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Podľa všeobecných demokratických zásad má každý občan po do-
vŕšení stanoveného veku volebné právo, teda právo voliť a byť vo-
lený. Ako je to však v našej volebnej teórii a tobôž v praxi? Určite 
v rozpore s ústavne garantovanými právami. Do parlamentu totiž 
možno kandidovať iba prostredníctvom politických strán, čo z hry 
vyraďuje celé spektrum stranícky nezaradených, ale o to výraznej-
ších osobností. Navyše – všetky kandidátky v podstate zostavujú 
lídri politických strán, teda pri počte šiestich parlamentných strán 
si fakticky plnohodnotne uplatňuje v Slovenskej republike volebné 
právo šesť osôb, ktoré aj priamo či nepriamo disponujú všetkými 
hlasmi v Národnej rade SR bez ohľadu na princíp, že každého po-
slanca ústava zaväzuje hlasovať podľa vlastného vedomia a svedo-
mia a nepodliehať nijakému, ani politickému nátlaku. Pred voľbami 
vzniká na chvíľu ilúzia, že sa počet osôb, ktoré si plnohodnotne uplatňu-
jú volebné právo, zvyšuje podľa počtu kandidujúcich strán, čiže v tomto 
roku napríklad je to až 18 straníckych bossov, čo je naozaj závratné čís-
lo. Lenže triezvo uvažujúci a mierne životne skúsený človek dobre vie, že 
do parlamentu sa z kandidujúcich strán dostane nanajvýš tretina. Teore-
tická možnosť prekrúžkovaním posunúť kandidáta, ktorého aj tak na kan-
didátku designoval stranícky šéf, zo 150. miesta na zvoliteľné miesto je 
určená tiež iba nerozmýšľajúcim voličom. Praktickou ukážkou skutoč-
nej vážnosti voličov, je používanie, respektíve nepoužívanie aka-
demických titulov. Podľa pravidiel slušnosti sa tituly buď uvádzajú 
všetkým ich nositeľom, alebo nikomu. Na zoznamoch zaregistrova-
ných kandidátov sa však množstvo neznámych hrdinov hrdí svoji-
mi inžinierskymi a podobnými titulmi, ale na oznámeniach adreso-
vaných voličom sa tituly neuvádzajú, hoci ich majú v občianskych 
preukazoch, a teda aj v elektronických databázach úradov, ktoré 
voľby pripravujú. Komicky vyznieva aj uvádzanie profesie jednotlivých 
kandidátov. Aby sa zahmlilo ich skutočné pracovné zaradenie, prípadne 
fakt, že ide o viacero kolegov z jedného pracoviska, tak sa napríklad do-
čítame, že manažér z STV je právnik, že jeden zamestnanec Literárno-
vedného ústavu SAV s pedagogickou praxou je vedecký pracovník SAV, 
kým jeho kolega z Literárnovedného ústavu SAV je pre zmenu vedec-
ký pracovník a vysokoškolský pedagóg. Ach, aká to zrazu profesionálna 
pestrosť rozmanitých odborníkov, vedcov a univerzitných učiteľov, o kto-
rých len málokto vie, že v skutočnosti ide o úzky okruh ľudí, ktorí si vy-
budovali kariéru v kultúre a osobitne v literatúre a priebežne si pôvodné 
zamestnanecké pozície udržiavajú v zálohe ako útočisko a zároveň ako 
nástroj na nepatričnú politizáciu a politické skresľovanie literatúry, v kto-
rej sú najväčšími autorskými zjavmi ich manželky a zopár politicky spriaz-
nených kamarátov. Za daných okolností ešte niekoho prekvapí, že 
rozhľadení ľudia v čoraz väčšom meradle nechodia voliť?

PAVOL JANÍK

Pre koho sú voľby? Pietny akt a slávnost-
né zhromaždenie pri 
príležitosti Dňa víťaz-
stva nad fašizmom za 
účasti predsedu NR 
SR Pavla Pašku, pred-
sedu vlády Roberta 
Fica (uprostred) a 
ministra obrany Jaro-
slava Bašku (vpravo) 
sa uskutočnili na vo-
jenskom cintoríne Háj 
- Nicovô v Liptovskom 
Mikuláši 8. mája 2010. 
Na snímke pilón, kto-
rého vrchol zdobí päť-
cípa hviezda, na vo-
jenskom cintoríne Háj 
- Nicovô v Liptovskom 
Mikuláši. Na vojnovom 
cintoríne na Háji Ni-
covô je pochovaných 
takmer 1400 sloven-
ských a českých prí-
slušníkov 1. českoslo-
venského armádneho 
zboru. FOTO TASR

Michal Svítok

Predseda ĽS-HZDS na úvod zdôraz-
nil, že Slovensko potrebuje, aby z 
volieb vzišiel silný mandát pre novú 
vládu od občanov, aby neboli poli-
tické otrasy. Doteraz boli Slovensko 
a Poľsko pomerne stabilné štáty. 
Horšie sú na tom Česká republika, 
Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. 
Podľa Vladimíra Mečiara rýchle rie-
šenia nie sú. Otázkou však je, aká je 
to vlastne kríza? Finančná? Hospo-
dárska, či kríza rozporu medzi boha-
tými a chudobnými?  
Ivan Štefanec tvrdil, že zlý vývoj verej-
ných financií má vraj na svedomí vláda, 

lebo je neochotná šetriť. Imrich Béreš 
súhlasil s názorom Vladimíra Mečiara, 
že po voľbách budeme potrebovať silné 
stabilné opatrenia, aby sme nedopadli 
ako Grécko. Vladimír Baláž rovnako vy-
zdvihol otázku stability verejných finan-
cií. 
Vladimír Vaňo pripomenul, že vďaka 
eurozóne sme na tom lepšie, než by 
sme boli, keby sme neboli jej členmi. 
Rastislav Machunka dodal, že asociá-
ciu zamestnávateľov znepokojuje stav 
verejných financií. V roku 2008 žiadal 
predseda ĽS-HZDS pri schvaľovaní 
štátneho rozpočtu na rok 2009 vy-

tvorenie rezervy 20 miliárd korún, s 
čím však nik nesúhlasil, lebo v tom 
čase bola Európa v miernom raste 
a málokto dovidel až za roh budúc-
nosti. Situácia dnes teda mohla byť 
lepšia, ak by došlo k realizácii návr-
hu Vladimíra Mečiara. 
Dodal, že možná obnova nezáleží cel-
kom od vôle Slovenska, lebo naša 
ekonomika je veľmi otvorená. Vladimír 
Mečiar ďalej zdôraznil, že počas krízy 
sa ukázala podstata terajšieho systému. 
Nazval ho socialisticko-kapitalistickým. 
Ako predseda ĽS-HZDS vysvetlil, ak 
majú banky zisky, tak tie sú ich, ale ak 
majú stratu, chcú, aby sa na ňu skladali 
prostredníctvom pomoci štátu občania. 
Vladimír Mečiar doslova uviedol: „Po-
litické podmienky dávajú mantine-
ly ekonomickým možnostiam,“ čo 
vysvetlil príkladmi.  V Maďarsku počas 
krízy nastúpila neutrálna vláda, ktorá ne-
vyriešila nič a nová vláda v Budapešti to 

bude mať ešte ťažšie. Rovnako dopadla 
úradnícka vláda v Českej republike. Na-
opak, Mečiarova slovenská vláda napr. 
v roku 1993 začínala tak, že so Slo-
venskom vôbec nik neobchodoval. Ako 
predseda ĽS-HZDS zdôraznil, niečo po-
dobné v dejinách doteraz nik nevydržal, 
žiaden iný štát. 
Podľa predsedu ĽS-HZDS dozrel 
čas na novú politickú dohodu o 
prioritách štátu. Mnohé riešenia, 
ktoré spomínali diskutéri, sa totiž 
podľa Vladimíra Mečiara dajú reali-
zovať usporiadaním v danom čase a 
priestore. Je možné zjednotiť výbe-
rový systém alebo obmedziť spot-
rebu štátnej správy a obmedziť aj 
byrokraciu. Analytik Vladimír Vaňo 
súhlasil s názorom Vladimíra Me-
čiara, že je potrebné pomáhať teraz 
Grécku z krízy nie pre Grékov, ale 
pre udržanie projektu eura.

StANiSLAV HáBER

Kríza NÁM radí voliť stabilitu
toľko skloňovaná kríza vytvára neustále priestor na nové dialógy, ktoré 
pomáhajú pri orientácii predstáv, ako sa bude vyvíjať naša budúcnosť.  
Nedávno (22. apríla) sa stretli v diskusii StV v relácii Večer na tému krí-
zy, predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar, poslanec NR SR za SDKÚ ivan 
Štefanec, predstaviteľ Slovenskej bankovej asociácie imrich Béreš, 
prognostik Vladimír Baláž, analytik Vladimír Vaňo a viceprezident Aso-
ciácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka.

V areáli pamätníka a vojnového cintorína 
1. československého armádneho zboru 
na Háji Nicovô nad Liptovským Mikulá-
šom vyvrcholili 8. mája 2010 predpolud-
ním celoštátne oslavy 65. výročia ukon-
čenia druhej svetovej vojny v Európe 
a víťazstva nad fašizmom. „Dlhé roky 
nás učili vzdávať úctu len vojakom, 
ktorí Slovensko oslobodzovali. túto 
úctu voči sovietskym, francúzskym 
či rumunským vojakom a partizánom 
chcem aj ja zdôrazniť. Lenže my, Slo-
váci potrebujeme systematicky pesto-
vať sebaúctu, z ktorej vyrastá aj naša 
vlastná dôstojnosť,“ povedal predseda 
vlády SR Robert Fico v slávnostnom prí-
hovore pred niekoľkými stovkami účastní-
kov osláv.

Ťažké boje o Liptovský Mikuláš, trvajúce 
od januára do apríla 1945, symbolizujú 
podľa neho morálnu silu Slovákov a ich 
nezlomnú túžbu po slobode. „treba sa 
skloniť v úcte pred žijúcimi, ale i pad-
lými hrdinami, ktorí v tejto zemi ležia. 
Jej posvätnosť sa vo vedomí Slovákov 
priraďuje k Devínu, Banskej Bystrici, 
Kľaku, Ostrému Grúňu či tokajíku. 
toto miesto nad Liptovským Mikulá-
šom sme si pripomínali aj doteraz, 
ale v našom vedomí bolo až po Slaví-
ne a Dukle. Potrebujeme ho dosadiť 
na zodpovedajúce miesto v budovaní 
nášho vlasteneckého sebavedomia,“ 
zdôraznil premiér. Predseda Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojovníkov 
(SZPB) Pavol Sečkár pripomenul nezma-

zateľné miesto a stále živý a inšpirujúci 
odkaz oslobodzovacích bojov. „Sú to 
historické medzníky, ktoré sa hlboko 
vryli do povedomia generácií. Vraca-
jú sa k nim celé národy a štáty, aby 
z nich čerpali silu, optimizmus, seba-
vedomie, vlastenecké cítenie a dôve-
ru vo svoj ďalší vývoj,“ dodal predseda 
SZPB. Na vojnovom cintoríne na Háji 
Nicovô je pochovaných takmer 1400 
slovenských a českých príslušníkov 1. 
československého armádneho zboru. 
Jeden z najväčších vojnových cintorínov 
na území bývalého Československa bol 
vybudovaný v roku 1950. Rozľahlý piet-
ny areál s monumentálnym schodišťom a 
dominantným pamätníkom bol sprístup-
nený 9. mája 1961. (TASR)

Potrebujeme systematicky pestovať sebaúctu

Oslavy ukončenia vojny
Prezident SR Ivan Gašparovič sa 
9. mája podvečer vrátil z Moskvy, 
kde sa zúčastnil na oslavách 
65. výročia ukončenia druhej 
svetovej vojny. Na Červenom 
námestí patril k prominentným 
hosťom, ktorí sledovali veľkole-
pú vojenskú prehliadku. Ruské 
vedenie a 21 lídrov zahranič-
ných krajín, vrátane nemeckej 
kancelárky Angely Merkelovej, 
čínskeho prezidenta Chu Ťin-t-
chaa či izraelského prezidenta 
Šimona Peresa, položili vence 
k Hrobu neznámeho vojaka pri 
kremeľskom múre. Slovenský 
prezident sa v Moskve stretol s 
ruským partnerom D. Medve-
devom, ako aj s premiérom V. 
Putinom. Počas slávnostného 
pochodu pri múroch Kremľa sa 
predstavilo 10.500 ruských vo-
jakov a zhruba 1000 príslušníkov 
ozbrojených síl ďalších 13 krajín. 
Prvýkrát medzi nimi boli vojaci 
členských krajín NATO - USA, 
Veľkej Británie, Francúzska a 
Poľska. (TASR)
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Prvý máj už od roku 
1890 patrí pracujúcim 

ľuďom. Tým, ktorých ruky 
a rozum rozvíjajú spoloč-
nosť, tvoria ekonomickú 
kostru, hospodársku poli-
tiku, živia seba a svoje ro-
diny. Pritom vôbec nie je 
potrebné rozlišovať medzi 
živnostníkom, podnikate-
ľom či zamestnancom. 

Právo na prácu a dôs-
tojné životné podmien-

ky v 21. storočí nesmie byť 
túžbou či deklaráciou, ale 
samozrejmosťou. Hoci ce-
losvetová hospodárska 
a ekonomická kríza tieto 
práva vážne ohrozuje, po-
vinnosťou vlády je chrániť 
pracujúcich. Kým pravica 
hlása povinnosť ľudí chrá-
niť seba samých, k čomu 
im dáva slobody, človek v 
krízovej situácii potrebuje 
viac ako len pocit slobo-
dy. Potrebuje aj pocit opo-
ry. Zmysluplnej podpory v 
čase, kedy sa o seba z ob-
jektívnych príčin nedoká-
že postarať. Som presved-
čený, že túto pomoc vie 
neskôr ochotne vrátiť. Vo 
forme daní, v úcte k spo-
ločnosti, rešpektom k štá-
tu a hlavne solidárnym cí-
tením. Tento hodnotový 
systém nezodpovední pra-
vicoví politici  permanent-
ne a rázne odsudzujú pre-
to, lebo v ich hodnotovom 
rebríčku je solidarita a po-
moc nahradená chladno-
krvnými kalkuláciami fi-
nančného zisku. Úcta k 
človeku však nepatrí a ani 
nemôže patriť minulosti či 
nostalgii, je a musí byť vý-
bavou cítiacich ľudí v mo-
dernej spoločnosti. 

Sviatok práce si doká-
žu vážiť iba poctiví ľu-

dia. Pretože si uvedomu-
jú mieru zodpovednosti 
voči sebe, svojej rodine a 
spoločnosti. Na rozdiel od 
špekulantov, ktorí pod rúš-
kom podnikania pravidel-
ne menia názvy firiem, roz-
pisujú majetky na iných, 
hľadajú rôzne daňové úľa-
vy a jednoducho, od rána 
do noci iba špekulujú, pra-
cujúci ľudia majú omno-
ho stabilnejší hodnotový 
systém. Už tradičné prvo-
májové podujatia organi-
zované stranou SMER – 
sociálna demokracia sú 
preto prejavom najúprim-
nejšej vďaky k tým, ktorí 
žijú zo svojich vedomos-
tí a šikovnosti svojich rúk. 
Teším sa preto na osob-
né stretnutia s tými, vďaka 
ktorým patrí sviatok práce 
medzi príležitosti prejaviť 
pracujúcim hlbokú vďaku. 

V Sečovciach na 
mestskom úrade sa 
5. mája 2010 pod ve-
dením predsedu vlá-
dy SR Roberta Fica 
uskutočnila 205. 
schôdza vlády SR. Na 
snímke hore obyvate-
lia mesta čakajú na 
príchod vlády. 
Na snímke dole si 
premiér od škôlkára 
vyberá z košíka ore-
chový závin počas 
uvítania. 

FOTO TASR
František Iván

Význam výjazdových vlád je mimo-
riadny, pretože iba na konkrétnych 
miestach dokážu mnohí presne uvi-
dieť problémy, ktoré trápia regióny. 
Uviedol to pre tASR minister vnútra 
Robert Kaliňák na margo výjazdo-
vého rokovania vládneho kabinetu, 
ktorých bolo vrátane toho v Sečov-
ciach 19. V podobnom duchu sa vy-
jadrili aj zástupcovia iných rezortov.
„Je to program, v ktorom treba rozhod-
ne pokračovať,“ doplnil Kaliňák. Zá-
roveň poznamenal, že počas štyroch 
rokov prešiel územie Slovenska veľa-
krát, čo preňho malo kvôli pochopeniu 
regionálnych problémov veľký význam.
„Z môjho pohľadu sú to v niektorých prí-
padoch také rýchle riešenia, na ktoré 
musím často promptne reagovať, preto-
že väčšina z nich sa týka riešenia ciest a 

železníc,“ konštatoval minister dopravy 
pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny. 
Výjazdy vlády hodnotí kladne, keď-
že na základe nich vidia vládni pred-
stavitelia život v regióne a vnímajú 
jeho potreby. ich frekvencia je pod-
ľa jeho slov dostatočná. Súhlasné 
stanovisko k potrebe spoznávania 
ťažkostí jednotlivých samospráv v 
reálnych podmienkach priamo v te-
réne vyjadril aj minister financií Ján 
Počiatek.
Ako po rokovaní kabinetu potvrdil pre-
miér Robert Fico, považuje 19. výjazdo-
vé zasadnutie vlády za dobrú frekvenciu 
návštev jednotlivých regiónov. „Je to 
aj naplnenie ambície dostať vládu 
bližšie k mestám a obciam, aby sa 
o všetkom nerozhodovalo len z Bra-
tislavy,“ dodal premiér. (TASR)

O problémoch, ktoré trápia regióny

Nedávny útok rodičov na uči-
teľku v Spišských Vlachoch 
bol alarmujúcou udalosťou, 
ktorá odkrýva viaceré veľmi 
závažné skutočnosti, najmä 
útoky voči pedagógom, ve-
rejným činiteľom.  
Incident, ktorý sa odohral v 
predposledný aprílový piatok v 
Spišských Vlachoch odsudzu-
jem, pričom musím zdôrazniť, 
že rodič si za žiadnych okolnos-
tí nesmie dovoliť takýto fyzic-
ký ani akýkoľvek iný útok voči 
pedagógovi. Útok voči učiteľke 
bol prekročením všetkých hra-
níc a preto očakávam vyvode-
nie nekompromisných a účin-
ných rozhodnutí voči aktérom 
tohto násilného skutku. Aj táto 
nešťastná udalosť potvrdzuje, 
že bolo správne zvýšiť ochranu 
učiteľov ich zaradením medzi 
verejných činiteľov, ochranou 
pred vzrastajúcou agresitivou 
žiakov a ich rodičov. Žiaden 
zákon pritom  nesmie rozlišo-

vať medzi farbou pleti a etnickej 
príslušnosti útočníka  či učiteľa. 
Aj preto  súčasná vláda zdôraz-
ňuje nulovú toleranciu voči kaž-
dému, kto svojou intoleranciou, 
agresivitou, koná v rozpore so 
zákonom a ohrozuje našich ob-
čanov. Na margo úvah o na-
rastajúcej agresitive v škol-
skom prostredí je potrebné 
uviesť, že takéto konanie 
vzniká hlavne v sociálne ne-
stabilnom prostredí, ktoré 
si vyžaduje dlhodobú sys-
tematickú prácu a nie krát-
kodobé experimenty, ktoré 
obľubovali obe Dzurindové 
vlády a ktoré zbožňujú mno-
hé mimovládne organizácie 
a ľudskoprávni aktivisti. 
Tu vidím priestor pre aktivity 
aj tých organizácií, ktoré sle-
dujú a chránia dodržiavanie 
ľudských práv. Pedagóg musí 
cítiť stabilnú oporu pre svoju 
prácu a  očakávam z ich stra-
ny podnety, ktoré upozornia na 

množiace sa útoky voči ním, 
dnes už verejným činiteľom. Je 
pritom zarážajúce, že ak Róm 
zaútočí na príslušníka majorit-
nej spoločnosti, mnohí aktivis-
ti to už v zárodkoch klasifikujú 
len ako priestupok, no keď je 
konflikt namierený voči Rómo-
vi, hneď sa skloňuje rasizmus. 
Kde sú ľudské práva človeka, 
učiteľky zo Spišských Vlachov 
či občana zo Šarišských Mi-
chalian, s vážnym ublížením 
na zdraví ktorého nedávno na-
padli Rómovia? Na útočníkov a 
páchateľov trestných činov sa 
nepozerám ako na príslušníkov 
etnika alebo rasy, ale ľudí s ob-
čianskoprávnou a trestnopráv-
nou zodpovednosťou. Rovna-
ko nekompromisne by sme sa 
mali dívať na každého, kto koná 
v rozpore s ústavou, zákonmi 
štátu a všeobecne záväznými 
nariadeniami samospráv. 

DUŠAN ČAPALOViČ, 
podpredseda vlády SR

Útok na učiteľku prekročil všetky hranice

Slovensko podpíše rámcovú zmluvu, 
ktorá umožní členom eurozóny po-
skytovať bilaterálne pôžičky Gréc-
ku. takéto stanovisko prednesol 
premiér Robert Fico (Smer-SD) na 
zasadnutí euroskupiny v Bruseli 7. 
mája 2010. Ako vyhlásil po stretnu-
tí so sociálnymi partermi, ide o jediné 
možné riešenie, ktoré má eurozóna 
k dispozícii. Dodal, že tento podpis 
umožní krajinám, ktoré sú pripravené 
požičať Grécku, okamžite odštartovať 
tento mechanizmus. V prípade, že by 
tak Slovensko nespravilo, ostatní členo-
via eurozóny nemôžu konať. „SR nemá 
žiadny záujem brániť ostatným štá-
tom poskytnúť okamžite bilaterálne 
pôžičky, my sa hlásime k tomuto 
mechanizmu,“ zdôraznil. Zmluva však 
podlieha ratifikácii Národnou radou SR 
a podpísať ju musí aj prezident Ivan Gaš-
parovič. Fico pripomenul, že o tom už 
bude rozhodovať nový parlament, ktorý 
môže ešte zablokovať proces poskytnu-
tia finančnej výpomoci Aténam zo stra-
ny Slovenskej republiky. Premiér chce 
zároveň vidieť, že Grécko si bude plniť 
svoje povinnosti, ku ktorým sa zaviaza-
lo. Udalosti z posledných hodín podľa 
neho naznačujú, že situácia okolo euro-
zóny, eura a finančnej stability je veľmi 
vážna. Slovensko je preto pripravené pl-
niť si svoje záväzky, ktoré mu z členstva 
vyplývajú. Dodal, že v tomto prípade ide 
aj o to, či hospodársky silné krajiny ako 
Nemecko a Francúzsko prežijú súčas-
nú krízu, teda či s nimi prežije aj SR, 
ktorá je napojená na ich ekonomiku.
Lídri šestnástky krajín eurozóny sa zišli 
v Bruseli, aby udelili konečný politic-
ký mandát finančnej pomoci Grécku a 
prerokovali ďalšie detaily rozsiahleho 

mechanizmu, ktorý má byť odštartovaný 
19. mája.
Podľa Fica sa bude musieť v budúcnos-
ti posilniť rozpočtový dozor nad členmi 
eurozóny. „Za vládu SR som pripra-
vený podporiť myšlienku, že je po-
trebné posilniť rozpočtový dozor v 
eurozóne. toto je filozofia, ktorej sa 
budem držať na dnešnom summite,“ 
podčiarkol premiér.
Potrebu zmeny pravidiel fungovania 
zdôraznil aj minister financií Ján Počia-
tek (nominant Smer-SD). „Musí tam byť 
oveľa väčšia centralizácia rozhodovania 
tak, ako je to v menovej politike. Taktiež 
sa musí eurozóna vybaviť mechaniz-
mom na vylúčenie alebo výstup člena 
eurozóny, ako aj vytvoriť záchranné 
mechanizmy, ktoré sa dnes používajú 
a jasne ich popísať, aby bola eurozóna 
pripravená pri akýchkoľvek zaváhaniach 
okamžite konať,“ priblížil.
Grécko stojí na pokraji bankrotu, pre-
to požiadalo o finančnú pomoc členov 
menovej únie a Medzinárodný menový 
fond (MMF). Celková výška záchran-
ných úverov dosiahne 110 miliárd eur, 
z toho 80 miliárd požičajú Aténam kra-
jiny eurozóny. Grécko pritom potrebuje 
prvú časť peňazí v čo najkratšom čase. 
Už 19. mája musí totiž splatiť štátny 
dlh vo výške 8,5 miliardy eur. ich par-
lament vo štvrtok 6.5. definitívne 
schválil návrh zákona o úsporných 
opatreniach, ktorý umožní krajine 
získať spomínaný trojročný záchran-
ný balík. Škrtať sa tak budú platy a 
dôchodky zamestnancov verejné-
ho sektora, zvyšovať dane a Grékov 
čaká neskorší odchod do dôchodku. 
týmito opatreniami chcú ušetriť pri-
bližne 30 miliárd eur. (TASR)

SR podpíše rámcovú zmluvu, ktorá odštartuje bilaterálne pôžičky Grécku

Posilniť rozpočtový dozor v eurozóne

Míľu prešlo 17.210 účastníkov 
Rekordných 17.210 registrovaných účastníkov prešlo v soboru (8.5.) 
v 35 mestách a obciach na Slovensku symbolickú Míľu pre mamu. 
Podujatie pri príležitosti Dňa matiek zorganizovala Únia materských 
centier spolu so 44 materskými centrami. „Sme nadšení, že podu-
jatie svojím posolstvom oslovuje čoraz väčší počet ľudí. Napríklad v 
Bratislave prešlo Míľu pre mamu 1963 ľudí, v Senici 1278 a v Tren-
číne 1094. Po prvý raz organizovalo podujatie deväť materských 
centier. Z nich najväčší počet účastníkov bol v Trenčianskych Tep-
liciach, kde sa zaregistrovalo 415 ľudí,“ uviedla Katarína Králiková, 
koordinátorka projektu Míľa pre mamu. Trasa prechádzky sa niesla 
v symbolike toho, po čom mamy túžia. Jednotlivé stanovištia pred-
stavovali lásku, porozumenie, pomoc, smiech, čas a oddych. Míľu 
pre mamu prešli ľudia pešo, na bicykli, s deťmi v kočíku alebo na 
pleciach. „Byť mamou nie je jednoduché, treba na to každodennú 
odvahu. Nik nie je taký zraniteľný a zároveň taký odvážny ako mamy, 
ktoré sa denne boria s množstvom problémov doma, na ulici, v ob-
chodoch, na úradoch,“ povedala Mária Kohutiarová, mama a zakla-
dateľka Materského centra Bambuľkovo, ktorá odštartovala so svo-
jou rodinou tohtoročné podujatie. Míľu pre mamu doplnili sprievodné 
akcie – koncerty a kultúrne programy v centre miest s množstvom 
hudobných i tanečných súborov, divadielok a rozličných malých i veľ-
kých umelcov. V tento deň sa v každom mieste podujatia predstavili aj 
samotné materské centrá s rozličnými tvorivými dielňami. Najväčšou 
sprievodnou akciou bola celoslovenská verejná zbierka pod názvom 
„Ďakujem, že si mama“. Kúpou usmievavej magnetky slniečka boli 
podporené aktivity materských centier na Slovensku. (TASR)

Slovenské mamičky si zasluhujú úctu v každý deň, nielen v čase, keď majú 
svoj sviatok Deň matiek. Na vás sú postavené ťarchy života, a vy svojou sna-
hou, láskou a starostlivosťou pripravujete do života nové generácie Slovákov. 
Za túto lásku a obetavosť aspoň raz v roku počúvate od ratolestí poďakova-
nie. To vám patrí od celej spoločnosti. Máte môj obdiv a úctu, že v neľahkých časoch 
dokážete stáť na strane bezbranných, dôsledne uplatňujete prirodzené ľudské právo 
detí rozvíjať sa po všetkých stránkach a snažíte sa na to vytvárať všetky aj materiálne 
predpoklady, vytvárate pocit domova a zázemia. Čo sa však nedá odvážiť, ani vyvážiť, 
je sila a hĺbka materinského citu, ktorým ovplyvňuje a formujete mladé duše. Prajem 
vám na tejto krásnej, ale ťažkej životnej ceste veľa síl, zdravia, šťastia a radosti z vývo-
ja vašich potomkov. Slovenské mamičky sú v skutočnosti spoločenskou hodnotou, 
ktorú chceme chrániť a obhajovať tak, aby sa mamičkám ich dielo darilo napĺňať aj 
naďalej.  JUDr. VLADiMÍR MEČiAR, predseda ĽS-HZDS

Posolstvo ku dňu MatieK

Týždenník SLOVENSKÝ ROZHĽAD vyjde najbližšie 
na budúci týždeň v stredu 19. mája 2010
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Pietny akt a slávnostné zhromaždenie pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom za účasti 
predsedu vlády Roberta Fica a ministra obrany Jaroslava Bašku sa uskutočnili na vojen-
skom cintoríne Háj - Nicovô v Liptovskom Mikuláši 8. mája 2010.  Na snímke veteráni druhej 
svetovej vojny a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov ( SZPB ) Pavol 
Sečkár (druhý zľava).  FOTO TASR - Michal Svítok

Súdne prieťahy sú bolesťou celej Eu-
rópy a v súčasnosti neexistuje krajina, 
ktorá by nemala v tejto súvislosti sťaž-
nosti na Európskom súde pre ľudské 
práva v Štrasburgu. „Nie je možné, 
aby od okamihu porušenia nejakého 
práva a od okamihu, kedy sa človek 
pokúsi získať nápravu, uplynulo nie-
koľko rokov do právoplatného roz-
sudku,“ uviedol v rozhovore pre tASR 
predseda Smeru-SD Robert Fico.
Najcitlivejšie vníma súdne prieťahy pre-
dovšetkým v oblasti obchodno-právnej 
agendy, v ktorej sú často zakonzervova-
né veľké finančné prostriedky. Ako jednu 
z alternatív v boji proti tomuto problému 
ponúka najsilnejšia koaličná strana väč-
šie využívanie rozhodcovského konania. 
„My ho síce na Slovensku máme, ale 
ľudia dajú radšej prednosť kompliko-
vanému a drahému súdnemu sporu 
pred rozhodnutím rozhodcu, ktorého 
rozhodnutie má ten istý účinok ako 
rozhodnutie súdu,“ ozrejmil. V prípade 
opätovnej účasti Smeru-SD vo vláde chcú 

vytvoriť väčší pozitívny tlak na podnikateľ-
skú sféru, aby častejšie využívala tento 
inštitút a rovnako v tomto ohľade plánujú 
vylepšiť legislatívu.
Za ďalší veľký problém považuje to, že 
ak niekto prehrá súdny spor, tak obvi-
ňuje súdy zo skorumpovanosti. „Takéto 
veci sa stávajú veľmi často. Priznajme si 
ale, že sú aj rozhodnutia, ktoré môžu vy-
volávať takéto podozrenie,“ poznamenal 
Fico. Preto jeho strana príde s návrhom 
na osobitné bezpečnostné previerky sud-
cov. Tie by sa realizovali hlavne u tých, 
ktorí rozhodujú v závažnej obchodno-
právnej a trestnej agende. Preveroval by 
sa ich vzťah k podnikateľskému prostre-
diu či rôznym skupinám, ktoré nekonajú v 
súlade so zákonom.
Líder Smeru-SD je pripravený na to, 
že táto požiadavka môže vyvolať rôz-
ne diskusie. Argumentoval tým, že 
ak musí prejsť budúci veľvyslanec 
prísnou bezpečnostnou previerkou, 
prečo by sudcovia, ktorí rozhodujú o 
miliardách, prípadne o tom, či pôjde 

obvinený na niekoľko rokov do väze-
nia, nemali prejsť rovnakou procedú-
rou šitou im na mieru. Strana navrhuje 
tiež systém atestácií sudcov, ktorý by 
vytváral tlak na ich ďalšie vzdelávanie.
„Všetky tieto návrhy, ak by k nim malo 
prísť v budúcnosti, chceme prerokovať s 
profesijnými organizáciami sudcov, preto-
že dnes je v súdnictve pomerne hlboká 
samospráva. Nechceme nič pretláčať si-
lou,“ upozornil Fico. Strana ich predstavi-
la aj na svojej aprílovej programovej kon-
ferencii, pričom jej líder je prekvapený z 
toho, že nezaznamenal žiadne negatívne 
ohlasy. „Očakával som, že to vyvolá 
nejakú búrku nevôle zo strany sud-
cov, ak to ale porovnám s inými reak-
ciami v iných prípadoch, tak sa prak-
ticky nestalo nič. Z čoho len vyplýva, 
že pravdepodobne aj vnútro súdnic-
tva si uvedomuje, že ak chcú zlepšiť 
svoj vlastný obraz vo verejnosti, ktorý 
nie je veľmi dobrý, tak budú musieť 
pristúpiť na určité opatrenia takéhoto 
typu,“ poznamenal.

