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Ohrozujú záujmy Slovenskej republiky

Všetko, čo vyzerá na prvý pohľad úplne 
zreteľné, sa môže čoskoro ukázať ako 
veľmi hmlisté. Nielen volebné víťazstvo 
Smeru-SD, ale aj povolebná eufória 
strán, ktoré sa boja otvorene označiť 
samy seba ako pravicové, pretože tento 
pojem sa v širšej verejnosti už dávnejšie 
skompromitoval. 
Napokon niet pochybností, že sociálne 
rozmery KDH majú programovo bližšie k 
sociálnym demokratom ako k asociálnym 
experimentátorom, pripraveným pokračovať  
v masových pokusoch na väčšine obyvate-
ľov, s ktorými nemajú nijaký súcit. Možnosti 
vzájomnej spolupráce očividne komplikuje 
najmä mladý politik, ktorý by zrejme po-
treboval duchovnú i duševnú pomoc pri 
odstraňovaní chorobného preceňovania 
vlastných schopností a pri prekonávaní 
nebezpečných sklonov k radikalizmu so 
zhubnými dôsledkami pre celú spoločnosť. 
V tomto zmysle nemožno vylúčiť, že skôr či 
neskôr nastane vnútorná diferenciácia kres-
ťanských demokratov – v personálnej i v or-
ganizačnej oblasti.
Dokonca aj SDKÚ-DS – bez očividne 
nervóznej a nedočkavej volebnej líder-
ky – by pravdepodobne vedela zodpo-
vednejšie odhadnúť stabilitu víťazného 
politického subjektu a vziať do úvahy 
jednoduchú matematiku, v rámci ktorej 
je jasné, že delenie moci medzi dvoch 
partnerov ponúka lepšie riešenia a vyšší 
výsledok ako koaličné uspokojova-
nie ambícií štyroch strán a ich ďalších 
dvoch záujmových podskupín. 
Tesná prevaha štvorkoalície by z bežnej 
parlamentnej prevádzky vylúčila akúkoľvek 
neprítomnosť poslancov, vrátane zahra-
ničných ciest a individuálnych zdravotných 
problémov, čo je – prirodzene – nepredsta-
viteľné. Navyše – hlasovania o ústavných 
zákonoch by chtiac-nechtiac (rozumej: voľ-
ky-nevoľky) vyžadovali zhodu či dohodu s 
víťazom volieb. Takže znova ožije otázka ku-
povania poslancov neslávne známa z obdo-
bia predchádzajúcich vlád, v ktorých mala 
dominantné postavenie SDKÚ-DS. 
Aby sme však spomenuli všetky teoretické 
varianty, možno zo Smeru opäť vystúpi SDĽ 
a po rokoch znova posilní širokospektrálny 
kabinet, pričom proklamovaná ľavica zasa 
bude paradoxne zdôrazňovať, že v praxi 
robí pravicovejšiu politiku ako predstavitelia 
z protiľahlej časti politickej scény.
Tak čakajme, veď trpezlivosť ruže prináša a 
tie mávajú – ako vieme – okrem príjemných 
kvetov aj nepríjemné tŕne. Mediálny balón 
naplnený výbušnou zmesou tradičných 
hodnôt kresťanských konzervatívcov, sexu-
álnymi dezorientáciami politických spermií a 
konštantnými tendenciami etnických napätí 
môže kedykoľvek explodovať. Po vytriezvení 
z prvotných emócií bude cesta k pepitovej 
revolúcii väčšmi pripomínať opatrný pohyb 
po mínovom poli ako prechádzku po ružo-
vej záhrade.

PAVOL JANÍK

PePitová revolúcia?

Ceny predsedu NR SR odovzdal v stredu 16. júna 2010 v budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom 
námestí v Bratislave predseda NR SR Pavol Paška. Na snímke  Pavol Paška (vpravo) odovzdáva cenu prof. Rudol-
fovi Urcovi za mimoriadny prínos v oblasti humanitných vied.  FOTO TASR - Štefan Puškáš

Ceny predsedu Národnej rady (NR) SR za 
rozvoj kultúry a humanitných vied si 16. 
júna prevzali hudobník PeteR LiPA, he-
rečka KVetA StRAžANOVá, architekt JáN 
BAhNA, dramaturg a režisér RuDOLf uRC, 
režisér eDuARD GRečNeR, básnik a pre-
kladateľ ViLiAm tuRčáNy.
Ocenenia získali laureáti za mimoriadny 
prínos v oblasti architektúry, kinematogra-
fie, literatúry, hudobného a dramatického 
umenia a humanitných vied. Slávnostne 
im ich odovzdal predseda parlamentu Pa-
vol Paška v historickej budove NR SR v Bra-
tislave. Cieľom štvrtého ročníka podujatia 
je zvýrazniť spoločenský a kultúrny prínos 
tých, ktorí sa hodnotným spôsobom zapí-

sali do dejín slovenskej kultúry, podieľali sa 
na rozvoji slovenského umeleckého jazyka 
a možno ich považovať za skutočné osob-
nosti slovenského kultúrneho života. Cena 
predsedu NR SR je slávnostne udeľovaná 
raz ročne v závere mesiaca jún. idea ude-
ľovania ocenenia bola inšpirovaná historic-
kou udalosťou.
Predseda NR SR sa preto rozhodol udeľo-
vať ocenenie Cena predsedu NR SR osob-
nostiam, ktoré sa aktívnym a zásadným 
spôsobom podieľali na vývine umeleckých 
jazykov. Výtvarnú podobu tohtoročných 
cien predsedu NR SR za rozvoj kultúry a 
humanitného vzdelania navrhol a realizoval 
výtvarník Palo macho. (TASR)

odovzdali cenu predsedu Nr Sr

Slovenského premiéra Roberta 
fica sa 17. júna 2010 podľa jeho 
slov na summite európskej únie v 
Bruseli „všetci pýtali“, či črtajúca 
sa stredopravá vláda skutočne za-
mietne poskytnutie pôžičky Gréc-
ku a zablokuje aj podporný fi-
nančný mechanizmus v rámci eÚ 
v hodnote 750 miliárd eur.
Európski lídri podľa Fica „jednodu-
cho nerozumejú“ avizovanému po-
stoju pravicových strán. „Nechápu, 
ako je možné, že niekto sa tvári eu-
rópsky a potom, keď príde na rozhod-
nutie o veci, tak vytĺka z toho domá-
ci kapitál. A takto bolo komunikované 
aj včerajšie stretnutie pána (Mikulá-
ša) Dzurindu a EPP (Európskej ľudo-
vej strany) – že vytĺkal domáci kapitál 
aj z tejto situácie – jednoducho pove-
dal, že on to nevie vysvetliť voličom,“ 
povedal predseda vlády SR na tlačo-

