, aj od našej výpravy. Bude záležať aj od 
toho, ako budú na turnaji hrať naši hokejisti a osobitne ša-
tan. Keby sa mu podarilo uspieť, bol by to obrovský úspech 
a šatan by sa stal druhým Slovákom v hostórii v MOV. Kto by 
mu to neželal?

Kolkári s novým vedením
Slovenský kolkársky zväz mal po Prievidzi svoju konferenciu ten-
toraz vo Veľkom Šariši. Z každého kraja boli na nej štyria delegáti. 
Vyhodnotili svoju činnosť, zoznámili sa s hospodárením, trochu vy-
novili stanovy a volili aj nového prezidenta, viceprezidenta i pred-
sedu dozornej rady. Na predsedu bol iba jediný kandidát, JUDr. 
štefan Kočan, doterajší 51-ročný podpredseda, ktorý nahradil 
dlhoročného prezidenta a bývalého viceprezidenta Svetovej kolkár-
skej federácie Stanislava Kubánka, ktorý pre zaneprázdnenie už 
nekandidoval (je poslancom SNR). Kočan je aj predsedom klubu v 
Piešťanoch a stále hrá v 1. lige. Povedal, že taký predseda ako S. 
Kubánek bol iba jeden a ťažko ho niekto prekoná. Preto chce po-
kračovať v jeho šľapajach, posilniť základňu tohto športu a zamerať 
sa najmä na mládež, kde máme dosť talentov. Ukázalo sa to aj v 
minulých dvoch rokoch viacerými úspechmi. Už koncom mája budú 
MS v Chorvátsku a verme, že naši sa tam nestratia. Podpredsedom 
zväzu sa stal Ing. Marcel Pástor z Čabaja-Čápora, predsedom 
dozornej rady Milan Nedelka z Piešťan a generálnou sekretárkou 
zväzu Elena Fürstenová. Šéftrénerkou je stále Anna Martišková 
a riaditeľom útvaru štátnej reprezentácie Jozef Kráľovič. Jarná liga 
sa už začala a niekoľko rokov v nej kráľujú muži aj ženy ŽP Šport 
Podbrezová, kde je sústredené jadro reprezentácie a na Slovensku 
sú tam pre kolky najlepšie podmienky. 

bude liga sr - Čr?
Futbal sa ešte nehrá, ale funkci-
onári majú čulý život. Z iniciatí-
vy našej Ligovej komisie, ktorá 
riadi vrcholový futbal sa zrodil 
opäť návrh či by sa nemala hrať 
opäť, ako pre rokom 1993, čs. 
liga. Pretože aj v Česku má táto 
hra klesajúcu úroveň, aj tam ta-
kýto nápad privítali. Lenže, ná-
vrh je iba prvým krôčikom  k spl-
neniu značne veľkého želania. 
UEFA má totiž svoje a inakšie 
plány s futbalom, než je spojo-
vanie líg a k tomu ešte na území 
Slovenska a Česka. Nebola by 
to postupne aj konkurencia me-
dzinárodným pohárom? A kto 
by z takej ligy hral v nich, podľa 
akej dohody? Bolo by treba me-
niť viacero pravidiel a predpisov 
v ČR i na Slovensku. Najmä 
však, v UEFA nie sú už dlhé roky 
naklonení takýmto plánom. Boli 
už také pokusy a UEFA ani je-
den neschválila. Bolo by teda 
priskoro tešiť sa, že taká liga 
vznikne. V ceste jej stojí zatiaľ 
až priveľa veľkých prekážok na 
viacerých stranách.

medaily budú na Zoh pokrčené



	 16	 REKLAMA	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Február	2010

Slovenský rozhľad - Vydáva: TREND INTERNATIONAL. šéfredaktor: Jozef Kuchár, zástupca šéfredaktora: Vladimír Dobrovič, 0915 798 909. Adresa redakcie: 811 05 Bratislava, Dobšinského 16. Telefóny: 
0910 490 276, fax: 02/443 737 31. Filiálna redakcia 080 01 Prešov, Masarykova 10. Telefón: 0902 877 665. E-mail: slovenskyrozhlad@stonline.sk, www.slovenskyrozhlad.sk. Vychádza dvakrát v mesiaci. Rozširujú:  
MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso a.s., Bratislava po celom Slovensku a vydavateľ. Evidenčné číslo MK SR: 1149/08. ISBN-1335-7743. Tlač: VERSUS, a. s., Bratislava. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.

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

prOjEKT SMEr Tv
Strana SMER – sociálna demokracia ako obohatenie internetovej komunikácie s verejnos-
ťou spúšťa projekt SMER TV. V rámci tohto projektu budeme postupne prinášať rozhovory 
s predstaviteľmi vlády SR nominovanými stranou SMER – sociálna demokracia. Tieto videa 
– dve za týždeň – si môžete pozrieť na našej stránke 

www.strana-smer.sk alebo na http://www.youtube.com/smersd
Ako prvy sme pripravili a zaradili videorozhovor s ministrom kultury SR a podpredsedom 
strany SMER – socialna demokracia Marekom Madaricom.
http://www.youtube.com/smersd
http://www.strana-smer.sk/23/1489/smer-tv-rozhovor-s-ministrom-kultury-sr-marekom-
madaricom.html
http://www.strana-smer.sk/

EUROFEJA ,s . r. o .

štefánikovo nám.4, Spišská Nová Ves 052 01
e-mail:reality@eurofeja-sro.com, eurofeja@eurofeja-sro.com

 tel:+421534461097, mobil:+421903602868

• sprostredkovateľská činnosť •
• kúpa a predaj nehnuteľností •

• vypracovanie znaleckých 
posudkov a kúpno-predajných zmlúv •

Akciová ponuka: 
predAj ApArtmánov nA  

Štrbskom plese.

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 SLOVENSKÝ ROZHĽAD 
aj na internetovej stránke: 

www.slovenskyrozhlad.sk
Nasledujúce číslo novín dostanete 24. 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.

s.r.o.