„To, čo sme dnes ráno urobili, 
nie je nič iné, len odblokovanie 
tohto mechanizmu, pretože sme 
posledná krajina, ktorá nepodpí-
sala túto rámcovú zmluvu,“ priblí-
žil po rokovaní vládneho kabinetu 
premiér Robert Fico (Smer-SD). 
Zároveň však zdôraznil, že Slo-
vensko samotnú pôžičku zatiaľ 
neposkytuje. Podpis rámcovej 
zmluvy, ako aj samotné po-
skytnutie bilaterálnej pôžičky 
Grécku totiž podlieha ešte ra-
tifikačnému procesu v Národ-
nej rade (NR) SR. K tomu však 
dôjde až po parlamentných 
voľbách, ktoré sa uskutočnia 
12. júna.
Slovenský minister financií pod-
píše rámcovú zmluvu ešte dnes 
dopoludnia a následne bude v 
elektronickej podobe zaslaná 
do Bruselu. Ešte dnes by potom 
mala byť podpísaná definitívna 
dohoda medzi Európskou komi-
siou (EK) a Gréckom a v ponde-
lok začnú štáty, ktoré sú na to už 
pripravené, poskytovať bilaterálne 
úvery, dodal Fico.
V súčasnej situácii podľa neho vô-
bec nejde o samotné Grécko, ale 
o euro a budúcnosť celej eurozó-
ny, ktorá ešte nikdy nebola v takej 
kríze ako teraz. „Buď sa všetky 
členské štáty dajú dohromady a 
budú prijímať spoločné riešenia, 

jedno z nich bola aj pomoc Gréc-
ku, alebo to necháme len tak a 
skončí sa to úplnou katastrofou,“ 
varoval premiér. Takéto vyhrote-
nie situácie v krajinách ako Ne-
mecko či Francúzsko by násled-
ne výrazne ovplyvnilo aj slovenskú 
ekonomiku, ktorá je na tieto trhy 
exportne naviazaná.
Európska únia (EÚ) bude v najbliž-
ších dňoch a týždňoch rokovať o 
zmene pravidiel fungovania euro-
zóny. „Nebránime sa tomu, aby 
v rámci únie a predovšetkým 
eurozóny bola podstatne prís-
nejšia finančná disciplína, ako 
je tomu teraz,“ avizoval Fico. 
Zaviesť by sa pritom mali aj prísne 
sankcie za jej nedodržiavanie. 
Krajina, ktorá si nebude plniť svo-
je záväzky, by napríklad mohla 
mať obmedzené čerpanie euro-
fondov, ďalším návrhom je podľa 
premiéra limitovanie hlasovacieho 
práva v rámci Európskej rady.
„Všetci konštatujú, že je nutné 
prebudovať základy fiškálneho 
riadenia v rámci eurozóny. tak 
ako máme úspešné menové 
riadenie, teraz sa ukázalo, že 
máme veľmi slabé centrali-
zované fiškálne riadenie a je 
jasné, že tento mechanizmus 
sa musí vylepšiť,“ pridal sa mi-
nister financií. Pravidlá hry budú 
musieť byť podľa Počiatka v eu-

rozóne oveľa prísnejšie ako do-
teraz, prijať tiež treba univerzálnu 
procedúru na riešenie krízových 
situácií a nové monitorovacie po-
stupy, ktoré by takýmto situáciám 
dokázali preventívne zabrániť. 
Lídri krajín eurozóny rokovali 
v piatok 7. mája vo večerných 
hodinách, aby udelili konečný 
politický mandát finančnej po-
moci Grécku a prerokovali ďal-
šie otázky týkajúce sa budúcej 
finančnej stability eurozóny. 
Grécko stojí na pokraji bankrotu, 
požiadalo preto o finančnú pomoc 
členov menovej únie a Medziná-
rodný menový fond (MMF). Cel-
ková výška záchranných úverov 
dosiahne 110 miliárd eur, z toho 
80 miliárd požičajú Aténam kraji-
ny eurozóny. Slovensko sa má na 
tom podieľať sumou 816 miliónov 
eur, z čoho 306 miliónov eur by 
malo poskytnúť ešte tento rok. 
Na tento účel si však bude musieť 
samo požičať. Grécko potrebuje 
prvú časť peňazí v čo najkratšom 
čase. Už 19. mája musí totiž spla-
tiť záväzky vo výške 8,5 miliardy 
eur. Grécky parlament vo štvrtok 
(6.5.) definitívne schválil návrh 
zákona o úsporných opatreniach, 
ktorý umožní krajine získať spomí-
naný trojročný záchranný balík. 
Škrtať sa budú platy a dôchod-
ky zamestnancov verejného 
sektora, zvyšovať dane a Gré-
kov čaká neskorší odchod do 
dôchodku. Týmito opatreniami 
chcú ušetriť viac ako 30 miliárd 
eur a v priebehu niekoľkých ro-
koch tak skresať deficit verejných 
financií z vlaňajších takmer 14 % 
na 3 % hrubého domáceho pro-
duktu (HDP). (TASR)

Súdne prieťahy sú bolesťou celej Európy

Minister financií podpísal rámcovú zmluvu pre pomoc Grécku

Prísnejšia finančná disciplína
Vláda na svojom mimoriadnom rokovaní 8. mája 2010 
schválila postup členských krajín eurozóny pri poskyt-
nutí pomoci Grécku a zároveň splnomocnila ministra fi-
nancií Jána Počiatka (nominant Smer-SD), aby podpísal 
rámcovú veriteľskú zmluvu, ktorá odblokuje pripravený 
finančný mechanizmus. Umožní sa tak členským kraji-
nám eurozóny, ktoré tak chcú urobiť, poskytnúť bilate-
rálne pôžičky Grécku už od 10. mája.

aJ sPiŠ Žil PovstaNíM
Keď spomenieme Slovenské národné povstanie, tak sa nám vybaví 
najslávnejšia kapitola slovenských dejín, ktorá sa písala predovšetkým 
na strednom Slovensku. V tieni bojov pri Martine, Strečne, B. Bystrici, 
Brezne, na Donovaloch a ďalších miestach zostala partizánska činnosť 
na Spiši, vrátane Vysokých Tatier. V roku 65. výročia oslobodenia Slo-
venska sa známy spišský regionálny novinár a publicista Emil Minďáš 
podujal priblížiť obdobie partizánskeho hnutia pod Tatrami v publikácii 
„Partizáni na Spiši“. Išlo pritom o región, v ktorom v rokoch II. svetovej 
vojny žilo aj veľa Karpatských Nemcov. Napriek tomu sa povstalcom a 
spišským partizánom podarilo udržať celý Spiš pod svojou vojenskou i 
politickou správou do 5. septembra 1944. Ani potom však boj partizá-
nov neustal, iba sa zmenili jeho formy. Vďaka autorovi publikácie máme 
možnosť s odstupom dlhých rokov spomenúť si na mená umučených 
hrdinov, akými boli Ján Chrapčiak, Ing. Vincent Straka, František Karch-
ňák, František Korsá, Mária Rozenthalová, Ing. Eduard Rojkovič, Pavol 
Butvin-Horváth, František Motyka... Samostatnú kapitolu partizánskych 
dejín na Spiši tvorí odbojová činnosť MUDr. Zoltána Brülla, vynikajúce-
ho horolezca a medzinárodne uznávaného lekára, príslušníka partizán-
skeho oddielu Vysoké Tatry. Padol v boji v novembri 1944 na svahoch 
Kriváňa. Žiaľ, v novembrových dňoch 1989 tiežrevolucionári zničili jeho 
bustu v budove spišskonovomestskej nemocnice a premenovali aj ulicu 
MUDr. Zoltána Brülla! Zoznam účastníkov povstania zo Spiša je veľmi 
dlhý. Veď iba v okolí Kojšovej holi pôsobilo až deväť partizánskych štá-
bov... Nálepkovo, Branisko, Švedlár (Švermovo), Levoča, Spišské Vla-
chy, Spišské Podhradie, Slovenský raj... Všade tam pôsobili známi, ale 
aj neznámi účastníci SNP. Len na nich akosi stále viac a viac zabúda-
me. Publikácia „Partizáni na Spiši“ je však jednou z tých tak stále veľmi 
potrebných prác, ktoré nám majú byť blízke nielen v roku 65. výročia 
oslobodenia Slovenska spod fašizmu. (vm)

Rekonštrukciu bojov o Bratislavu a ukážku historic-
kej vojenskej techniky si 8.5. na Jurajov Dvor prišlo 
pozrieť množstvo návštevníkov. Okrem originálnych 
tankov Červenej armády či historických vozidiel ne-
meckej armády bola rekonštrukcia bojov obohatená 
aj o leteckú podporu. „Ide o ukážku historický bojov 
oslobodenia Bratislavy v apríli 1945,“ povedal TASR 
Peter Neštepný z Klubu vojenskej histórie (KVH) Car-
pathia. Okrem usporiadateľského KVH Carpathia sa 
predstavili aj kluby z Českej republiky a Maďarska. 
„Baví nás história, preto vznikajú takéto ukážky, aby 
ľudia videli, ako to vyzeralo,“ povedal Neštepný, 

oblečený v replike historickej uniformy. Originály si 
podľa neho na ukážky nikto neoblieka, pretože ide 
o vzácnosť. Podľa Neštepného na akcii vystúpilo 80 
účinkujúcich v historických uniformách, dva originál-
ne sovietske tanky T-34, replika nemeckého tanku 
Panther a ďalšia historická technika. Súčasťou re-
konštrukcie bitky boli aj pyrotechnické efekty. Medzi 
množstvom návštevníkov boji aj traja študenti z Kene 
a Ugandy, ktorí takúto ukážku videli po prvý raz. His-
tóriu oslobodenia Bratislavy síce nepoznali, ale ako 
povedali, chceli vidieť, ako boje v 2. svetovej vojne 
vyzerali. (TASR)

UkážkU bOjOv PrEdviEdli nadšEnci hiStóriE

Oznam o konci vojny vyvolal Bezprostredný oznam o 
skončení druhej svetovej vojny vyvolal medzi slovenskými 
vojakmi vlnu spontánnej radosti a nespútaných osláv. An-
tona Droppu, stíhacieho pilota 1. československej zmie-
šanej leteckej divízie, zastihla pred 65 rokmi táto neza-
budnuteľná správa na poľskom poľnom letisku Poremba 
západne od Krakova.
„Sovietsky pridelenec vybehol zo svojej kancelárie a kričal na 
plné hrdlo, že nacisti bezpodmienečne kapitulovali a vojna sa 
definitívne skončila. Nastal veľký krik, vyhadzovali sme čiapky, 
objímali sa. Niekto zvolal salut, čo vo vojenskom slovníku zna-
mená, že akékoľvek zbrane a rakety idú na počesť do vzduchu. 
Skladník vzápätí otvoril zbrojnicu a nebo nad letiskom sme pre-
menili na úžasnú farebnú benátsku noc,“ zaspomínal čoskoro 
90-ročný plukovník vo výslužbe z Liptovského Mikuláša.
„Ani to nám nestačilo, naskákali sme do odstavených lie-
tadiel a spustili paľbu z guľometov. Na záver prišli na rad 
aj osobné zbrane, z ktorých sme vypálili symbolické salvy 
na naše mestá, Prahu, Bratislavu, Ostravu a Brno,“ pous-
mial sa pri myšlienke, čím by bojovali, keby správa o konci vojny 
nebola ešte úplne definitívna. „Veru neviem, lebo doslova všet-
ku muníciu sme v tej víťaznej eufórii za pár minút vystrieľali do 
vzduchu,“ skonštatoval. Radosť zo skončenia vojnových hrôz 
sa podľa neho v mysli každého vojaka miešala s obrovskou úľa-
vou. „Jednoducho, tešili sme sa zo života, že sme nezahynuli 
a mysleli pritom na našich kamarátov, ktorí nemali to šťastie a 
padli v boji. Boli sme presvedčení, že už viac nepotrebujeme 
žiadne zbrane a vo svete zavládne trvalý pokoj a mier,“ dodal 
jeden z trojice slovenských vojnových veteránov, ktorým udelil 
ruský prezident Dmitrij Medvedev počas svojej nedávnej brati-
slavskej návštevy Rad priateľstva. (TASR)

Spontánna radosť a oslavy informačný vlak 
Príležitosť získať najaktuálnejšie infor-
mácie o Európskej únii, jej inštitúciách 
a legislatíve, ako aj užitočné rady o tom, 
ako profitovať z jej členstva, poskytne 
Európsky informačný vlak, ktorého pr-
vou zastávkou boli 10. mája Košice. 
Až do 14. mája eurovlak poputuje a za-
staví sa aj v Poprade, Žiline, Zvolene, 
Nových Zámkoch a v Bratislave. Cestu 
informačného vlaku po Slovensku pri-
pravilo Zastúpenie Európskej komisie 
na Slovensku, Informačná kancelária 
Európskeho parlamentu (IKEP) v SR a 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. 
„Cestujúci vo vlaku, ako aj občania v 
miestach zastávok sa môžu dozvedieť, 
ako sa napríklad zamestnať v EÚ, ako 
získať povolenie na založenie firmy, 
ako obchodovať s inými firmami, ako 
poskytovať cezhraničné služby, čerpať 
prostriedky z eurofondov či získať šti-
pendium na kvalitných zahraničných 
univerzitách“, uviedol pre TASR riaditeľ 
IKEP Robert Hajšel. Aj keď sa príprava 
informačnej kampane začala už skôr, 
do jej programu, ako pripomenul, 
zaradili aj aktuálnu problematiku me-
nového vývoja v eurozóne a pomoci 
Grécku. Medzi informujúcimi budú aj 
naši europolanci - jediná zástupkyňa z 
východného Slovenska Monika Smol-
ková (Smer-SD) a Edit Bauer (SMK).
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OČKOVANiE
Prepracovaný a desaťročia apliko-
vaný program celoplošného očko-
vania pomohol zlikvidovať epidé-
mie, ktoré boli v minulosti hrozbou 
pre spoločnosť. Vďaka nemu sa 
u nás nevyskytujú ochorenia ako 
detská obrna, záškrt, tetanus no-
vorodencov či osýpky. Napriek 
tomu  dnes silnejú hlasy hovoria-
ce o rizikách očkovania a žiadajú, 
aby rodičia mali právo rozhodovať 
o očkovaní svojich detí. Čo hovo-
ria štatistiky o rizikách? Slovenskí 
lekári hlásia ročne asi 100 až 200 
nežiaducich reakcií na 1,1 milió-
na podaných vakcín, to je menej 
ako jedna tisícina. Z toho iba oko-
lo 20 prípadov končí v nemocnici, 
ostatné sú reakcie ako začervena-
nie miesta vpichu, opuch, bolesti-
vosť, ktoré odznejú po niekoľkých 
dňoch. Na Ukrajine v roku 1966 

pre nízku zaočkovanosť vypukli 
epidémie záškrtu ktoré sprevádza-
la až 5 percentná úmrtnosť. Teraz 
sa u nás uvažuje o zrušení očkova-
nia 11 ročných detí proti tuberku-
lóze, lebo výskyt tejto choroby je 
na Slovensku minimálny. Ale bude 
minimálny aj o niekoľko rokov, keď 
sa s očkovaním prestane?

VOĽBy
V istej obci volili starostu. Kan-
didovali úradujúci starosta a 
mladý podnikateľ. S úradujú-
cim starostom sa súdila takmer 
celá obec, pretože využíval ur-
bárske pozemky na podnika-
nie, ľuďom neplatil a v niekto-
rých prípadoch bránil vráteniu 
pozemkov v reštitúcii, napriek 
tomu si ho zvolili opäť, lebo ako 
mi povedali, „už nám starostu-
je veľa rokov, tak načo to me-

niť“. Stalo sa to krátko po zme-
ne režimu. Dúfam, že medzitým 
sa ľudia naučili, akú možnosť 
im voľby dávajú. Platí, že o kaž-
dom vypovedajú jeho činy a 
splnené sľuby. Zdôrazňujem 
splnené, pretože sľúbiť vám 
môže každý viac ako vám kto-
koľvek splní.

DiAĽNicE
Rada Ivana Mikloša, že „...diaľni-
ce sa dajú stavať rýchlejšie a lac-
nejšie“ by mala zmysel a zmeni-
la by sa z populistického tvrdenia 
na vážne vyhlásenie, keby mohol 
dodať, že oni to dokázali, keď boli 
osem rokov vo vláde. Lenže to do-
dať nemôže, lebo oni to nedoká-
zali. Dokázali iba v roku 1998 za-
staviť rozbehnutú výstavbu diaľnic 
s rovnakým argumentom aký po-
užívajú dnes, že sú drahé. Počas 

ôsmych rokov vláda Mikuláša Dzu-
rindu dokázala postaviť niekoľko 
úbohých desiatok kilometrov a vy-
tunelovať tunel Branisko (aby som 
ostal iba pri cestnej infraštruktú-
re). Teraz je výstavba diaľnic drah-
šia a o niekoľko rokov (ak ich opäť 
niekto zastaví) bude ešte drah-
šia. Pritom nepočítam škody ktoré 
vznikajú tým, že nemáme dobudo-
vanú cestnú sieť. 
Táto skúsenosť z vládnutia dzu-
rindovcov celkom pochopiteľ-
ne inšpirovala premiéra R. Fica k 
úvahám, ako zabezpečiť pokra-
čovanie výstavby diaľnic i v prípa-
de zmeny vlády. Podľa niektorých 
komentátorov tento krok svedčí o 
obave Fica, že nezostaví vládu.  Ja 
si myslím, že prezieravý politik by 
mal byť pripravený aj na najhorší 
možný vývoj. 

JOZEF ŠUcHA

GlosÁr Slovenského rozhľadu

RADA NAD ZLAtO
Energiu na oslňovanie môžete 
získať z núl, ktorými sa obklo-
píte.

NEPOcHOPiL DOBU!
Je to babrák! Urobil niekoľko 
svetových objavov, ale nič pre 
svoju kariéru. 

PODiVNÉ, NO PRAVDiVÉ
Ak upír hoci len raz daruje krv, 
bez zaváhania mu postavia po-
mník. 

tAK UŽ tO cHODÍ
Keď sa ti krvopotne podarí od-
deliť zrno od pliev, prikradne sa 
k nemu nejaká sliepka a zmoc-
ní sa ho.

LáSKA K PRáci,  
ÚctA K OBČANOM
Naše úradné hodiny sú na-
podobeninou trenčianskych: 
smutne bijú.

VEDiA AKO NA tO
Obsluha dela strieľa pánubohu 
do okien, ale z veliteľského sta-
novišťa budí dobrý dojem.

NA NEJEDNOM  
PRAcOViSKU
Psychicky sú vybičovaní až do 
krajnosti: všetci čakajú, kto ako 
prvý začne naozaj robiť!

ČOSi O PODNiKANÍ
Zlý krvný obeh podnikateľa sa 
začína zlým obehom kapitálu. 

POČUL SOM PRi PiVE
Na čo to bude dobré? Istotne 
na všeličo zlé!

tRVALÝ Hit
Trvalý hit svetovej módy: ne-
priestrelná vesta.

PREZRADiL Mi PáN  
POSLANEc
Zopár straníckych beduínov už 
našlo svoju oázu v parlament-
nom bufete.

POStREH Z ČASU KRÍZy
Prečo si Slováci tak často štrn-
gajú? Aby nebolo počuť škŕka-
nie v ich bruchu.

StRAtiLi SME 
iNFORMátOROV
Kdeže sú starí, dobrí holiči? 
Nielenže ma pekne vystrihali, 
ale ma aj pred kadečím vystrí-
hali.

PolitiCKÉ 
seNteNCie

MiLAN KENDA
PhDr. MiLAN PiOVARČi
podpredseda Únie slovenských novinárov

Niet na svete nič pôvabnejšie, 
krajšie a správnejšie ako cnosť, 
česť človeka. Už v starom Ríme 
platilo, že striebro je menej ako 
zlato, ale zlato je zasa menej ako 
cnosť. Cnosť sama osebe je naj-
krajšou odmenou za vynaloženú 
námahu a odriekanie, napokon 
aj vznešenosť spočíva jedine v 
cnosti. Ak hovoríme o úcte, ktorá 
je najvyššou odmenou za cnosť, 
tá nemôže byť násilne odobraná 
ani tajne ukradnutá. Veď čo je v 
človeku najlepšie, nemôže byť ani 
dané, ani odobrané. 
Veľkosť človeka posudzuje-
me podľa cnosti, úcty, nie pod-
ľa majetku. Podstatným krokom k 
ušľachtilosti ducha je už vôľa stať 
sa dobrým. A čím je kto lepší, tým 
menej je schopný podozrievať 
iných zo zlých úmyslov. Už odjak-
živa platí, že vytrvalá dobrota víťa-
zí nad zlom. Ale aj cnosti sa treba 
učiť, neprichádza sama od seba. 
Dobré mravy hovoria, že kto pri-
kročí k uskutočneniu nejakej veci, 

nech si dá pozor, aby nevážil iba 
to, koľko mu táto vec prinesie váž-
nosti, úcty, ale tiež to, či je schop-
ný ju vykonať. Hovorí sa, že čo sa 
svedčí, to je čestné a čo je čestné, 
to sa svedčí. Ale nie všetko, čo je 
dovolené, je aj čestné. 
Stáva sa, že aj keď je veľká ctižia-
dosť sama osebe chybou, pred-
sa často býva cestou, ktorá vedie 
k cnosti, vážnosti. Trvalo platí, že 
kto je pre cnosť vydaný na smrť, 
ten zomrie. Cnosť často prehltne 
slzy, ale neznáša sa s rozkošou, 
aj keď tá lepšie chutí. Treba nám 
ovládnuť vášeň, ktorá neposlú-
cha, ale rozkazuje. Ovládnuť sám 
seba – to je najväčšie umenie. A 
ak pričinením nerozumnej vášne 
stratíme dovtedajšiu dôstojnosť, 
sme vo svojom nešťastí len na po-
smech zbabelcom. Je to príliš veľ-
ká cena za smiech, ktorý vyplýva 
z toho, že sme stratili česť. Ak sa 
hoci k skvelým mravom pridá pý-
cha, aj mravy strácajú na cene. 
Nezabúdajme, že čím viac sa kto 
zaoberá svojim vlastným prospe-
chom, tým menej je dobrým člo-
vekom, nech už robí čokoľvek. Po-
vzdychnime si s mysliteľom, aké 
ťažké je byť cnostným a ako sku-
točne ťažko je dlhodobo predstie-
rať cnosť. 

KaNaĎaN PríKladoM
Mnohí z nás si ešte stále nevedia zvyknúť na to, že slovenskú 
hokejovú reprezentáciu vedie Glen Hanlon z Kanady. Všetko 
však nasvedčuje tomu, že to bol ten najlepší výber. Pán Han-
lon totiž neprišiel pod Tatry iba zarobiť peniaze, ale skutočne 
mu ide o slovenský hokej. Stačí jeden dôkaz: spokojne mohol 
u nás prežiť niekoľko rokov bez toho, aby vedel čo len jedno 
slovenské slovo. Veď okolo seba má 90% spolupracovníkov a 
hráčov, ktorí angličtinu ovládajú veľmi dobre. Napriek tomu si 
platí dve učiteľky slovenského jazyka a svojím asistentom za-
kázal pri rozhovoroch s ním používať anglický jazyk! To je teda 
skutočný prejav úcty uznávaného trénera z kolísky hokeja voči 
krajine a jej ľudu, v ktorej v súčasnosti pôsobí. Veď stačí iba 
spomenúť jedného reprezentanta Slovenskej republiky v Eu-
rópskom parlamente – Petra Šťastného (SDKÚ-DS), ktorý sa 
často na verejnosti bije do hrude, aký je veľký Slovák a pritom 
po slovensky nehovoria ani jeho deti... To už vôbec nespo-
mínam časť občanov Slovenskej republiky, ktorí od narodenia 
žijú na Slovensku, sú nielen v dospelom, ale dokonca už v se-
niorskom veku a nikdy nemali záujem naučiť sa oficiálne jazyk 
krajiny, ktorej sú občanmi... (mez)

„Nikto nejde stavať žiadny ropovod. Už sme to povedali tisíckrát, že ta-
kéto nič za našej vlády nebude, ak bude vláda, v ktorej bude Smer-SD, 
tak počas nasledujúcich štyroch rokov ropovod cez Žitný ostrov nepôjde. 
To je jasné slovo, nie je sa o čom baviť.“ Jednoznačne a veľmi dôrazne 
poznamenal predseda vlády Robert Fico na našu otázku, či sa stále ešte 
predpokladá aj výstavba ropovodu cez Žitný ostrov. V minulom čísle Slo-
venských rozhľadov sme v súvislosti s plánovanou výstavbou ropovodu 
do Rakúska informovali o úsilí opozičných politikov vyvolať aféru kvôli tejto 
výstavbe. Usilujú sa pritom zneužiť nejednoznačné  vyjadrenie vedúceho 
komunikačného oddelenia MH SR Vahrama Chuguryana na vyfabrikova-
nie novej kauzy, podľa ktorej vláda naďalej ráta s výstavbou ropovodu cez 
Žitný ostrov. Ako sme už napísali, iniciatívy sa uchopil i predseda Brati-
slavského samosprávneho kraja, poslanec NR SR za opozičnú SDKÚ-DS  
Pavol Frešo. Pracovne sa stretol s Občianskym združením Nie ropovodu 
cez Žitný ostrov. Verejne prisľúbil, že na úrovni kraja sa budú venovať 
zmene územného plánu tak, aby výstavbu ropovodu cez Žitný ostrov vy-
lúčili. Aktivity sa chytil aj primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský, ako i ďalší 
opoziční politici a to za silnej mediálnej podpory. Aj z tohto pohľadu je 
pozitívne, že premiér R. Fico jednoznačnou odpoveďou na našu otázku 
dal jasný signál občanom. Pokiaľ bude Smer-SD vo vláde nemusíme sa 
obávať výstavby ropovodu cez Žitný ostrov.  VLADiMÍR DOBROViČ 

cez žitný ostrov sa stavať nebude

Predseda ĽS-HZDS Vladimír 
Mečiar podpísal s predse-
dom Združenia poškodených 
občanov Štefanom Jágerčí-
kom 4. mája v Bratislave Do-
hodu o vzájomnej spolupráci 
medzi ĽS-HZDS a Združením 
poškodených občanov. Me-
čiar zdôraznil, že pri podvo-
de s nebankovými subjektmi 
bolo poškodených vyše 200 
tisíc občanov za spoluúčas-
ti štátu: „Od začiatku orgány 
štátu vedeli, že je to pyramí-
dová hra a niekoľko rokov ne-
zasahovali.“
Napriek tomu čiastočné odškod-
nenie predseda ĽS-HZDS nežia-
da od štátu a z rozpočtu, ale od 
tých subjektov a osôb, ktoré do-
dnes užívajú takto získaný maje-
tok. Mečiar dodal, že je 

POSLEDNá MOŽNOSť 
tieto peniaze získať pre poško-
dených, lebo onedlho uplynie 
premlčacia lehota desiatich ro-
kov a prostriedky budú nevymá-
hateľné. Podľa Mečiara sa dá 
žiadať zo 14 miliárd korún aspoň 
časť prostriedkov: „Tí, ktorí zís-
kali neoprávnený prospech 14 
miliárd korún, ak dajú 1,4 mi-
liardy pod spoločenským, po-
litickým, prípadne právnym 
tlakom naspäť poškodeným 
subjektom, ľuďom to bude sta-
čiť. Ak nedajú nič, vlastne si 
iba ponechávajú neoprávnené 
peniaze iní, kde využívajú leho-

ty na vrátenie neoprávneného 
majetkového prospechu a me-
dzery v zákone, aby z takýchto 
peňazí žili a keťasili ďalej. Mys-
lím, že je to politicky aj právne 
nesprávne.“
Predseda Združenia poškode-
ných občanov Štefan Jágerčík 
jednoznačne deklaroval, že ĽS-
HZDS 

BOLA JEDiNOU StRANOU 
počas celého obdobia existen-
cie tejto kauzy, ktorá sa zasa-
dzovala za jej vyriešenie. Počas 
posledných štyroch rokov jedine 
poslanci ĽS-HZDS na čele s jej 
predsedom dôsledne hlasova-
ním v NR SR presadzovali prija-
tie návrhu zákona, ktorý by túto 
situáciu riešil. Preto Jágerčík vy-
zval všetkých poškodených ob-
čanov, aby volili v nadchádza-
júcich parlamentných voľbách 
práve ĽS-HZDS.
Podľa dohody bude ĽS-HZDS 
naďalej presadzovať odškod-
nenie poškodených nebanko-
vými subjektmi, a tí sa zasa 
zaviazali aktivizovať vlastnú 
členskú základňu na účasť vo 
voľbách s usmernením pod-
poriť ĽS-HZDS. Štefan Jáger-
čík sa poďakoval Vladimírovi Me-
čiarovi za doterajšiu podporu ich 
snažení a verejne vyzval poško-
dených voliť ĽS-HZDS. A aj keď 
sa časť verejnosti na také ko-
nanie môže pozerať s nevôľou, 
že niekto tu chcel získať nereál-

ny prospech a keď ho oklama-
li, tak mu má štát pomáhať, myš-
lienka je postavená na pomoci 
naprávať krivdy prostredníctvom 
tých, ktorí mali z podvodu pro-
spech. Nie teda daňoví po-
platníci, ale užívatelia výhod 
z tohto nebankového podvo-
du. Podobne postupovali aj v 
Českej republike, kde sa po-
škodení klienti nebankových 
subjektov nakoniec dočkali 
čiastočnej náhrady. Času už 
nie je veľa na právne riešenia, 
aby 

NEPRáVOM ZÍSKANÉ 
majetky mohli byť aspoň čias-
točne vrátené. Preto je konanie 
Združenia poškodených obča-
nov celkom legitímne, ak očaká-
va od štátu pomoc v podobe le-
gislatívneho riešenia, ak došlo k 
podvodu takéhoto obrovského 
rozsahu, že to postihlo dvestoti-
síc ľudí v neuveriteľnom 14 mi-
liardovom objeme peňazí.
Ak teda Mečiar hovorí, že nemô-
že byť pri takomto podvode sto-
ročia ticho, je to logické. Zdru-
ženie poškodených občanov 
hľadá pochopenie, ako Jáger-
čík zdôraznil, pre lepšiu predsta-
vu rátania, ak sa mu zo sto vlo-
žených korún vráti aspoň desať, 
pôjde o čiastočné odškodnenie, 
ktoré sa mu vráti od tých, čo na 
tomto podvode zarobili. Nebude 
to na úkor občanov. 

StANiSLAV HáBER

Podarí sa vyriešiť podvod storočia?

tokajské vína, vyrobené na Slo-
vensku, musia o svoje miesto 
pod slnkom neustále bojovať. 
Predovšetkým pre nepriazeň ma-
ďarských vinárov a obchodníkov, 
ktorí v ňom vidia silnú konkuren-
ciu. Spor už dávno a ďaleko pre-
siahol územie Zemplína, ale aj 
Slovenska a Maďarska. Posled-
né slovo o zrovnoprávnení slo-
venských a maďarských vín vyslo-
via európske štruktúry v Bruseli. 
Chvályhodné je, že súčasné mi-
nisterstvo pôdohospodárstva, ako 

aj celá Vláda SR, už systematic-
ky a s obetovaním množstva času 
a energie bojujú za to, čo sloven-
skému tokajskému vínu právom 
patrí. O to viac a nepríjemnejšie 
prekvapuje, že v najväčších ob-
chodných reťazcoch, ktoré na 
Slovensku patria veľkým zahra-
ničným spoločnostiam, ponúka-
jú iba maďarské tokajské! Často 
to najnekvalitnejšie! To je asi ten 
ich prejav „vďaky“ za to, že u nás 
môžu pohodlne a bezpečne pod-
nikať i zarábať... (vm)

bližší kabát ako košeľa?

HurÁ Pre PÔŽiČKY!
Denno-denne počúvame okolo seba o prípa-
doch, kedy rodina kvôli jednej, často banálnej 
pôžičke, prišla o strechu nad hlavou. Naprí-
klad stačilo si požičať 1 000 eur, nezaplatiť 
v termíne jednu pôžičku a človek tak prišiel o 
byt alebo dokonca dom. Našťastie, z iniciatívy 
ministerstva spravodlivosti sa predsa len niečo 
zmenilo pre dlžníka k lepšiemu, ale každá pô-
žička predstavuje potencionálnu hrozbu, pre-
dovšetkým vtedy, keď ju poskytnú nebankové 
inštitúcie. Jedna z nich dokonca vo svojej 
televíznej reklame tvrdí, že „splácať je jedno-
duchšie ako šetriť“! Nuž, ako pre koho. Naši 
múdri predkovia vždy tvrdili, že človek sa môže 
prikrývať iba takou veľkou perinou, akú má. Ta-
kéto slogany však našincov doslova ohlupujú 
a lákajú ich vziať si pôžičku i keď ju ani nepo-
trebujú, resp. keď ju nebudú schopní splatiť. 
Pre nebankovú inštitúciu je však dôležité to, že 
v pomyselnej sieti sa chytila pomyselná ryba, 
ale peniaze získané zo splácania alebo z pre-
daja nehnuteľnosti už budú až veľmi skutočné. 
Ako aj tie slzy v očiach... (mez)

eŠte Že Je Kríza!
Vysoké Tatry majú za sebou ďalšiu smutnú 
sezónu. Podľa očakávania nepomohla ani 
unikátna reklama s ľadovým medveďom a na-
koniec ani dostatok snehu, ktorého bolo sku-
točne dosť. Áno, u nás i v okolitých krajinách 
vládne síce hospodárska kríza, ale nakoniec 
je stále dosť veľa Slovákov, ktorí na zimný po-
byt vo veľhorách majú solídnu finančnú čiast-
ku. Dajú však radšej prednosť lyžovačke v 
Rakúsku a Taliansku. Výdavky sú v takýchto 
prípadoch približne rovnaké, ale služby oveľa 
kvalitnejšie a pestrejšie. 
Od začiatku decembra 2009 do konca marca 
2010 približne 50 000 hostí strávilo vo V. Tat-
rách aspoň jednu noc. Málo... Z toho asi po-
lovicu tvorili občania SR. Tí, čo sú zodpovední 
za neustály pokles návštevnosti našich veľhôr 
sa vyhovárajú na všeličo. Napríklad na akúsi 
zlú klímu medzi Maďarskom a Slovenskom. 
Prečo však do Košíc stále prichádza solídny 
počet organizovaných turistov z Maďarska a 
tak si naši sprievodcovia nemôžu sťažovať na 
nedostatok práce? Alebo „na vine“ sú Česi, 
ktorí už tiež idú radšej lyžovať do Álp? (js)
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• Nedávno vás bulvárne médiá obvinili, 
že sa vo svojej publikácii „Späť k Mar-
xovi?“, ktorá sa veľmi dobre predáva, 
vraciate k myšlienkam Marxovho „ideo-
logického robotníckeho hnutia“. Čo si o 
týchto obvineniach myslíte? 
Nad takýmito obvineniami sa môžem len pous-
miať. Vo svojej knihe „Späť k Marxovi?“ si na 
vyše 500 stranách všímam modernú liberálnu 
aj neomarxistickú filozofiu, o žiadnej starosvet-
skej „ideológii robotníckeho hnutia“ tam niet ani 
reči. Zaoberám sa analýzou európskeho sociál-
neho štátu a sociálnej spravodlivosti. Pri týchto 
témach sa žiaden intelektuál nemôže vyhnúť 
Marxovi. Na západe Marx dodnes patrí medzi 
najuznávanejších filozofov. Nevidím dôvod, aby 
sa mu nevenovala pozornosť aj v slovenskom 
akademickom prostredí. Marx bol humanista a 
demokrat. Chcel, aby sa mali ľudia lepšie a aby 
nedoplácali na neviditeľnú (či skôr slepú?) ruku 
trhu. Nech mi niekto vysvetlí, čo je zlé na tom, 
aby sa mali bežní zamestnanci lepšie. Čo je zlé 
na tom, aby sa hľadali sociálnejšie alternatívy? Už 
by sme sa konečne mali zbaviť banálnych pred-
sudkov a začať tvorivo pracovať s myšlienkami 
všetkých veľkých filozofov, nielen tých, ktorých 
nám „odobrí“ Medzinárodný menový fond a ne-
oliberálni ideológovia. Odmietam hrať hru našich 
médií na „zlých“ ľavičiarov a „dobrých“ pravičia-
rov. Som ľavičiar, nikdy som sa za to nehanbil, 
ani hanbiť nebudem.

• Pracujete ako poradca predsedu par-
lamentu Pavla Pašku. Povedzte, aké sú 
vaše skúsenosti z práce v jeho odbornom 
tíme? 
Vďaka štyrom rokom v poradnom tíme predsedu 
parlamentu som získal bohaté praktické skúse-
nosti. Dovtedy som pôsobil vo vedeckom prostre-
dí a hoci naďalej pracujem aj v Slovenskej akadé-
mii vied ako politológ, skúsenosti z parlamentu 
ma naučili, že ľavicové zápasy nemožno zvádzať 
iba v knihách, ale aj v reálnom živote. Ľudia na 
Slovensku to naozaj potrebujú. V tomto smere je 
pre mňa Pavol Paška obrovskou inšpiráciou. Je 
skúsený politik s veľkým citom pre vyjednávanie 
a v pozícii predsedu parlamentu dokázal vyriešiť 
množstvo problémov. Jeho prácu si úprimne ce-
ním, pretože z osobnej skúsenosti viem, koľko 
je za ňou energie a ťažkých rozhodnutí. Mimo-
chodom, Pavol Paška je vzdelaním filozof, čiže 
ma v mnohom dokázal inšpirovať aj vo vedeckej 

práci. Vážim si však aj jeho ľudský rozmer. Vo 
svojom tíme vytvoril skutočne otvorené a priateľ-
ské prostredie, čo je v politike skôr vzácnosťou 
než pravidlom. 