vej konferencii po zasadaní Európ-
skej rady.
Premiér je presvedčený, že každý 
slovenský politik, ktorý je proti spomí-
nanému mechanizmu EÚ, je aj pro-
ti samotnému Slovensku, keďže hlav-
ným cieľom balíka je podpora eura a 
vkladov. „Ja tvrdím, že týmto posto-
jom vážne ohrozujú záujmy Sloven-
skej republiky,“ uviedol.
„Vláda SR, ktorej som stále pred-
sedom, umožnila poskytovanie 
pôžičky Grécku tým, že sme rám-
cový dohovor podpísali, ale pove-
dali sme veľmi jasne, že pôžička 
Grécku je z našej strany podmie-
nená tým, ako sa Grécko posta-
ví k domácim úlohám. A to, čo 
Grécko robí, je obdivuhodné, naj-
mä to, čo robí grécka vláda,“ ob-
hajoval Fico postoj odchádzajúceho 
kabinetu. Pripomenul, že rozhodnu-

tie ohľadne samotného poskytnutia 
pôžičky je už krokom, ktorý musí pri-
jať budúci slovenský parlament, tak 
ako to bolo od začiatku avizované.
Robert Fico varuje pred blížiacim sa 
rizikom nepriaznivého vývoja na fi-
nančných trhoch, ktorý by mohol 
čoskoro nastať a viní z neho neo-
chotu vznikajúcej štvorkoalície odob-
riť záchranný mechanizmus. „Ja 
som dnes začal telefonovať, ne-
budem hovoriť, s kým som hovo-
ril, ale prečo som komunikoval,  
chcem komunikovať s tými, kto-
rí sa pripravujú prevziať na Slo-
vensku moc. Pokiaľ ide o tento 
podporný mechanizmus, času 
na prijatie alebo na rozhodnu-
tie je veľmi málo. Hovoria už len 
o dvoch alebo troch dňoch a od 
pondelka by to znovu mohlo zna-
menať rozbúrenie finančnej hla-

diny v rámci celej Európy,“ uviedol 
šéf slovenského kabinetu. 
Z tohto dôvodu žiada premiér opo-
zičných politikov, aby k tomuto zá-
väzku prijali jasné a zodpovedné vy-
hlásenia. Aby mohol minister financií 
Ján Počiatek podpísať príslušnú do-
hodu včas, premiér potrebuje jasný 
signál od pravičiarov, že prijmú v par-
lamente príslušné zákony. „Ja chcem 
od nich veľmi jasne počuť, či v parla-
mente podporia zákony, ktoré sú po-
trebné na implementáciu tohto spo-
ločného podporného mechanizmu. 
Aký má význam podpisovať čokoľ-
vek, ak povedia, že nie?“ Fico zdô-
raznil, že ak opäť nastane neistota 
na finančných trhoch, zodpovednosť 
za to bude niesť vznikajúca koalícia. 
„Tvária sa, že majú väčšinu, tak mu-
sia rozhodovať. Nemôžu sa už skrý-
vať za mňa,“ dodal. (TASR)

Po voľbách je jasné, čo nás čaká a 
čo nás neminie. Jednoducho, Slo-
vensko podľahlo mediálnej presile 
školených agentúr. Občania sa ne-
chali oklamať. urobili tak možno z 
neznalosti, možno z únavy z dlho-
dobých problémov, možno z nezre-
losti a možno preto, že neprehliad-
li scenáre, ktoré sa im samé píšu 
pred očami.
Vedia, čo dokáže urobiť pravicová vlá-
da. Mali sme dlhoročnú hrôzostrašnú 
skúsenosť z rokoch 1998 až 2006. 
A predsa znova vykročili touto ces-
tou. Chcú znova okúsiť, aké to je žiť 
pod cudzou nadvládou s domácimi 
renegátmi, ktorí sa len tvária, že sú 

svojprávni. V skutočnosti plnia úlohy 
svojich mecenášov. Ak sa jeden z nich 
priznal, že v roku 1998 vložil do našich 
volieb rovnú miliardu a potom sme boli 
svedkami šialenej privatizácie stoviek 
miliárd majetkov strategických podni-
kov, môžeme povedať, že investoval 
úspešne. Prečo by neinvestoval aj v 
tohtoročných voľbách? 
Stále je o čo hrať - o doprivatizáciu 
majetku. Ešte vždy je čo ošklbať zo 
Slovenska. Politický systém Slovenska 
to umožňuje, lebo u nás neplatí to, čo 
v bašte demokracie v USA, že vládu 
zostavuje víťaz. U nás vládu zostavuje 
ešte stále ústredný výbor. Nie je to už 
ústredný výbor komunistickej stra-

ny, ale veľmi sa naňho podobá. Se-
dia v ňom predsedovia strán, kto-
ré síce voľby nikdy nevyhrali, ale 
dvakrát už vládli. Vladimír mečiar 
vyhral jednoznačne voľby v roku 
1998 a aj v roku 2002, lenže vládu 
zostavovali iní.
A tento scenár sa opakuje. Nebude na 
Slovensku politická stabilita, kým sa 
tento systém nezmení. Ako dosiahnuť 
jeho zmenu? Možno všeľudovým hla-
sovaním. Slovensko predsa povedalo 
jasne, koho chce a predsa sa musí 
trpne prizerať na to, že vôľa ľudu nebo-
la vyslyšaná. Znova, po tretíkrát... Po-
vedzme si už konečne - trikrát a dosť!

StANiSLAV háBeR

Čo nás čaká a čo nás neminie

Nová alternatíva?
Pravicové zoskupenie ústa-
mi budúcich vládnych pred-
staviteľov pravidelne in-
formuje verejnosť, že na 
Slovensku chcú robiť novú 
politiku, ktorá má vraj pri-
niesť výrazné zmeny v pro-
cesoch riadenia štátu. No-
vú alternatívu však predstavujú 
aj ľudia, ktorí na politickej scé-
ne sú vyše pätnásť rokov, via-
cerí boli ministrami aj poslan-
cami. Prežili mnohé osobné 
premeny, aféry, pôsobili v rôz-
nych koalíciách, niektorí zmeni-
li stranícke dresy a v roku 2006 
svojou protiľudovou politikou 
prispeli k predčasným voľbám. 
O zmeny na Slovensku sa  bu-
dú usilovať politici pôsobiaci v 
stranách, ktoré parlamentné 
voľby nikdy nevyhrali a navyše 
mierou vrchovatou sa podieľa-
li na výpredaji národného bo-
hatstva aj kupovaní poslancov 
v parlamente. Ľudia sa pýtajú, 
čo už nové, objavné a spravod-
livé chcú priniesť do radov koa-
ličného zoskupenia svojimi ná-
zormi a postojmi okrem iných 
poslancov a politikov dvojná-
sobný premiér Dzurinda ale-
bo mikloš,  Radičová, Janiš, 
Kaník, Štefanec, Galbavý, 
Rosová, figeľ, Lipšič, hru-
šovský, Brodská, fronc či 
žitňanská. Zatiaľ nevedno. 
Možno všetko bude voľajako 
ináč. Takmer isté je, že sľubov 
a volebných programov, kto-
rými lákali voličov vo vládnom 
programe, mnoho nebude. Do-
terajšie koaličné rokovania to 
potvrdzujú. Proklamované hod-
noty a kresťanské zásady po-
stupne strácajú priority. A všet-
ko bude voľajako ináč. (jk)
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Pravicové strany sa po-
stupne pripravujú na 

vytvorenie spoločnej vlád-
nej koalície. Už pred voľ-
bami bola ich spolupráca 
označovaná za účelový zle-
penec a ľudia jej dávali aj 
iné prívlastky. To, čím sa 
napokon zapíšu do histó-
rie, bude odrážať prácu a 
pracovné metódy. 