• Vaše meno je na kandidátnej listine 
strany SMER-SD. Čo podnietilo a najviac 
ovplyvnilo vaše rozhodnutie uskutočniť 
taký vážny krok a kandidovať na poslan-
ca NR SR? 
Som ľavičiar a vždy ním budem. Je to pre mňa 
životné poslanie, roky sa zaoberám ľavicovým 
politickým myslením, napísal som o tom dve od-
borné knihy, viacero štúdií, desiatky článkov. K 
ľavicovej politike som teda mal vždy blízko a moje 
rozhodnutie kandidovať za SMER-SD je preto 
celkom prirodzené. Aj keď som mladý človek, 
nepodľahol som, na rozdiel od mnohých mojich 
rovesníkov, individualistickej ideológii, ktorá sa 
dnes na každého valí zo všetkých strán. Neverím 
v „zázračnú“ ruku trhu a neveril som jej ani v ob-
dobí pred globálnou hospodárskou krízou. Verím 
v silný sociálny štát a v ľavicové riešenia spolo-
čenských problémov. SMER-SD je na Sloven-
sku jediná relevantná strana, ktorá má ľavicový 
program a chce robiť politiku pre bežných ľudí a 
nie pre veľkopodnikateľov a zbohatlíkov. Chcel by 
som, aby raz na Slovensku mohol fungovať silný 
sociálny štát ako vo Švédsku či Nórsku, aby ľudia 
mali kvalitný verejný sektor, kvalitné bezplatné 
školstvo a zdravotníctvo, dôstojnú životnú úroveň 
a silné sociálne istoty. Nechcem, aby sa spoloč-
nosť delila na hŕstku miliardárov a milióny chu-
dobných ľudí. Aby som použil myšlienku jedného 
z najznámejších filozofov dneška, amerického 
teoretika Johna Rawlsa, ktorého koncepciou sa 
už roky zaoberám, spoločnosť musí prerozde-
liť svoje bohatstvo pre tých najchudobnejších a 
najzraniteľnejších, inak si nemôže hovoriť, že je 
spravodlivá. Ekonomický rast sa proste musí vy-
plácať všetkým a nie iba zopár vyvoleným, ako to 
bolo za bývalej vlády. Už by sa nikdy nemalo zo-
pakovať, aby tu vystrájala nekompetentná pravica 
s nesociálnymi rozhodnutiami, ktoré počas dru-
hej Dzurindovej vlády dostali Slovensko na po-
kraj sociálneho kolapsu. Som až na 86. mieste 
kandidátky, ale ak sa mi podarí vstúpiť do politiky, 
budem robiť všetko pre to, aby bolo v slovenskej 
spoločnosti viac solidarity a spravodlivosti, viac 
sociálnych práv, viac sociálneho štátu.

• Ste členom SMERu?
Nikdy som sa politicky neangažoval v žiadnej 
strane. Ako politológ by som si rád zachoval as-
poň formálnu nestrannosť, hoci, prirodzene, so 
stranou SMER-SD úzko spolupracujem. Poznám 
názory, podľa ktorých by sa vedci či filozofi ne-
mali angažovať v politike, no nepovažujem takéto 
názory za rozumné. Práve naopak. Vzdelanci, 
učitelia a odborníci by mali byť tou najbežnejšou 
súčasťou politiky. Politika by nemala byť len o ma-
nažéroch, ale aj o intelektuáloch. Malo by dôjsť 
k akejsi rovnováhe. Už Marx povedal, že úlohou 
filozofov by nemalo byť svet iba rôzne vysvetľovať, 
ale ho aj meniť. Napokon, takúto snahu filozofov 
možno rozpoznať v celých dejinách, počnúc Pla-
tónom a Aristotelom, až po novodobých filozofov 
ako Louis Althusser či Jean-Paul Sartre. Ale po 
príklady ani netreba chodiť do zahraničia. Aj na 
Slovensku sa vzdelanci vždy v politike angažo-
vali, počnúc Ľudovítom Štúrom až po Vladimíra 
Mináča. Pre mňa je politická angažovanosť cel-
kom prirodzenou súčasťou života, rád by som ľu-
ďom pomáhal, rád by som zlepšoval ich životné 

podmienky. O tom má byť ľavica, nie o pekných 
rečiach a moralizovaní. Musím však akceptovať, 
že sa vo vede hľadí na „straníkov“, najmä na tých 
ľavicových, trochu zvrchu, akoby rôzni pravicoví 
„analytici“, ktorých každý deň vidíme na televíz-
nych obrazovkách, boli menej „modrí“ iba preto, 
že formálne nie sú členmi pravicových strán. Je 
to absurdné, ale svet je plný absurdít, ktoré sčas-
ti musíme brať do úvahy, kým sa pomery nezme-
nia. Preto sa radšej členstvu v politickej strane 
vyhýbam, čo nič nemení na tom, že som ľavičiar 
a otvorene podporujem stranu SMER-SD. 

• Máte tridsať rokov, vyštudovali ste dve 
univerzity, dnes učíte na vysokej škole, 
napísali ste dve vedecké monografie, 
máte pracovné skúsenosti z národnej 
rady, mali ste možnosť nazrieť aj do prá-
ce parlamentov v zahraničí. No napriek 
tomu, bez ohľadu na výsledok volieb, na 
tenký politický ľad ste nastúpili v pomer-
ne mladom veku. Aká je vaša vízia a aké 
máte ciele?
Samozrejme, politika je tenkým ľadom, ale pod-
ľa môjho názoru by mala by väčšia participácia 
mladých ľudí na politike bežnou súčasťou živo-
ta. Nie je nič horšie než ľahostajnosť. Navyše, 
povedzme si úprimne, svet sa neustále mení a 
práve mladí politici môžu priniesť nové pohľady 
a vízie. Mladá generácia dnes už plynulo hovorí 
po anglicky, číta najnovšie knihy, sleduje najmo-
dernejšie názory, má kontakty po celom svete, 
pracuje s internetom a novými technológiami, sú 
to ľudia, ktorí už plne naskočili na postmoderný 
spôsob života. A tento „drive“ potrebuje aj Slo-
vensko. Politika však potrebuje takých mladých 
ľudí, ktorí majú hodnoty a nejde im len o kariéru. 
A ja som presvedčený, že takýchto mladých ľudí 
je v Európe čoraz viac. Mladí ľavičiari v Európe 
sa stále väčšmi zamýšľajú nad nespravodlivos-
ťami globalizácie, ktorá vytvára obrovskú soci-
álnu nerovnosť a chudobu na celom svete. Na 
Slovensku sa o tom takmer vôbec nehovorí. Ne-
hovorí sa o tom, že štyridsať percent svetového 
majetku dnes vlastní jedno jediné percento do-
spelých ľudí. Polovica sveta má pritom k dispo-
zícii len jedno percento bohatstva... Nehovorí sa 
ani o tom, ako sociálny štát dopláca na politiku 
nadnárodných korporácií. Mlčí sa aj o tom, že 
neoliberalizmus má na svedomí hladomory a bie-
du v Treťom svete. Z diskusie sú vylúčené všetky 
fundamentálne kritické pohľady a všetci sa tvári-
me, akoby to bolo v poriadku a akoby bol tento 
systém dokonalý. Mojou víziou je otvárať možno 
aj nepohodlné témy, pomenovať sociálnejšie al-
ternatívy, snažiť sa hľadať spôsoby, ako sociálne 
pozdvihnúť široké vrstvy obyvateľstva. Robím to 
vo vedeckej a publicistickej práci, teraz sa o to 
chcem pokúsiť v politike. To je môj najbližší cieľ.

• Volebný program strany SMER-SD má 
pomerne širokospektrálny záber. Ktoré 
oblasti sú vám najbližšie?
SMER-SD v roku 2006 ukončil neoliberálne 
smerovanie Slovenska a túto zásluhu Roberto-
vi Ficovi nikto nezoberie. Vrátil Slovensko späť 
do Európy, k modernému európskemu sociál-
nemu modelu. Cieľom SMERu je vytvárať silný 
sociálny štát, čo je v súčasnom krízovom obdo-
bí nieže potrebné, ale – nevyhnutné. Pre mňa 
osobne je výzvou práve oblasť sociálnej politiky, 
verejného sektora, vedy a školstva. Vychádzam z 
presvedčenia, že trh je možno dobrý sluha, ale 
zlý pán. Štát by sa mal viacej angažovať v soci-
álnej politike, v regulácii, v kontrole a možno aj 
vo vlastníckych vzťahoch. Nie je predsa možné, 
aby 2% obyvateľstva žilo v luxusných haciendách 
a vyvážalo sa na miliónových autách, zatiaľ čo 
zvyšných 98% spoločnosti má problém, ako uži-
viť svoje rodiny. Som zástancom silnej redistribú-
cie a štátnych zásahov do ekonomiky. Nemožno 
všetko nechať na trh. Takýto postoj je neľudský a 
krutý. Musí nám ísť predsa o sociálne spravodli-
vú spoločnosť a v tom nám trh veľmi nepomôže. 
Francúzsky filozof Joseph Joubert kedysi pove-
dal, že spravodlivosť je právom najslabšieho. A 

vystihol to úplne presne. Musíme sa sústreďovať 
predovšetkým na životnú úroveň a sociálne práva 
tých najslabších, najzraniteľnejších, najchudob-
nejších. To je zmysel ľavicovej politiky. SMER-SD 
je stranou, ktorá kladie dôraz na solidaritu a so-
ciálnu spravodlivosť, a to je sféra, na ktorú som 
sa vždy koncentroval, napokon, dosť podrobne 
som sa týmto témam venoval aj v knihe „Späť k 
Marxovi?“. A ľavicovým hodnotám sa budem ve-
novať aj v budúcnosti, či už v parlamente alebo 
vo vedeckej oblasti.

• V predvolebnej kampani budú domi-
novať stretnutia kandidátov na poslancov 
s občanmi. O čom chcete s nimi hovoriť? 
Rád by so sa stretával s ľuďmi, pýtal sa ich na 
ich každodenné skúsenosti, ponúkal im svoje 
pohľady, diskutoval o možnostiach, ako im po-
môcť. Nepatrím k lídrom kandidátky, som na 86. 
mieste, čiže moje možnosti ako sa stretávať s 
občanmi budú asi obmedzené, no pokiaľ budem 
môcť, chcem ľudí predovšetkým počúvať. Človek 
sa najviac naučí, keď počúva. Sú politici ako Ivan 
Mikloš či Iveta Radičová, ktorí najradšej zo všet-
kého počúvajú samých seba. Jediné, o čo sa 
snažia, je ľuďmi manipulovať a omieľať dookola 
svoje ideologické frázy. Pritom to najdôležitejšie 
je zistiť, aké majú ľudia v živote problémy, kde by 
im štát mohol pomôcť, ako sa štát môže posta-
rať o to, aby nemuseli trpieť. Rád by som sa v 
rámci kampane dostal von z Bratislavy, pretože 
problémy mojich dobre situovaných rovesníkov v 
Bratislave sú zväčša o tom, aký nový tovar do-
stali v Auparku a čo pekné si kúpia v značkovej 
predajni. Mnohí títo ľudia už dávno zabudli, čo 
je to solidarita. Pritom, paradoxne, väčšina ľudí 
na Slovensku, ale aj v Bratislave, žije v skutočne 
ťažkých pomeroch a ja by som sa s nimi rád roz-
prával o tom, ako im pomôcť a ako im zabezpečiť 
dôstojnú životnú úroveň. Poviem vám úprimne, 
jeden rozhovor s mojou starou mamou mi dá 
niekedy viac, než tucet rozhovorov s mojimi ro-
vesníkmi...

• V centre pozornosti občanov je a 
bude nielen celková činnosť poslancov, 
ale vďaka médiám aj spôsob ich života, 
postoje a názory na riešenie problémov 
spoločnosti. Čo tým súčasným poslan-
com možno z vášho pohľadu vyčítať?
Nerád by som niekomu čokoľvek vyčítal. Nieže-
by nebolo čo vyčítať napríklad poslancom opo-
zície, to, čo niekedy stvárajú v parlamente, je 
ozaj hanba, ale radšej by som sa na vec pozrel 
z iného pohľadu. Tu ide totiž o princíp. Ide tu 
o to, že médiá si všímajú len svet politiky, no 
vôbec ich nezaujíma svet korporácií a súkrom-
ných podnikov. A to nepovažujem za správne. 
Niekedy mám pocit, že médiá z politiky vytvorili 
akýsi „kabaret“ pre občanov. Niečo na spôsob 
„kopni si do svojho politika“. Akoby najväčším 
problémom bolo to, čo ktorý poslanec povedal 
či nepovedal, či má obuté také topánky alebo 
onaké topánky a podobné taľafatky. Akoby niko-
ho nezaujímalo, že nie politik, ale nadnárodná 
korporácia vyhodila z práce dvesto ľudí, že má 
miliardové zisky, no zobrala svojim zamestnan-
com sociálne istoty, že necháva robiť svojich 
pracovníkov na živnosť, len aby nemusela platiť 
sociálne odvody a podobne. Bežný človek je 
nahnevaný, že ho ponižujú v práci, že sa mu vy-
hrážajú nadriadení, že mu málo platia, no podľa 
našich médií by sme sa nemali zaoberať politi-
kou korporácií, lebo ony dávajú robotu, a preto 
si môžu robiť, čo len chcú. Máme kritizovať iba 
politiku štátu, máme nadávať na ministrov, na po-
slancov, na štát, len nie nedajbože na súkrom-
ných biznismenov. Ale veď to je smiešne. Naše 
každodenné životy dnes stokrát viac ovplyvňuje 
súkromný zamestnávateľ než štát či politici a pri-
znajme si, že ani súkromný sektor nie je svätý. 
Vážim si všetkých podnikateľov, ktorí vytvárajú 
pracovné príležitosti a dobré podmienky pre 
svojich zamestnancov. Ale tak, ako existujú zlí 
politici, tak existujú aj zlí podnikatelia. 

Pokračovanie na 6. strane

Hovoríme s ĽUBOŠOM BLAHOM, autorom knihy „Späť k Marxovi?“ a kandidátom na poslanca NR SR

som ľavičiar a nehanbím sa za to! 
PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. je poradcom predsedu Národnej rady Slovenskej 
republiky Pavla Pašku a v parlamentných voľbách figuruje na 86. mies-
te kandidátky strany SMER-SD. Pôsobí ako politológ v Ústave politických 
vied SAV a zároveň učí na vysokej škole. Hoci má len tridsať rokov, je au-
torom dvoch filozofických kníh (Sociálna spravodlivosť a identita, Späť k 
Marxovi?). Pravidelne píše ľavicové články do týždenníka SLOVO. Venuje 
sa politickej teórii a analýze sociálnodemokratických hodnôt, najmä soli-
darity a sociálnej spravodlivosti. V rozhovore pre Slovenský rozhľad sme 
sa ho pýtali na jeho politickú víziu a ciele. 
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štátne lesy hospodária so ziskom
Štátny podnik LESy SR v roku 2009 zastavil nepriaznivý 
vývoj hospodárenia vyvolaný hospodárskou krízou, skon-
solidoval hospodárenie a pokračuje v nastúpenom trende 
konsolidácie i v roku 2010. Ešte v máji 2009, na základe dovte-
dajšieho vývoja na európskom trhu s drevom, keď veľké množstvo 
sortimentov dreva bolo nepredajných a ceny dreva sa prepadli až 
o 10 eur za jeden kubík, podnik predpokladal, že hospodársky 
rok ukončí so stratou viac ako 14 miliónov eur. 
Nové vedenie štátneho podniku kombináciou výrobných a eko-
nomických opatrení otočilo vývoj ekonomickej situácie podniku. 
Koncom tretieho štvrťroku podnik splatil úvery a likviditu záväzkov 
začal zabezpečovať vlastnými finančnými prostriedkami. Kým kon-
com júla 2009 mal podnik stratu na hospodárení vo výške 6,46 
miliónov eur, ku koncu tretieho štvrťroku už bola iba 1,53 milió-
na eur. Včasným spracovaním kalamity, dôsledným triedením naj-
mä guľatinových sortimentov drevnej hmoty ako aj disciplinovanou 
obchodnou politikou a hlavne zvýšenou pracovnou disciplínou sa 
situácia stabilizovala, o čom svedčí schopnosť štátneho podni-
ku plniť svoje záväzky v lehotách a hospodárenie v plusových čís-
lach. Minister pôdohospodárstva Vladimír chovan (nominant ĽS-
HZDS) o aktuálnej situácii v štátnom podniku Lesy SR povedal, že 
skutočný hospodársky výsledok za 1. štvrťrok 2010 s prebytkom 
9,98 milióna eur výrazne prekročil plánovanú sumu 2,8 milióna 
eur. „Kroky, ktoré sa urobili, zásadným spôsobom stabilizo-
vali situáciu. Plán sme nastavovali reálne bez potreby žiť na 
úkor budúcich rokov a aby zároveň boli splnené povinnosti 
výsadby, ošetrovania a ochrany lesa. Z dosiahnutých výsled-
kov hospodárenia môžeme realizovať aj všetky tieto obnov-
né činnosti,“ dodal minister. Podľa generálneho riaditeľa sekcie 
lesného hospodárstva a spracovania dreva MP SR Júliusa Novot-
ného patrí na Slovensku lesné a drevospracujúce hospodárstvo k 
ťažiskovým aktivitám. „Jednoznačnou stratégiou je produkcia dre-
va a jeho využívanie u nás doma, preto musí fungovať reťazec, v 
ktorom lesníci vypestované drevo môžu stabilne predávať a dre-
vársky priemysel má istotu dostatku základnej suroviny pre svoju 
výrobu. Treba si uvedomiť, že za týmto komplexom sa skrýva viac 
ako 100.000 pracovných miest,“ zdôraznil.

štátna podpora pre včelárov
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelár-
stva na roky 2010 – 2013 bude schvaľovať Európska ko-
misia. Ministerstvo pôdohospodárstva SR pre jeho vytvore-
nie využilo možnosti, ktoré poskytuje legislatíva EÚ. Celkový 
plánovaný objem finančných prostriedkov na trojročné obdobie 
predstavuje sumu 6 miliónov eur, pričom 50 percent bude finan-
covaných zo štátneho rozpočtu SR a 50 percent zo zdrojov EÚ. 
Program umožní poskytnúť finančnú podporu na technickú pomoc 
včelárom a zoskupeniam včelárov, na kontrolu varroázy, na racio-
nalizáciu sezónneho presunu včelstiev, na podporu laboratórií kto-
ré analyzujú fyzikálnochemické vlastností medu a na podporu ob-
novenia stavu včelstiev v Spoločenstve. Vytvára tiež priestor na 
spoluprácu so špecializovanými orgánmi na realizovanie progra-
mov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych vý-
robkov. Dotačná politika v rámci Národného programu stabilizácie 
a rozvoja slovenského včelárstva s využitím zdrojov EÚ sa osved-
čila už v minulých rokoch. Aj vďaka nej nezaznamenalo slovenské 
včelárstvo medziročné straty včelstiev, tak ako sa to stalo v iných 
krajinách EÚ. V roku 2009 bolo na Slovensku 235 689 včelstiev 
z toho takmer 30 tisíc profesionálnych. Celkový počet registrova-
ných včelárov bolo vlani 14 699.  JOZEF ŠUcHA

Dokončenie z 5. strany

Čo tak sa zamerať nielen na zlých politikov, 
ale aj na zlých biznismenov? Čo tak sa za-
merať nielen na štát, ale aj na korporácie? 
Ľudia by si mali konečne uvedomiť, že prob-
lémom nie je štát, naopak, štát im môže je-
dine pomôcť, aby si s nimi zamestnávatelia 
nerobili, čo chcú. Základnou chybou je, že 
si súkromný sektor myslí, že si môže robiť, 
čo chce, lebo investoval svoje súkromné 
peniaze. Ale ak niekto rozhoduje o osu-
doch svojich zamestnancov, a teda o na-
šich občanoch, ak niekto rozhoduje o tom, 
aké bude znečistenie životného prostredia, 
a teda našej prírody, ak niekto rozhoduje 
o výške cien, a teda o našej životnej úrov-
ni, potom to už nie je iba jeho súkromná 
vec, ale vec nás všetkých. Nemali by sme 
zužovať našu kritiku jednostranne na politi-
kov. Ako hovorili západní sociálni demokrati 
už desiatky rokov dozadu, demokracia sa 
jednoducho nemôže zastaviť pred bránami 
továrne. 
 
• Vaše ľavicové politické presved-
čenie a konanie sa razantne prejavu-
je v článkoch, komentároch a odbor-
ných knihách. Váš nekompromisný 
prístup a kritika rôznych počinov 
pravice pravdepodobne prispievajú 
k rozširovaniu okruhu vašich mla-
dých neprajníkov. Netrápi vás to? 
Zhruba od svojich pätnástich rokoch sa 
profilujem ako vyhranený ľavičiar a zhruba 
od tohto veku sa stretávam aj s negatívnymi 
reakciami od ľudí vo svojom okolí. Som na 
to zvyknutý a ani teraz nepôjde o nič nové. 
Byť mladým ľavičiarom v Bratislave, to chce 
naozaj pevné nervy. Nadávajú vám do sta-
linistov, červených, boľševikov a neviem 
do čoho ešte, no to k tomu jednoducho 
patrí. Niekedy je to až smiešne, keď vám 
nezamestnaný kamarát, ktorý si nevie nájsť 
prácu a žije zo sociálnych dávok, vyčíta, že 
chcete progresívne dane a sociálny štát. 
Najviac mu, prepánajána, záleží na tom, 
aby nemuseli platiť dane boháči a veľké 
korporácie... Vôbec nesleduje svoje záuj-
my, úplne podľahol ideológii „amerického 
sna“, podľa ktorej raz aj on bude bohatý, a 
preto sa už dnes „vžíva“ do postojov svojho 
vysnívaného „ja“ v budúcnosti. O pár rokov 
zistí, že je rád, že má vôbec prácu, zistí, 
že zarába 400 euro, že nemá na hypoté-
ku, na auto, že nevie uživiť svoju rodinu, že 
„americký sen“ proste nefunguje. Najsmut-
nejšie je, že aj napriek tomu bude tvrdohla-
vo obhajovať politiku, ktorá slúži bohatým 
veľkopodnikateľom a nie jemu. Žiaľ, toto sa 
na Slovensku médiám a pravicovým ideo-
lógom podarilo. Mnohí ľudia, ktorí žijú ako 
robotníci, rozmýšľajú ako kapitalisti. Zabú-
dajú na svoje ekonomické záujmy. Médiá 
a pravičiari ich úplne zmanipulovali. Pritom 
záujmom týchto ľudí, či si to uvedomujú 
alebo nie, je silný sociálny štát a sociálne 
istoty. Roky s takýmito ľuďmi polemizujem 
a mnohí na mňa kvôli tomu nadávajú. Ale 
to patrí k životu, nijako zvlášť ma to netrápi. 
Inak by som svoju knihu nenazval „Späť k 
Marxovi“, ale zvolil by som menej provoka-
tívny názov. Nebojím sa ideologickej kritiky, 
ani primitívnych predsudkov. Kým sa člo-
vek môže spoľahnúť na svoje vedomosti a 
predovšetkým na rodinu a priateľov, preko-
ná všetky útoky. 

• Mnohí sa pýtajú, čo treba urobiť, 
aby mladí talentovaní vzdelaní ľudia 
neodchádzali zo Slovenska do za-
hraničia. Aký je váš názor? 
To je dnes už skôr akademickou otázkou, 
keďže mladí ľudia sa v súčasnosti zo zahra-
ničia skôr vracajú. Kríza totiž zasiahla celý 
svet a prácu si už nenájdu ani v Írsku, ani v 
Anglicku, ani v Amerike. V minulosti dokon-
ca aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia odchá-

dzali preto, aby si ako čašníci v Londýne 
mohli zarobiť pomaly viac ako univerzitní 
profesori na Slovensku. Napokon, pre Dzu-
rindovu vládu to bol jeden z najefektívnej-
ších spôsobov, ako sa popasovať s neza-
mestnanosťou – tým, že mladí ľudia proste 
opustili Slovensko. To bolo ich „zázračné“ 
riešenie, popri ktorom stihli znížiť dane pre 
milionárov, rozpredať štátny majetok a zru-
šiť všetky sociálne výdobytky, na ktorých 
boli ľudia na Slovensku závislí. Čo sa týka 
mladých ľudí, ktorí za Dzurindu vycestovali 
do zahraničia, dnes sa na Slovensko húfne 
vracajú a vytvárajú tak tlak na sociálny sys-
tém. Riešenie je iba jedno. Musíme vybu-
dovať kvalitný a silný verejný sektor, musíme 
zainvestovať do školstva a vzdelania, musí-
me vytvoriť dôstojné pracovné podmienky 
v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou. 
Čiže, opäť hovoríme o sociálnom štáte. 
Je to jediná šanca, ako si do budúcnosti 
udržať mladé talenty, ako zabrániť odlivu 
„mozgov“. Zoberte si len príklad Švédska. 
Na začiatku dvadsiateho storočia to bola 
chudobná agrárna krajina, z ktorej sa ľu-
dia húfne hrnuli za prácou do Ameriky. V 
tridsiatych rokoch prišli k moci sociálni de-
mokrati, zainvestovali do sociálneho štátu 
a vzdelania, a kde sú Švédi dnes? Sloven-
sko by sa malo pokúsiť o niečo podobné. 
Riešením je silný štát, silný verejný sektor a 
kvalitné školstvo. Jednoducho, presne to, 
čo vždy vravela ľavica – to, čo už dlhé roky 
programovo hlása SMER-SD.

• Popri svojej vedeckej politologic-
kej práci sa venujete aj písaniu rôz-
nych článkov a komentárov. Už ste 
svoj postoj k médiám naznačili, no 
predsa by ma komplexnejšie zaují-
malo, ako vnímate terajšiu situáciu v 
mediálnej oblasti na Slovensku? 
Za všetko hovorí fakt, že Slovensko je asi 
jediná krajina v demokratickom svete, v 
ktorej neexistuje ľavicový denník. Dokonca 
aj PRAVDA, ako tradičné ľavicové periodi-
kum, namiesto toho, aby vytvorila priestor 
pre väčšinu ľudí na Slovensku, ktorí už 
majú dosť pravicových názorov, robí všet-
ko preto, aby stratila aj svojich posledných 
čitateľov. Na Slovensku je pravicová ideo-
lógia dokonca silnejšia než zdravý rozum. 
Každému je jasné, že napríklad PRAVDA by 
komerčne získala na tom, ak by bola ľavi-
cová, ale nie – ona bude radšej tvrdohlavo 
šíriť tie isté nezmysly ako SME a potom sa 
ešte čuduje, že ju už takmer nikto nečíta. 
Ťažko sa s tým niečo robí, ale je to nao-
zaj smutné. Z každého kúta sa na vás valí 
pravicová propaganda toho najtupšieho ra-
zenia. Jediné ľavicové médium je týždenník 
SLOVO, kam už roky píšem a samozrejme 
Slovenský rozhľad. Potom je tu ešte zopár 
skúsených novinárov, ako napríklad môj 
otec Milan Blaha, ktorí kvôli svojmu ľavi-
covému presvedčeniu čelia prihlúplej kri-
tike mladých krikľúňov zo SME. Inak nič, 
len nevzdelaní a chytrácki pravičiari, ktorí 
sa navyše tvária, akoby boli objektívni či 
nestranní. Všetci do jedného pritom otvo-
rene podporujú pravicový svetonázor a ak 
sa náhodou aj nájde niekto s ľavicovými 
názormi, pod tlakom svojich kolegov sa to 
bojí priznať. A keby sa aj nebál, tak mu šéf-
redaktor novín veľmi rýchlo vysvetlí, že buď 
sa spamätá, alebo sa môže zbaliť. A ak mu 
to aj nepovie, tak poletí on, lebo vlastníci 
médií si svoje záujmy vedia postrážiť. Je to 
proste bludný kruh. Kde je ten rozdiel me-
dzi mediálnou politikou bývalého režimu a 
súčasným stavom? Vtedy sa mohlo písať 
iba to, čo bolo v súlade s ideológiou mar-
xizmu-leninizmu, dnes sa môže písať iba to, 
čo je v súlade s ideológiou neoliberalizmu. 
A ak existujú nejaké ľavicové periodiká, 
pracujú pomaly v horších podmienkach 
ako tvorcovia disidentských samizdatov za 
bývalého režimu... Našťastie, väčšina ľudí 

už našim pravicovým médiám neverí a berú 
ich s veľkou rezervou. Zo širšieho pohľa-
du je to ale škoda, pretože bude trvať roky, 
kým sa slovenská mediálna oblasť dostane 
z tohto provinčného ideologického maraz-
mu, v akom je dnes.

• Profesia redaktor a novinár sa vi-
nou niektorých nevzdelaných a rých-
lo vykvasených „celebrít“ dostala na 
spodné priečky. Dnes sa mnohí skú-
sení, erudovaní a vzdelaní publicisti 
takmer boja povedať, že patria do 
novinárskej obce. V čom sú hlavné 
príčiny tejto žalostnej situácie?
Príčiny pomenoval už Noam Chomsky, 
svetoznámy americký lingvista. Médiá 
jednoducho slúžia záujmom svojich súk-
romných vlastníkov. A záujmy týchto vlast-
níkov sú jasné: chcú čo najnižšie dane, 
čo najmenej štátu, čo najviac slobody pre 
svoj biznis. Nuž a o čom teda budú písať 
ich zamestnanci v médiách? No predsa o 
tom, aký zlý je sociálny štát, ako treba zní-
žiť dane či odvody, aká škodlivá je politika 
SMERu a podobne. Týmto spôsobom sa 
snažia manipulovať vzdelanejšími čitateľmi 
a divákmi. V spoločnosti je však aj mnoho 
ľudí bez vzdelania, čo s nimi? Médiá už 
vedia čo. Jednoducho ich ohlupujú. Na-
miesto vážnych spoločenských tém ich 
„zabávajú“ správami o nejakom banálnom 
škandalóznom vyjadrení tuctového zabáva-
ča či inými bulvárnymi nezmyslami. Médiá 
proste majú svoju úlohu – udržiavať ľudí 
v pasivite a v klame. Tento marazmus sa 
však netýka len médií, ale aj celej kultúry. 
Dnes je autoritou televízna hlásateľka – nie 
profesor histórie alebo známy vedec. Mé-
diá sa nepôjdu spýtať na názor predsedu 
akadémie, ale bankového úradníka. Toto je 
vizitka konzumnej spoločnosti, ktorá ovláda 
všetky sféry spoločenského života. Proste, 
celý spoločenský život sa premieňa na bez-
duchý konzum a všade vládne komerčnosť 
a šoubiznis. Možno sa čudovať, že médiá 
sú na tom tak, ako sú? Žalostná situácia v 
médiách je len symptómom, nie príčinou. 
Ako to pomenovali už filozofi z frankfurtskej 
školy, napríklad Erich Fromm či Herbert 
Marcuse, problém je v konzumnej trhovej 
spoločnosti, z ktorej sa vytratili hodnoty a 
solidarita. 

• Môžete povedať, čím sa v súčas-
nosti prioritne zaoberáte? 
Okrem pracovných povinností v národ-
nej rade práve dopisujem vysokoškolské 
skriptá na tému globalizácia, pripravujem 
si prednášky, píšem niekoľko článkov do 
SLOVA a chystám sa na zopár verejných 
diskusií k mojej knihe „Späť k Marxovi?“. 
Pomaly sa začnem zaoberať aj predvoleb-
nou kampaňou, hoci nie som mediálne 
známa tvár a moje možnosti sú preto znač-
ne limitované. Budem teda robiť to, čo som 
robil vždy. Písať o sociálnom štáte, stretávať 
sa s ľuďmi, pracovať na ľavicovej vízii pre 
Slovensko. A budem len dúfať, že ľudia na 
Slovensku dobre vedia, čo pre nich urobil 
SMER-SD za štyri roky a čo by pre nich 
znamenalo, keby sa k moci vrátila pravica. 
Hrozil by sociálny rozpad Slovenska, čo by 
bola v čase krízy skutočná katastrofa. Som 
presvedčený, že ľavica tieto voľby vyhrá, a 
že bude pokračovať vo svojej sociálnej po-
litike. Opakujem, Slovensko potrebuje sil-
ný sociálny štát, potrebuje vzdelaných ľudí, 
potrebuje pevné hodnoty a modernú poli-
tiku. Inak krízu neprekonáme. Tieto voľby 
rozhodnú o tom, akou cestou sa Slovensko 
vydá. Či pôjdeme cestou vyspelých škandi-
návskych krajín, ktoré stavili na solidaritu a 
vzdelanie, alebo cestou chudobných „ba-
nánových“ stredoamerických štátov, ktoré 
sa spoliehajú iba na voľný trh. Moja voľba je 
jasná – solidarita, vzdelanie a sociálny štát.

Zhováral sa JOZEF KUcHáR

som ľavičiar a nehanbím sa za to! 

trEba POzOrnE POčÚvať
Programy politických strán sú už na svete, čítať ich je nezáživné 
a tak teraz prídu na rad vykladači, ktorí to všetko budú vykladať, 
aby preložili do ľudskej reči frazeologické spojenia. To znamená, 
že bude treba pozorne počúvať a aj sa nad výkladom zamýšľať. 
Bude toho mnoho, čo sa bude valiť na voliča zo všetkých 
strán, z médií, z bilbordov, mítingov, či dokonca vám vlezú 
do obývačky. iste, na niekoho to bude mať aj nejaký účinok, 
ale z pozorovania doterajších volieb je jasné jedno, armáde 
nezamestnaných treba dať vypiť a najesť, držať ich stále v 
tomto trende a tak budú voliť podľa toho. Takých voličov je 
najmenej dvadsať percent, tí jednoducho kašlú na programy a na 
ich vykladačov. Nepočetná intelektuálna chasa volí SDKÚ-DS ale-
bo najnovšie „Sulík kšeft“, celebrity volia pudilármi ale najradšej 
by zvolili dalajlámu. Ale toho tu niet. Na dedinách vedia koho voliť 
už dávno a dedinky volebné programy a ani ich výklad nevzrušujú, 
dedinky sú v stave núdze a vidiek chátra ako slovenské pamiatky. 
Na vidieku je viac ako tridsať percent voličov, z toho desať percent 
Rómov. Ten kto bude chytať v tomto žite, vyhráva. Ale na vidieku 
sa čaká na Mečiarovu disketu, ak ju vytiahne, dostane sa 
nad desať percent. Ak však začnú politické strany hovoriť 
o internátnych školách pre Rómov, alebo o výstavbe bytov 
pre túto komunitu, nová strana M. Kotlebu pôjde do parla-
mentu. Vykladači programov to nebudú mať naozaj jednoduché, 
ak sa im pošmykne jazyk percentá idú dole vodou. Štyri milióny 
voličov to je totiž ako jedna rodina, raz rozhádaná, inokedy po-
merená, ale vždy každý milión ťahá raz čihi, raz hota. Ak v parla-
mentných voľbách budeme voliť ušami a nie nohami, dočkáme sa 
možno dilemy, ale na druhej strane aj pravdy. A nakoniec prekvapí 
Paliho kapurková... DUŠAN KONČEK



	 7	 NÁZORY	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Máj	2010

• V očiach verejnosti je Vaše minis-
terstvo vnímané skôr ako taký pokojný 
rezort. Mňa by ale zaujímalo, v akom 
stave ste našli ministerstvo pred skoro 
štyrmi rokmi?
Nuž, ak by som mal byť len mierny, tak mi-
nisterstvo kultúry som našiel v stave hlbo-
kého spánku a veľkých restov. Keď si len 
uvedomíme, že legislatíva v mnohých ob-
lastiach buď úplne chýbala alebo bola v 
stave veľkého časového zaostávania - 
mám na mysli oblasť pamiatkovú, oblasť 
tlačového zákona, oblasť tradičnej kultúry, 
digitálneho vysielania. Takisto mnohé vý-
znamné budovy som našiel v stave takmer 
havarijnom. Nedokončené Slovenské ná-
rodné divadlo, slovenský film balansujú-
ci na hranici prežitia alebo zániku, úplne 
opustená tradičná kultúra. Možno aj z hľa-
diska symbolického, ale aj vecného pre-
rušená tradícia festivalu vo Východnej. 
Čiže veľké resty. A toto nehovorím preto, 

že by som chcel povedať, že všetko bolo 
zlé, ale naozaj, prvé roky môjho pôsobe-
nia sme sa museli sústrediť práve na do-
biehanie týchto restov a na to, čo v rezor-
te chýbalo.