Samotný vznik stredo-
pravej koalície napo-

vedá, že vskutku pôjde o 
širokú koalíciu, nakoľko 
cez štyri strany sa do vlá-
dy dostane šesť subjek-
tov. Niektoré presadzujú li-
beralizmus, iné sa hlásia 
ku konzervativizmu a ta-
ká strana Bélu Bugára nie 
je a ani nemôže byť ideo-
logicky vyhranená. Veď v 
podstate bola len vstupen-
kou pre ľudí z biznisu, kto-
rí potrebovali presedlať z 
SMK na nového koňa. Tak 
sa rozhodli pre Bélu, lebo 
ako sa písalo na predvoleb-
ných bilbordoch „Lebo Bu-
gár“. Už teraz je jasné, že 
avizované veľké šetrenie 
začne na ľuďoch, ekono-
mická diéta bude predpísa-
ná hlavne zamestnancom 
a nie podnikateľom a diaľ-
nice medzi východom a zá-
padom si nepripíšu žiaden 
nový kilometer. Hospodár-
ska kríza na Slovensku zís-
ka nový rozmer a to vďaka 
avizovanej privatizácii stra-
tegických podnikov. SDKÚ
-DS, KDH, OKS a ďalší, čo 
sa skrývajú pod iné znač-
ky, budú pokračovať pres-
ne v tom, čo už robili od 
roku 1998. Začnú rozpre-
dávať štátny majetok, škr-
tať dávky chudobným a 
chorým, počúvať bohatých 
podnikateľov a nie úprim-
ných zamestnancov. Ta-
kýto rukopis zanechali tie-
to strany už v minulosti, 
kedy sa o nich oprávnene 
hovorilo ako o necitlivých 
politikoch, ktorí tvoria pro-
tisociálne vlády a prijíma-
jú neľudské rozhodnutia. 
Pravica sa ponaučila. Nie v 
metódach, ale v ich podaní. 
Teraz robí masku pre svo-
ju politiku a vymýšľa výho-
vorky, ktorými bude potre-
bovať zdôvodňovať svoje 
rozhodnutia. Najsilnejším 
argumentom pre každého 
bude obsah vlastnej peňa-
ženky. Práve preto je SMER 
– sociálna demokracia pri-
pravený v novom volebnom 
období chrániť ľudí, kto-
rí sú pre pravicu najlepšou 
korisťou. Pre nás to nie je 
iba politika. Pre sociálnych 
demokratov je to omnoho 
viac, ide o náš prirodzený 
morálny záväzok.

Z odovzdávania Cien predsedu NR SR za rozvoj kultúry a humanitných vied. Na snímke 
predseda vlády Robert Fico blahoželá k oceneniu P. Lipovi (vpravo).  FOTO TASR - Štefan Puškáš

Predseda zákonodarného zboru záro-
veň poďakoval prítomným a oceneným, 
ktorí ponúkli niečo viac v „bezvýznam-
nom svete sociálnych sietí a internetu“. 
Paška podotkol, že ocenení nechali 
„reálny odkaz v histórii slova, kul-
túry a v slovenskom bytí“. Následne 
odovzdal ceny, ktoré udelil na návrh od-
bornej komisie v zložení: miroslav mar-
celli, Peter Dubecký, Gábor hushe-
gyi, Peter michalovič, Ondrej Šulaj 
a Karol Weisslechner. Podujatie sa 
konalo v historickej budove NR SR na 
Župnom námestí.
Cenu za mimoriadny prínos v oblasti 
umenia a architektúry si prevzal archi-
tekt Ján Bahna, ktorého v oslavnej reči 
označili za človeka, ktorý vrátil architek-
túre noblesu. „Pre mňa je to výzva a 
záväzok do budúcnosti, rád by som 
pokračoval v tom, čo som robil dote-

raz, takú poctivú architektúru, ktorá 
je súčasťou našej národnej kultúry,“ 
uviedol pre TASR Bahna, ktorý navrhol 
budovu centrály VÚB alebo svetovú vilu 
v Horskom parku - Vilu Lineu.
Ocenenie za mimoriadny prínos v ob-
lasti humanitných vied získal drama-
turg, režisér a publicista Rudolf urc. „V 
mojom veku je to vždy veľmi vzácne, 
pretože ja som ješitný a keď mi niečo 
dajú v 73, tak si hovorím, že áno, ďa-
kujem, i keď si myslím, že si to neza-
slúžim,“ povedal pre TASR Urc, ktorý 
cenu venoval aj svojim kolegom a talen-
tovaným študentom.
Režisér, publicista a pedagóg eduard 
Grečner získal cenu za tvorbu v oblas-
ti kinematografie. V oblasti literatúry a 
humanitných vied ocenili básnika a pre-
kladateľa, literárneho vedca a historika 
Viliama Turčányho. „Mal som z toho 

radosť, lebo ako to hovorí istý český 
básnik - „básnik chce být cten a čten“, 
skrátka, aby bol čítaný a počúvaný, 
preto mám rád rozhlas a už menej 
televíziu, lebo tam vidno, kto recituje 
a to môže rušiť,“ komentoval ocenenie 
poéziu milujúci básnik Turčány.
Cenu predsedu NR SR za mimoriadny 
prínos v oblasti hudobného umenia si 
odniesol jazzman Peter Lipa. „Každé 
ocenenie dobre padne, žáner je pod-
dimenzovaný, stále je to popoluška,“ 
uviedol v ďakovnej reči otec slovenské-
ho jazzu a prvý slovenský bluesman.
Cenu za celoživotný prínos v oblasti 
dramatického umenia dostala herečka 
Kveta Stražanová. „Keď si človek vy-
berie povolanie ktoré miluje, nemusí 
pracovať ani päť minút,“ začala citá-
tom ďakovnú reč herečka prešovského 
Divadla Jonáša Záborského. Ani ona 
nezabudla spomenúť kolegov, dramati-
kov a režisérov, ktorý jej dali príležitosť. 
„Ďakujem všetkým, ktorí zistili, že za 
tých 50 rokov sa mi predsa len niečo 
podarilo,“ dodala Stražanová, ktorá 
celý život ostala verná jednému divadlu. 
„Veľmi si vážim, že existujú ľudia, kto-

rí ocenia prácu regionálnej herečky, 
50 rokov som v jednom divadle, som 
rada, že si to niekto všimol.“ 
Idea udeľovania ocenenia bola inšpiro-
vaná historickou udalosťou. 
V júli 1843 sa na fare v hlbokom 
uskutočnilo stretnutie Ľudovíta 
Štúra, michala miloslava hodžu a 
Jozefa miloslava hurbana. Na ňom 
bol na základe dohody popredných 
predstaviteľov slovenskej inteligen-
cie prijatý celoslovenský spisovný 
jazyk. Kodifikátori slovenčiny túži-
li, aby tento jazyk slúžil nielen ako 
prostriedok každodennej komu-
nikácie, ale aj ako jazyk, ktorého 
opodstatnenosť a mohutnosť by 
mala preverovať predovšetkým ná-
rodná literatúra. Spisovatelia a vedci 
slovenčinu nielen pasívne používali, ale 
aj aktívne menili a rozširovali možnosti 
komunikácie v tomto jazyku. 
umeNie sa nevyjadruje len prostred-
níctvom verbálneho jazyka, ale aj 
prostredníctvom iných, neverbál-
nych jazykov, ako sú výtvarné ume-
nie, hudba, dramatické umenie.

(TASR)

Cena nemá s politikou nič spoločné
Ceny predsedu Národnej rady SR za rozvoj kultúry a humanitného vzde-
lania udelil v stredu večer (16. 6.) už po štvrtý raz šéf parlamentu Pa-
vol Paška. „Netuším, kto príde po mne do pozície predsedu parlamentu.  
Chcem ale vysloviť verejný apel, žiadosť na intelekt tých ľudí, ktorí prídu, 
aby nenechali odísť túto cenu do zabudnutia, pretože táto cena nemá s 
politikou nič spoločné,“ uviedol Paška v príhovore.

Prezident SR ivan Gašparovič 16. júna vymenoval nových 
slovenských veľvyslancov vo Švajčiarsku a v etiópii. Amba-
sádorom v Berne sa stane Ján foltín a diplomatickú misiu 
v etiópskej Addis Abebe povedie milan Dubček. informo-
valo o tom tlačové oddelenie Kancelárie prezidenta SR.
„Nie ste prvýkrát v takomto postavení,“ povedal novovymenova-
ným veľvyslancom najvyšší ústavný činiteľ, ktorý je presvedčený, 
že si zachovajú svoju profesionalitu. V tejto súvislosti pripome-
nul, že ich úlohou bude robiť všetko pre to, aby prezentovali 
Slovensko ako krajinu, ktorá je zodpovedná, dôveryhodná a aby 
svojou prácou prispeli k šíreniu jej dobrého mena. V neposled-
nom rade majú hľadať dobrých partnerov vo všetkých oblastiach, 
v ktorých má Slovensko záujem o spoluprácu. Na slávnostnom 
akte bol prítomný aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.
Rezort diplomacie upozornil, že veľvyslanci, ktorí si prevzali od 
prezidenta poverovacie listiny, sú kariérni diplomati, ktorých vy-
slanie schválila vláda SR ešte minulý rok. Keďže proces schvá-
lenia a vyslania veľvyslanca trvá niekoľko mesiacov, v tomto prí-
pade nemá podľa ministerstva zahraničných vecí nič spoločné s 
politickým kalendárom. (TASR)

vymenoval nových veľvyslancov

Nová pravicová vláda ešte 
nezačala vládnuť a už má zá-
sadné problémy. Nevie, ako 
si podeliť jednotlivé vládne 
posty, keďže štvorkoalícia ne-
pozostáva len zo štyroch po-
litických subjektov, ako by sa 
zdalo.
Na ramenách Most-Hídu vstúpila 
do parlamentu aj OKS (kandidáti 
ktorej boli zásadne už pred dvad-
siatimi rokmi proti vzniku samo-
statného Slovenska). A zasa na 
krídlach „supermana“ Richarda 
Sulíka sa do NR SR prekrúžkovali 
tzv. Obyčajní ľudia, ktorí paradox-
ne nesúhlasia s programom SaS. 
Čiže štvorkoalícia má šesť hláv. 
Okrem princeznej menom vláda, 
každá chce zjavne aj všeličo iné. 
Tento stav pripomína bájnu Hyd-
ru, ktorej keď odťali hlavu, ďalšia 
jej dorástla a hrýzla aj naďalej.
Spolu s týmito stranami prichá-
dzajú do parlamentu rovnaké 
témy spred dvanástich rokov. 
Hovorí sa o doprivatizácii štátne-
ho majetku. Opäť sú v hre želez-
nice ale aj bratislavské letisko či 

Transpetrol. Veľmi rýchlo všetci 
zabudli na nedávnu energetickú 
krízu, ktorá nás stála v minulom 
roku podľa odhadov až miliardu 
dolárov. A teraz si predstavme, že 
naše ťažko skúšané hospodár-
stvo príde o strategické zásobní-
ky, ktoré sa stavali aj vďaka eu-
rópskym zdrojom. Ako sa na to 
bude pozerať európska únia? 
Navyše, reálne hrozí ďalšie za-
stavenie výstavby diaľníc, aké 
sme zažili po roku 1998. teraz 
sa hovorí údajne o nevýhod-
ných zmluvách verejného part-
nerstva štátu, teda o tzv. PPP 
projektoch. Znamená to, že sa 
opäť zastaví dôležitá výstavba do-
pravných sietí. Vďaka nim bude 
pokračovať prehlbovanie regio-
nálnych rozdielov a bude sa tak 
zrejme rozvíjať naďalej iba Bra-
tislava spolu s okolím hlavného 
mesta na zlosť zvyšku Slovenska. 
Je to nespravodlivé a nesprávne. 
Okrem narastania pocitu krivdy 
u zvyšku Slovákov si zjavne nová 
vládna koalícia poisťuje vlastných 
voličov, ktorých má združených 

práve v Bratislavskom kraji a 
okolí. Richard Sulík vyhlasuje, že 
zlepenec je lepší, než vláda Ro-
berta Fica. Zjavne nevie, o čom 
hovorí, prípadne ide o cynický 
výrok, ktorým dáva najavo, že 
mu zjavne na zvyšku Slovenska 
nezáleží. Nové vládne strany už 
dnes porušujú dohody. Trebárs 
tú, že o vnútorných sporoch ne-
budú zverejňovať informácie, kým 
sa nedohodnú. KDH preferuje a 
verejnosti predstavuje návrh Vati-
kánskej zmluvy, pritom rokuje so 
stranou, ktorá chce odluku štátu 
od cirkví. Lenže o tzv. vatikánskej 
zmluve nemalo KDH informovať 
verejnosť, ale stalo sa tak. Vnú-
torné protirečenia novej vládnej 
koalície sú teda priepastné. A 
Most-Híd medzi nimi ústami Bélu 
Bugára už oznamuje, že je to vraj 
cesta do pekla. Nuž tá začala už 
vyhlásením výsledkov volieb. Ak 
si to uvedomuje aj budúca vládna 
strana, je to zábavné pre komen-
tátorov, ale je to príšerné pre bu-
dúcnosť občanov. 