• Ministerstvo pod Vaším vedením 
pripravilo a presadilo viacero zmien, 
napríklad novelu tlačového záko-
na, jazykového zákona, po dlhých ro-
koch sa dostavala nová budova Slo-
venského národného divadla, zmenili 
ste financovanie verejnoprávnych mé-
dií. Čo považujete za najväčší úspech 
Vášho ministrovania?
Niektoré veci ste už spomenuli vo vašej 
otázke. Určite aj z hľadiska symbolické-
ho, ale aj z hľadiska významu, jedna z pr-
vých vecí, ktorá zarezonovala pozitívne, 
bolo dokončenie novej budovy Sloven-
ského národného divadla. Tento príbeh 
sa ťahal niekoľko desaťročí a nebola jed-
noduchá ani táto záverečná etapa. Rov-
nako sme zrekonštruovali štátnu operu v 
Banskej Bystrici a som veľmi rád, že mi-
nulý rok sme začali s rekonštrukciou Re-
duty - budovy Slovenskej filharmónie. 
Spokojný som aj s tým, ako sme trans-
formovali Tlačovú agentúru SR, aj s tým 
ako funguje, pretože na začiatku môjho 
pôsobenia sa topila v mnohých problé-
moch. Myslím si, že dá sa hovoriť o veľ-
kom úspechu a som na to hrdý, že sa 
zriadil Audiovizuálny fond - inštitúcia, kto-
rá významne prispeje k rozvoju sloven-
skej kinematografie. Presadili sme zní-
ženie DPH na knihy, obnovili sme festival 
vo Východnej, dobehli sme zaostávanie v 
legislatíve. Určite je veľmi významné, že 

sme vypracovali a presadili celý balík pa-
miatkových zákonov, takisto zákon o digi-
tálnom vysielaní, autorský zákon, audiovi-
zuálny zákon. To všetko možno bežným 
ľuďom málo hovorí, ale sú to zložité a po-
trebné právne normy, takže ľudia na mi-
nisterstve odviedli veľmi dobrú prácu. 

• Novely tlačového a jazykového zá-
kona vzbudili naozaj veľké politické 
turbulencie. chcela by som sa Vás 
preto opýtať, či si stále myslíte, že tie-
to rozhodnutia boli správne? 
Som rád, že sa na to pýtate, lebo určite aj 
tlačový zákon, aj zákon o štátnom jazyku 
boli výraznou agendou ministerstva kul-
túry. A takisto som presvedčený, že hoci 
majú tieto zákony mnohých kritikov - zá-
kon o štátnom jazyku najmä v Maďarsku 
a tlačový zákon v prostredí slovenských 
vydavateľov - tak posúvajú takisto vý-
znamne veci k lepšiemu. To, že sme tieto 
zákony presadili, svedčí aj o určitej prin-
cipiálnosti a pevnosti v našich názoroch. 
Nepochybujem o tom, že ak sme svedka-
mi toho, že nemajú občania Slovenskej 
republiky dostupné na území Sloven-
ska potrebné informácie v štátnom jazy-
ku, bolo treba urobiť niečo pre to, aby 
bola vymožiteľnosť práva zabezpečená. 
A je tak isto významné, že túto jazykovú 
normu sme si obhájili aj na medzinárod-
nej scéne. Slovensko bolo terčom ob-
rovskej antikampane. Nám dala za prav-
du autorita vysokého komisára OBSE či 
už v samotnom zákone alebo neskôr aj 
v zásadách, ktoré sme pripravili k tomu-
to zákonu. A čo sa týka tlačového záko-
na, možno si spomenie verejnosť na to, 

ako pri príprave, pred a po schvaľovaní 
tohto zákona, sme boli obviňovaní, že na-
stane úplný rozvrat v tlačových médiách, 
že budú zaplavené sťažnosťami, že ne-
bude možná investigatíva. Prešlo už teda 
pomaly aj niekoľko rokov od momentu, 
čo je zákon v platnosti, a verejnosť môže 
posúdiť, že tlačové médiá na Slovensku 
žiadnu slobodu nestratili, sú mimoriadne 
slobodné. Ale na druhej strane ja badám, 
že naozaj mnohí ľudia sa môžu domôcť aj 
opravy, aj odpovede, a to je služba čita-
teľom, pretože vždy som hovoril, je to pre 
bežných ľudí. Takže stojím si za týmito 
normami a som rád, že sme ich schválili.

• Je pravda, že v mnohých prípadoch 
tlačové médiá odmietajú uverejniť žia-
dosti o opravu alebo žiadosti o odpo-
veď. Aký je Váš názor na stav médií na 
Slovensku dnes?
Na jednej strane sú na tom podobne ako 
médiá celosvetovo. Médiá prežívajú ob-
rovskú krízu. Nemyslím ekonomickú. Krí-
zu obsahovú. Pretože v záujme aj ekono-
mického prežitia sa snažia pritiahnuť čo 
najviac čitateľov a uchyľujú sa k bulvárnos-
ti, skracujú obsah svojich článkov, čiže 
prestávajú podľa mňa poskytovať takú 
službu verejnosti, ako tomu bolo možno 
pred niekoľkými desaťročiami. To je jedna 
stránka veci, to je celosvetový problém. 
Slovenské printové médiá sú ešte špeciál-
ne v tom, že v podstate tu chýba pluralita. 
Keď si zoberieme tie akože mienkotvorné 
denníky, píšu úplne rovnako. Nemáte tu, 
povedzme, nejaký denník, ktorý by bol za-
meraný nejako ľavicovo alebo stredovo. 
To je proste skôr dnes pravicové a proti-

vládne písanie, takže myslím si, že skôr by 
si mali klásť otázky novinári a vydavatelia 
dovnútra, ako kvalitne, pluralitne a objek-
tívne dokážu písať. 

• Švorročné obdobie vo funkcii mi-
nistra sa pomaly končí. Ako vnímate 
oblasť kultúry na Slovensku v súčas-
nej etape. Čo pre Vás znamená práca 
v kresle ministra a ako vnímate uply-
nulú etapu? 
No, „pohodička“ to určite nebola. Aj keď 
musím povedať, že táto práca je veľmi za-
ujímavá a na druhej strane aj veľmi zloži-
tá a náročná. Ja som mal na začiatku takú 
predstavu, že najťažšie budú nejaké prvé 
dva roky a potom už v podstate tie veci 
budú buď zabehané alebo, ako sa aj zvyk-
ne hovoriť, že už koncom funkčného ob-
dobia ubúda tých povinností, ale opak je 
pravdou. Mám dnes pocit, že vlastne čím 
sme bližšie k voľbám, tak tej práce je stá-
le strašne veľa a je to veľmi náročné. My 
aj využijeme tieto posledné mesiace, aby 
sme niečo urobili. Veľmi intenzívne pracu-
jeme na projektoch čerpania prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov, napríklad na ob-
novu pamiatok alebo budujeme Múzeum 
rusínskej kultúry alebo Múzeum holokaus-
tu v Seredi. Čiže myslím si, že do posled-
ného dňa to nie je „pohodička“ ale skôr sa 
potím, a teda nie len ja, ale aj celý okruh 
mojich spolupracovníkov a ľudí, ktorí pra-
cujú aj v inštitúciách ministerstva kultúry, 
lebo netreba zabúdať, že nejde len o mi-
nisterstvo, ale ide o vyše 30 dôležitých 
kultúrnych inštitúcií po celom Slovensku.

(kkr)
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SLOVO Má MiNiStER KULtÚRy SLOVENSKEJ REPUBLiKy MAREK MAďARiČ

Ministerstvo kultúry som našiel v stave hlbokého spánku a veľkých restov

• Pán minister, v akom stave ste našli Váš re-
zort v júni 2006?
Dnes s odstupom času môžem povedať, že to nebol 
príliš lichotivý stav. Tie prvé kontakty s pracovníkmi 
boli plné otázok – pán minister, zostane ministerstvo 
hospodárstva, máme si hľadať nové zamestnanie? 
Ja chápem obavu týchto zamestnancov, lebo minis-
terstvo hospodárstva bolo vnímané občanmi predo-
všetkým cez rôzne kauzy, cez rôzne netransparent-
né kroky. Myslím si, že moji predchodcovia urobili 
hlavne kauzy na tomto ministerstve a aj samotné 
SDKÚ malo vo volebnom programe zrušenie minis-
terstva hospodárstva, takže tí ľudia boli dosť znepo-
kojení a báli sa o svoju budúcnosť. Myslím si, že za 
toto volebné obdobie sa nám podarilo vytvoriť na mi-
nisterstve hospodárstva veľmi akčný a odborne dob-
re pripravený tím. Pripravili sme niekoľko strategic-
kých dokumentov a myslím si, že verejnosť dnes 
úplne inak vníma ministerstvo hospodárstva a mojím 
želaním bolo vždy, aby bolo vnímané predovšetkým 
ako odborné, kvalifikované pracovisko. 

• Počas tejto vlády sa nezvyšovali ceny energií 
pre domácnosti, pritom sme neustále počúva-
li, že napríklad Slovenské elektrárne alebo Slo-
venský plynárenský priemysel tieto ceny chce-
li zvyšovať. Ako sa Vám, pán minister, podarilo 
tieto ceny udržať?
Mohol by som veľmi krátko odpovedať, prečo sme 
nezvyšovali – nebol dôvod. Lebo dôvody, ktoré uvá-
dzala predchádzajúca vláda boli neopodstatnené. 
Ja len pre zaujímavosť uvediem, ako sa dvíhali ceny 
počas vládnutia Mikuláša Dzurindu za posledné šty-
ri roky. Ak dovolíte, použijem exaktné čísla: v oblasti 
plynu to bol nárast o 307%, v oblasti vodného, stoč-
ného 242% a v oblasti tepla 115,9%, elektrina sa 
nám zdvihla zhruba o 65%. Prečo sa to dvíhalo? Dví-
halo sa to preto, lebo neexistovala dostatočná re-
gulačná politika. Zákon, ktorý v tom čase platil ale-
bo ktorý si Dzurindova vláda nastavila, bol tak mäkký 
voči monopolom, že jednoducho im umožňoval do-
nekonečna zvyšovať tieto ceny. Nástupom vlády Ro-
berta Fica sa čo urobilo? Prvý zásadný zákon, kto-
rý sme zmenili, bol zákon o regulácii. Tento zákon 
striktne definoval, čo sa môže a nemôže dávať do 
oprávnených položiek energetických monopolov. 
Na základe toho sa nám podarilo postupne znižovať 

nákladové položky týchto monopolov, zvyšovali sa 
výnosy monopolov, tým pádom aj ich zisk a nebolo 
potrebné upravovať ceny pre konečných spotrebi-
teľov. Takouto metódou sme v podstate dosiahli, že 
pre rok 2010 sme dokonca dosiahli až zníženie cien 
energií a znovu použijem priemerné exaktné čísla, 
ktoré platia pre rok 2010, kde v oblasti elektriny by 
domácnosti mali platiť o 2,87% menej ako predchá-
dzajúci rok, plyn až o 5,13% menej a v teple o 4% 
menej. Jediná cena, ktorá sa nemenila, je cena vod-
ného a stočného. A to z jediného dôvodu, že po-
trebujeme vo veľmi krátkom čase - v priebehu na-
sledujúcich troch rokov - podstatne zvýšiť čerpanie 
eurofondov na vodu a kanalizáciu do obcí a potre-
bujeme to vytvoriť v spolufinancovaní vodárenských 
spoločností, tak sme sa rozhodli, že tú cenu nebu-
deme meniť, hoci prvý návrh bol, že aj vodné a stoč-
né by mohlo ísť zhruba o 3% dole. To, čo bolo veľmi 
dôležité, bol veľmi jasný odkaz energetickým mono-
polom, ako sa bude táto vláda správať voči oprávne-
ným cenám. My sme nikdy netvrdili, že ceny majú 
byť vysoké, nízke, my sme vždy tvrdili, že ceny majú 
byť objektívne. A som veľmi rád, že sa nám k tejto 
objektivite aj darí nejakým spôsobom priblížiť, vidieť 
to aj z postavenia cien pre domácnosti v rámci Eu-
rostatu, kde postupne klesáme – boli sme na dru-
hom a treťom mieste v cene elektriny a plynu v rám-
ci Eurostatu najvyššie, dnes sa postupne posúvame 
dole - ale z pohľadu zaťaženosti domácností ener-
giami sme stále ešte vysoko nad európskym prieme-
rom vzhľadom na to, že príjmy našich občanov sú v 
podstate šesťkrát nižšie, ako je priemer v EÚ. 

• Bývalá vláda sa zaviazala k odstaveniu dvoch 
zdravých blokov jadrovej elektrárne Bohunice, 
čo Slovensku spôsobilo veľký výpadok vo výro-
be elektrickej energie. Čo urobila táto vláda na 
vykrytie tohto výpadku a na zabezpečenie ener-
getickej sebestačnosti Slovenska? 
Vláda musela začať riešiť tento problém, nemohli 
sme si len sťažovať, museli sme ísť dopredu. Vypra-
covali sme Stratégiu energetickej bezpečnosti Slo-
venska do roku 2030 a v tejto stratégii sme jasne 
definovali, čo musíme v oblasti elektroenergetiky 
spraviť. Povedali sme – vzhľadom na rôzne dôvody 
- musíme odstaviť 3750 MW súčasných elektrár-
ní, plus sa nám bude zvyšovať spotreba z 29 na 

42 TW-h (terawatt hodín) na Slovensku, čiže musí-
me dostavať 6600 MW nových výkonných zdrojov. 
Presne sme nadefinovali, v ktorých časových ob-
dobiach aké typy elektrární bude potrebné posta-
viť, aby sme dodržali to rozdelenie - 57% jadro, 30% 
tepelné elektrárne a zvyšok obnoviteľné zdroje. Čo 
sa týka konkrétneho výkonu, máme časové obdobia 
nadefinované - kedy, kde a aký výkon sa bude sta-
vať - a niektoré výsledky už máme dnes za sebou. 
Predovšetkým je to dostavba 3., 4. bloku v Mochov-
ciach, ktoré budú mať výkon 880 MW, plus zvýši-
li sme výkonnosť existujúcich štyroch jadrových blo-
kov o 180 MW, ukončila sa výstavba elektrárne v 
Leviciach a v tomto roku ukončíme dve plynové elek-
trárne v Panických Dravciach - 57 MW a v Malže-
niciach zhruba 430 MW. Postupne aj s nábehom 
3., 4. bloku sa dostávame už do exportnej pozície 
a chceli by sme sa zhruba od roku 2013 stať z kraji-
ny, ktorá musí dovážať elektrickú energiu vzhľadom 
na nerozumné odstavenie Jaslovských Bohuníc, ex-
portnou krajinou, čiže znovu budeme vyvážať elek-
trinu do zahraničia. 

• Vašej vláde sa podarilo získať naspäť balík 
akcií transpetrolu, ktorý do zahraničia preda-
la Dzurindova vláda. V čom vidíte strategický 
význam štátneho vlastníctva týchto akcií?
Strategický preto, že máme vplyv na prenos ruskej 
ropy smerom do Európy. Netreba zabúdať – okrem 
Slovenska berie túto ropu sčasti Maďarsko, Česká 
republika, Nemecko. Máme na tom prst a môžeme 
sa plnohodnotne zapojiť do procesu v rámci energe-
tickej bezpečnosti Európy. 

• V centre pozornosti sú stále zahraničné in-
vestície. Ako ste spokojný s terajšou situáciou v 
tejto oblasti?
Veľmi dobre a verím, že Slovensko aj naďalej bude 
veľmi atraktívnou krajinou pre zahraničných investo-
rov. Pri poslednom medziročnom porovnávaní príle-
vu zahraničných investorov Eurostat uviedol, že Slo-
vensko spolu s Českou republikou naďalej rástlo z 
hľadiska prílevu zahraničných investorov a tento rast 
bol zhruba na úrovni 1,5%. Naproti tomu Maďarsko 
pokleslo asi o 36% medziročne a Poľská republi-
ka poklesla asi o 9%. Pre slovenských občanov je 
však veľmi dôležité, aký bol skutočný vývoj na Slo-

vensku. Ak dovolíte, ja by som porovnal dve časové 
obdobia – obdobie vlády Mikuláša Dzurindu a obdo-
bie súčasnej vlády, to znamená od 1. januára 2001 
do 30.6.2006 a potom od 1.7.2006 do konca roku 
2009. Za vlády Mikuláša Dzurindu, za 5 a pol roka 
prišlo 21 investorov na Slovensko, za vlády Rober-
ta Fica, za 3,5 roka, 76 investorov. Vláda použila na 
podporu týchto projektov za vlády Mikuláša Dzurin-
du 558 miliónov eur, za vlády Roberta Fica 588 mi-
liónov eur. Čiže je to zhruba rovnaké, ale to, čo je 
dôležité – vláda Mikuláša Dzurindu využívala predo-
všetkým „cashovú“ formu až na úrovni 69%, pritom 
my sme túto formu využívali len na úrovni 29%. My 
sme sa viac snažili ísť do daňových úľav, čo je tlak 
na investora, aby produkoval, vytváral zisk a až vtedy 
si môže uplatniť daňovú úľavu. A čo je možno najza-
ujímavejšie, za 5 a pol roka vlády Mikuláša Dzurindu 
sa vytvorilo 14 097 pracovných miest a za súčasnej 
vlády 25 861 pracovných miest. 

(kkr)
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Hovoríme s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky ĽUBOMÍROM JAHNátEKOM 

Moji predchodcovia urobili na tomto ministerstve hlavne kauzy 
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Pokračovanie z minulého čísla

Vážení priatelia, pokiaľ ide o hospodársky rast, 
chcem ubezpečiť podnikateľskú sféru, že vhod-
né podnikateľské prostredie nevnímame ako 
ústupok štátu voči podnikateľom, ale vhodné 
podnikateľské prostredie vnímame ako nevy-
hnutnosť, ako základnú podmienku, aby podni-
katelia mohli dosahovať svoje ciele a robiť to, čo 
chcú jednoducho robiť. Aj preto chcem vyhlásiť, 
že SMER-SD v prípade účasti vo vláde zachová 
19-percentnú sadzbu dane z príjmu právnických 
osôb. Zavedieme program Unitas - zjednotené-
ho výberu daní, cla a odvodov sociálneho pois-
tenia, posúdime možnosť zníženej alebo nulovej 
sadzby DPH na regionálnej báze na podporu 
služieb a podnikateľských aktivít súvisiacich s 
cestovným ruchom. O tom som už hovoril. 

Ak som hovoril o ďalšom znižovaní DPH, 
má to význam vtedy, ak to prinesie nejaký 
efekt. Ak je to z medzinárodného hľadis-
ka možné a umožňuje to „acquis commu-
nautaire“, teda právo Európskej únie. Pra-
cujeme na tom, či v niektorých regiónoch 
Slovenska, kde sú podmienky na podporu 
cestovného ruchu, nezaviesť na služby a 
ďalšie veci sadzbu na úrovni nula alebo 
zníženú sadzbu, aby sme podnikateľské-
mu sektoru pomohli. A ten, samozrejme, 
zasa pomôže štátu pri vytváraní pracovných 
miest. Chcem navrhnúť aj rozšírenie sociálne-
ho dialógu. Sedia tu predstavitelia odborov a bol 
by som rád, keby sme sociálny dialóg rozšírili o 
predstaviteľov vedy a výskumu s cieľom vytvo-
riť tzv. štvorpartitu. Je potrebné, ak hovoríme o 
spoločnosti a hospodárskom raste postavenom 
na poznatkoch, dostať do tohto prostredia vlá-
dy – zamestnancov – zamestnávateľov - miest a 
obcí, aj predstaviteľov vedy a výskumu, určite aj 
vysokoškolských inštitúcií, pretože dá to sociál-
nemu dialógu úplne iný rozmer. Podporíme zvý-
šenie celkových výdavkov na vedu a výskum do 
roku 2015 na úroveň 1,8 percenta s podielom 
podnikateľského sektoru 1,2 percenta. 

Pri podpore zahraničných investícií – a v 
tomto duchu sa už v poslednom období 
správa aj minister hospodárstva - upred-
nostníme vstup investorov s plánovanými 
výskumnými a vývojovými aktivitami na úze-
mí Slovenska. Nestačí, aby niekto prišiel 
iba s montážnou halou a dával tam prácu 
našim ľuďom za 400 eur. Potrebujeme, 
aby to bola výroba, ktorá súčasne vytvorí 
priestor aj na zamestnávanie vysokoškol-
sky vzdelaných ľudí v oblasti vedy, vývoja 
a inovácie. Chceme oslobodiť mikropodniky s 
čistým obratom do 1 milióna eur a priemerným 
počtom zamestnancov do 15 od povinnosti zo-
stavovať ročné účtovné závierky s cieľom zjed-
nodušiť podnikateľské prostredie pre malých 
a stredných podnikateľov. Všetci vieme, že na 
Slovensku je slovenské hospodárstvo založe-
né predovšetkým na veľkých firmách, veľkých 
automobilkách a malí a strední podnikatelia ne-
zohrávajú takú úlohu, akú by sme očakávali a 
akú zohrávajú v iných štátoch Európskej únie. 
Verím, že to bude významný podnet pre malé 
a stredné podnikanie. Podporíme formovanie 
tzv. striebornej ekonomiky, t. j. segmentu hos-
podárstva, obsluhujúceho staršiu generáciu, 
resp. tú jeho časť, ktorá produkuje hmotné stat-
ky a služby, určené prevažne pre vyššie vekové 

skupiny obyvateľov. Budeme dôsledne moni-
torovať využívanie eurofondov v programo-
vacom období 2007 – 2013 ako význam-
ného nástroja na podporu hospodárskeho 
rastu. Opäť odmietam akékoľvek obvinenia, 
že Slovenská republika nečerpá eurofondy. 
Nie je to pravda. Patríme medzi štandardne 
čerpajúcich predstaviteľov Európskej únie, 
pokiaľ ide o eurofondy. A vieme, že eurofon-
dy zohrávajú a z hľadiska hospodárskeho 
rastu budú zohrávať veľmi dôležitú úlohu. 
No a určite vyčleníme finančné prostried-
ky na pokračovanie úspešného programu 
zatepľovania obytných domov a výstavby 
nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja 
bývania. Vážené dámy a páni, druhý pilierom 
je silný, efektívny štát. SMER-SD považuje silný 
efektívny štát rozumne zasahujúci a regulujúci 
sociálne a hospodárske procesy za absolútnu 
nevyhnutnosť prežitia Slovenska v období glo-
bálnej krízy. Preto ďalej posilníme regulačné a 
kontrolné funkcie štátu, najmä s cieľom vyhnúť 
sa neodôvodneným výkyvom v cenách plynu 
a elektrickej energie. Toto vieme robiť. Minis-
ter hospodárstva spolu s ďalšími postupne 
pracoval na rôznych zmenách zákonov a 
nastavili sme regulačný rámec tak, že dnes 
podstatne hlbšie vidíme do dokladov a do-
kumentov sprivatizovaných monopolov a 
môžeme podstatne lepšie argumentovať pri 
návrhoch, ktoré neustále prinášajú na zvy-
šovanie cien. Nechcem ísť do detailov – už 
sa nám raz stalo, že monopol došiel s návr-
hom na zvýšenie ceny energie o 14 percent 
a rokovania skončili tak, že cena energie 
išla dolu o 4 percentá. Ako to je možné? 
Keby sme nemali regulačné a kontrolné 
rámce a nedostali sa dovnútra a nevideli o 
čo presne ide, takýto výsledok by sa nám 
určite nepodarilo dosiahnuť.

Chcem rovnako povedať, že by sme sa nemali 
báť zvýrazniť postavenie štátu v sprivatizovaných 
strategických podnikoch, aby vlastníckym po-
merom štátu zodpovedali aj jeho oprávnenia. 
My sme neprivatizovali, ale privatizovať tak, že 
predáte zahraničnému partnerovi 49 percent a 
necháte štátu väčšinu, ale súčasne tomu, kto 
má menšinu, dáte do ruky kompletnú kontro-
lu podniku, to nie je privatizácia, to je hospo-
dárska vlastizrada. Musíme sa na toto pozrieť 
a povedať si, ako sa vysporiadať so stavom, 
že väčšinový vlastník strategického podniku, 
strategického monopolu, ktorý má 51 percent, 
nemá prakticky žiadny vplyv na chod tohto pod-
niku. To je niečo, čo pravdepodobne neexis-
tuje nikde v Európe a sme v tomto asi jediná 
pokusná krajina a tú pokusnú krajinu zaviedol 
na Slovensku predchádzajúci premiér a jeho 
garnitúra. Nedovolíme ďalšiu privatizáciu strate-
gických podnikov. Toto je záväzok, na ktorom 
nezmeníme ani pol slova. Tak, ako sme štyri 
roky neprivatizovali strategické majetky, nebu-
dú sa privatizovať ani ďalšie štyri roky. Naopak, 
tam kde to bude vhodné, ako sa to napríklad 
stalo v prípade Transpetrolu, pokúsime sa o 
opätovné získanie strategického majetku do rúk 
štátu. Záväzok, ktorý teraz poviem, je veľmi 
vážny. Spočíva v tom, že chceme preveriť a 
upraviť vzťahy so subjektmi, ktoré využívajú 
pitnú vodu tvoriacu národné bohatstvo na 
podnikateľské účely. Pitná voda, hoci je to 
národné bohatstvo, sa dostala pod kontro-
lu mnohých súkromných spoločností, často 

aj zahraničných. Je toto normálne, že naši 
ľudia, keď platia za elektrinu, platia talia-
nom, keď platia za plyn, platia Francúzom a 
Nemcom? Keď platia za vodu, možno platia 
Francúzom alebo niekomu inému? A všetko 
to je národné bohatstvo Slovenskej repub-
liky. Nie je možné, aby s naším národným 
bohatstvom sa takto nakladalo. Netvrdíme, 
že podnikateľské firmy by sa nemali pohy-
bovať v tomto priestore, samozrejme. Ale 
chceme vidieť do dokladov, do dokumen-
tov, chceme mať páky, ktoré umožnia, že 
ak to bude nevyhnutné, štát bude schopný 
zasiahnuť, kontrolovať a regulovať. iná ces-
ta nie je. Voda a pitná voda na Slovensku 
je strategická surovina. tak, ako možno v 
iných krajinách to je ropa alebo je to zemný 
plyn, Slovensko má pitnú vodu. Nedovoľme, 
aby sa pitná voda dostala, predovšetkým 
cez samosprávy, do súkromných rúk. V 
tejto oblasti bude musieť nová vláda veľmi 
rýchlo konať a prídeme s návrhmi hneď na 
začiatku vládneho obdobia. 

Osobitnú pozornosť pri silnom efektívnom štáte 
budeme venovať energetickej bezpečnosti Slo-
venska. Lebo to je kľúčový faktor bezpečnosti 
Slovenska do budúcnosti. Ani nie tak, či bude-
me mať toľko alebo toľko vojakov, dôležité je, či 
krajina bude sebestačná napríklad v elektrickej 
energii. My sme dostali krajinu v stave, kedy 
sme museli začať dovážať elektrickú energiu, 
lebo naši priatelia v opozícii sa zaviazali zatvoriť 
dva zdravé a zmodernizované bloky Atómovej 
elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Nena-
plašili sme sa a prijali sme historické rozhod-
nutia – dostavať 3. a 4. blok v Mochovciach a 
vystavať úplne nový blok Atómovej elektrárne v 
Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s Čes-
kou republikou. Slovenská republika si môže 
pripísať významný príspevok k renesancii jadra 
v Európe. Získali sme rovnako aj miesto v Eu-
rópskom jadrovom fóre, ktoré je umiestnené 
tak v Prahe, ako aj v Bratislave. Dnes už nie je 
tabu hovoriť o jadre, naopak – obracajú sa 
na Slovensko a na Českú republiku a pýtajú 
sa: ako to robíte, že ste jedna, alebo jed-
ny z mála krajín, ktoré budujú úplne nové 
zdroje? Určite, musíme však podporiť v oblasti 
energetickej bezpečnosti všetky rozumné seve-
rojužné energetické prepojenia, aby sme mini-
malizovali riziká spojené napríklad s podobnou 
krízou, akú sme zažili na začiatku roku 2009. 

Budeme určite trvať – a to je úloha pre Ná-
rodnú banku Slovenska a pre ministerstvo 
financií – na existencii silného domáceho 
dohľadu nad bankami a finančnými inšti-
túciami. A budeme podporovať vytvorenie 
medzinárodných kontrolných mechaniz-
mov. Ale nebudeme súhlasiť s tým, že sa 
vytvoria medzinárodné kontrolné mechaniz-
my a domáce zaniknú. Pretože naše banky 
na Slovensku sú, bohužiaľ, sprivatizované a 
sú v rukách a v postavení iba akýchsi dcér. 
ich matky sú niekde v zahraničí. Musíme 
vidieť dovnútra týchto inštitúcií a preto za-
chovanie domáceho bankového dohľadu 
má pre nás životný význam. Predpokladom 
silného štátu, vážení priatelia, je podľa nás aj 
politická stabilita. SMER-SD – a to treba zvý-
razniť – je jediná politická strana na Slovensku, 
ktorej poslanecký klub v Národnej rade v dvoch 
volebných obdobiach, v rokoch 2002 – 2010 
neopustil ani jeden jediný poslanec Národnej 
rady Slovenskej republiky. Nech mi niekto uká-
že podobnú stranu na slovenskej politickej scé-
ne. A verím, že vhodným výberom kandidátov 
na poslancov Národnej rady, ako aj dôsledným 
dodržiavaním sociálnodemokratických hodnôt 
bude SMER-SD garantom politickej stability aj 
v rokoch 2010 – 2014. Rovnako verím, že ľudia 
si túto charakteristiku SMERu zapamätajú. Ani 

jeden jediný poslanec za osem rokov neopustil 
poslanecký klub našej politickej strany.
SMER-SD vníma aj bezpečnosť a spravodlivosť 
ako veľké výzvy v budúcom volebnom období. 
V prípade účasti v novej vláde sa zaväzujeme 
predovšetkým prehlbovať účasť opozície v kon-
trolných mechanizmoch vo Fonde národného 
majetku, na Úrade pre verejné obstarávanie a 
v Slovenskom pozemkovom fonde. Trváme na 
tom, že pokiaľ ide o predsedu Úradu pre verej-
né obstarávanie, toto miesto musí nominovať a 
obsadiť opozícia. Ďalej sme za zachovanie exis-
tencie špecializovaných inštitúcií, určených na 
boj proti kriminalite, osobitne korupcie, ako je 
napríklad Špecializovaný trestný súd. My sme 
zabrali. Ústavný súd niečo povedal o Špeciál-
nom trestnom súde, mysleli sme si, že táto inšti-
túcia musí zostať, prijali sme príslušné opatrenia 
a Špecializovaný trestný súd pôsobí ďalej. Je 
potrebné, aby sme sa sústredili na vytvára-
nie podmienok pre reálne uplatňovanie zá-
kona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý 
nadobudne účinnosť 1. januára 2011. ide 
najmä o peniaze pre Generálnu prokuratú-
ru, finančnú políciu a personálne posilnenie 
týchto inštitúcií, aby tento zákon mohol fun-
govať v praxi. 

Budeme trvať na zriadení centrálneho verejné-
ho obstarávania. Rovnako chceme priblížiť roz-
hodcovské konanie podnikateľskému sektoru 
ako vhodnú formu riešenia obchodno-právnych 
sporov a predchádzania súdnym prieťahom. V 
tomto duchu pripravujeme osobitnú legislatívu. 
teraz záväzok, ktorý možno opäť vyvolá 
veľké reakcie a veľkú diskusiu. Predloží-
me koaličným partnerom návrh na realizá-
ciu osobitných bezpečnostných previerok, 
predovšetkým u sudcov rozhodujúcich 
obchodno-právne spory a závažnú trest-
noprávnu agendu, ako aj návrh na systém 
atestácie, teda preskúšavania sudcov. Je 
to vážne rozhodnutie. Verím, že nájdeme 
podporu u koaličných partnerov a tento 
záväzok bude zaradený do programového 
vyhlásenia vlády. Na druhej strane zachová-
me sociálne programy pre vojakov, policajtov, 
hasičov a záchranárov a určite zachováme, ak 
budú atestácie a budú bezpečnostné previerky, 
aj zákonné mzdové zvýhodnenia sudcov. Viete, 
že tam je trinásty, štrnásty plat – toto všetko za-
chovať pri predpoklade, že podstúpia to, o čom 
teraz hovorím. V oblasti bezpečnosti a spravod-
livosti musíme ešte väčšiu pozornosť venovať 
problematike prevencie kriminality a postaveniu 
poškodeného v trestnom konaní. Tretí – po-
sledný pilier, vážené dámy a páni, milí priatelia, 
je ochrana národnoštátnych záujmov Sloven-
ska. Sme presvedčení a preukázali sme to pri 
viacerých príležitostiach, že malá krajina, ako 
Slovenská republika, môže úspešne obhajovať 
svoje národnoštátne záujmy a správať sa suve-
rénne. Ale môže obhajovať svoje záujmy a sprá-
vať sa suverénne len vtedy, ak bude mať povesť 
dôveryhodného partnera a vyvážené vzťahy so 
silnými medzinárodnými hráčmi a súčasne bu-
deme politicky, hospodársky a sociálne stabilní 
a zahraničnopoliticky aktívni. Myslím si, že Slo-
venská republika tieto kritériá po štyroch rokoch 
vládnutia strany SMER-SD spĺňa. Dali sme si 
veľmi záležať na tom, aby naša politika v oblasti 
zahraničia bola mimoriadne aktívna, aby nebo-
la jednostranne orientovaná. V prípade účasti v 
novej vláde sa preto zaväzujeme nadviazať na 
suverénnu zahraničnú politiku, orientovanú na 
všetky štyri svetové strany. 

Dnes mi ukázali z tlačového odboru prepisy 
niektorých článkov, súvisiacich s dnešnou a 
zajtrajšou návštevou prezidenta Ruskej fede-
rácie Medvedeva na Slovensku. Prepáčte, to 
je čosi neuveriteľné, čo dokáže niekto napísať 

Pokračovanie na 10. strane

volebný program strany SMEr – sociálna demokracia
a priority efektívneho štátu na obdobie 2010 – 2014
Strana SMER – sociálna demokracia predstavila na Programovej konferen-
cii v utorok 6.apríla 2010 v Bratislave svoj volebný program, ako aj priority 
na najbližšie obdobie. Volebný program pre obdobie 2010 – 2014 predstavil 
predseda strany Robert Fico vo svojom prejave. 
Programové zameranie strany stojí na pilieroch sociálneho trhového hospo-
dárstva a solidarity, silného a efektívneho štátu a ochrany národnoštátnych 
záujmov Slovenskej republiky.
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• Štvorročné vládnutie bolo poznačené 
množstvom problémov, ktoré boli vytýkané 
vláde v oblasti podozrenia z klientelizmu a 
korupcie. Máte v tejto oblasti nejaké sku-
točne účinné riešenia?
- Korupcia a klientelizmus je problémom nielen 
v krajinách postkomunistickej Európy, ale mu-
sia s ňou zápasiť aj ekonomicky vyspelé štáty 
s dlhšou demokratickou tradíciou. ĽS – HZDS 
navrhuje, aby sa osoby, ktoré vykonávajú ve-
rejné obstarávania, podrobili previerke Ná-
rodného bezpečnostného úradu SR. Ak by sa 
objavili pochybnosti o ich bezúhonnosti, museli 
by prejsť  detektorom lži. V prípade, ak by ním 
neprešli, museli by odísť zo štátnej správy. Pre-
ukázanie manipulácie zo strany zodpovedného 
za verejné obstarávanie by malo za následok 
zákaz výkonu práce v štátnej správe a vo verej-
ných funkciách na desať rokov. Rovnako však 
budeme presadzovať prijatie zákona, ktorý za-
medzí uzatváraniu tajných zmlúv medzi štátom 
a súkromnými spoločnosťami.

• Jedna vec je prijať zákon o zákaze tajných 
zmlúv medzi štátom a súkromnými spoloč-
nosťami a druhá vec je, či sa má verejnosť 
šancu vôbec niekedy dozvedieť, čo bolo v 
tajných zmluvách z čias Dzurindovej vlády?
- Odtajnenie spomínaných zmlúv je v prvom 
rade právnou otázkou, na ktorú musia dať 
odpoveď príslušní rezortní ministri. Na zverej-
nenie zmlúv medzi štátom a súkromnými spo-
ločnosťami má verejnosť právo, najmä ak sa 
dotýkali privatizácie štátneho majetku. Ak sa 
aj tieto zmluvy podarí odtajniť v plnom rozsahu, 
nič to už nezmení na skutočnosti, že privatizá-
cia za bývalej vlády bola extrémne nevýhodná 
a svojimi dôsledkami presahuje štvorročné 
volebné obdobie. Chyby, ktoré sa udiali počas 
dzurindizmu, sú častokrát nezvratné. Preto je 
dôležité, aby sa strany, ktoré ju tvorili, nedostali 
späť k moci.

• V súčasnosti vo verejnej správe pôsobí 
veľa úradov. Vy chcete ich počet znížiť. Mô-
žete prezradiť, akým spôsobom, aby z toho 
nebolo zase viac úradov ako doteraz?
- V súčasnosti existuje celkom 643 úradov, 
konkrétne 88 krajských úradov a riaditeľstiev, 
125 regionálnych úradov a správ, 28 inšpek-
torátov a územných správ, 231 obvodných 
úradov, 171 okresných riaditeľstiev a správ. 
ĽS – HZDS prichádza s návrhom na zrušenie 
obvodných úradov všeobecnej a špecializova-
nej štátnej správy so zámerom vytvoriť okresné 
úrady s integrovanou štátnou správou. Občan 
by tak pod jednou strechou našiel všetko, čo 
potrebuje. Súčasná štruktúra úradov je nepre-
hľadná. Preto ju treba zmeniť.

• Každá politická garnitúra doteraz sľubo-
vala zníženie byrokracie a nakoniec sa zvý-
šila.
- Vo volebnom období 2006 - 2010 boli zruše-
né krajské úrady všeobecnej štátnej správy a 
výkon štátnej správy na úseku vnútornej správy, 

živnostenského podnikania, civilnej ochrany a 
riadenia štátu v krízových situáciách boli rieše-
né obvodnými úradmi a obvodnými úradmi v 
sídlach kraja. Zámerom ĽS – HZDS v budúcom 
volebnom období je prehodnotenie činnosti 
úradov špecializovanej miestnej štátnej správy 
krajského stupňa s tým, že ich činnosť by ako 
prenesený výkon štátnej správy uskutočňovala 
krajská samospráva (VÚC).
 
• Vyjadrili ste sa, že dvojkoalícia Smer a 
KDH by bola nestabilná. Viete si predstaviť 
spoluprácu s KDH?
- ĽS – HZDS dlhodobo deklaruje, že po blí-
žiacich sa parlamentných voľbách má ambíciu 
spolupracovať na vládnej úrovni so stranou 
Smer – SD. Iná alternatíva nie je zárukou po-
litickej stability a kontinuity pri utváraní SR ako 
sociálneho štátu. KDH v skutočnosti nie je 
kresťanskou, ani demokratickou stranou. Pre 
rodinu, na ktorú sa odvoláva vo svojich hes-
lách, neurobili nič. KDH ide na prvom mieste 
o moc a na jej získanie zneužíva náboženské 
presvedčenie, čo len dokresľuje nemorálnosť 
jeho predstaviteľov.

• Pochádzate z Nitrianskeho kraja, ktorý 
sa vyznačuje pomerne vysokou mierou ne-
zamestnanosti. Akú má Slovensko šancu 
zvýšiť svoju zamestnanosť v časoch glo-
bálnej krízy?
- Riešenie nezamestnanosti je najväčšou vý-
zvou pre novú vládu. ĽS – HZDS podporuje za-
chovanie dane z príjmu pre právnické aj fyzické 
osoby na úrovni 19 percent, ktorá je spolu s 
našim členstvom v EÚ jedným z motivujúcich 
faktorov pre investorov. Rovnako dôležité je 
však budovanie diaľníc, bez ktorých sa nepo-
darí pritiahnuť investície aj do ekonomicky slab-
ších regiónov. Moderné konkurencieschopné 
ekonomiky sú založené na službách a stabil-
nom postavení malých a stredných firiem. ĽS 
– HZDS je iniciátorom rozvoja nového odvetvia 
– biotechnológie, kde môžu vznikať nové pra-
covné miesta.

• Vaša strana vyšla s iniciatívou rozvoja 
biotechnológií, môžete túto oblasť bližšie 
vysvetliť, o čo ide konkrétne, aký má SR v 
tomto potenciál?
- Podľa definície OECD sa biotechnológia 
chápe ako využite vedy a technológie na živé 
organizmy ako aj ich časti, výrobky a modely 
pre premenu živých a neživých materiálov za 
účelom dospieť k novým znalostiam, tovarom 
a službám. V oblasti biotechnológií má Sloven-
sko veľký, ale nevyužitý potenciál. Absentuje 
ucelená stratégia biotechnológie v SR s mi-
nimom programov cielených do tejto oblasti. 
Dnes nám chýbajú silné lokálne národné firmy 
v oblasti farmaceutického a chemického prie-
myslu, biotechnologické centrá a patenty. Chý-
ba tzv. rizikový kapitál. ĽS – HZDS v súvislosti 
s rozvojom biotechnológií uskutočnila viacero 
odborných stretnutí, integruje expertov z danej 
oblasti a uskutočnila aj prvé legislatívne kroky. 
Cieľom týchto aktivít je rozvoj biotechnológií vo 
všetkých segmentoch – pri ochrane zdravia, v 
pôdohospodárstve a priemysle.

• Po parlamentných voľbách v Maďarsku 
sa očakávajú problémy s našim južným su-
sedom. Myslíte, že skutočne budú musieť 
vstúpiť do vlády zástupcovia národnost-
ných strán, ako tvrdí Pál csáky, aby bol po-
koj medzi Budapešťou a Bratislavou?
- Vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ma-
ďarskom sú poznačené tým, že maďarská stra-
na má neodôvodnené pocity krivdy, ktoré vy-
chádzajú z usporiadania hraníc po II. svetovej 
vojne. Úvahy o zlepšení situácie po prípadnom 
návrate politických predstaviteľov maďarskej 
menšiny do vlády sú len v teoretickej rovine. 
Bez lojality k štátu, v ktorom žijú, nemožno ho-
voriť o skutočnom zmierení. Okrem toho vystá-
va otázka, či zo strany niektorých politických 

subjektov nejde o jednoduché vydieranie, kto-
rým si chcú vynútiť účasť v novej vláde. 

• Má vôbec v 21. storočí vydieranie podob-
ného typu v európskej politike miesto?
- Politické stany založené na etnickom princípe 
nemajú v modernej a demokratickej spoloč-
nosti opodstatnenie. Na druhej strane, integ-
rácia Európy a širšie globalizačné procesy ne-
musia mať za následok len zbližovanie národov, 
ale tiež môžu viesť k uvedomovaniu si vzájom-
ných rozdielov. A záujmov. Ich presadzovanie 
sa bude premietať aj do politiky v 21. storočí, 
aj keď konkrétne formy budú pravdepodobne 
nastavené tak, aby zakrývali skutočné zámery 
aktérov v geopolitickom priestore.   
 
• Hovorí sa, že v kríze sa hľadajú netradič-
né riešenia. S takými prichádza jedna stra-
na, ktorá chce dokonca legalizovať drogy. 
Možno uvažovať, či to nie je predvoj šedej 
ekonomiky?
- Novovzniknuté strany sa snažia upútať po-
zornosť médií a vyvolať záujem verejnosti ne-
tradičnými témami. Jednou z nich je takzvaná 
dekriminalizácia marihuany. Prirodzene, možno 
uvažovať o tom, ako by takéto opatrenie po-
mohlo šedej ekonomike. V prvom rade však ide 
o nezodpovedný populizmus, ktorý kalkuluje s 
hlasmi od prevažne mladších užívateľov marihu-
any. Jej dekriminalizácia nie je témou, s ktorou 
by mali politici vstupovať do politickej súťaže, 
lebo ide o prísne odborný – medicínsky a práv-
ny problém. ĽS – HZDS odmieta legalizáciu 
drog a zneužívanie tejto témy na politické ciele.  

• Ste mladý človek, takže chápete nastu-
pujúcu generáciu, ktorá nemá možnosti na 
získanie bývania, prípadne stabilného za-
mestnania na Slovensku. Čo pre nich môže 
urobiť ĽS-HZDS?
- Výraznejšie podporíme finančné nástroje by-
tovej politiky na výstavbu bytov pre mladé rodiny 
ako stavebné sporenie, hypotekárne bankov-
níctvo, Štátny fond rozvoja bývania. Ak našiel 
štát milióny na takzvané ozdravenie bánk, kto-
ré následne sprivatizoval do súkromných rúk, 
musí nájsť aj zdroje na podporu bývania. Ceny 
nehnuteľností sú vysoké a kúpu vlastného bytu 
si nemôže dovoliť väčšina mladých rodín. Zá-
sadnou výzvou modernizácie Slovenska je in-
vestovanie do ľudského kapitálu. Spoločnosť 
sa musí prispôsobiť rastúcej potrebe pracovnej 
pružnosti. Namiesto dávok však považujeme za 
prvoradé sprostredkovať ľuďom stabilnú prácu. 
Pružné trhy musia byť kompatibilné s aktívnou 
úlohou štátu.
 
• Nie je to chyba aj školského systému, 
ak zo škôl vychádzajú ľudia, ktorí si ťažko 
nájdu uplatnenie?
Dnes je dostatok informácií o tom, z ktorých 
typov škôl majú absolventi najťažšie uplatnenie 
na trhu práce. Výber školy je ponechaný na zá-
ujemcovi o štúdium. Ak má naň predpoklady, 
môže si vybrať odbor, v ktorom sa chce vzdelá-
vať. V každom prípade by štát mal prostredníc-
tvom legislatívy a finančných nástrojov formovať 
vzdelávací systém tak, aby neprodukoval po-
tencionálnych evidovaných nezamestnaných. 
ĽS – HZDS pripisuje veľkú pozornosť obsaho-
vému zameraniu štúdia na školách. Máme zá-
ujem na prijatí novely zákona o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 
V budúcom volebnom období chceme predlo-
žiť nový zákon o vysokých školách, ktorý bude 
zohľadňovať priority európskeho vzdelávacieho 
a výskumného priestoru a zvýši úroveň vysoko-
školského vzdelávania na Slovensku.

• Váš predseda tvrdí, že prvé dva roky po 
voľbách budú pre Slovensko ťažké. Ostat-
né politické strany sľubujú hory – doly. 
Myslíte si, že voliči oceňujú pravdu v poli-
tike?
Slovensko nečaká jednoduché obdobie. Pre-
to je dôležité, aby malo stabilnú vládu zloženú 
zo zodpovedných politických subjektov. ĽS – 
HZDS vstupuje do volieb s jasným posolstvom: 
Hovoriť pravdu. Dať prácu. Urobiť poriadok. To, 
či osloví ľudí, záleží len na voličoch. Vraví sa , 
že občan sa nikdy nemýli. Verím, že sa nezmýli 
ani v júnových parlamentných voľbách. 

StANiSLAV HáBER

Hovoríme s predsedom Republikovej rady Ľudovej strany-Hnutie za demokratické Slovensko

Marián klenko: volič sa nikdy nemýli
PhDr. Marián Klenko (Nitra, 1978) vykonáva funkciu predsedu Republikovej rady 
ĽS – HZDS. Jeho úlohou je koordinácia odborných útvarov, ktoré pôsobia pri ĽS 
– HZDS. Podieľa sa na tvorbe odborných politík a volebných programov strany. V 
minulosti pracoval na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja. Neskôr ako asis-
tent poslankyne NR SR. Pôsobil ako štátny radca na Ministerstve práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. Je absolventom Fakulty sociálnych vied Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre.

národná rada Sr bez
maďarských strán
Jednou z možných povolebných alternatív, po voľbách do 
Národnej rady SR, môže byť aj neúčasť zástupcov maďar-
ských strán Most-Híd a SMK v slovenskom parlamente. 
Podľa prieskumu volebných preferencií, ktorý v dňoch 1. až 
28. marca realizovala agentúra MEDiAN SK, Strane maďar-
skej koalície by odovzdalo svoj hlas 3,9 percenta voličov 
a Most-Híd by získal dokonca len 2,3 percenta hlasov. Na 
prieskume sa zúčastnilo 1495 respondentov vo veku 18 až 
79 rokov. Do výsledkov boli pritom zahrnutí len oprávnení 
voliči, ktorí nevylúčili svoju účasť na voľbách a vedia, koho 
budú voliť. Len o niečo priaznivejšie boli výsledky agentúry 
Focus, podľa ktorých SMK aj Most-Híd by získali zhodne 5,1 
percenta hlasov.  
Bez zveličovania sa tu ukazuje paralela z obdobia, keď medzi 
sebou súperili SNS s Pravou SNS. Nakoniec sa vtedy ani jedna 
z nich do parlamentu nedostala. Bože chráň, týmto porovnaním 
nechcem navádzať na predvolebné zjednotenie slovenských po-
litikov maďarskej národnosti, politicky ovládajúcich najmä južné 
oblasti Slovenska. Chcem však slovenským občanov maďarskej 
národnosti pošepkať, že nadišiel čas, keď by sa pri rozhodova-
ní už nemuseli držať prísne národnostného prístupu. Je tu čas, 
keď pri posudzovaní kandidujúcich strán,  bez obáv z naštrbenia 
jednoty „Maďarstva“, sa môžu rozhodovať podľa vlastných poznat-
kov. Je tu priame nebezpečenstvo, že v prípade rozhodovania sa 
na etnickom základe môže ich hlas prepadnúť. Preto pri súčas-
nej kandidatúre 18 politických strán usilujúcich sa o priazeň vo-
ličov na Slovensku bude veľmi dôležité, či svojimi hlasmi posilnia 
pravicové zoskupenie, alebo ľavicu. Aj v krátkej histórii samo-
statného Slovenska pritom nájdeme dostatočné množstvo 
dôkazov o tom, že pri posudzovaní predností kandidujúcich 
strán je najlepšie vychádzať z vlastných skúseností. Pri ich 
hodnotení je veľmi dôležite opierať sa najmä o poznatky zís-
kané z ich doterajšieho pôsobenia na slovenskej politickej 
scéne. Pritom, najlepším meradlom vždy bola a asi ešte dlho aj 
bude metóda porovnávania. 
Občania majú možnosť porovnať, či sa mali lepšie počas takmer 
osemročného vládnutia slovenskej pravice na čele s SDKÚ-DS, 
KDH a SMK, alebo za ľavicovej vlády Roberta Fica. Sú ochotní 
riskovať, že v prípade opätovného nástupu pravice stratia   sociál-
ne vymoženosti, ktoré im nateraz priznala ľavicová vláda Roberta 
Fica? Je to jedna z rozhodujúcich otázok, na ktorú si pred parla-
mentnými voľbami musí odpovedať každý sám. 
Politici maďarských politických strán, povzbudení volebným ví-
ťazstvom pravicového Fideszu na čele s Viktorom Orbánom, sa 
zrejme až veľmi spoliehajú na podporu spoza našich južných hra-
níc. Bolo by však priam pohromou, keby tomuto ošiaľu podľahli aj 
ostatní slovenskí občania maďarskej národnosti. Nie je žiadnym 
tajomstvom, že Maďarská republika má vážne ekonomické 
problémy, ktoré sa prejavuje aj veľmi silným sociálnym na-
pätím v krajine. Preto by bolo veľmi naivné  predpokladať, že 
občanom maďarskej národnosti, ktorí žijú mimo hranice Maďar-
ska, môže nová maďarská vláda poskytnúť konkrétnu, hmatateľnú 
pomoc pri riešení ich sociálnych problémov. Ich sociálne istoty sa 
budú odvíjať len a len od výsledkov júnových volieb do Národnej 
rady SR. Aj na základe volebných výsledkov v Maďarsku dá sa 
ale predpokladať, že od pravicovej maďarskej vlády sa dočkajú 
len intenzívnejšieho oživovania myšlienky „Veľkého Maďarska“, 
ako aj ďalších prejavov dehonestujúcich slovenský národ. Pritom 
naša republika slovenským občanom maďarskej národnosti jed-
nostranne garantuje na Slovensku nadštandardné menšinové prá-
va. Žiaľ, to isté sa nedá konštatovať o vzťahu Maďarskej republiky 
k Slovákom žijúcim v Maďarsku.  VLADiMÍR DOBROViČ

Čítal som v komentári istého mienkotvorného denníka: „Mnohí politici 
si uvedomujú, že bez širokej podpory sa vládnuť nedá, preto sa usilu-
jú získať verejnosť pre svoju politiku (čo je podľa komentátora správna 
cesta). To však nie je Ficov prípad. Jemu ide o niečo iné – ponúkať 
takú politiku, aby mala väčšinovú podporu (čo je podľa komentátora 
nesprávne)“. Márne som hľadal kvalitatívny rozdiel medzi získavaním 
verejnosti pre podporu politiky a robením politiky tak, aby ju verejnosť 
podporila. Získať niekoho pre moju myšlienku môžem iba tak, že mu 
ju vysvetlím, teda ponúknem a keď budem tú myšlienku realizovať a 
ten dotyčný ju na základe mojej (realizovanej) ponuky schvaľuje, tak 
bude mať aj jeho podporu. Realizovanie myšlienky (politiky), ktorú po-
litik sľuboval a ktorou si pôvodne získal podporu verejnosti (pretože 
bez nej by som myšlienku realizovať nemohol) je vlastne druhý stupeň 
vo vývoji vzťahu verejnosť a politik. Realizovanie ponuky (sľubu) je dô-
kazom serióznosti politika a potvrdením toho, že predvolebné sľuby 
neboli iba preťahovaním medového motúza popod nos. Dve desiatky 
rokov, ktoré uplynuli od zmeny režimu a skutočnosť, že mnohí dnes 
kandidujúci politici už roky pôsobia striedavo v opozícii a koalícii dáva 
občanom možnosť porovnať slová a skutky týchto ľudí.  Porovnať mož-
no aj slová a činy, ktoré politici neurobili i keď na to mali príležitosť. 
Konkrétnym príkladom je tvrdenie SDKÚ, že diaľnice sa dajú stavať 
lacnejšie a rýchlejšie. Za osem rokov svojej vlády sa ani nepokúsili 
dokázať, že to aj vedia realizovať. JOZEF ŠUcHA

Je chybou plniť sľuby?
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Dokončenie z 8. strany
v súvislosti s návštevou prezidenta takej veľkej 
krajiny na Slovensku. Je to nepochopenie reali-
ty, úplné nepochopenie reality. Ale my sa, samo-
zrejme, týmito pisálkami nenecháme vyrušovať a 
SMER-SD bude v zahraničnej politike robiť aktív-
ne politiku nielen vo vzťahu k Európskej únii a k 
NATO, ale aj k ďalším nečlenským štátom Európ-
skej únie a NATO. Zahraničná politika na všetky 
štyri svetové strany má svoj význam, dôsledne 
sme ju robili a budeme ju robiť aj ďalšie štyri roky, 
ak nám voliči dajú túto možnosť. 

Sme malá krajina, ale keďže spĺňame krité-
riá, o ktorých som hovoril, mohli sme si do-
voliť prijať suverénne rozhodnutia. Nebolo 
rozhodnutie o stiahnutí vojakov z iraku suve-
rénne? A nebolo rozhodnutie o tom, že ne-
uznáme Kosovo, lebo to považujeme za poru-
šenie medzinárodného práva, suverénne? A 
nebolo aj suverénne rozhodnutie Slovenskej 
republiky v tomto svetle, že sme povedali, že 
priorita je pre nás Afganistan, lebo to je spo-
ločná aktivita NAtO a je treba bojovať proti 
medzinárodnému terorizmu a extrémizmu? 
toto je suverénna zahraničná politika. Mys-
lím si, že ak v nej budeme pokračovať, nemá-
me sa za čo hanbiť. Samozrejme, podčiarkujem 
desaťkrát – Európska únia zostáva pre Slovensko 

základným prostredím, určujúcim každodenné 
reálie našej krajiny a občanov, tak ako je NATO 
základom našej bezpečnosti. SMER-SD sa však 
musí zaviazať aj k niečomu inému. Musíme sa 
zaviazať, že nikdy nezneužijeme tému národno-
štátneho záujmu na úzke stranícke účely. Tu vždy 
bol súlad, pokiaľ išlo o zahraničnopolitickú orien-
táciu tejto krajiny. Prvýkrát tento súlad porušila 
opozícia, keď nás vydierala v súvislosti s Lisabon-
skou zmluvou. Všetci im to odpustili. Predstavte 
si, že by sme my vydierali nejakú vládu v otázke 
Lisabonskej zmluvy tlačovým zákonom alebo po-
dobnými vecami, ktoré s Lisabonskou zmluvou 
nemali nič spoločné. Predstavte si, že by SMER 
odmietol podpísať celospoločenskú zhodu na 
potrebe zaviesť na Slovensku euro. Všetci podpí-
sali – dôchodcovia podpísali, odborári podpísali, 
mestá podpísali, študenti podpísali, všetci podpí-
sali, čo len mohli, vyššie územné celky podpísali, 
jedine slovenská opozícia odmietla podpísať. Za-
väzujeme sa – nikdy nebudeme zneužívať národ-
noštátnu tému na úzke stranícke ciele. Ak pôjde 
o štát, ak pôjde o národ, zaberieme, či budeme v 
opozícii, alebo budeme vo vláde. Veľmi otvore-
ne chcem úplne na záver hovoriť o hrozbách, 
ktoré sú spojené s útokmi proti slovenskej 
štátnosti a hrozbách, ktoré spochybňujú 
povojnové usporiadanie. Rovnako chceme 
hovoriť veľmi otvorene aj o hrozbách, spoje-

ných s nárastom veľkomaďarského šoviniz-
mu a extrémizmu. Zaväzujeme sa dôsledne 
chrániť suverenitu Slovenskej republiky. Dô-
sledne. Akonáhle bude mať niekto záujem 
ohrozovať suverenitu nášho štátu, použijeme 
všetky legitímne prostriedky, ktoré v moder-
nom svete, v priestore Európskej únie dáva 
Slovenskej republike medzinárodné právo. 
Dôsledne budeme chrániť štátne symboly 
Slovenskej republiky, používanie slovenské-
ho jazyka ako štátneho jazyka pri plnom reš-
pektovaní práv príslušníkov národnostných 
menšín. 
Myslím si, že jazykový zákon, ktorý bol schválený, 
je toho dobrým príkladom, ako sa vieme postaviť 
za slovenský jazyk bez toho, aby sme ohrozovali 
používanie jazykov príslušníkov národnostných 
menšín. Určite budeme chrániť územie pred po-
kusmi exportovať prejavy extrémizmu a neznášan-
livosti. Nebudeme tolerovať, ak by sa nám náho-
dou stalo, že opäť sem prídu nejakí uniformovaní 
ľudia a budú robiť politiku, ktorá je napojená na 
extrémizmus, bude musieť príslušné minister-
stvo, príslušné zložky proti takémuto niečomu 
tvrdo zasiahnuť. A budeme používať diplomatické 
nástroje. Nebolo to jednoduché, ale Európska 
komisia potvrdila, že rozhodnutie odoprieť vstup 
maďarskému prezidentovi pánovi Sólyomovi na 
územie Slovenskej republiky bolo legitímne a v 

súlade s európskym právom. Ale nebudú nám 
chodiť na Slovensko oslavovať maďarskú štátnosť 
21. augusta, kedy bol deň, spojený s príchodom 
vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. A hlavne to 
nebude na území Slovenskej republiky v sloven-
skom meste, ktoré odmieta umiestniť sochu Cyri-
la a Metoda, ale zato sochu kráľa Štefana dalo na 
prekrásne miesto, na miesto, ktoré by skôr patrilo 
Cyrilovi a Metodovi. Toto nebudeme rešpektovať. 

Rovnako sa zaväzujeme, že budeme obhajo-
vať záujmy Slovákov žijúcich v zahraničí. Mali 
sme na to dobrú príležitosť v Mlynkoch, kde 
sme podporili aj finančne, urobili sme veľa 
rozhodnutí. Bezpochyby budeme chrániť bo-
hatú slovenskú históriu. A tak, ako sme to 
robili doteraz, budeme to robiť aj ďalej. Bude-
me si dôstojne pripomínať významných pred-
staviteľov a udalosti, ktoré sú spojené so Slo-
venskom, jeho históriou a jeho minulosťou. 
Štyri roky je doba, ktorá prináša aj ťažké chvíle, 
aj chyby. A urobili sme aj chyby, ale nikdy sme 
netvrdili, že chyby sme neurobili. Za chyby sme aj 
pykali a za chyby sme vyvodzovali aj prísnu zod-
povednosť. Napriek tomu po štyroch rokoch vlád-
nutia považujem SMER-SD za záruku istoty a sta-
bility v ťažkých časoch. Bezpochyby je SMER-SD 
garanciou kontinuity sociálneho vývoja a silného 
štátu. SMER je tu pre ľudí a je tu za Slovensko.“

volebný program strany SMEr – sociálna demokracia ...

informácie o finančných prostriedkoch vy-
nakladaných na volebnú kampaň jednot-
livých politických strán dokážu podráždiť 
mnohých z nás. Na jednej strane dostá-
vajú politické strany od štátu nemalé fi-
nančné prostriedky na svoju činnosť a na 
strane druhej ich vyslovene premrhajú na 
financovanie volebnej kampane. Predpo-
kladám, že pri schvaľovaní financovania 
politických strán zo štátnej pokladnice po-
slanci určite neargumentovali tým, že ich 
použijú na kupovanie billboardov, nezmy-
selných letákov predstavujúcich poslan-
cov len v ružových farbách, ako aj na te-
levízne a rozhlasové spoty ubezpečujúce 
občanov, že len tá ich strana je tá pravá.
Volič po oboznámení sa s takmer nesplniteľ-
nými sľubmi viacerých politických strán, ktoré  
usilujú o jeho priazeň, môže mať pocit, ako-
by všetci chceli len jeho dobro. Ani zmienka o 
tom, že im ide aj o získanie moci a naplnenie 
svojich veľmocenských ambícií. Je prirodze-
né, že vládnucej garnitúre pritom nestačí len 
sľubovať, tá v predvolebnej kampani predkla-
dá svojim voličom aj odpočet zo svojho vládnu-
tia. Aj z tohto pohľadu je dobré, keď sa voličom 
v predvolebnej kampani pripomenie správanie 
ostatných kandidujúcich politických strán v 
období ich vládnutia. Zrejme i preto v súčas-
nosti najsilnejšia vládna strana SMER-SD, v re-
akcii na mnohokrát nesplniteľné predvolebné 
sľuby SDKÚ-DS, KDH a SMK občanom pripo-
mína výsledky ich takmer osemročného pravi-
cového vládnutia. Predseda vlády a SMER-
SD Robert Fico v súvislosti s prezentáciou, 
často až ľavicovej politiky zo strany pra-
vicových strán upozorňuje na vysoký stu-
peň ich pokrytectva. Otvorene varuje obča-
nov pred týmto pokrytectvom a odporúča im, 
aby falošné sľuby politikov SDKÚ-DS, KDH a 
SMK porovnali s ich konkrétnymi krokmi, kto-
ré uskutočnili, keď boli pri moci. Pre obča-
nov mali len politiku uťahovania opaskov, pri-
čom oni samotní si prijímali zákony, z ktorých 
majú dodnes najväčší osoh naši zbohatlíci a 
zahraničný kapitál, ovládajúci pomerne veľ-
kú časť slovenskej ekonomiky. Preto len veľ-
mi ťažko sa dá uveriť falošným sľubom či už 
Ivety Radičovej, Jána Figeľa, alebo Pála Csá-
kyho, ktorí usilujú o priazeň slovenského voli-
ča, o tom, že chcú, aby sa všetci naši obča-
nia mali lepšie. Chcú sa len opäť dostať k moci 
a sprivatizovať aj to málo, čo sa podarilo sú-
časnej vládnej koalícii zachrániť v rukách štátu. 
Keby im skutočne išlo o zlepšenie sociál-
nych podmienok občanov, mali jedinečnú 
príležitosť dokázať to počas svojho osem-
ročného vládnutia. Pokiaľ sa domnievajú, 
že slovenskí voliči sa dajú ohlúpnuť a výme-
nou Mikuláša Dzurindu za Ivetu Radičovú, Pav-

la Hrušovského za Jána Figeľa a Bélu Bugára 
za Pála Csákyho budú považovať za dostatoč-
ný prerod týchto strán, sú na veľkom omyle. 
Náš občan je vzdelaný, v politickom boji skú-
sený a rozhodne nezabúda. Pravici nepomô-
že víťazstvo pravice v Maďarsku, ale ani vý-
sledky niektorých verejných prieskumov, ktoré 
majú zrejme za cieľ navodiť atmosféru nevy-
hnutnosti nastolenia pravicovej vlády aj na Slo-
vensku. V médiách síce majú pravicové vlády 
silného spojenca, žiaľ súčasné strany vládnej 
koalície pôsobenie médií dlhodobo podceňu-
jú a nemajú svoje elektronické médium tak ako 
v posledných parlamentných voľbách, mediál-
na kampaň nemusí byť rozhodujúca. V prípa-
de, že volebné programy koaličných strán 
budú na stretnutiach s občanmi prezento-
vať osobne ich lídri Robert Fico, Ján Slo-
ta a Vladimír Mečiar dá sa predpokladať, 
že aj napriek silnému opozično-mediálne-
mu tlaku  opätovne oslovia voličov a získa-
jú si ich priazeň. 
Jednou z možností zníženia nákladov politic-
kých strán na voľby do NR SR, by podľa môj-
ho názoru, mohol byť aj prechod od pomerné-
ho volebného systému k väčšinovému, s viac 
mandátovými volebnými obvodmi. Pri súčas-
nom  pomernom systéme totiž stranícke cen-
trály a ich sponzori vyčleňujú na  zviditeľnenie 
vo volebnej kampani mnohokrát až nehorázne 
veľké množstvo peňazí. Na nič nehovoriacich 
a často aj duševne prázdnych billboardoch 
dobre zarobia majitelia rôznych agentúr,  kto-
rí sú pritom väčšinou priamo prepojení na stra-
nícke štruktúry. Mnohí z nich sa nakoniec aj 
vďaka takto získaným majetkom následne sa-
mi stávajú vplyvnými politikmi týchto strán. Ne-
budem ich menovať, pretože ich všetci dobre 
poznáme. Kandidátske listiny politických 
strán pritom pripomínajú v minulosti tak 
kritizovanú jednotnú kandidátku Národné-
ho frontu. Oproti obdobiu socializmu mô-
žeme pozitívne hodnotiť len existenciu plu-
rality strán (v tohtoročných voľbách do NR 
SR kandiduje až 18 strán.). Okrem voleb-
ných lídrov, ktorí väčšinou rozhodujú o voleb-
nom výsledku,  strácajú sa pri  našom rozho-
dovaní ďalší kandidáti politických strán. Takže 
stačí, aby strana mala jednu výraznú verejne 
uznávanú osobnosť a ostatní kandidáti strany 
sa s nim úspešne zvezú. Keďže sú mu vďač-
ní, zo začiatku jeho rozhodnutia prijímajú s pat-
ričnou úctou a pokorou. Postupne však začí-
najú zabúdať. Po dvoch úspešných volebných 
obdobiach, v ktorých len dvíhali ruky v parla-
mente podľa pokynov straníckej centrály, za-
čínajú si už dokonca myslieť, že sú pre stra-
nu nenahraditeľní a tí menej chytrí nevďačníci 

sa dokonca domnievajú, že sú aj nedocene-
ní. Otvorene sa však prejavia až po vynúte-
nom prechode strany do opozície. Na vine je 
podľa nich práve ten, komu v skutočnos-
ti môžu ďakovať za to, že mohli bez osob-
ných zásluh za nadštandardný plat sedieť 
v poslaneckých ľaviciach. Keďže neradi by 
prišli o výhody plynúce z ich postavenia vo 
vysokej politike, najprv sa usilujú postúpiť 
v rebríčku straníckych funkcionárov vlast-
nej strany. Niektorí sa dokonca snažia nahra-
diť aj toho najvyššieho, pričom ako jediný z ich 
strany bol i zostáva osobnosťou, ktorá má vo-
ličský potenciál. Väčšinou im tento, z ich po-
hľadu, akoby ušľachtilý zámer nevyjde. Keď-
že sa cítia nedocenení, nezostáva im nakoniec 
nič iné ako založiť si novú stranu. Predpokla-
dajú pritom, že si aspoň na začiatku vyárendu-
jú predsednícku stoličku. V prípade, že sa pri 
zakladaní novej strany zídu viacerí s podobný-
mi úmyslami, keď stranu aj založia, nakoniec ju 
postupne rozložia a založia ďalšie strany. Také-
to príklady na našej politickej scéne nájdeme 
tiež. Zo súčasnej politickej scény sú to najmä 
predseda Smeru-SD Robert Fico a predseda 
ĽS-HZDS Vladimír Mečiar, bez ktorých sa len 
veľmi ťažko dá predstaviť úspešný volebný vý-
sledok týchto strán. V súvislosti s nadchá-
dzajúcimi voľbami je aj preto veľmi zaují-
mavé vyhlásenie V. Mečiara, že ĽS-HZDS 
nemieni robiť „bombastickú kampaň“, že 
uprednostňuje kontakt s voličmi. Zrejme 
V. Mečiar po menej úspešných volebných vý-
sledkoch opäť prišiel na to, že pri presviedčaní 
občana je najlepšia osobná argumentácia. Pri-
tom nevyžaduje astronomické sumy peňazí na 
financovanie volebnej kampane. 
Doterajšie volebné výsledky ukazujú, že pri po-
mernom volebnom systéme preferenčné hlasy 
len v ojedinelých prípadoch ovplyvnili zvolenie 
jednotlivých poslancov NR SR. To je jeden z 
ďalších dôvodov, prečo by naši politici po par-
lamentných voľbách mali pouvažovať o zmene 
nášho volebného systému. Domnievam sa, že 
prechodom na väčšinový volebný systém by sa 
do Národnej rady SR dostali len schopní, vše-
obecne verejne uznávaní politici s prirodzenou 
autoritou. Slovenský parlament by sa potom 
možno aj zbavil „poslušne hlasujúcich“ po-
slancov. Všetci by sa pri voľbách osobne mu-
seli usilovať o získanie dôvery voličov, nesta-
čil by jeden silný stranícky kandidát. Myslím si 
tiež, že funkčné obdobie poslancov, a to nielen 
NR SR, ale všetkých zastupiteľstiev, by sa malo 
ohraničiť dvomi po sebe idúcimi volebnými ob-
dobiami. Som presvedčený, že dlhodobým po-
bytom v poslaneckých laviciach, aj vzhľadom 
na nadštandardné finančné ohodnotenie (naj-
mä v NR SR), strácajú bezprostredný kontakt s 
občanmi, ktorí im dali svoj hlas.