StANiSLAV háBeR

Zábavná a zároveň problémova koalícia

Po rozpade Sovietskeho zväzu sa každý prezident uSA považu-
je za najsilnejšieho muža našej planéty. Nemusíme s tým síce 
súhlasiť, ale v každom prípade stojí na čele veľmoci č.1. Ani 
Barac Obama, prvý americký prezident tmavej pleti, nie je vý-
nimkou. Jeho oficiálny fotograf Pete Souza zvečnil však prvého muža 
Zeme ako človeka z mäsa a kostí, teda v rôznych situáciách. Unave-
ného, hladného, kárajúceho priateľa, hrajúceho sa s cudzími deťmi... 
Časť tých fotografií tvorí výstavu BARAC OBAMA – ČLOVEK, PREZI-
DENT, ktorú po Nitre a Ružomberku môžu vidieť obyvatelia Košíc a 
ich okolia. Zaujali nás fotografie B. Obamu pri ochutnávaní broskyne 
v supermarkete, premiestňovaní pohovky v Bielom dome, povzbu-
dzovaní detí pri súťaži v kotúľaní vajíčka, pri stretnutí  s Vladimírom 
Putinom,  niekoľko záberov, na ktorých z posledných síl prekonáva 
únavu... Zaujímavá je aj momentka ako upozorňuje svojho zástupcu, 
viceprezidenta Joe Bidena na to, ako trúsi omrvinky zo zákusku na 
podlahu v prezidentovej pracovni. tak trochu za srdce návštevní-
ka chytí za srdce aj záber malého chlapčeka tmavej pleti, syna 
jedného zo zamestnancov Bieleho domu. Obama sa musel sklo-
niť až k jeho rukám, pretože chlapček chcel zistiť, či prezidentove 
vlasy na dotyk sú také, ako jeho. Ani táto výstava o tom nehovorí, ani 
v našej tlači sa nikdy neobjavil jeho výrok, ako jeho stará mama bola 
nešťastná, že jej jediná dcéra si berie za manžela černocha z Afriky. 
Barack Obama o tom vie, na svoju starú mamu sa preto nikdy nehne-
val. Jednoducho ju chápal... Ľahké to terajší prezident USA nemal ani 
u svojich budúcich svokrovcov. Tým sa pre zmenu nepáčilo, že priateľ 
ich dcéry je málo čierny... Vráťme sa však k výstave. Na veľké pre-
kvapenie Veľvyslanectvo USA jej žiadnu bombastickú reklamu nerobí. 
terajší jej spoluorganizátori sa o nej dozvedeli iba náhodou z 
internetu. V čase, kedy bola inštalovaná v Ružomberku. Obrátili sa 
na americké veľvyslanectvo a to už podniklo ďalšie kroky, aby Obamu 
ako človeka – prezidenta mohli vidieť aj v Košiciach.Pred časom sme 
kritizovali jednu podobnú výstavu fotografií v Košiciach, ktorej spo-
luorganizátorom bolo veľvyslanectvo USA, že k dispozícii nebola ani 
jedna veta napísaná v slovenčine. Americkí diplomati si to asi vzali k 
srdcu. Pod každou fotografiou nechýbal vyčerpávajúci text v slovenči-
ne. Bez jedinej gramatickej chybičky....  VLADimÍR meZeNCeV 

Najsilnejší muž putuje po Slovensku
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Novozvolení členovia zákonodarného zboru si 18. júna 2010 prevzali v historickej budove Národ-
nej rady Slovenskej republiky v Bratislave z rúk predsedníčky Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) 
Tatiany Janečkovej osvedčenia o zvolení do Národnej rady (NR) SR. Na snímke poslanci za SNS 
Ján Mikolaj a Vincent Lukáč, bývaly vynikajúci reprezentant Československej republiky v ľado-
vom hokeji.  FOTO TASR - Vladimír Benko

Odpoveď sa verejnosť možno 
nikdy nedozvie, ale účastníci hry 
a s nimi všetci premýšľajúci ľudia 
dozaista chápu, že výsledkom 
neprimeranej tvrdosti i nevhod-
ného načasovania dvojsečného 
predvolebného ťahu, bolo od-
stránenie už relatívne opotrebo-
vaného a nepopulárneho lídra 
SDKÚ-DS, jeho nahradenie 

NeOPOZeRANOu tVáROu 
ambicióznej Ivety Radičovej, za-
chovanie dominantného straníc-
keho postavenia Ivana Mikloša 
spojeného priamo s Bilderber-
skou skupinou (najmocnejším 
tajným grémiom na svete) a cel-
kové posilnenie SDKÚ-DS ako 
vedúceho opozičného subjektu, 
ktorý je schopný sebareflexie, 
vrátane uskutočnenia personál-
nej zmeny na najvyššom poste. 
to sú očividne hlavné orien-
tačné body smerujúce k ob-
jasneniu tajomstva volebné-
ho (ne)úspechu.
Nikomu azda netreba osobitne 
vysvetľovať, že akékoľvek mate-
riály na diskreditáciu kohokoľvek 

s najväčšou pravdepodobnos-
ťou pochádzajú zo zdrojov spra-
vodajských služieb.
K tradíciám ponovembrovej poli-
tiky v našich zemepisných a de-
jepisných šírkach patrí nezabud-
nuteľné 

ZVRhNutie 
niekdajšieho predsedu vlády 
Vladimíra Mečiara, v ktorom zo-
hral kľúčovú úlohu koordináto-
ra zainteresovaných domácich a 
zahraničných síl, vtedajší riaditeľ 
rozviedky SIS. Až do zlomovej 
udalosti bol, pravdaže, s premié-
rom tesne spriaznený – prinaj-
menšom od čias spoločného 
zakladania Strany demokratic-
kého socializmu bezprostred-
ne po zmene politického systé-
mu na rozhraní 80. a 90. rokov 
dnes už minulého storočia. Am-
biciózny projekt však obaja 
znenazdajky opustili a prešli 
do hnutia VPN, ktoré fakticky 
prevzalo mocenský monopol 
KSS. Práve podobné skúsenos-
ti ma primäli k napísaniu knihy 
Dobrá zrada nad zlato.