voličov nevymeníme, zmeňme systém
VLADiMÍR DOBROViČ

Slovensko je v doprave slabé
V rokoch 1996 – 1998 za vlády Vladimíra Mečiara bolo 
odovzdaných skoro 100 kilometrov diaľnic. V rokoch 1998 
– 2002 a potom následne do roku 2006 bolo za dve Dzurin-
dove vlády odovzdaných necelých 40 kilometrov, do ktorých 
sú zarátané aj diaľničné privádzače. Naplno sa tak odkry-
la v praxi chyba pri zastavení výstavby po roku 1998. Ako 
pripomenul predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar, diaľnice 
pomáhajú regiónom až do okruhu 50 kilometrov od okolia, 
kam vedú. Podľa kandidáta na poslanca za ĽS-HZDS JOZEFA 
PAVÚKA, člena predstavenstva železničnej spoločnosti Cargo 
Slovakia a dlhoročného predsedu Klubu dopravy, sú opäť cieľovou 
skupinou stávajú aj železnice. Tie v poslednom období prechádzali 
cestou stabilizácie, ale hospodárska kríza zasiahla naplno aj ten-
to sektor. V novom roku vláda poskytla návratnú finančnú dotáciu 
železničnej spoločnosti Cargo, ale aj Železniciam Slovenskej re-
publiky. Bolo podaných viacero návrhov, prebehla nová legislatíva 
– zákon o doprave na dráhach. 
Prioritou je okamžite zaviesť nové ekonomické nastavenie celého 
železničného sektora. Dôležité je zachovanie dominantného po-
stavenia štátu v príslušných železničných spoločnostiach, čo vidno 
aj v súčasnej snahe o vytvorenie holdingu. Štát nemôže prísť o 
dominanciu v železničných spoločnostiach, lebo je to jedna z 
posledných výrazných štátnych aktív, ktoré ešte sú. Zákon o 
dráhach určuje, aby bol prenos kompetencií v oblasti železničnej 
osobnej dopravy na vyššie územné celky. Tento proces bude veľ-
mi dôležitý a aj bolestný pre samosprávu. Takže bude potrebné 
dozerať na to, aby prechod na vyššie územné celky bol efektívny a 
občan ho výrazne nepocítil. Keďže PPP projekty sú dnes jedinou 
cestou, akou mohla vláda garantovať výstavbu diaľnic, J. Pavúk 
ich podporuje. Podľa jeho slov bola ĽS-HZDS hnacím motorom 
výstavby diaľnic a trvajú na ich výstavbe aj naďalej. Zdôraznil, že 
„v katastrofálnom stave sú cesty druhej a tretej triedy, kto-
ré sú dnes v kompetencii vyšších územných celkov. Aj tu sa 
musí teda pomôcť, lebo ľudia sa nebudú prepravovať iba cez 
diaľnice. Preto sú dôležité aj cesty nižších kategórií.“ V ostat-
ných oblastiach dopravy vidí J. Pavúk v letectve nielen problémy 
letiska v Bratislave, ale veľký dôraz je podľa neho nutné klásť aj 
na dopravnú dostupnosť, čo sa týka leteckej dopravy pre regióny. 
Ako zdôraznil, srdce Slovenska – Banská Bystrica – Zvolen, z tejto 
oblasti nie je žiadna letecká linka do hlavného mesta a inam. Ľudia 
sa musia vždy sťahovať do Bratislavy, alebo až do Viedne, Varšavy 
a Prahy, aby našli letecké spojenie ďalej.  StANiSLAV HáBER
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Ukrytá miešačka
Že mladí sociálni demokra-
ti nežijú iba pre politiku, do-
kázali pred niekoľkými dňa-
mi na brehoch vodnej nádr-
že Domaša. V stredisku Val-
kov sa zišli z okresov Stropkov, 
Svidník, Bardejov, Medzilabor-
ce a Sabinov, aby v spoluprá-
ci so starostom Bžian pomohli 
s vyhrnutými rukávmi v prípra-
vách známej rekreačnej loka-
lity na blížiacu sa letnú sezó-
nu. Za jediný deň stihli vyčis-
tiť viac ako jeden kilometer plá-
ží, za čo sa im ušla odmena v 
podobe 20 plných vriec rôzne-
ho odpadu. Od všetkých typov,  
druhov a veľkosti fliaš, cez za-
budnuté odevy a ďalšie podob-
né „dary“, až po unikátny ob-
jav. Podarilo sa im totiž nájsť 
aj dobre ukrytú železnú kostru 
miešačky na betón, ktorú si 
nejaká dobrá duša schovala až 
príliš starostlivo. Bubon a elek-
tromotor zatiaľ mladí demokrati 
neobjavili, pretože si lámu hla-
vu nad tým, ktože to môže cho-
diť na dovolenky k vode s mie-
šačkou...

lampióny štedrosti
V predvečer 1. mája sa polo-
žili základný kameň novej tra-
dície dobročinnosti v Stropko-
ve. Prevažne mladí ľudia z ta-
mojších združení Zveľaďujeme 
Stropkov, Ohnivé srdce lásky, 
Yuven a Východoslovenské-
ho ochranárskeho združenia 
dali hlavy dokopy, spojili svo-
je sily a pustili sa o organizova-
nia dobročinného lampiónové-
ho sprievodu, výťažok ktorého 
bol určený pre členov miest-
nej organizácie Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých. 
Ako získali peniaze? Do výroby 
samotných lampiónov sa pus-
tili žiaci tamojších základných 
škôl, tie sa potom predávali 
účastníkom sprievodu. Okrem 
toho organizátori zabezpečili aj 
tzv. lietajúce lampióny, vyrobe-
né na základe tradičného čín-
skeho výrobného postupu. A 
keďže v sprievod vyhrával rez-
ké pochody aj 20 členný dy-
chový orchester, o dobrú nála-
du bolo postarané.

bohatá noc na hrade
Tohtoročnú turistickú sezónu 
odštartovali v Ľubovnianskom 
múzeu prakticky už v nedeľu 2. 
mája „Návratom duše a srdca 
do kostolíka“. Teda návratom 
zrekonštruovaného ikonosta-
su a zvonu do tamojšieho kos-
tolíka v skanzene a ich znovu-
posvätenia, v spojení so svet-
ským rytierskym turnajom na 
hrade. Predohrou k Medziná-
rodnému dňu múzeí a galérií 
bude Noc v múzeu z piatku 15. 
mája (bohatý program nočnej 
prehliadky múzea a skanze-
nu), v ktorej si budú merať svo-
je sily, umenie a chrabrosť šer-
miari Rádu sv. Michala a soko-
liari sv. Bavonna. Už o dva dni 
neskôr, v pondelok 17. mája sa 
sokoliari predstavia opäť v rám-
ci sviatku múzeí. Tentokrát im 
budú pomáhať ukážkami svo-
jej činnosti a tvorby ľudoví re-
meselníci. Pre návštevníkov je 
však prichystaná aj prehliadka 
tradičných ľudových krojov z 
okolitého podhradia.

Stranu pripravil 
MiLAN ORSZáGH

Na snímke zľava predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, premiér SR 
Robert Fico, predseda Krajského súdu v Prešove Igor Burger a ministerka 
spravodlivosti Viera Petríková. FOTO TASR - František Iván

Po dvanásť rokov trvajúcej stavebnej 
rekonštrukcii a záchrannému „haseniu“ 
na poslednú chvíľu, bol vo štvrtok 6. 
mája komplex Krajského súdu v Pre-
šove oficiálne odovzdaný do užívania. 
Rekonštrukcia historickej pamiatky pa-
láca Klobušických, nachádzajúcej sa v 
centre mesta, síce po predchádzajúcej 
príprave začala v roku 1998, ale vtedaj-
ší čerstvý šéf slovenského súdnictva 
začal robiť všetko pre to, aby stavba 
postupne „zaspala“. Jednoducho, pra-
covne najväčší a dnes najkvalitnejší 
krajský súd v republike sa mu nepáčil a 
preto sa rozhodol ho zlikvidovať. 
Po štvorročnej prestávke sa vďaka prevza-
tiu žezla štátu vládou Roberta Fica rekon-
štrukčné práce rozbehli na plný plyn. V 
tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že 
pridelenie finančných prostriedkov na zá-
chranu tohto chátrajúceho majetku sloven-
ského súdnictva, ktorého časť sa dostala 
do totálne havarijného stavu, patrilo medzi 
prvé rozhodnutia novej vlády, ktorá pocho-
pila vážnosť situácie.  
Štartu riadneho užívania budovy sa zúčast-
nili predseda vlády Robert Fico, podpred-
sedníčka vlády a ministerka spravodlivosti 
Viera Petríková, predseda Najvyššieho 
súdu SR a predseda súdnej rady Štefan 
Harabin, poslanec NR SR Stanislav Kubá-
nek a ďalší významní hostia. Všetci vysoko 
ocenili snahu vedenia krajského súdu o 
znovurozbehnutie a dokončenie stavby nie-
len v časoch Ficovej vlády, keď už peniaze 
boli, ale najmä v období Lipšicovych likvi-
dačných snáh. Mimochodom, daňových 
poplatníkov stáli Lipšicove „úsporné opat-
renia“ na tejto stave približne 130 miliónov 
korún. Vďaka jeho postupu proti prešov-
skému krajskému súdu a najmä jeho pred-
sedovi JUDr. igorovi Burgerovi (iba preto, 

že si dovolil nesúhlasiť s niektorými Lipšico-
vymi doslova diletantskými rozhodnutiami, 
vďaka ktorým sa naše súdnictvo zmenilo 
na rýchlo sa potápajúci Titanik a dôsledky 
tohto stavu sa musia riešiť ešte dnes), Slo-
vensko iba o povestný vlas neprišlo o jednu 
z najkrajších ukážok umeleckej štuky, ktorá 
je dielom talianskych majstrov a zdobí prie-
čelie budovy. Štvorročná prestávka v sta-
vebných prácach predražila jej záchranu a 
reštaurovanie o päť miliónov.
Robert Fico vo svojom otváracom príhovo-
re zdôraznil, že odovzdanie tejto budovy, 
ktorej rekonštrukcia stála približne 11 mili-
ónov eur, je vlastne dar vlády slovenskému 
súdnictvu, aby mohlo pracovať kvalitnejšie, 
aby aj samotní sudcovia a zamestnanci 
krajského súdu s najrozsiahlejšou agen-
dou na Slovensku mohli pracovať v dôstoj-
ných podmienkach. Pri tejto príležitosti 
si zaspomínal aj na svoje právnické 
časy, keď cestoval po svete a pri kaž-
dej návšteve niektorej tamojšej budovy 
súdu cítil veľký handicap slovenských 
sudcov, ktorým chýbalo a v mnohých 
prípadoch ešte stále chýba dôstojné 
a slušné prostredie. Vynovená budova 
prešovského krajského súdu však nie 
je iba darom slovenskému súdnictvu. 
Je zároveň aj darom všetkým Prešovča-
nom, ktorí po desaťročiach chátrania ob-
jektu dostali od terajšej vlády prekrásnu 
historickú pamiatku v centre mesta, ktorú 
našťastie, nestihla premeniť bývalá „modrá“ 
vláda v bezcennú ruinu. 
Keďže v priebehu otváracieho aktu ho-
vorili vrcholní funkcionári slovenskej 
spravodlivosti nielen o stavebnej, ale aj 
o odbornej problematike slovenských 
súdov a ich súčasnej situácii, k tejto 
udalosti sa vrátime v niektorom z na-
šich nasledujúcich vydaní. 

významný dar slovenskému súdnictvu

Určite už nikto nespočíta, do koľkých akcií proti 
niečomu (alebo niekomu?) sa za ostatných 20 ro-
kov zapojili rôzni ochranári, aktivisti, „treťosektorá-
ci“ a podobné skupiny. A ktože dnes vie, koľkýkrát 
sa už snažia tulčícki Vlci bojovať proti výstavbe 
nádrže na pitnú vodu pre východné Slovensko v 
lokalite tichý Potok. Nič proti ich zapojeniu do pro-
testov proti novej kategorizácii (tzv. zonácii)  po-
zemkov v tatranskom národnom parku, z ktorej na 
hony cítiť túžbu po nesmierne veľkých peniazoch. 
Všetky tieto protesty však majú spoločnú črtu – sú 
proti, ale nenavrhujú vhodnejšie a racionálnejšie 
riešenia. Potreba pitnej vody sa bude, či chceme 
alebo nie, postupne zvyšovať a výstavba novej ná-
drže by vlastne predišla totálnemu smädu v pravý 
čas. Rovnako je každému jasné, že turistický ruch u nás 
nepohneme dopredu, kým sa nebudú realizovať nové a 
veľké projekty, nezaostávajúce v ničom za súčasnými 
podmienkami turistického priemyslu kontinentu a sveta. 
Bratislavský protest a rôzne petície však neriešia práve 
túto dilemu: Keď nie vo Vysokých Tatrách a a nie takto, 
kde teda na Slovensku a ako?  Národ treba nakŕmiť, ná-
rod treba napojiť, ale nikto zo zelených či vlkov nechce 
odísť žiť mimo civilizácie kdesi (napríklad) do nedotknu-
tých Polonín či iných kútov Slovenska a živiť sa korien-
kami alebo pestovaním „čistých“ potravín. Zriecť sa 
elektriny a plynu, zriecť sa toaletného papiera a mydla, 
o televízii či internete ani nehovoriac. 
V rovnakých šľapajach, ako sa zdá, kráča aj vedenie 
mesta Prešov. Úradujúci primátor síce za „svoje“ štyri 

roky žiadny strategický  projekt v ekonomickej či výrob-
nej sfére nezačal, ale podobne ako ľudia, ktorých sme 
spomínali, je zásadne proti všetkému, čo by mohlo mes-
tu a jeho občanom v najbližších i vzdialených rokoch po-
môcť. Ťažko povedať či na radnici vládne železnou ru-
kou alebo jeho systém taktického riadenia „jeden krok 
vpred – dva nazad“ prijali jeho podriadení s nadšením 
alebo aspoň s útrpným osvojením si takýchto postupov. 
Už tretí rok bojuje s Hagyariho vedením mesta odborník 
na bezpečnú a vysoko ekologickú likvidáciu komunál-
neho a nebezpečného odpadu Ing. Štefan Hanigovský, 
ktorý najskôr chcel postaviť jednu z najmodernejších a 
ekologicky najčistejších spaľovní s výkonom, ktorý by 
pokrýval reálnu potrebu aj o niekoľko desaťročí. Po már-
nom zdolávaní kopca protivenstiev a intríg sa nakoniec 
rozhodol pre totálnu modernizáciu a rozšírenie kapacity 
na okraji jednej z priemyselných zón mesta existujúcej a 
fungujúcej spaľovne nebezpečných odpadov.  Protiven-
stiev zo strany vedenia mesta však neubúda ani napriek 
tomu, že Hanigovského projekt je v štádiu konečného 
schvaľovania zainteresovaných odborných orgánov, 
ktoré, v prípade že Slovensko je skutočne právnym  
štátom, dopadne v prospech spaľovne. Pretože odbor-
níci naopak vítajú Hanigovského projekt ako projekt, 
ktorý má výrazne podporiť „zelenú budúcnosť“ jednej 
z oblastí Slovenska. Nezmyselné a doslova primitívne 
argumentovanie vedenia radnice že spaľovňu nechcú 
za žiadnu cenu, pripomína obohrávanie starej platne, z 
ktorej už nepočuť melódiu, iba nepríjemný uši trhajúci 
praskot.  Toto stanovisko je postavené na hladine „nula 

argumentov“ proti, keďže proti takému prepracované-
mu projektu s maximálnou ekologickou bezpečnosťou 
sa jednoducho protiargument nedá nájsť. 
A tak namiesto podpory napredovania mesta, je 
možné hodnotiť činnosť terajšieho vedenia mes-
ta (kompletného, bez jedinej výnimky) tak, že si 
nedovidí ani na špičku nosa, nie to ešte hovoriť o 
strategických víziách rozvoja tretieho najväčšieho 
sídla Slovenska a modernizácii hoci aj jeho odpa-
dového hospodárstva. Čo je to vlastne za politická 
línia? Moderná „á la Hagyari“? Alebo tlačiaca mesto 
opäť dozadu rovnako, ako za čias vládnutia „modrého“ 
vedenia mesta? Jedno je isté, takéto negatívne postoje, 
ktoré bez akejkoľvek argumentácie a návrhov na lepšie 
riešenie (podobne ako protesty vlkov a „ochrancov“) ani 
mestu, ani jeho vedeniu dobré meno nerobia. Naviac, 
prečo obyvateľom svojho mesta (ktoré mimochodom 
nemá vlastnú skládku komunálneho odpadu a ten sa za 
ťažké peniaze vyváža relatívne dosť ďaleko) chystajú bu-
dúcnosť zavalenú odpadkami? 
Nedávne televízne reportáže z tzv. „odpadového 
hospodárstva“ Pekingu, v ktorých sme mali mož-
nosť vidieť, ako tamojšie supersmetisko postreku-
jú „voňavkovými“ delami, pretože v dobrej polovici 
mesta sa už nedá pre smrad nielen otvoriť okno, 
ale ani dýchať, dávajú za pravdu Hanigovskému, 
nie Hagyarimu. Smrad a infekčné choroby, šíriace 
sa z nedokonalých skládok komunálneho odpadu 
totiž nepoznajú nielen hranice, ale ani kľučky para-
grafov a intríg...

JedeN KroK doPredu, dva Nazad

vysoko tvorivý akademický Prešov
Študenti slovenských vysokých škôl sa 1. mája stretli v Prešove, aby spoločne strávili 
tvorivý týždeň na prehliadke toho, čo dokážu v kultúrnej oblasti. V ich úsilí im výdatne 
pomohli dva študentské súbory z Poľska (Teatr Bob a Teatr KTO Quijotage) i Českej 
republiky (Skupina Handa Gote, nový pražský cirkus). Tohtoročný Akademický Prešov 
2010 však nebol zameraný iba na divadlo, na programe bola aj vlastná literárna tvorba či 
súťaž v umeleckom prednese, ktorá by mala pomôcť nádhernej „Záborského“ slovenčine  
opäť sa dočkať lepších časov. Súčasťou akademického festivalu kultúry bolo aj množstvo 
sprievodných podujatí, medzi ktorými dominovala Univerzita umenia a vedy, ale záujem 
študentov vzbudil aj seriál besied s poprednými slovenskými literátmi a dramatikmi, reži-
sérmi a novinármi z oblasti kultúry. A nemožno zabudnúť ani na rad tvorivých dielní, ktoré 
viedli ako špičkoví pedagógovia, tak aj špičkoví herci. Keďže súťaže a projekty prebiehali 
v rôznych častiach Prešova, vysokoškolákov bolo celý týždeň  plné mesto a mnohí Pre-
šovčania ich tradičné i avantgardné kultúrne prístupy úprimne oceňovali. 

Šesťdesiatpäť rokov mieru
Mnohí z našich seniorov pamätníkov, ale s nimi aj celý kultúrny svet si v 
týchto dňoch pripomínajú 65. výročie porážky najhroznejšieho a najne-
ľudskejšieho režimu, aký na zemi existoval v celých doterajších dejinách 
ľudstva. Práve toto výročie má však zároveň aj inú dimenziu, ktorá stojí 
za pozornosť nielen historikov, ale všetkých žijúcich ľudí v našej stredo-
kontinentálnej lokalite. tých 65 rokov mieru je v strednej Európe pravde-
podobne najdlhším obdobím bez bitiek, bojov a vojen od chvíle, kedy tu 
vkročil prvý človek. Vážme si tento stav všetci bez výnimky, či ide o mla-
dých alebo narodených pred či na sklonku 2. svetovej vojny. A spomeňme 
si v týchto dňoch na všetkých, ktorí pre dosiahnutie tak vzácneho obdobia 
mieru obetovali svoje životy. Cyklus pripomenutia si výročia porážky fašizmu 
odštartovali na východnom Slovensku už v prvý májový deň  v areále starej ko-
šickej magnezitky. „Boje o Košice“ pripravili pre verejnosť členovia tamojšieho 
klubu vojenskej histórie Cassoviacorps, v spolupráci s ďalšími klubmi v SR a ČR. 
Bojovalo sa s dobovými ručnými i samohybnými zbraňami, vybuchovali granáty a 
nálože, ale najväčší „bengál“ narobili slávne kaťuše, ktoré sa podstatnou mierou 
pričinili o konečnú pozemnú porážku fašistov. Pre chlapcov každého veku však 
bolo určite najväčším zážitkom sledovať boje vo vzduchu, kde lietali ako nemec-
ké, tak aj sovietske stíhačky a predvádzali úžasne verné vzdušné súboje. Na celé 
toto vojnové divadlo mali diváci voľný vstup a na tieto zážitky určite dlho nezabud-
nú! V súvislosti s výročím ukončenia 2. svetovej vojny pripravuje podobnú akciu 
aj prešovská Krajská rada Združenia slovanskej vzájomnosti a obec Haniska (pri 
Prešove) na nedeľu 16. mája. Spoluorganizátorov majú viacerých, od Klubu Čes-
kého pohraničia východné Slovensko a odbojárov zo Zlatej Bane po členov pre-
šovskej Asociácie policajtov vo výslužbe. Už v nedeľu predpoludním sa uskutoční 
overtúra spomienok vo Veľkej Lodine, kladením vencov pre obete Banderovych 
hrdlorezov. V poradí už 4. ročník Dňa spomienok na hrdinov protifašistického 
odboja a obrancov vlasti začne  o 15. hodine v novobudovanom oddychovo-zá-
bavnom areále Oáza v obci Haniska, pod Furčou (bývalé parkovisko pre Borkut).  
Okrem bohatého kultúrneho programu, v ktorom vystúpi množstvo rôznych sú-
borov, budú aj tu ukážky historických bojov v príprave a réžii členov klubu vojen-
skej histórie Dukla (Boj o Furču), pre mládež budú prichystané turisticko-branné 
a vedomostné súťaže, v programe budú aj ukážky poskytovania prvej pomoci, 
ktoré pripraví SČK. Záver bude patriť symbolickej partizánskej vatre, ktorá by 
mala vzbĺknuť približne o 18. hodine. Pre všetkých, ktorí sa chystajú stráviť na 
tejto akcii celé popoludnie a teda poriadne vyhladnú na čerstvom vzduchu v lone 
prírody,  je pripravené občerstvenie. 
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Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

Od našich južných susedov sa 
vehementne šíria hlasy o dvo-
jitom občianstve, ktoré chce 
maďarský parlament chváliť a 
zrejme aj schváli, pre Maďarov 
žijúcich v okolitých štátoch, 
teda aj na Slovensku. Niekto-
ré krajiny EÚ neuznávajú dvojité 
občianstvo, ako napríklad Dán-
sko. Iné majú na dvojité občian-
stvo kritéria a podľa nich ho po-
sudzujú. 
Dvojité občianstvo, ktoré chce 
nastoliť Maďarsko napríklad ne-
bude mať kritérium, že občan, 
ktorý požiada o dvojité občian-
stvo nemusí mať trvalý pobyt v 
Maďarsku a ak sa napríklad 
bude nachádzať v čase volieb 
v Maďarsku, bude môcť aj vo-
liť. Podľa predpokladaného ma-
ďarského zákona o dvojitom ob-
čianstve by mohol každý občan 
maďarskej národnosti žijúci na 
Slovensku požiadať aj o občian-
stvo Maďarskej republiky, rovna-
ko tak aj v Srbsku, Rumunsku, 

na Ukrajine, či Chorvátsku. Ta-
kéto znenie zákona by jasne za-
sahovalo a porušovalo suverenitu 
Slovenska a aj ostatných krajín. 
Budúci predstavitelia novej 
maďarskej vlády zloženej z Fi-
deszu jasne hovoria, že dvoji-
té občianstvo bude ich priori-
ta.
Koncom mája sa aj k týmto otáz-
kam stretne Fidesz a Orbán s po-
litikmi SMK na čele s Csákym. 
Pál Csáky napríklad tvrdí, že dvo-
jité občianstvo bude len na zá-
klade individuálnej žiadosti a 
nebude udeľované masovo. in-
dividuálne žiadosti však budú 
mať masový charakter, o tom 
niet pochýb. Slovensko by ma-
lo už teraz v zárodku tento akt 
porušovania suverenity Slo-
venska iným štátom striktne 
odmietnuť a vôbec o tom ne-
diskutovať. A samozrejme pri-
praviť také legislatívne opatre-
nia, ktoré by tento svojrázny 
maďarský akt eliminovali. Ce-

lý zámer dvojitého občianstva je 
totiž jasným zámerom budúcej 
vlády Fideszu o konfrontáciu v 
strednej Európe, ktorá môže pre-
rásť do nebývalých rozmerov. 
Slovenskí poslanci v Európ-
skom parlamente by tiež mali 
túto maďarskú snahu nastoliť 
na rokovanie europarlamen-
tu, ktorý by jasne upravil ako 
je možno získať dvojité ob-
čianstvo, aspoň jeho základné 
kritéria. Ak sa tak nestane EÚ 
sa ocitne v ďalšej kríze. Sloven-
ský parlament by mal tiež k tomu-
to zaujať jasné stanovisko. Reči o 
zlepšení slovensko-maďarských 
vzťahov sú po takejto priorite Fi-
deszu len mlátením prázdnej sla-
my. A to zrejme nie je posledná 
priorita novej maďarskej vlády 
voči Slovensku a ostatným kraji-
nám, kde žijú Maďari. Ak je toto 
„stavanie mostov“ medzi dvo-
ma krajinami, tak B. Bugár je po-
sledný Mohamed na planéte. A 
Pál Csáky predposledný.

Dvojité občianstvo, ktoré hlásajú Maďari spôsobí:

oHeň v stredNeJ euróPe

Možno si mnohí pamätajú, ako kabinetný eko-
nóm ivan Mikloš jasal a hopsal po slovenských 
televíznych staniciach a vykrikoval „Sme tam!“, 
to akože v EÚ. Za výpredaj slovenského ma-
jetku ho západné média a rajtingové agentúry 
platené z nejakých ostrovov div nevynášali do 
nebies. Na Slovensku vtedy cerila nezamestnanosť 
svoje zuby čo nikoho nezaujímalo, najmenej však 
onoho ekonóma. Skončil tak, ako skončiť musel. 
Ale v opozícii sa nevzdával svojich školometských 
úvah na ekonomické témy. Najprv orodoval a dával 
Ficovej vláde za príklad pobaltské republiky. Keď 
tie vinou podobnej ekonomickej súvahy ako bola 
Miklošova padli doslova na kolená, rýchlo s tým 
prestal. Potom začal šemotiť o maďarskej ceste, 
ktorá akože čaká za Ficovej vlády Slovensko. Slo-
vensko si však nepotrebovalo požičať od MMF a tak 
s touto šuškandou rýchlo prestal. Pozoruhodné je, 
že tzv. mienkotvorné denníky sa vždy začali „opíjať“ 
jeho šepotaním. Aj maďarská cesta Ivana Mikloša 
prestala fungovať. Teraz sa tento „školomet“ chytil 
„gréckej cesty“ a už veselo bubnuje, že Slovensko 
očakáva práve táto cesta. Grécku musí EÚ pomôcť, 
to je jednoduché, pretože „Sme tam!“ Ibaže Ivan 
Mikloš nechce, aby sme pomohli. Tak teda načo 
vtedy tam jasal a hopsal kade chodil? Samozrejme, 
ani Slovensko a ani ostatné krajiny EÚ len tak nepo-
ložia peniaze Grécku do lona, ale budú to viazať na 
podmienky, ktoré vláda pod Akropolou musí splniť. 
Ale Slovensko je pred voľbami a tak školomet sa 

chytil aj tejto slamky a straší len sa tak hory zelena-
jú. Jedinou pravdou je, že sa hory naozaj zelenajú, 
lebo je máj a pravdou je, že voľby tiež budú. Po voľ-
bách zrejme ozelenie I. Mikloš a jeho strana, lebo 
modrá bola, je a bude nanič. Už sme s tou modrou 
„modrali“ osem rokov. Stačilo. 
Vzápätí za týmito „hlbokozmyselnými ekonomic-
kými úvahami školometského ekonóma“ prišla 
správa z Bruselu. Podľa nej Európska komisia pred-
povedá Slovensku a Poľsku najvyšší rast ekonomiky 
v únii v roku 2010, a to 2,7 percenta HDP, pričom 
v celej únii bude len 1 percentný rast. Na rok 2011 
sú predpovede pre Slovensko ešte optimistickej-
šie. Európska komisia vo svojich prognózach ráta 
aj s poklesom nezamestnanosti, hoci len miernym, 
ale ten by mohol byť väčší, ak sa rozbehne výstavba 
diaľnic. Európska komisia brala pri týchto prognó-
zach ohľad na voľby, kedy je tlak na väčšie míňanie. 
Európska komisia radí, aby sa zvýšilo na Slovensku 
úsilie o fiškálnu konsolidáciu, čo znamená, že vláda 
by mala viac šetriť a to hneď po voľbách. Pravda je, 
že svet sa vyvíja tak ako sa vyvíja a nasledujúce roky 
nebudú prechádzkou ružovou záhradou. Ráta s tým 
aj volebný program najsilnejšej slovenskej strany na 
politickej scéne, ktorý nie je symfóniou nezmysel-
ných sľubov a túžob želaní. Z toho jasne vyplýva, 
že súvahy ekonomického „experta“ zo slovenskej 
opozície sú iba predvolebným strašiakom. Postraší 
a po voľbách sa možno poberie niekde do Thajska, 
alebo na Aljašku.

súvahy kabinetného ekonóma

Posledný aprílový deň sa stretli lídri opo-
zície a zistili, že Slovensko sa musí po 
júnových voľbách podrobiť pod vplyvom 
„zlých“ krokov súčasnej vlády vážnym 
zmenám. Hneď na úvod treba povedať, 
že Slovensko sa „nepodrobí“ názorom 
opozičných lídrov, lebo by sa muselo 
„podrobiť“, tak ako sa podrobilo v rokoch 
1998 až 2006, tým, čo tu skutočne vládli 
a nie tým, ktorí vládli len de facto.
Debatu „Z rozprávky do rozprávky“ načal J. 
Figeľ: „Posledné štyri roky boli zmesou vzos-
tupov a pádov, ktoré súvisia ako s domácim, 
tak aj zahraničným prostredím“. Čo to vlastne 
povedal? Nuž, nič. Ale aby predsa len niečo 
povedal tak pokračoval: „Vláda nedokázala 
využiť veľmi dobré východiskové predpo-
klady pre prípravu na krízu, jej prekona-
nie a pre rozvojové impulzy, ktoré by boli 
udržateľné a rozumné“. No, ako eurokomi-
sár J. Figeľ vedel o kríze dopredu, aspoň tak 
to vyplýva z jeho slov, ako keby to bola krí-
za plánovaná a vláda sa od roku 2006 mala 
zaoberať prípravami na ňu. Ale prečo to 
slovenskej vláde ako jej eurokomisár ne-
zvestoval? Aj preto vláda nemohla pripraviť 
rozvojové impulzy, keby to boli vedeli, tak by 

to boli urobili. Ale J. Figeľ mlčal. Teraz nemlčí 
a tvrdí: „Uplynulé roky priniesli zmes ne-
kompetentnosti, populizmu, demagógie 
a obviňovania z nesociálnosti v predchá-
dzajúcich rokoch“. J. Figeľ naznačuje, že 
Dzurindova vláda bola akože sociálna, čo je 
tvrdenie ad absurdum. A tvrdí, že Ficova vlá-
da prežila celkom slušne krízu nekompetent-
nosťou, populizmom a demagógiou. Vôbec 
si napríklad nespomenul na výstavbu tunela 
Branisko zverenú do rúk KDH - Hydrostavu. 
Kresťanské odporúčanie J. Figeľovi:  Na tu-
rice si treba kúpiť nový oblek, taký je na 
Slovensku zvyk.
V debate pokračovala líderka SDKÚ-DS Iveta 
Radičová, ktorá bola menej kritická a medzi 
negatívne javy vládnutia R. Fica zaradila vy-
sokú mieru nezamestnanosti, regionálne roz-
diely, zvyšovanie chudoby detí a dôchodcov, 
oslabenie pozície strednej vrstvy a nízku dô-
veru v súdnictvo. Kríza samozrejme Sloven-
sko neobišla a tak nezamestnanosť stúpla, 
prognózy na roky 2010 a 2011 rátajú s po-
klesom nezamestnanosti. Dôchodcovia na 
Slovensku nie sú síce bohatí, ale keby Dzu-
rindova vláda nebola predala za bagateľ slo-
venské zlaté vajcia, mohli mať dávno trinásty 

dôchodok. Chudoba detí existuje, ale len v 
jednej komunite, treba ju riešiť a na strednú 
vrstvu tiež doľahla kríza. Vzdelávací systém 
sa musí zlepšiť a rodiny s deťmi by mala byť 
tiež priorita. Na rozdiel od J. Figeľa bola I. 
Radičová konkrétna s jej vlastným klišé. Od-
porúčanie pre I. Radičovú: Čím skôr zme-
níte stranu, tým lepšie pre vás a vašich 
voličov.
Líder SMK Pál Csáky, akože inak, hodnotí 
úroveň vládnutia od roku 2006 na Slovensku 
kriticky, podľa neho sa znížila úroveň politic-
kej kultúry (nepovedal, čo to je), absentoval 
dialóg medzi vládnucimi stranami a opozí-
ciou (a za Dzurindu bol?). Chápeme to ako 
aroganciu moci a negatívnu deformáciu „za-
bodkoval“ Pál Csáky. Aroganciu Dzurindovej 
moci podľa toho chápe Pál Csáky ako zrejme 
reformáciu. Podľa P. Csákyho sa zhoršila aj 
úroveň menšinovej politiky (pričom úroveň 
hladiny Dunaja neklesla), vláda prijala nega-
tívne rozhodnutia voči maďarskej menšine 
(jáááj bolí, kričia Maďari keď im stúpite na 
otlak). A tak SMK ide do volieb s heslom: 
Stačilo, chceme zásadnú zmenu. Odpo-
rúčanie pre P. Csákyho: Poraďte sa s V. Or-
bánom, ten je na zásadné zmeny expert.

z rozPrÁvKY do rozPrÁvKYNa Pozadí volieb
Čo už budeme a koho budeme na Slovensku voliť v blížiacich sa 
voľbách. Nevierohodné agentúry výskumov verejnej mienky tvrdia 
raz to, raz čosi iné, niektoré už veštia výhru pravice, hoci ani nevedia 
čo pravica je, podobne ako slovenskí politológovia, ktorý si robia z 
výskumov niečo na spôsob rozboru sonetov P. O. Hviezdoslava. K 
pomilovaniu sú slovenskí politológovia, tak skalopevne niečo tvrdia, 
že tomu aj sami veria. To, že im neverí nikto je už niečo iné. Niektorí 
sú zasa ako keby boli z plastelíny, veľmi rýchlo sa moderujú ergo 
deformujú. Ale omyl si nikdy nepriznajú. Len sa snažia divákov či po-
slucháčov navnadiť na svoju návnadu. Niekedy sa im to aj darí, keď 
to goebbelsovsky opakujú do bezvedomia. Aj toto na niečo slúži, 
hlavne chcú voličovi znepríjemniť život natoľko, aby vlastne nešiel 
voliť. Totiž, ak bude menej voličov vo voľbách, vyhrávajú strany so 
stabilnou voličskou základňou. Volebné divadlo sa už začalo, scená-
re strán či volebné programy sú k dispozícii, aj tak ich len málokto 
číta, lebo Slováci radšej čítajú bulvár. Pozoruhodné sú aktivity novej 
SDĽ, ktorá už pár týždňov každému strká do schránok svoje predvo-
lebné médium, podobne ako KDH. Tak tu máme teda stabilné strany 
ako je SDKÚ, ktorá dostala niekoľko úderov v poslednom období. 
Nielenže jej odišli nádejní členovia, ale ešte tie problémy s finan-
covaním strany z akýchsi ostrovov. Podobné kopance a kopnutia 
splodili Sulíkovú stranu SaS, ktorá sa zabalila do internetu a v tomto 
spacáku nenápadne preferuje „maryšku“ a rozmotrila sa s SDKÚ v 
nádeji, že odtiaľ prejdú ďalší pod Sulíkov kepeň. KDH prišla o mate-
matika a medailéra Esterházyho, ktorého odsúdili na smrť. Mikloška 
zasa na koniec jeho politickej kariéry. Namiesto nich sa vrátil strate-
ný syn Šimko, ktorý brázdil slovenské politické more na pirátskych 
plachetniciach a nakoniec zakotvil v zátoke KanDaHar (od vzácneho 
diamantu rovnakého mena).