Niektorí nestranní i postranní po-
zorovatelia si už všimli, že súčas-
ný šéf Slovenskej informačnej 
služby bol v období 2002 – 06 
asistentom poslanca Smeru Bo-
humila Hanzela, ktorý svojej bý-
valej strane pred nedávnymi voľ-
bami riadne 

ZAVARiL AJ ZAKÚRiL, 
teda spôsobil značné ťažkosti a 
intenzívne nepríjemnosti. Každý 
logicky uvažujúci človek si uve-
domuje, že členom zákonodar-
ného zboru nikto neprideľuje 
asistentov, ale si ich sami vybe-
rajú z okruhu svojich najbližších 
ľudí a najdôvernejších priateľov, 
teda uvedený vzťah musel byť 
bezproblémový prinajmenšom 
v spomínanom časovom rozpä-
tí. A – ako vieme – vo svete 
tajných služieb sa uplatňuje 
nielen zákon zachovania in-
formácií, ale aj zásada, že ná-
hoda je nepoznaná súvislosť.
Poznamenajme, že neviditeľný 
vplyv šéfa SIS umocňuje integ-
rovaný 

iNŠtituCiONáLNy mODeL, 
teda organizačné spojenie von-
kajšieho a vnútorného spravo-
dajstva, čo vytvára skutočný 
koncentrát skrytej moci v relatív-
ne malom štáte, akým je Sloven-
sko. Treba zdôrazniť, že riade-
nie rozviedky a kontrarozviedky 
jednou osobou je vo väčšine de-
mokratických krajín neobvyklé. 

PAVOL JANÍK

Veľké tajomstvo (ne)úspechu
Zrejme by som mal hneď úvodom jednoznačne konštato-
vať, že neprikladám priveľký význam konšpiračným teóri-
ám, pretože za oveľa dôležitejšiu pokladám konšpiračnú 
prax.  Napokon – súvislostiam vysokej politiky s činnosťou 
spravodajských služieb venujem pozornosť aj ako spo-
luautor knihy exkluzívnych rozhovorov Generál Lorenc – 
Dešifrovaný svet. Preto mi dovoľte sformulovať pomerne 
kvalifikovanú otázku: kto poradil premiérovi Robertovi fi-
covi, aby začal ostrú kampaň proti SDKÚ-DS, založenú na 
kompromitácii expremiéra mikuláša Dzurindu? 

Po sobotňajších voľbách (12.6.) sa do Národ-
nej rady SR dostalo 150 kandidátov šiestich 
politických strán: Smer-SD, SDKÚ-DS, SaS, 
KDh, most-híd a SNS.
SmeR-SOCiáLNA DemOKRACiA má 62 PO-
SLANCOV: Robert Fico, Robert Kaliňák, Pavol 
Paška, Marek Maďarič, Ján Počiatek, Dušan Ča-
plovič, Ľubomír Jahnátek, Viera Tomanová, Ri-
chard Raši, Igor Federič, Jaroslav Baška, Ľubo-
mír Vážny, Miroslav Číž, Ján Richter, Vladimír Faič, 
Peter Žiga, Jana Laššáková, Renáta Zmajkovičo-
vá, Stanislav Kubánek, Juraj Blanár, Tibor Glen-
da, Magda Košútová, Martin Glváč, Ján Podmanic-
ký, Peter Kažimír, Jozef Burian, Pavol Pavlis, Viktor 
Stromček, Dušan Muňko, Maroš Kondrót, Dušan 
Galis, Jozef Buček, Mojmír Mamojka, Peter Pele-
grini, Jozef Valocký, Branislav Ondruš, Dušan Jar-
jabek, Marián Saloň, Igor Choma, Vladimír Jánoš, 
Pavol Goga, Ľubomír Želiezka, Vladimír Matejička, 
Ľubomír Petrák, Iveta Lišková, Ľuboš Martinák, Mi-
kuláš Krajkovič, Dušan Bublavý, Ladislav Lazár, Da-
rina Gabániová, Ľubica Rošková, Bibiána Obrimčá-
ková, Andrej Kolesík, Ján Senko, Ivan Varga, Viliam 
Jasaň, Jana Vaľová, Marián Kovačócy, Peter Šuca, 
Anna Vitteková, Róbert Madej, Marián Záhumen-
ský. 
SLOVeNSKá DemOKRAtiCKá A KReSťAN-
SKá ÚNiA - DemOKRAtiCKá StRANA má 28 
POSLANCOV: Iveta Radičová, Ivan Mikloš, Lucia 
Žitňanská, Magdaléna Vášáryová, Milan Hort, Ľu-
dovít Kaník, Eugen Jurzyca, Viliam Novotný, Mar-

tin Fedor, Jana Dubovcová, Stanislav Janiš, Ivan 
Chaban, Jozef Mikuš, Ondrej Matej, Ivan Štefa-
nec, Zoltán Horváth, Jaroslav Ivančo, Ján Golian, 
Štefan Kužma, Martin Pado, Tomáš Galbavý, Pa-
vol Kubovič, Peter Markovič, Kamil Homoľa, Miro-
slav Beblavý, Milan Ježovica, Tatiana Rosová, Ka-
tarína Cibulková.
SLOBODA A SOLiDARitA má 22 POSLANOV: 
Richard Sulík, Daniel Krajcer, Jozef Mihál, Igor Ma-
tovič, Erika Jurinová, Martin Fecko, Jozef Viskupič, 
Juraj Miškov, Martin Chren, Jana Kiššová, Stani-
slav Fořt, Jozef Kollár, Ľubomír Galko, Pavol Hlad-
ký, Martin Poliačik, Lucia Nicholsonová, Juraj Dro-
ba, Natália Blahová, Ľudovít Jurčík, Peter Kalist, 
Szilárd Somogyi, Richard Švihur.
KReSťANSKODemOKRAtiCKé hNutie má 15 
POSLANCOV: Ján Figeľ, Daniel Lipšic, Pavol Hru-
šovský, Július Brocka, Jana Žitňanská, Mária Sa-
bolová, Ján Hudacký, Andrej Ďurkovský, Radoslav 
Procházka, Martin Fronc, Anton Marcinčin, Ivan Uh-
liarik, Pavol Abrhan, Peter Muránsky, Alojz Přidal.
mOSt-hÍD má 14 POSLANCOV: Béla Bugár, 
Zsolt Simon, Tibor Bastrnák, Gábor Gál, Ivan Švej-
na, Peter Zajac, František Šebej, József Nagy, Ru-
dolf Chmel, László A. Nagy, Ondrej Dostál, Igor Si-
dor, Peter Osuský, László Sólymos.
SLOVeNSKá NáRODNá StRANA má 9 PO-
SLANCOV: Ján Slota, Anna Belousovová, Ján Mi-
kolaj, Rafael Rafaj, Rudolf Pučík, Štefan Zelník, 
Dušan Švantner, Vincent Lukáč, Igor Štefanov.