Opozičná komédia
Pred niekoľkými dňami lídri opo-
zície svorne tvrdili, že nepoklada-
jú vstup do eurozóny za úspech 
Ficovej vlády. Vstup do EÚ pokla-
dajú za svoje pozitívum, aj keď 
tam základy položil V. Mečiar. te-
raz treba pomôcť Grécku, lebo je 
ohrozené nielen euro ale aj samot-
ná Európska únia a jej existencia, 
tak rýchlo zvolávajú mimoriadnu 
schôdzu parlamentu. Opozícii ide 
na pohľad o predvolebnú komédiu 
a zviditeľnenie. Ale má to aj iné uhly 
pohľadu. Vieme kde vznikla finančná 
kríza a prečo vznikla a aký bol účel jej 
vzniku. Dôsledkom je Grécko, ktoré 
ako finanční americkí makléri zistili, 
je Achillovou pätou EÚ. A tak na tom 
zapracovali. Spätný pohľad ukazuje 
napríklad na odpor proti schváleniu Li-
sabonskej zmluvy SDKÚ-DS, ktorá si 
svoj postoj zaštítila tlačovým zákonom. 
A keďže vieme, ako prišla k moci teraj-
šia SDKÚ v roku 1998, nie je náhoda 
jej súčasné vibrovanie. Európska únia 
v súčasnej podobe nevyhovuje záuj-
mom USA, ktoré sa musia potýkať s 
Čínou, Ruskom a najnovšie aj Indiou. 
Vazalská Európa by bola teda ideálnou 
pre USA, tak ako predtým. Treba oča-
kávať, že problémy vzniknú v ďalších 
krajinách a EÚ sa bude musieť posta-
viť zoči-voči novým výzvam. A netreba 
zabúdať, že USA si našlo svojich Quis-
lingov v každej krajine, aj na Sloven-
sku. Takže aj opozičná komédia má 
svoj účel, ktorý svätí prostriedky...

daruj peniaze, dostaneš mandát
Nováčik na straníckej kandidátke SDKÚ-DS Miroslav 
Beblavý daroval strane vyše 15 tisíc eúr a tak sa ocitol 
na kandidátke pre tohtoročné parlamentné voľby. Keby 
bol strane daroval krv, dostane figu borovú. Škoda že 
nedal viac, tak ako napríklad P. Štastný a ten sa hneď 
stál europooslancom. Podobné investície nie sú zlé in-
vestície. Ak sa niekto za vyše 15 tisíc eur stane poslan-
com NR SR na štyri roky, vráti sa mu investícia niekoľ-
konásobne. tomu sa hovorí biznis ako hrom. Ukazuje 
sa, že popri nehnuteľnostiach je najlepšia investícia do 
poslaneckého mandátu. Nie je teda nehnuteľnosť ako 
nehnuteľnosť. S niektorými poslaneckými mandátmi 
sa už takmer nedá pohnúť a stali sa doslova večnými. 
Už chýba len mauzóleum pre večne živých poslancov 
a to ešte aj s imunitou. DARUJ KRV, POSiLNÍŠ MiER už 
neplatí ale platí DARUJ PENiAZE, DOStANEŠ MANDát.

Oživovanie zabudnutia
Česko-Slovenská Superstar, teraz zasa Česko-Slovensko 
má talent, už chýba len Česko-Slovenská Mafstory ale Čes-
ko-Slovenský Panelák. Čo sa to teda vlastne deje, Sloven-
sko má malý divácky trh a tak sa obracia k väčšiemu a tým 
aj k lepšiemu zhodnoteniu sponzoringu. To by boli ekono-
mické dôvody, ktoré diktujú podobné projekty. Na druhej 
strane je jasné, že vyhrá zasa český talent. Možno sú tie 
projekty akože zdroj porozumenia bývalých dvoch národov v 
spoločnej vlasti. Ale Česi už nerozumejú slovenčine a vôbec 
nečítajú nič slovenské. Nedávno v časopise Respekt vyšiel 
článok, že Česi sa vôbec necítia byť slovanským národom. 
Československá republika sa rozdelila, tak ako to malo byť 
už dávno a oživovanie čechoslovakizmu, ako to bolo v prípa-
de Česko-Slovenskej Superstar nemá miesto ani v televíz-
nych žánroch. Podobne ako velebenie Masaryka na Sloven-
sku. Je to dosť pomýlená nostalgia, potuteľne systematická. 
Len zabúda na Moravákov, ktorí sa na rozdiel od Čechov 
hlásia k slovanským predkom. Moravsko-Slovenský talent 
by bol zmysluplnejší projekt.
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Sú medzi nimi Štefan Balák, Ma-
roš Bančej, Antónia Bednáriková, 
Gabriela Belanová, Boris Bren-
dza, Andrea Cocherová, Mária 
Černá, Andrej Ferko, Alexej Ful-
mek, Igor Gallo, Marián Grebáč, 
Daniela Hivešová, Peter Holka, 
Roman Kaliský-Hronský, Gustáv 
Hupka, Marta Chojková, Iva Ker-
ná, Mikuláš Kočan, Mária Košťálo-
vá, Barbora Laucká, Jozef Leikert, 
Andrej Maťašík, Róbert Matejovič, 
Štefan Moravčík, Lýdia Mrázová, 
Eva Muchová, Dana Pauleová, 
Alžbeta Rosenbergová, Jaroslav 
Schut, Ľubica Suballyová, Verona 
Šikulová, Eva Sisková, Karel Sýs, 
Marián Úradník, Peter Valo, Eva 
Vopálenská a Eva Vrbická. Súhrn 
jednotlivých rozhovorov však nie 
je len rýdzi súčet otázok a odpo-
vedí, ale predovšetkým súčin myš-
lienok.
ťažisko tvorivej činnosti Pav-
la Janíka spočíva v poézii. Už 
svojím knižným debutom pred 
takmer tromi desaťročiami 
upútal pozornosť vrcholných 
autorít slovenského literárneho 
života. Predstavil sa ako bás-
nik civilného tónu a spontánne-
ho básnického výrazu, ktorému 
nechýba schopnosť irónie a se-

bairónie. táto poetika sa stala 
typickou pre celú jeho tvorbu, 
ktorá popri kritickom charak-
tere nadobudla aj humorný až 
groteskný rozmer. Jeho výraz 
sa stáva strohým až aforistickým. 
Preto je celkom zákonité, že do 
sféry literárnych záujmov Pavla Ja-
níka sa dostali aj aforizmy založe-
né na myšlienkovom a významo-
vom posune v rámci jazykovej hry. 
Postupne vo svojej tvorbe nasto-
ľuje veľmi znepokojujúce otázky 
a závažné problémy ďalšieho vý-
vinu ľudstva, pričom sa tematicky 
a štýlovo rozširuje. Literárni exper-
ti konštatujú Janíkovu básnickú vir-
tuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou 
Miroslava Válka, pričom podľa ná-
zoru ruskej poetky, prekladateľky 
a literárnej vedkyne Natálie Šve-
dovovej je Válek hlbší a Janík vy-
naliezavejší. Z inojazyčnej poézie 
prebásnil niekoľko knižných výbe-
rov. Je aj autorom dramatických 
diel s prvkami poetiky absurdného 
divadla. Literárnu tvorbu Pavla Ja-
níka okrem Slovenska publikova-
li v Bielorusku, Bulharsku, Českej 
republike, Chorvátsku, Indii, Juž-
nej Kórei, Kanade, Macedónsku, 
Maďarsku, Rumunsku, Ruskej fe-
derácii, Spojených štátoch ame-

rických, Srbsku, na Ukrajine a vo 
Veľkej Británii.
Kniha nevdojak poukazuje na to, 
ako sa paradoxne rozširoval a vzá-
pätí zužoval priestor pre slobodu 
prejavu a proporcionálnu media-
lizáciu pôvodnej literatúry. Ťažko 
si dnes napríklad predstaviť, že by 
Alexej Fulmek publikoval v denní-
ku Sme rozhovor s Pavlom Janí-
kom, alebo že by s ním v súčas-
nosti pripravila Verona Šikulová 
interview pre Nový Čas. Tematicky 
rozhovory popri literatúre priebež-
ne reflektujú aj iné okolnosti a sú-
vislosti, čím prirodzene potvrdzujú 
kontinuálnu existenciu autentické-
ho osobnostného myslenia a ima-
nentného literárneho vývoja bez 
ohľadu na všeobecne používanú a 
paušálne prijímanú politickú a ide-
ologickú periodizáciu. Uvedený 
fakt vyvracia z koreňov doteraj-
šie neduživé a povrchné pokusy 
o dejiny slovenskej literatúry 20. 
storočia s presahom do prítom-
nosti, ktoré sa opierajú práve o 
spôsob uvažovania v pertrakto-
vaných mimoliterárnych kategó-
riách. Publikácia vďaka nazna-
čeným kvalitatívnym atribútom 
nadobúda fundamentálnejší 
význam presahujúci prezentá-
ciu osobných názorov popred-
ného slovenského spisovateľa 
s medzinárodným renomé. Popri 
iných autorových tituloch sa Pavol 
Janík predstavuje verejnosti nielen 
ako brilantný spisovateľ, ale aj ako 
rozhľadený čitateľ a pozoruhodný 
mysliteľ.  

ALEXANDER PiEKOV

Súčin pozoruhodných myšlienok
Významný slovenský spisovateľ s medzinárodným renomé 
Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (1956) si zvolil netradičnú for-
mu memoárov s názvom Hovorca samého seba (Matica 
slovenská, Martin 2009). Publikácia prináša reprezenta-
tívny výber nadčasových rozhovorov, ktoré poskytol v roz-
pätí štvrťstoročia od roku 1982 do roku 2007 rozmanitým 
médiám v SR i v ČR. Odpovedá v nich na otázky viacerých 
známych spisovateľov a publicistov. 

Z hľadiska najnovších praktických skúseností zo sfé-
ry bratislavských profesionálnych divadiel treba ve-
novať primeranú teoretickú pozornosť psychologic-
kým, sociologickým, etnografickým a fyziologickým 
aspektom standing ovation.
1. Standing ovation a jeho vzťah k predstaveniu:
Len čo sa predstavenie skončí, divák, ktorý si naj-
viac uvedomí, že po siahodlhej prezentácii umenia 
si bude musieť ešte vystáť dlhý rad v šatni, náhle vy-
skočí a divoko tlieskajúc ustupuje smerom k šatni. 
Ostatní, ktorí si to ešte neuvedomili – stoja a bezrad-
ne tlieskajú.
V prípade, že sa pri potlesku ozývajú aj výkriky, ktoré 
pripomínajú niekomu bravó – alebo ó – je možné, že 
sú to pokriky – vpravoo – teda, že ustupujúci divák 
navádza svojich súdivákov, ktorým smerom je šatňa, 
v ktorej má kabát, alebo výkriky bolesti divákov, kto-
rým dupol na nohu.
2. Standing ovation a jeho vzťah k cene vstupen-
ky:
Dá sa vyjadriť jednoduchým preslovom – Ta, mamo, 
kedz zme sebe zaplacili, dame sebe i stendingo-
vejšn, ta ňe? 
3. Standing ovation a jeho vzťah k dominantnos-
ti v divadle: 
Preslov ako vyššie: Ta, a teraz ja! – Divák vstane a 
ukáže, že teraz prišla chvíľa jeho prezentácie.

4. Standing ovation a jeho vzťah k biologickým 
potrebám nakumulovaných počas dlhého pred-
stavenia:
Každý kultúrny človek vie, že obťažovať vetrami svo-
jich susedov je nekultúrne – a teda nemá to v divadle 
čo hľadať – je však pravda, že vetru nerozkážeš, a 
tak sa v bratislavských divadlách ujal veľmi praktický 
zvyk standing ovation – divák, ktorý pociťuje najväčší 
pretlak, vstane a začne tlieskať – podľa osobného 
pocitu potreby aj ujúkať – tým prekryje zvukový pre-
jav vetrov a intenzívnym potleskom (rečník predvedie) 
rozoženie aj pachovú stopu – treba poznamenať, že 
výkriky bravo bývajú úprimné a sú adresované práve 
intenzite vetrov.
Tento prejav standing ovation treba považovať za 
najpozitívnejší, pretože ak sa vykonáva kolektívne – 
čomu sa väčšinou v divadle málokto ubráni – divák 
vypúšťajúc vlastné vetry, potleskom rozháňa vetry 
divákov stojacich v rade pred ním – dá sa tak po-
važovať za najväčší prejav spolupatričnosti od čias 
Nežnej revolúcie. 
Záverečné odporúčania: Standing ovation treba 
používať vždy, pretože nemá nič spoločné s kvalitou 
predstavenia. Menej vhodné je aplikovať standing 
ovation v mimoriadne stiesnených priestoroch – na-
príklad v osobnom výťahu bežných rozmerov.

OĽGA JANÍKOVÁ a KAROL TRNKA

Standing ovation a jeho vzťah k ...

Aktuálny vývoj slovenskej kultúry sig-
nalizuje novú kvalitu vzťahov umelec-
kých tvorcov, ktorí si čoraz väčšmi 
začínajú uvedomovať spoločné profe-
sijné záujmy najmä vo vzťahu k štátu, 
ktorý má širokej verejnosti garantovať 
všeobecnú dostupnosť skutočných 
duchovných hodnôt a umelcom má 
poskytovať primerané podmienky na 
vznik kvalitných pôvodných diel so zá-
važným myšlienkovým posolstvom a s 
vysokou formálnou náročnosťou. 
Zreteľný posun v myslení a vo vzájomnej 
solidarite reprezentuje fakt, že predseda 
Asociácie organizácií spisovateľov Slo-
venska doc. PhDr. Igor Hochel, CSc., a 
predseda Spolku slovenských spisovate-
ľov PhDr. Ján Tužinský, PhD., ako vrcholní 

predstavitelia oboch relevantných orga-
nizácií literárnych tvorcov v Slovenskej 
republike vyjadrili členovi činohry Sloven-
ského národného divadla a predsedovi 
Rady Literárneho fondu docentovi Duša-
novi Jamrichovi poďakovanie za hlboký a 
pozitívny vzťah k slovenskej literatúre, kto-
rý prejavil aj pri nedávnom preberaní Ceny 
ministra kultúry Slovenskej republiky.
Porozumenie výraznej umeleckej osob-
nosti, akou je DUŠAN JAMRicH, pre 
potreby štátnej starostlivosti o rozvoj pô-
vodnej slovenskej literárnej tvorby, ktorá 
je základom našej národnej kultúry, má 
mimoriadny význam práve vzhľadom na 
to, že politické a iné spoločenské elity 
na Slovensku v uplynulých desaťročiach 
postupne prestali chápať jedinečnú úlo-

hu literatúry ako kľúčového duchovného 
nástroja na vnútorné zveľaďovanie sloven-
skej spoločnosti.
treba veriť, že postoj poprednej tvori-
vej autority bude pre kompetentných 
štátnych predstaviteľov impulzom na 
zamyslenie sa, sebareflexiu, prehod-
notenie doterajších stanovísk, preko-
nanie ľahostajného prístupu a stane 
sa impulzom iniciujúcim ich zodpoved-
né konanie a uvedomenie si vlastných 
historických povinností vo vzťahu k 
zachovaniu kontinuity kultúrneho vý-
vinu a intelektuálneho zušľachťovania 
nášho národného spoločenstva v do-
mácich i v medzinárodných súvislos-
tiach.

PAVOL JANÍK

PoCta uMelCovi duŠaNovi JaMriCHovi

Minister kultúry SR Marek Maďarič (vľavo) odovzdal Cenu ministra kul-
túry SR za rok 2009 Dušanovi Jamrichovi za celoživotný prínos v oblasti 
hereckej tvorby. FOTO TASR - Martin Baumann

Odišli z našich radov
JURAJ PADO (20. 3. 1922 Čečechov – 6. 4. 2010 Ko-
šice), básnik, prekladateľ, esejista, literárny kritik, člen 
Spolku slovenských spisovateľov. Knižne debutoval bás-
nickou zbierkou Dych tejto zeme (1952) nadväzujúcou 
na postupy symbolizmu. Motívy blízkeho prostredia, det-
stva, vojny a lásky rezonujú v kolekcii veršov Hlboké leto 
(1954). Kontrasty minulosti a súčasnosti spolu s poten-
ciálnym súmrakom modernej civilizácie autor reflektuje 
v publikáciách Verný hlas (1957) a Od obzoru po obzor 
(1962). Tematika autorovho rodiska ožíva v dielach Prs-
tom po okne (1966) a Cesta pešky (1972). V tom istom 
roku vydal aj lyrický súbor inšpirovaný necitlivým prístu-
pom človeka k prírode Modré oči jesene. Dovtedajšie 
tematické orientácie rozvíja a obohacuje o vlastenecké 
prvky v knihách Preludy leta (1974), Životopis (1981) a 
Hudba prameňov (1982). Zážitky z ciest po Európe zr-
kadlí v zbierke Hudba diaľok (1977). V titule Rieka svetla 
(1987) vyjadruje hodnoty ľudskej dôstojnosti a harmónie 
života. Tvorbe básnika Jána Kostru sa venuje v monografii 
Potreba básne (1976). Prekladmi sprístupnil slovenskej 
čitateľskej verejnosti viaceré poetické a dramatické diela 
významných českých, nemeckých, poľských, ruských a 
francúzskych autorov.

VLADiMÍR cHMELáR (8. 8. 1922 Bolešov – 3. 3. 
2010 Žilina), prozaik, autor literatúry faktu, člen Spolku 
slovenských spisovateľov. Vo sfére prózy debutoval die-
lom humorne ladených príbehov z detstva lokalizovaných 
do prostredia rodného Považia Na pravom brehu boli Bo-
soráky (1983). Historickú etapu vývoja pred prvou sve-
tovou vojnou priblížil čitateľom románom v odľahčenej 
emocionálnej tónine Človek František (1997). S prvkami 
beletrie spracoval profily popredných slovenských ved-
cov, technikov a kultúrnych predstaviteľov 20. storočia, 
ktoré vyšli v dvoch zväzkoch pod názvom Osobné panop-
tikum (1999). V tom istom roku vznikla aj prozaická kniha 
s lyrickým nádychom reflektujúca vzťah starého otca a 
vnuka Patiatko. Významná časť autorovej faktografickej 
literárnej tvorby sa opierala o profesionálne skúsenosti 
z vodohospodárskej a stavebnej oblasti a zameriavala sa 
na popularizáciu odborných poznatkov, najmä z výstavby 
veľkých vodných diel, vrátane Gabčíkova. 

PAVOL ŠtEFáNiK (22. 1. 1920 Úľany nad Žitavou – 
1. 4. 2010 Bratislava), autor kníh pre deti a mládež, 
básnik, člen Spolku slovenských spisovateľov. V Buda-
pešti pôsobil ako redaktor časopisu Slovákov žijúcich v 
Maďarsku Slovenská jednota, po príchode na Sloven-
sko bol pracovníkom Združenia štátnych a verejných 
zamestnancov, Povereníctva informácií, redaktorom a 
šéfredaktorom periodík určených detským čitateľom. 
Vo svojej literárnej tvorbe preklenul didaktické prvky a 
dospel k výraznému estetickému prejavu. Knižne de-
butoval epickou veršovanou skladbou pre deti Mravce 
stavitelia (1949), publikoval diela pre deti a leporelá O 
prvú cenu (1950), Bez práce nie sú koláče (1952), Ako 
sa Ivko stratil (1958), Zlatý prsteň (1959) Sedem farieb 
dúhy a Čarovné vrecko (obe 1963), O múdrom káče-
rovi (1964), Sedlaj koňa, Fantázia (1969), Čo nového v 
lese (1974), Čarovný mlyn (1976), V pávom sade (1978), 
Kto kam išiel a čo našiel (1980), Obloha je modrý zvon 
(1984). V rokoch 2001 – 2002 sa predstavil ďalšími 
siedmimi leporelami so zvieracími motívmi pre najmen-
ších vnímateľov, deti oslovil aj knihou O kráľovi a králikovi 
a iné rozprávky (2004). Z oblasti detskej literatúry prelo-
žil viacero knižných titulov z češtiny, maďarčiny, nemčiny 
a poľštiny. Okruhu dospelých čitateľov venoval lyrickú 
kolekciu Škovránčia pieseň (1958). Z jeho autorskej 
dielne pochádza aj dokumentárna publikácia Slovenské 
gymnázium v Šuranoch v rokoch maďarskej okupácie 
1938 – 1945, ktorá vyšla v roku 2007.
Česť ich pamiatke!

Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD.

literárna diplomacia
V civilizovaných krajinách s dlhšou po-
litickou skúsenosťou a vyššou mierou 
kultúrnej vyspelosti rešpektujú štátni 
predstavitelia spoločenskú závažnosť 
umeleckých diel a ich tvorcov. V nazna-
čených súvislostiach si slovenskí spiso-
vatelia spolu s celým kultúrnym svetom 
26. apríla 2010 pripomínajú 100. výro-
čie úmrtia významného nórskeho pro-
zaika, dramatika, básnika a publicistu, 
nositeľa Nobelovej ceny za literatúru 
Björnstjerne Björnsona.
Pri uvedenej príležitosti najvyšší reprezen-
tanti oboch najdôležitejších autorských 
zoskupení v Slovenskej republike – Igor 
Hochel, predseda Asociácie organizácií 
spisovateľov Slovenska, a Ján Tužinský, 
predseda Spolku slovenských spisovateľov 
– vyjadrujú nórskemu kráľovi Jeho Výsosti 
Haraldovi V. prostredníctvom mimoriadnej 
a splnomocnenej veľvyslankyne Nórskeho 
kráľovstva Jej Excelencie pani Trine Sky-
moen úprimné poďakovanie za hlboký a po-
zitívny vzťah k slovenským emancipačným 
úsiliam, ktoré prejavil práve Björnstjerne 
Björnson nielen v zápase o národnú nezá-
vislosť Nórska, ale aj o slobodu malých a 
utláčaných národov, vrátane Slovákov. 
Predstavitelia slovenských literárnych 
tvorcov zdôrazňujú, že literárny a ľud-
ský odkaz Björnstjerne Björnsona žije 
i s veľkým časovým odstupom od jeho 
úmrtia vo vedomí našich spisovateľov a 
najširšej verejnosti ako symbol duchov-
ných hodnôt, ktoré nás spájajú v pod-
mienkach zjednocujúcej sa demokra-
tickej Európy. Spoločne konštatujú, že 
posolstvo Björnstjerne Björnsona nepo-
chybne bude naďalej prispievať k rozvo-
ju nórsko-slovenských literárnych vzťa-
hov a k posilneniu porozumenia medzi 
národmi celého sveta. (pj)



	 14	 ZAUJALO	NÁS	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Máj	2010

Čítajte SLOVENSKÝ ROZHĽAD aj na internetovej stránke: 

www.slovenskyrozhlad.sk
Nasledujúce číslo novín dostanete 19. mája 2010 v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, 

a.s. Bratislava na celom Slovensku

Predseda strany Smer-SD vo 
svojom príhovore k občanom 
pripomenul, že sa blíži 12. jún 
2010, keď budú rozhodovať o 
ďalšom smerovaní Slovenska. 
Voľba je podľa neho vcelku 
jednoduchá, pretože sa dá vy-
berať len z dvoch dobre viditeľ-
ných alternatív. Je tu alternatíva 
pravicová, legitímna, taká, akú 
možno vidieť aj v iných krajinách 
Európy a sveta. „Ale aj sociálno-
demokratická a vy viete, ako sa 
obe správali. Porovnajte si priva-
tizáciu, invalidov, zdravotnícke 
poplatky, minimálny dôchodok, 
minimálnu mzdu, Zákonník prá-
ce a ďalšie veci,“ vyzval prítom-
ných predseda strany Smer-
SD. Ak sa ľuďom páči politika 
individualizmu, majú možnosť 
voliť pravicovú vládu. No ak sa 
im páči alternatíva solidarity a 
súdržnosti medzi všetkými gene-
ráciami, tak k tej sa hrdo hlási aj 
Smer-SD, ubezpečil prítomných 
R. Fico. Ocenil pritom, že jedine 
z poslaneckého Klubu Smer-SD 
za celých osem rokov neodišiel, 
ani jeden poslanec. Zároveň dal 

občanom verejný prísľub, že v 
prípade zisku mandátu po júno-
vých parlamentných voľbách sa 
bude venovať ešte viac otázkam 
solidarity a súdržnosti. Vyjadril 
pritom presvedčenie, že výsle-
dok a stav, v akom vláda odo-

vzdáva Slovensko do ďalšieho 
obdobia, je v porovnaní s inými 
krajinami uspokojivý a má veľ-
kú šancu, že z tejto krízy vyjde 
ako úspešná krajina. V súvis-
losti s prvomájovými oslavami 
pripomenul, že to nie je agenda 
Smeru-SD, ale štátny sviatok 
SR. „Ak máme štátny sviatok, 
tak je záväzkom každého, 
aby k nemu prejavil určitú 
mieru úcty. Sviatok práce sa 
dá oslavovať rôznym spôso-
bom a my sme sa rozhodli, 
že budeme pripomínať národ-
né tradície. Stretáva sa to s 
veľkým ohlasom verejnosti,“ 
poznamenal R. Fico. Zdôraznil 
pritom, že je potrebné aspoň raz 
za rok poďakovať každému, kto 
sa živí vlastnou prácou a vytvá-
ra hodnoty. „Toto je hlavný mo-
tív, nie je to nič utilitárne. Viete 
že, či sme boli v opozícii alebo 
vo vláde, 1. máj bol vždy v na-
šej hodnotovej výbave vysoko 
a aj bude,“ dodal R. Fico. Prvý 
máj je pre sociálnu demokraciu 
vždy spojený so sviatkom ľudí, 
ktorí si zarábajú na svoje živoby-
tie vlastnou prácou. Za to by sa 
nikto nemal hanbiť. Aj preto R. 
Fico rád chodí každoročne na 
súťaž Murár roka medzi stredo-
školákov do Nitry. Chodí ich po-
vzbudiť, aby sa nehanbili za to, 
že nepatria medzi rôzne celeb-
rity, usmievajúce sa z titulných 
strán našich novín a časopisov. 
Pre Smer-SD je celebritou pra-
cujúci, ktorý vytvára hodnoty pre 
Slovensko, zdôraznil vo svojom 

príhovore predseda Smeru-SD.
Čo znamená stavanie mája 
pre hlavného organizátora, 
predsedu Okresnej organizá-
cie Smeru-SD v Ružinove ing. 
Arch. ivana Boháča? 
Je symbolom prebúdzania sa 
prírody po zimnom spánku ako aj 
začiatok mesiaca zamilovaných, 
kedy muži postavia pred domom 
svojej vyvolenej strom a ozdobia 
ho stužkami. Oživením tejto milej 
tradície v Ružinove naša organi-
zácia už tretí rok za sebou a to 
aj vďaka priaznivej odozve zo 
strany Ružinovčanov pripravuje 
príjemné spoločné stretnutia. 
Okorenením tohtoročného sta-
vania mája bola ľudová hudba 
Grinavanka, ako aj vystúpenie 
ružinovského detského súboru 
Trávniček. Podujatie sme tiež vy-
užili na prezentáciu našej orga-
nizácie. Rozdali sme množstvo 
volebných materiálov, vrátane 
časopisu Slovenský rozhľad, v 
ktorom je zverejnený volebný 
program Smeru-SD. Obzvlášť 
ma potešila osobná účasť pred-
sedu strany Roberta Fica. 
Tohtoročné stavanie mája sa v 
Ružinove obzvlášť vydarilo. A 
to nielen zásluhou pekného sl-
nečného počasia. Prispel vhod-
ne zvolený sprievodný kultúrny 
program, ako aj bezprostred-
ný, otvorený príhovor predse-
du vlády a strany Smer-SD R. 
Fica. Mnohí účastníci poduja-
tia ešte dlho po jeho odchode 
diskutovali o jeho podnetných 
myšlienkach, ktoré zaujali snáď 
každého. Dá sa preto oprávne-
ne konštatovať, že na Štrkovci 
sa skĺbilo príjemné s užitočným. 
Najlepším vysvedčením pre or-
ganizátorov je účastníkmi pod-
ujatia deklarovaná všeobecná 
spokojnosť. Bez zveličovania 
môžeme konštatovať, že stava-
nie mája v Ružinove je pozitív-
nym prvkom rozvíjania našich 
tradícií v súčasných podmien-
kach a prispieva k upevneniu 
spolupatričnosti Bratislavčanov.

VLADiMÍR DOBROViČ 
Foto autor

stavanie mája sa stáva symbolom 

Predseda vlády Robert Fico pripína v Ružinove stuhu na 
veniec, ktorý bude zdobiť ružinovský máj.

Prítomných rozveselili aj deti z folklórneho ružinovského 
detského súboru Trávniček.

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Sta-
roveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na 
ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň bola symbolom sily a dobré-
ho rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia 
strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Posledný aprílový týždeň v brati-
slavskom Ružinove nadviazala na tradíciu stavania májov aj okresná organizácia stra-
ny Smer-SD. Máje na Slovensku síce väčšinou označujú priečelie domu, v ktorom je 
dievča súce na vydaj, prípadne sú postavené uprostred miest a obcí ako spoločný dar 
pre všetky slobodné dievčatá, v Bratislavskom Štrkovci má tento symbol lásky upevniť 
pohodu a spolupatričnosť občanov. V Areáli Radosť starosta mestskej časti Ružinov 
Slavomír Drozd s nepredstieraným potešením privítal na tohtoročnom stavaní mája aj 
predsedu vlády Roberta Fica, ako aj ďalších členov vlády za stranu Smer-SD, poslancov 
NR SR a popredných funkcionárov strany. Straníckymi osobnosťami tak silne zastúpe-
ná zostava sa ešte v Ružinove určite neprezentovala na žiadnom podujatí. 

nové digitálne služby občanom 
na Ústrednom portáli verejnej správy
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
(NASES) spúšťa nový projekt, ktorý občanom prinesie 
ďalšie digitálne služby na Ústrednom portáli verejnej 
správy (ÚPVS). tento projekt je financovaný z Operač-
ného programu informatizácia spoločnosti Prioritná os 
1 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických 
služieb, čím sa urýchľuje aj čerpanie eurofondov. NASES 
ukončil výber dodávateľov celého náročného riešenia, 
ktorými sa stali spoločne firmy Globaltel a SWAN. cel-
ková finančná pomoc EÚ na projekt je 47.446.823,34 €. 
Realizácia projektu prinesie občanom nové digitálne služby, 
ktoré budú znamenať rýchlejšie, jednoduchšie a aj lacnejšie 
vybavovanie úradných záležitostí. Príkladom je možnosť rea-
lizovať rôzne platby verejnej správe prostredníctvom interne-
tu. Pôjde o rôzne správne poplatky, súdne poplatky, platby za 
dane, odvody do poisťovní, úhradu colného dlhu atď. V budúc-
nosti na portáli občania nájdu „predvyplnený“ platobný príkaz, 
do ktorého stačí doplniť údaje o vlastnom bankovom účte. Na-
vyše portál automaticky zašle príslušnému úradu aj potvrdenie 
o uskutočnení platby. 
Nový portál tiež umožní úradom elektronicky doručovať 
rôzne úradné dokumenty priamo občanom, či firmám. 
takto sa radikálne skráti doba doručovania úradných 
materiálov ľuďom a podnikom, razantne sa tiež znížia 
náklady na doručenie, pričom takéto dokumenty budú 
použiteľné na právne úkony. Inou – pre občanov veľmi uži-
točnou – službou na ÚPVS budú elektronické formuláre, ktoré 
budú centralizované a jednotné pre celú verejnú správu SR 
(vrátane samosprávy). Toto prinesie nielen úspory časové (pre 
občanov i pre úrady a inštitúcie), ale aj finančné a technologic-
ké. Podstatné je práve zjednotenie spôsobu používania elek-
tronických formulárov zo strany verejnosti a ich spracovanie zo 
strany úradov. Ďalšie nové funkcie ÚPVS zabezpečia centrali-
zovanie elektronických podaní, dlhodobé ukladanie záznamov 
pri čo najnižších nákladoch. 
Nový ÚPVS sa stane pre ľudí i pre firmy virtuálnym mies-
tom, kde budú schopní vybaviť si všetku dostupnú elek-
tronickú agendu, nájdu návody, rady, popisy a dôležité 
informácie. Pre počítačovo menej zdatných občanov ne-
bude chýbať ani kontaktné centrum s radom poraden-
ských služieb. Navyše celý projekt sa bude realizovať 
tak, aby sa optimalizoval jeho ďalší rozvoj, rozširovanie 
služieb pre ľudí a nových funkcií a aby doterajší užívatelia 
služieb ÚPVS nestratili žiadne z už zadaných údajov. 
Výberom dodávateľov odštartoval NASES projekt, ktorého 
pozitívne výsledky v podobe nových rýchlych a jednoduchých 
digitálnych služieb pocítia občania a firmy už v krátkej dobe. 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

výzva na zvyšovanie 
profesionality zdravotníkov 
Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo výzvu na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspe-
vok (NFP) v rámci Operačného programu Vzdeláva-
nie s názvom Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov 
v zdravotníctve. 
Výzva je zameraná na podporu zvyšovania profesionality od-
borných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom 
sústavného vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a 
iných foriem ďalšieho vzdelávania. Aktivity projektov môžu byť 
sekundárne zamerané aj na tvorbu a aktualizáciu vzdelávacích 
programov sústavného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve. 
Ako rezort informuje na svojej internetovej stránke, oprávne-
nými žiadateľmi sú rozpočtové a príspevkové organizácie štá-
tu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí, verejné 
vysoké školy, štátne vysoké školy a štátne vzdelávacie inštitú-
cie, mimovládne organizácie, súkromné vzdelávacie inštitúcie, 
odborné spoločnosti a profesijné združenia v zdravotníctve, 
stavovské organizácie v zdravotníctve a právnické osoby, ktoré 
sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Objem finančných 
prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu a príspevku zo štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie), vyčlenený na túto výzvu, predstavuje 
15 miliónov eur. Minimálna výška NFP jednému žiadateľo-
vi na jeden projekt je 500.000 eur a maximálna tri milióny 
eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 30. júna 2010. 
OPV je zameraný na podporu ďalšieho vzdelávania v zdra-
votníctve najmä s cieľom stabilizácie a doplnenia tých 
zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú v súčasnosti v rámci 
zdravotného systému nedostatkoví. Nenávratné finančné 
príspevky sú poskytované na základe zdrojov z Európske-
ho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR.
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v dvojtýždenníku SlOvEnSký rOzhľad sme uverejnili 
v máji 2006 nasledovné správy a informácie...
V politickom a spoločenskom živote je to už tak, že viaceré významné uda-
losti a rôzne situácie, ktoré zarezonovali a sústredili veľkú pozornosť medzi 
ľudmi, dokážeme objektívne a v súlade s realitou hodnotiť a presnejšie po-
rovnávať až s odstupom času. Táto overená skúsenosť je aktuálna aj v teraj-
šom predvolebnom 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 koalície. (jk)

Ladislav StRAKA, 
člen RADy StV
Relácia Slovenskej televízie 
POD LAMPOU, ktorú mode-
ruje Štefan Hríb robí aj skrytú 
reklamu týždenníku TÝŽDEŇ, 
ktorého je Hríb šéfredakto-
rom. Relácia s hokejistom 
Petrom Šťastným bola pláno-
vanou konštrukciou na od-
rovnanie jedného človeka. 
Proste Široky, prezident Slo-
venského hokejového zväzu 
je SMER a pre Hríba je Fico 
hrozba. Moderátor nechal ky-
dať hodinu a pol na Širokého.