(TASR)

Noví poslanci Nr Sr prevzali osvedčenia

Všetci štyria lídri súčasne potvrdili, že 
pozvanie šéfa Smeru-SD Roberta Fica 
na rokovania oficiálne odmietli. SDKÚ-
DS, SaS, KDH a Most-Híd v deklarácii 
tvrdia, že ako budúci koaliční partneri 
sú si vedomí súčasných problémov 
Slovenska, a preto chcú ponúknuť 
riešenia všetkým občanom našej vlas-
ti. Za priority novej vlády označili boj 
s dôsledkami krízy a nezodpovednej 
politiky doterajšej vlády, vytváranie 
podmienok pre nové pracovné miesta, 
posilnenie postavenia rodín, zastave-
nie zadlžovania SR, posilnenie princí-
pov právneho štátu, boj proti korupcii a 

klientelizmu, obnovenie dôvery v súd-
nictvo, kvalitnejšie školstvo, dostupnej-
šie zdravotníctvo, zlepšenie spoločen-
skej atmosféry a postavenia menšín a 
opätovné posilnenie medzinárodného 
postavenia Slovenska. 
faktom je, že ficova vláda sa v boji 
s dôsledkami hospodárskej krízy 
zachovala tak, ako sa na ľavicovú 
vládu sluší a patrí. S prijatými opat-
reniami sa usilovala o to, aby neboli na 
úkor obyčajných ľudí. Šetrila najmä na 
silových ministerstvách, ako aj celko-
vým znižovaním prostriedkov na čin-
nosť štátnej správy. Takže označiť tento 

prístup za nezodpovedný je, zo strany 
možnej budúcej vládnej garnitúry, mini-
málne neetické. Aj vzhľadom na pra-
vicový charakter budúcej vládnej 
koalície môžeme očakávať, že ich 
opatrenia pôjdu nemilosrdne práve 
proti tým, ktorí tvoria hodnoty, ale 
nič nevlastnia. 
Čiže, opäť bude mať navrch politika 
uťahovania opaskov a najslabšie soci-
álne vrstvy budú často odkázané len 
na milodary. Možno sa potom zobudia 
a ďalšie voľby už nepodcenia a prídu 
vyjadriť svoj názor aj oni. Vyše štyrid-
sať percent oprávnených voličov, ktorí 
neprišli k volebným urnám vyjadriť svoj 
názor, možno na svoje zobudenie po-
trebuje práve tie skrátené opasky. Čo 
sa týka nedostatku pracovných miest, 
len ťažko sa dá niečo vytknúť sociál-
ne orientovanej vláde R. Fica. Veď po 
novembri 1989 sa štátne, plánované 
hospodárstvo postupne pretvorilo na 
neplánované, v ktorom zákon zisku je 
nad všetky iné zákony. Navyše výhod-
né podmienky pre rozvoj automobilo-
vého priemyslu, ako aj vysoká atrak-

tivita výroby automobilov spôsobili, 
že politika nášho ziskuchtivého hos-
podárstva trestuhodne „zabudla“ na 
rozvoj ostatných odvetví. Po vypuknutí 
svetovej hospodárskej krízy, ktorú ani 
podľa najväčších demagógov nespô-
sobila vláda R. Fica, aj preto dochádza 
k enormnému nárastu nezamestnanos-
ti na Slovensku. Svoj významný podiel 
na náraste nezamestnaných má tiež 
návrat mnohých našich občanov zo 
zahraničia, ktorí tam odišli za prácou 
najmä počas vlády M. Dzurindu. 
čo sa týka záväzku posilniť posta-
venie rodiny bez bližšieho špecifi-
kovania tejto myšlienky, môžeme 
ho smelo označiť ako nezáväzné 
gesto, ktoré má len navodiť dojem 
starostlivého prístupu k základnej 
bunke v našej spoločnosti. Trochu 
opatrnosti by potenciálnym novým 
vládcom neuškodilo, ani čo sa týka 
sebavedomého vyhlásenia o zastave-
ní zadlžovania Slovenska. S ľahkosťou 
vyslovené slová narazia na prvý odpor, 
ihneď ako zistia, že bez toho, aby si štát 
požičal, nebudú schopní zabezpečiť 

dôležité úlohy, ktoré prijali vo vládnom 
programe. Takto by sme mohli pokra-
čovať pri hodnotení aj ďalších deklaro-
vaných predbežných priorít predpokla-
danej štvorkoalície pravicových strán, 
ktoré sa s najväčšou pravdepodobnos-
ťou dostanú k moci. Ich zjednocujú-
cim prvkom nie je a vzhľadom na ich 
rôznorodosť ani nemôže byť spoločný 
program, ale silná vôľa po moci. Zatiaľ 
(do 17. júna 2010) nehovorili verejne o 
personálnych opatreniach. 
Bolo by však veľmi naivné domnievať 
sa, že urobia rovnako naivný ústretový 
krok ako kabinet R. Fica a ponecha-
jú si súčasný personál. Pri nástupe k 
moci v roku 1998 vyhádzali snáď aj 
upratovačky. Dá sa očakávať, že tak 
budú zrejme postupovať aj teraz. Po-
nechajú si len tých, ktorí im poskytova-
ním dôležitých informácií pomáhali pri 
politickej diskreditácii vládneho kabi-
netu R. Fica. Za odmenu, mnohí z nich 
vystriedajú svojich veľkorysých šéfov a 
následne ich pošlú „niekam“. Všetci sa 
učíme, žiaľ, na vlastných chybách.

VLADimÍR DOBROVič

ZOSKUPENIE PrOtI tým, KtOrí tVOrIa hOdNOty
Zoskupenie pravicových strán SDKÚ-DS, SaS, KDh a most-híd sa už ne-
vie dočkať prevzatia moci v štáte. Ďalšou možnosťou, prečo nechceli 
rokovať s jednoznačným volebným víťazom, mohla byť i nedôvera medzi 
stranami. evidentne prevládal medzi nimi strach z individuálnych rokova-
ní s víťaznou stranou Smer-SD, ktorá získala 62 poslaneckých mandátov. 
Zrejme sa obávali, že niektorá strana by sa mohla ulakomiť a pristúpila 
by na ponuku Roberta fica postaviť silnú vládu zo zástupcov dvoch par-
lamentných strán. Asi aj preto volebná líderka SDKÚ-DS iveta Radičová, 
predseda SaS Richard Sulík, šéf KDh Ján figeľ a líder mosta-híd Béla 
Bugár už dva dni po oficiálnom vyhlásení volebných výsledkov podpísali 
deklaráciu o politickej spolupráci v zmysle zostavenia budúcej vlády. 