Bohumír BOBOcKÝ,
člen RADy StV
Štefan Hríb nie je pre mňa 
mentálne uspôsobený na to, 
aby mohol byť moderátorom. 
Nevie byť nad vecou, hovorí 
svoj názor a manipuluje.

Mikuláš DZURiNDA,
predseda vlády SR
Strana založená na etnickom 
princípe nemá na Slovensku 
perspektívu. Nepovedzte to 
Bugárovi, lebo sa bude hne-
vať, ale o niekoľko rokov ob-
čania zistia, že nie je dôvod 
organizovať sa na etnickom 
princípe. Ukáže sa, že ide 
o anachronizmus a niečo ne-
normálne. SMK sa bude mu-
sieť zmeniť na štandardnú 
stranu buď konzervatívneho, 
alebo socialistického typu.

Béla BUGáR, 
predseda SMK
Ten, kto vyhrá voľby, bude roz-
dávať karty, ale len do určitej 
chvíle a potom to môže do-
padnúť aj ináč. S M. Dzurin-
dom by sme vládli ďalej, ale 
dohody medzi štyrmi očami 
s ním nikdy neuzavriem. Nová 
vláda bude asi kombináciou 
súčasnej opozície a koalície.

Zuzana MARtiNáKOVá, 
poslankyňa NR SR
„Keď som vstupovala do 
SKDÚ, samozrejme, veľmi 
som tomu verila. SDKÚ sa 
v mojich očiach mohla a mala 
stať stredovou občianskou 
stranou, a tak sme aj konci-
povali jej program. Mal soci-
álnu dimenziu, hovoril o tom, 
že treba stabilizovať strednú 
vrstvu. Dnes je rozšírený ná-
zor, že SDKÚ je stranou pre 
úzke elitné ekonomické skupi-
ny a široký občiansky rozmer 
jej chýba. Je mi za tým ľúto.“

Rudolf ŽiAK, 
poslanec NR SR
Slovenská informačná služba 
pôsobí v politických stranách, 
cirkvách a na svoju prácu vyu-
žíva aj novinárov. Je veľmi na-
ivné hovoriť, že SIS nepracuje 
v politických stranách. Môže 
to hovoriť pán hovorca, ale 
je to veľmi naivné, lebo také-
to poznatky sú. Jasné, že SIS 
ich poprie, ale treba ich dolo-
žiť a dokázať.“

Povedali

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Predstavitelia KDH sa v rám-
ci predvolebnej kampane naj-
lepšie cítia na východe repub-
liky. V najchudobnejšom kraji. 
Na rôznych stretnutiach s ob-
čanmi prezentujú svoj volebný 
program a sľubujú aj nesplni-
teľné. 
Výrazným spôsobom akcentujú 
starostlivosť o rodinu. Rodina je 
aj podľa nich základom spoloč-
nosti, jej budúcnosti, zveľaďova-
nia, ale aj morálky, šťastia a po-
kojného života. Majú pravdu. 
Lenže práve v tejto súvislosti sa 
do centra pozornosti dostáva ak-
tuálna otázka. Čo politici KDH 
doteraz v rámci svojej vládnej 
mocenskej činnosti pre lepšie 
fungovanie, postavenie a po-
kojný život slovenských ro-
dín urobili? Odpoveď je nielen 
jednoduchá, ale aj jednoznač-
ná. Takmer nič mimoriadne, po-
trebné ani užitočné. O spravodli-
vosti a solidarite nemôže byť ani 
reči. Len prázdne gestá a mini-
málny záujem o ťažký život väč-
šiny rodín na Slovensku. Ani te-
raz v čase predvolebnom nechcú 
hovoriť o tom, že v našej domo-
vine je v ostatných rokoch aj vi-
nou KDH stále viac a viac rodín 
rozdelených, neúplných a veľmi 
chudobných. V mnohých chýba 
otec, mama a čoraz častejšie aj 
deti.
Príčiny tejto žalostnej situácie 
politici KDH odsúvajú na ved-
ľajšiu koľaj. Treba im pripomí-
nať, že k hlavným patrí zlá ekono-
mická situácia, nedostatok bytov 
pre mladých ľudí, nízke príjmy, 

vysoké životné náklady, veľká ne-
zamestnanosť a vysťahovalec-
tvo. Aj mnohí voliči KDH sú nú-
tení hľadať prácu a obživu ďaleko 
od svojich najbližších. V teraj-
šom období v zahraničí pracu-
je takmer 400 tisíc Slovákov. 
V Írsku ťažkú robotu vykonáva 
takmer 70 tisíc našich obča-
nov. V Českej republike našlo 
lepšie životné a pracovné pod-
mienky vyše 80 tisíc ľudí.
Poznám rodinu, ktorej otec už 
dlhší čas robí v Prahe, matka 
je slúžkou v rodine prisťahoval-
ca v Nemecku a dcéra s vyso-
koškolským vzdelaním pracuje 
v Anglicku. Je operkou. Syn štu-
duje v Nitre. Normálny život tejto 
rodiny nemôže existovať. Ani pri 
Veľkonočnom stole rodina nebo-
la kompletná. Stretol sa len otec 
so synom. Práca v zahraničí do-
stala prednosť. Výhrada svedo-
mia nepomohla. Aj takto mu-
sia žiť mnohé rodiny, o ktoré 
majú “veľkú“ starosť straníci 
z radov KDH. Je žalostné, že 
len pred voľbami. terajšie po-
mery vo väčšine slovenských 
rodín celkom zákonite znižu-
jú kvalitu života, nivočia me-
dziľudské vzťahy a prinášajú 
čoraz častejšie rôzne rodinné 
tragédie. Slová o rodine a jej 
postavení v spoločnosti za-
znievajú z úst bojovníkov o po-
slanecké kreslá z KDH aj ten-
toraz farizejský ako aj časť ich 
volebného programu. 
V terajšej etape im len málokto 
uverí. Veď osemročná vládna 
politika s protiľudovým nábojom 

mnohé rodiny doslova pokorila 
a rozbila. Z ťažkej životnej situ-
ácie nedokážu nájsť prijateľné 
východiská. Rezignujú a stráca-
jú vieru vo vlastné sily a schop-
nosti zmeniť svoj život k lepšie-
mu. 
Slovenský bezohľadný a ne-
spravodlivý kapitalizmus, kto-
rý aktívne buduje KDH, nie je 
priaznivo naklonený rovno-
mernému rozvoju a stabilite 
všetkých rodín. Žičlivý je len 
k bohatým. tých je už dosť 
a chudobní sú navyše. Dnešní 
mocní veľmi dobre vedia, že čím 
viac bude boháčov, tým viac pri-
budne chudobných a celkom zá-
konite aj mnoho rodín neschop-
ných plniť svoje poslanie. Reči 
o rodine a jej dôležitosti nikomu 
nepomohli. 
Rozpor slov a činov v progra-
moch KDH trvá už príliš dlho 
a zrejme ani po voľbách nebu-
de ináč. Obávam sa, že terajšia 
vládna politika podporujúca ces-
tovanie za prácou do zahraničia 
prispieva k tomu, že na našom 
Slovensku v budúcnosti neosta-
ne ani jeden pracovitý a vzdelaný 
Slovák. Dokonca aj jeden nanič-
hodný, mierne protivný minister 
sa po strate svojho kresla chys-
tá do Ameriky. Ani sa nečudujem. 
Toť nedávno povedal: Namiesto 
našich odborníkov prídu z vý-
chodu iní... Nuž čo už. Máme 
rozum i slobodnú vôľu. Žiaľ, 
niektorí dnešní koaliční poli-
tici pomaly, ale isto strácajú 
oboje. 

JOZEF BREHáR

Farizejstvo v programoch kdh

SMER – sociálna demokracia považuje vyhlásenie pod-
predsedu SDKÚ i. Mikloša, že SDKÚ nevynaloží na kam-
paň viac ako 40 miliónov korún za nehorázne a arogantné. 
Aj úplnému laikovi je zrejmé, že SDKÚ už dnes prekročila 
túto sumu po tom, čo oblepila Slovensko 1620 bilbordami, 
po tom, čo uverejnila sériu inzerátov v najčítanejších peri-
odikách, po tom, čo každé dva týždne vydáva svoje vlast-
né noviny, po tom, čo platení aktivisti roznášajú jej propa-
gačné materiály po celom Slovensku  a po ďalších aktivi-
tách spojených s kampaňou. 
To, že SDKÚ stavila na megakampaň je jej problém. Odpovedať 
by však mala na otázku, z akých zdrojov ju táto vládna strana fi-
nancuje, keďže deklarovaný úver pri takom nasadení reklamy 
môže pokryť náklady ledva na jeden mesiac kampane. 
Strana SMER-SD je presvedčená, že stovky miliónov, ktoré 
SDKÚ použije na kampaň, pochádzajú z veľkej časti z jej po-
chybného financovania, z nevysvetleného prebratia dlhu vo výš-
ke 22 miliónov, z alternatívneho pozadia spomínaného v liste P. 
Kresánka, z informácii vyslovených v správe SIS o zmanipulova-
ných výberových konaniach a predražených dodávkach pri re-
konštrukcii železničných tratí a výstavbe diaľníc. -sg-

z čOhO SdkÚ FinancUjE 
SvOjU MEgakaMPaň? Predseda vlády SR Miku-

láš Dzurinda rozbehol pred-
volebnú kampaň svojej stra-
ny na plné obrátky. Voľby sú 
prvoradé a stranícka práca 
tiež. Všetko ostatné je ved-
ľajšie. Aj zahraničná delegá-
cia na vysokej úrovni, ktorá 
v minulých dňoch prišla na 
Slovensko. Premiér má opro-
ti ostatným stranám veľkú vý-
hodu. Môže využívať všetko, 
čo mu jeho vládna funkcia 
umožňuje. Pracovný čas, slu-
žobné auta, poradcov a v prí-
pade potreby aj ubytovanie 
vo vládnych zariadeniach po-
čas ciest za voličmi po celom 
Slovensku. Mnohí občania 
ho už vnímajú predovšetkým 
ako predsedu a volebného 
lídra SDKÚ.
Takmer pravidelne navštevuje 
stredné a vysoké školy. Niet sa 

čo čudovať. Veď podľa údajov 
Štatistického úradu je na Slo-
vensku 434 tisíc mladých ľudí 
vo veku od 18 do 24 rokov. Je 
to početná skupina, ktorá môže 
významnou mierou ovplyvniť vý-
sledky volieb. Preto im pán Dzu-
rinda venuje veľkú pozornosť. 
Škoda, že iba v predvolebnom 
čase.
Neprekáža mu, že nedávno po-
vedal: „Nemali by sme politi-
zovať a nemali by sme viesť 
stranícke reči. Politika nao-
zaj na akademickú pôdu ne-
patrí.“ Tieto  slová sú v ostrom 
protiklade s jeho činmi v tých-
to dňoch. Predseda vlády na 
stretnutiach so študentmi hovo-
rí veľa, dlho, všeobecne, ale so 
straníckym podtextom. Na uni-
verzite v Košiciach posluchá-
čom prednášal o vízii a per-
spektívach Slovenska ako 

úspešného štátu a obsah 
jeho vystúpenia bol takmer 
totožný s prejavom, ktorý 
predniesol na programovej 
konferencii SDKÚ zamera-
nej na predvolebnú kampaň. 
Premiérove odpovede na 
konkrétne veci a problémy 
celej spoločnosti sú vo väč-
šine prípadov na stretnutiach 
v jednotlivých školách ne-
uspokojivé. 
Študenti často odchádza-
jú s pocitom, že sa nič nové 
a pre nich užitočné a po-
trebné nedozvedeli. takto 
bolo nielen v Košiciach, ale 
aj v Dolnom Kubíne, Gelni-
ci a v ďalších mestách. Pán 
Dzurinda napriek vynalože-
nému úsiliu väčšinu prítom-
ných jednoducho nepresved-
čil.

PEtER HOREc

Mikuláš dzurinda nepresvedčil

gemer prišiel o 1200 miest vinou nemeckej firmy
Rimavská Sobota prišla o strategickú investíciu, ktorá mala priniesť 
Gemeru viac ako 1 200 pracovných miest. Nemecká spoločnosť 
Dräxlmaier sa totiž rozhodla postaviť závod na výrobu káblových zväz-
kov v Rumunsku. List s týmto obsahom dostal v utorok primátor mes-
ta Štefan Cifruš, ktorého správa doslova šokovala. „Po tejto správe 
som sa dlho nevedel spamätať a nenachádzal som slová,“ reagoval 
primátor Rimavskej Soboty. Mesto sa chce teraz s firmou dohodnúť 
na mimosúdnom finanč nom vyrovnaní. Dräxlmaier mal podľa rámcovej 
zmluvy investovať v Gemeri 700 miliónov korún. Novú fabriku mali do-
stavať ešte tento rok.

Pre vojakov nakúpili rekreácie za 104 miliónov
Ministerstvo obrany zaobstaralo pre vojakov a ich rodiny na tento a bu-
dúci rok verejnou súťažou prímorské rekreácie a ozdravné pobyty za 
viac ako 104 miliónov korún. Polovicu nákladov na dovolenku zaplatia 
vojaci, zvyšok pôjde zo sociálneho fondu. Príspevok z fondu dostane 
aj manželka a deti vojaka, ak je dieťa mladšie ako 15 rokov, príspevok 
je vo výške 70 percent. Rezort podpísal rámcové zmluvy s troma ces-
tovnými kanceláriami - Globtour Group, Seneca Tours a Satur Travel. 
Vojaci mali v ponuke desať destinácií v Bulharsku, Chorvátsku, Gréc-
ku, Turecku a Španielsku. Tento sociálny program realizuje rezort od 
roku 1994. Ročne poskytne rekreácie 2100 až 2200 vojakom vráta-
ne ich rodinných príslušníkov.

centrálna banka varovala
Národná banka Slovenska si pozorne všíma rastúce riziko inflácie a 
sleduje faktory, ktoré by mohli zvyšovať úroveň spotrebiteľských cien, 
povedal po zasadaní vlády guvernér centrálnej banky Ivan Šramko. 
Posledné prehodnotenie údajov o vlaňajšej spotrebe domácností 
podľa neho potvrdilo, že riziko inflácie je vážne. „Domáca spotreba 
rastie a tento rast pochádza z dvoch zdrojov: rastúceho reálneho príj-
mu a rastúcej zadlženosti,“ povedal. Podľa upravených údajov Šta-
tistického úradu o hrubom domácom produkte, stúpla vlani spotreba 
domácností o 7,2 percenta. Pôvodný odhad hovoril o 5,8-percent-
nom raste. „Signalizuje to, že je to (spotreba) jedným z možných zdro-
jov rastúcej inflácie,“ povedal Šramko.
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ktO nEMá čO POnÚknUť,
arOgantnE OSOčUjE a klaME
Richard Sulík, predseda strany SaS, na internete šíri aro-
gantný, osočujúci a lživý útok na predsedu vlády, plný vý-
razov ako „aký ste babrák“, „máte plné gate“, „máme holý 
zadok“, „prestretý stôl ste vyžrali“ a podobne. 
Toto je vizitka R. Sulíka a štýlu politiky, aký chce priniesť. Gratu-
lujeme. Je to ale aj potvrdenie ľudovej múdrosti, podľa ktorej kto 
nemá čo ponúknuť, resp. v jeho prípade ponúka len návrat k od-
mietnutým a prekonaným receptom pravice spred roku 2006 a k 
tomu spoplatnenie školstva, legalizáciu marihuany a registrova-
né partnerstvá homosexuálov, tomu ostáva len arogantne a lživo 
útočiť. R. Sulík však vo svojej novej politickej kultúre voči ľuďom 
predovšetkým klame. Všetci vieme, že Slovensko, tak ako ostat-
né krajiny, prechádza ťažkým obdobím. Kríza, ktorú sme na Slo-
vensku nespôsobili, tlačí k zemi ekonomiky, rozširuje rady neza-
mestnaných, ohrozuje sociálne istoty ľudí. Vláda však proti kríze 
bojuje, čoho výsledkom je aj predpoklad najvyššieho rastu eko-
nomiky v EÚ. R. Sulík dnešnú ťažkú situáciu, v ktorej aj Sloven-
sko je, podlo zneužíva, presne podľa hesla pravicovej opozície:  
ČÍM HORŠiE PRE SLOVENSKO, tÝM LEPŠiE PRE NáS. 
Toto ale nie je cesta k dobrej vláde pre našu krajinu. Sulík ho-
vorí: „nemáme diaľnice“. Fakt je, že diaľnice dnes staviame 3, 
4x rýchlejšie ako za vlády pravice, pretože regióny a ľudia v nich 
diaľnice veľmi potrebujú. Sulík hovorí: „hrozivý deficit“. Fakt je, 
že Slovensko má jeden z najnižších štátnych dlhov v EÚ, a kým 
v EÚ sa miera zadlženia v roku 2010 zvyšuje zo 7 % na 7,5 
% HDP, Slovensko ju znižuje. Sulík hovorí: „nemáme lepšie 
zdravotníctvo“. Fakt je, že ceny liekov sa znižujú, dostupnosť 
kúpeľov sa zvyšuje, v zdravotníctve je viac peňazí aj na oveľa 
vyššie mzdy zdravotníkov. To samozrejme neznamená, že nie 
je čo zlepšovať. 
Fakt je aj to, že práve krajiny, ktoré išli cestou „reforiem“ Miklo-
ša a Sulíka, pobaltské štáty a Írsko, sú dnes na tom oveľa horšie 
ako Slovensko. Práve politika silného aktívneho štátu, kto-
rú SMER -SD presadzuje od vstupu do vlády a ku ktorej sa 
dnes vracia celý svet, zabezpečila, že: Európska komisia 
Slovensku predpovedá v tomto roku najvyšší rast hospo-
dárstva z krajín EÚ; Slovensko má 2. najnižší štátny dlh z 
eurozóny a 6. najnižší v EÚ; máme druhú najnižšiu mieru 
chudoby v EÚ; zastavil sa rast nezamestnanosti, vznika-
jú nové pracovné miesta; okrem toho vláda na rozdiel od 
iných štátov v kríze nešetrila na ľuďoch, zachovala všet-
ky sociálne programy, šetrila na vládnej spotrebe, znížila 
počet ministerstiev aj úradníkov; tlakom na monopoly sa 
zastavilo radikálne zvyšovanie cien energií; zastavila sa 
privatizácia strategických podnikov.
O týchto faktoch samozrejme R. Sulík mlčí, pretože do jeho 
arogantného útoku akosi nezapadajú. Nič z tohto neznamená, 
že na Slovensku niet problémov, to všetci vieme. Svetová krí-
za trápi aj našu krajinu. Čo však Slovensko dnes potrebuje, je 
stabilita, pokoj a rozvaha, vláda, ktorá v ťažkých časoch stojí na 
strane ľudí, je im oporou a ktorá jednoznačne obhajuje záujmy 
našej krajiny. Takúto politiku zlepenec pravicových opozičných 
strán určite neponúka. O tom nás presvedčil aj ďalší štvavý, aro-
gantný útok z dielne SaS. Nie, pán Sulík, to, čo ponúkate, je na 
dobré vládnutie v dnešných neistých časoch strašne, strašne 
málo.  (kkr)

O čo im vlastne ide? túto otázku si musel 
položiť v jeden deň, kedy všetky naše tzv. 
mienkotvorné denníky sa pustili do vlády 
a predovšetkým ministerstva Róberta Ka-
liňáka v súvislosti s vyhostením občana 
Alžírska Mustafu Labsiho do jeho rodnej 
krajiny. Čo bola proti tomu výbušnina, 
ktorá letela z iniciatívy polície do Írska, 
alebo tzv. kauzy s maďarskými futbalový-
mi fanúšikmi v D. Strede, či kazachšskou 
novinárkou pred sídlom prezidenta SR! 
Veď sa musíme hanbiť pred celým demokra-
tickým svetom! Ako si vláda dovolila vydať do 
rúk alžírskej justície také neviniatko, ktoré je 
iba obvinené z terorizmu? Čo keď doma k 
nemu nebudú veľmi galantní? Podstatná časť 
denníkov ešte upozorňovala na to, že tento 
úbožiak má doma, teda na Slovensku(!) man-
želku a dieťa! Vraj sme mu dávno mali udeliť 
politický azyl, to bola predsa naša povinnosť 
ako demokratického štátu! Čo si to tá vláda 
R. Fica dovolila! Jednoducho, veľká blamáž 
pred svetom!

ÚDAJNÝ tERORiStA! 
To bolo to najhoršie, čo o ňom naša – zra-
zu taká humanitná tlač – napísala. Akoby ju 
vôbec nezaujímalo, že drvivá väčšina našich 
občanov si po vyhostení Labsiho skutočne 
vydýchla. Nešlo predsa o žiadneho výrastka, 
ktorý sa z mladíckej nerozvážnosti zaplietol do 
niečoho, čo nebolo s kostolným poriadkom. 

Len si zopakujme známe fakty: v Alžírsku ho 
odsúdili za pôsobenie v teroristickej skupine, 
sám sa priznal k účasti vo výcvikovom tábore 
al-Káidy, vo Francúzsku si „odsedel“ päťroč-
ný trest za terorizmus a má zákaz vstupu na 
jeho územie. Okrem Francúzska mu odmietli 
udeliť politický azyl v Rakúsku aj Británii. Len 
pre zaujímavosť – slovenská manželka sa s 
ním rozviedla údajne zo strachu, ktorý mala 
z neho...
Takmer tri mesiace žil tento, nie údajný, ale 
skutočný terorista, v tábore pre utečencov, 
kde sa predovšetkým – okrem spánku a je-
denia venoval hraniu futbalu. Až do decembra 
minulého roku, kedy utiekol do Rakúska. Od-
tiaľ ho v marci vrátili na Slovensko. 

DiPLOMAticKÉ ZáRUKy
Naša republika dostala diplomatické záruky, 
že s Labsim budú v Alžírsku zaobchádzať 
dôstojne a teda, že ho nebudú mučiť, ani ho 
neodsúdia na trest smrti. Prečo však utekal 
do Rakúska, keď neustále tvrdil, že po ničom 
inom netúži, iba spokojne žiť na Slovensku? O 
to viac prekvapuje pozícia Európskeho súdu 
pre ľudské práva v Štrasburgu. Ten vraj vydal 
predbežné opatrenie, podľa ktorého Sloven-
ská republika nemôže vyhostiť (!) Labsiho do 
Alžírska. Skutočný paradox! Rozhodnutie 
Úradu hraničnej a cudzineckej polície i rozsu-
dok Najvyššieho súdu SR je pre úradníkov v 
Štrasburgu asi iba zdrapom papiera. Teraz sa 

už republike vyhrážajú rôzni ochrancovia ľud-
ských práv (?!), Labsiho advokáti, dokonca aj 
opoziční politici. Len verejná mienka občanov 
Slovenskej republiky nikoho nezaujíma. 

AKÝ tRESt?
Objektívny pozorovateľ musí konštatovať, že 
R. Kaliňák a ním vedené ministerstvo zvážilo 
všetky „pre“ a „proti“. Na jednej strane, práv-
nicky povedané, je pobyt tejto nebezpečnej 
osoby na území Slovenska, na druhej Labsiho 
práva (?!). Je tu však súd v Štrasburgu, ktorý 
sa veľmi zasadzuje o odškodnenie neprávom 
(?!) vyhostených osôb z jednotlivých krajín. V 
takýchto prípadoch doteraz priznal pokuty od 
8 000 do 22 000 eur. U nás sa našli dokonca 
„odborníci“, ktorí argumentujú vylúčením SR 
z Rady Európy! Pre jedného teroristu! Nuž, 
tu je už každý komentár zbytočný... Keby tak 
„nezávislí“ novinári z našich denníkov sledo-
vali osudy slovenských občanov, súdených a 
zatváraných v rôznych krajinách sveta, mohol 
by ich čitateľ aj čiastočne pochopiť. Koľko 
nevinných Slovákov, žiadnych bývalých, ale-
bo súčasných teroristov, sa ocitlo za mreža-
mi v nedôstojných podmienkach pre človeka 
(Labsiho sa to u nás netýkalo) len preto, lebo 
dobre neovládali tamojší jazyk, či miestne po-
mery, alebo doplatili na svoju dôveru a naivi-
tu. Toľko kriku kvôli cudzincovi, pred ktorým 
majú strach aj tí, ktorí mu ešte nie tak dávno 
boli najbližší... VLADiMÍR MEZENcEV

Chránia nebezpečného cudzinca

Na slávnostnom otvorení Európskeho 
mediálneho centra sa zúčastnili aj ge-
nerálny konzul SR v Užhorode Marián 
Sládeček, primátor Užhorodu, jeden z 
najbohatších ľudí v západnej Ukrajine 
Sergej Ratušňak, vedúci oddelenia in-
formácií a styku s verejnosťou štátnej 
oblastnej administratívy Zakarpatskej 
oblasti Ukrajiny Vasiľ Komarnickij, pod-
predseda Národného zväzu maďar-
ských novinárov v Budapešti Károly 
Tóth, ako aj skupina slovenských a kra-
jinských novinárov. 
Nie je žiadnym tajomstvom, že po vstu-

pe Slovenska do Schengenskej zóny sa 
vstup občanov Ukrajiny na naše územie 
skomplikoval a sťažil. V tomto prípade 
to nie je výsledok politiky Slovenskej 
republiky, ale nutnosť presne používať 
záväzné predpisy a nariadenia všetkých 
krajín EÚ, ktoré sú súčasťou tzv. schen-
genského priestoru. Pritom Ukrajina sa 
k celej EÚ správa veľmi veľkoryso – už 
niekoľko rokov môžu jej občania cesto-
vať k našim východným susedom bez 
víz! Generálny konzul SR v Užhorode 
M. Sládeček prisľúbil novinárom z Ukra-
jiny, ktorí požiadajú o víza, maximálnu 

pomoc, pričom sa pri podávaní žiadostí 
môžu obrátiť priamo naňho. Otvorením 
Európskeho mediálneho centra Ukra-
jina predbehla mnohé krajiny, vrátane 
Slovenska. U nás o niečom podobnom 
uvažoval Slovenský syndikát novinárov, 
pričom za poskytované služby rátal s 
finančnou úhradou. Súčasťou otvore-
nia Európskeho mediálneho centra bol 
aj okrúhly stôl, pri ktorom sa hovorilo 
o slobode tlače v strednej a východnej 
Európe. Na tejto besede sa zúčastnili 
aj zástupcovia našej redakcie. V tom-
to moderne vybavenom stálom „tla-
čovom stredisku“ bude môcť každý 
návštevník využívať internet, dosta-
ne potrebné informácie od kolegov 
z troch redakcií ukrajinských denní-
kov a týždenníkov, ktoré sídlia v rov-
nakej budove, v ktorej pôsobí Európ-
ske mediálne centrum a okrem toho 
mu jeho zamestnanci sprostredkujú 

stretnutia s osobnosťami zakarpat-
ského politického, verejného a spo-
ločenského života, s funkcionármi 
politických strán, podnikateľskou a 
akademickou sférou, predstaviteľmi 
cirkví, spisovateľmi, výtvarníkmi... 
Stačí iba vysloviť želanie. V bulvár-
nych denníkoch sa doteraz objavovali 
informácie o Ukrajine iba z pohľadu ná-
kupov našich občanov na trhoviskách 
v Užhorode, alebo o pašovaní cigariet. 
Pred nedávnymi prezidentskými voľba-
mi u našich východných susedov sme v 
našich médiách mohli sledovať „zasvä-
tené a odborné“ komentáre niektorých 
kolegov z tzv. mienkotvorných denníkov, 
ktorí doteraz vo svojom živote nikdy na 
Ukrajine neboli. Možno, že teraz už ich 
priláka aspoň možnosť navštíviť skutoč-
né Európske mediálne centrum v Užho-
rode na veľmi solídnej úrovni...

DáViD DONČáK

NoviNÁri budÚ doMa aJ v uŽHorode
Užhorod, ukrajinské mesto na hraniciach troch krajín sa skutočne 
pochlapilo. Po trojročnej príprave sa mu podarilo otvoriť Európske 
mediálne centrum, ktoré už ponúka svoje bezplatné služby noviná-
rom zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska a 
samozrejme domácim ukrajinským. takto sa podarilo naplniť najmä 
trojročný sen známeho užhorodského mediálneho experta a veľkého 
priateľa Slovenska JUDr. Mykolu Košuta. 

Už v predchádzajúcom čísle Slovenského roz-
hľadu tajomník Spolku slovenských spisovate-
ľov PhDr. Pavol Janík priniesol informáciu o vy-
darenom seminári Slovanstvo v spoločnosti, vo 
vede a médiách na Slovensku, ktorý sa uskutoč-
nil koncom apríla v Bratislave. Azda zo skrom-
nosti neuviedol niektoré ďalšie informácie, súvi-
siace s týmto podujatím. 
Predovšetkým to, že vrátane neho na seminár  prišli 
niektorí významní slovenskí spisovatelia, ako Ladi-
slav Ťažký, Vasil Dacej, Július Hanžárik, Augustín M. 
Húska, Igor Mráz, herečka Eva Kristínová, prvý veľ-
vyslanec SR v Kyjeve Róbert Harenčár, majitelia vy-
davateľstiev, uznávaní novinári a publicisti, predsedo-
via občianskych združení medzinárodného významu, 
profesionálni cestovatelia... Organizátori seminára, 
medzi ktorými bola aj redakcia SLOVENSKÝ ROZ-
HĽAD, vysoko ocenili aj osobný záujem veľvyslanca 
Poľskej republiky, Jeho Excelenciu Andrzeja Krawc-
zyka, zúčastniť sa na tomto podujatí. V súvislosti so 
štátnym pohrebom obetí havárie poľského lietadla 
pri Smolensku však musel odcestovať do vlasti. Ešte 
pred odchodom osobne ospravedlnil svoju ne-
účasť v súvislosti so spomenutými tragickými 
udalosťami. 
V dnešnom globálnom svete, v ktorom sa ideológia 
Západu, teda protislovanská, snaží tvrdiť, že pravo-
slávna cirkev je pre civilizovaný svet taká nebezpeč-
ná ako islamský radikalizmus, je otázka Slovanstva a 

najmä slovanskej vzájomnosti viac ako aktuálna. Veď 
boli a sú to najmä Slovania, ktorí v minulosti i v súčas-
nosti najviac pociťovali islamskú rozpínavosť a dnes jej 
za cenu mnohých obetí čelia v krajinách, ktoré vznikli 
na území bývalej Juhoslávie, alebo v južných častiach 
Ruskej federácie. Slovania žijú na obrovskom území 
od Tichého oceána až po brehy Baltického a Jadran-
ského mora. Majú veľa toho, čo ich celé storočia 
spája, ale, žiaľ, i rozdeľuje. Pritom ide aj o modernú 
slovanskú vzájomnosť, veď jej korene už majú vyše 
110 rokov. To už ani nespomíname prvý Všeslovanský 
zjazd v roku 1848 v Prahe. Slovania žijú v Európe 
odvtedy, kedy náš svetadiel dostal toto meno. 
Znamená to, že tu žili aj dávno predtým. Slovania 
patria medzi zakladateľov európskej civilizácie, 
i keď niektorí pseudohistorici Slovanov dodnes 
považujú za barbarov! Jediným nedostatkom semi-
nára bol vysoký priemerný vek jeho účastníkov a hos-
tí. Akoby tých, ktorí sú hrdí na svoj slovanský pôvod 
a chcú prispieť k slovanskej vzájomnosti, medzi mla-
dými už ani niet. Sú však všade medzi nami, aktívne 
pôsobia v okresných a mestských radách Združenia 
slovanskej vzájomnosti, ale organizátori seminára pri 
pozývaní naň uprednostnili skúsených, skôr narode-
ných spisovateľov, novinárov a publicistov. Usporiada-
telia takto aspoň dostali impulz zorganizovať podobné 
podujatie pre mladých ľudí vo veku do 35 rokov. Ver-
me, že sa im ho na patričnej úrovni podarí pripraviť 
ešte v tomto roku...  JáN SLiAČAN

aj mladí horlia za slovanstvo!Háklivá téma
Azda nič tak nespája všetky 
členské krajiny EÚ ako prob-
lémy so starnutím ich obyva-
teľov a teda aj určením veku 
odchodu do dôchodku. Ten je 
v súčasnosti od 60 rokov až do 
67 rokov. Teda solídny rozdiel. 
Slovensko patrí medzi krajiny, v 
ktorých je najnižší vek odchodu 
do dôchodku – 62 rokov pre 
mužov a ženy. Lepšie sú na tom 
iba Francúzi (60-60), bulharskí 
muži (60), ženy v Rumunsku, 
V. Británii, Taliansku, Grécku, 
Litve, Rakúsku, Poľsku a na Mal-
te – vo všetkých týchto krajinách 
ich základný vek odchodu do 
dôchodku predstavuje 60 rokov. 
Tradične sú najkvalitnejšie záko-
ny zo sociálnej sféry v Škandiná-
vii. Na druhej strane odchod do 
dôchodku je v týchto krajinách 
najvyšší v Európe: v Islande a 
Nórsku 67-67, vo Švédsku a 
Fínsku 65-65. Vo V. Británii od-
chádzajú na penziu muži vo veku 
65 rokov, ženy 60-ročné. V kra-
jine sa už vážne hovorí o zvýšení 
vekovej hranice na 67 u mužov a 
65 u žien. 
Starý kontinent neustále star-
ne. Ľudia sa neustále dožívajú 
vyššieho priemerného veku, 
ale odchod do dôchodku ne-
možno predsa predlžovať do 
nekonečna. Sedemdesiat ro-
kov je zrejme konečná hranica 
a bude zaujímavé, ktorá z krajín 
EÚ ju dosiahne ako prvá. Môžu 
to byť už spomínané škandináv-
ske štáty, alebo Nemecko (67-
67), Španielsko, Portugalsko, 
Luxembursko, Írsko (všetky 65-
65). Zatiaľ... Samozrejme, star-
ne aj Slovensko. U nás sa zatiaľ 
o zvyšovaní vekovej hranice od-
chodu do dôchodku nehovorí 
a na tom má najväčšiu zásluhu 
strana SMER-SD. Pred voľbami 
síce žiadna z našich strán ne-
chce otvárať tento problém. Čo 
by sa však stalo, keby (je to len 
teoretická úvaha) voľby vyhrala 
pravica, tak si to dobre vieme 
predstaviť... Zdvihnutie vekovej 
hranice odchodu do dôchodku 
by asi bolo jedným z jej prvých 
krokov.  (vm)