Vypadnutím Strany maďarskej koalície (SmK) 
z parlamentu sa značne oslabilo politické za-
stúpenie maďarstva na „felvidéku“. uviedol 
to podľa maďarskej tlačovej agentúry mti šéf 
kabinetu národnej politiky hnutia za lepšie 
maďarsko-Jobbik istván Szávay. Jobbik pova-
žuje výsledky volieb v SR z maďarského hľadiska 
za mimoriadne zlé, pričom vidí mnoho dôvodov na 
zamyslenie. Jobbik viní za vzniknutú situáciu jed-
noznačne premiéra Viktora Orbána a jeho minis-
tra zahraničných vecí Jánosa Martonyiho, ktorých 
rozhodná podpora SMK dosiahla pravý opak. 
Nepomohla lepšiemu výsledku, ale zvýšila šan-
ce prepadu. Po odstúpení celého vedenia SMK 
ešte existuje šanca na obnovu strany tak, aby si 

v jesenných regionálnych voľbách aspoň čiastoč-
ne zachovala svoje pozície, k čomu Jobbik želá 
SMK veľa šťastia. Na margo osempercentného 
úspechu strany Most-Híd Szávay poznamenal, že 
v 14-člennej frakcii sedia v rovnakej miere Maďari 
aj Slováci. Most-Híd, ktorý má ťažkosti pri určení 
vlastnej identity, bude zrejme súčasťou novej vlád-
nej koalície, čím sa teoreticky môžu dostať k dôle-
žitým funkciám aj maďarskí politici.
Politik Jobbiku však spochybnil schopnosti Mosta-
Híd presadzovať „ciele napomáhajúce zachovanie 
maďarstva na Felvidéku“, akými sú slobodné pou-
žívanie maďarského jazyka, vzdelávanie či kultúr-
na a územná autonómia.

(TASR, krátené)

Zastúpenie maďarov sa oslabilo
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VäčŠiNA Je meNŠiNA
Vládu bude zostavovať väčši-
na, ktorá je v skutočnosti len 
súčtom menšín. Všetci lídri bu-
dúcej koalície hovoria, že ne-
chcú sklamať svojich voličov. 
Ale ktorú časť svojich voličov? 
Tých, ktorých nachytali na lega-
lizáciu drog alebo tých, ktorým 
sľubovali, že sa budú zastávať 
najchudobnejších „obyčajných 
ľudí“ alebo tých, ktorým dáva-
li nádej na uzákonenie registro-
vaných partnerstiev alebo tých, 
ktorým sľubovali rozumné škr-
ty vo vládnych (a sociálnych) 
výdavkoch alebo... Zoznam 
rozporuplných želaní voličov, 
preferujúcich ten-ktorý pred-
volebný sľub je ešte dlhší ako 
som uviedol.
Koľko voličov strán budúcej ko-
alície si želalo znovu otvoriť pri-
vatizáciu štátnych podnikov? 
Veď ich predaj je len iná forma 

„okrádania“ budúcich generá-
cií. Nebudú síce splácať dlhy 
vlády, ale stanú sa podnájom-
níkmi vo vlastnej krajine.
Násilným zlepením (trvalo) ne-
spojiteľného oklamali „pravico-
ví“ lídri nielen časť svojich vo-
ličov, ale vysmiali sa viac ako 
miliónu voličov SMERu, teda 
skutočnej väčšine tých spolu-
občanov, ktorí volili.

POLitiCKá KuLtÚRA
Politická kultúra sa už stáva fol-
klórom každého nového parla-
mentu. To čo vadí politikom keď 
sú v opozícii sa stáva pracov-
nou metódou po výmene pozí-
cií. Líderka SDKÚ preferujúca 
komunikáciu a slušnosť v poli-
tike zrazu po voľbách odmieta 
rozhovor so SMERom. Prinútila 
aj partnerské strany k rovnaké-
mu postoju. 
Skutočne si nemajú čo pove-

dať, okrem toho, že nepôjdu 
spolu do vlády?  Netreba roz-
právať s politickým subjektom, 
ktorý volilo viac ako milión ob-
čanov a ktorý bude mať v par-
lamente 62 poslancov? Protivá-
hou bude zlepenec, ktorý keď 
príde o piatich poslancov, pre-
stáva byť „väčšinou“. Nebude 
treba pri niektorých zákonoch, 
a to nehovorím iba o ústavných, 
hľadať podporu a teda spolu 
komunikovať?
Rétorika predvolebnej korte-
šačky sa vyparila. Náš ľud už 
dávno o takomto konaní hovo-
ril: vodu káže, víno pije.

DOčASNá ZáPLAtA  
V predvolebných vystúpeniach 
politici tvrdili, že majú recept 
na riešenie problémov v eko-
nomike. A už sú tú prvé úvahy 
a návrhy. Július Brocka z KDH 
hovorí, že peniaze z privatizá-

cie by mohli sanovať Sociál-
nu poisťovňu, tak ako to bolo 
v minulosti. Použili by sa nie-
len peniaze z predaja, ale aj di-
videndy, ktoré sprivatizované 
podniky prinesú.
Toto geniálne riešenie vymys-
leli už reformátori Dzurindovej 
vlády, lenže peniaze z predaja 
SPP, ktoré mali Sociálnej pois-
ťovni vydržať do roku 2010 sa 
minuli o dva roky skôr, dividen-
dy nestačia (veď polovica končí 
v rukách privatizérov) a naštar-
tovaná ekonomika, ktorá mala 
pomôcť po roku 2010, sa ako-
si zadrhla pre celosvetovú krí-
zu. Ekonómovia na Miklošo-
vom ministerstve financií asi pri 
výpočte zabudli, že vývoj eko-
nomiky nie je nikdy priamočia-
ry. Ak  sú aj ostatné recepty na 
riešenie problémov podobné, 
prestaneme žartovať, že horšie 
už bolo. JOZef ŠuChA

GLOSÁr Slovenského rozhľadu

ZáKLADNá PReKážKA
Práca človeka veľmi zdržia-
va od kariéry.

ŠKRtám A ŠKRtám
Začínam podliehať fantó-
movej autocenzúre: škrtám 
všetko prv, než to napíšem.

uStáLeNá PRAX
tridsať strieborných neza-
pisujeme do daňových pri-
znaní.

PRi POhĽADe Z DiAĽKy
Rátanie bankoviek z diaľ-
ky vyzerá ako zvláštny druh  
modlitby.

SPOĽAhLiVá PReVeNCiA
Včasným udeľovaním me-
dailí možno predísť väčšine 
rebélií.

O mAĎARSKeJ KARte 
i GARDe
Obávam sa, že ticho pred 
búrkou nelieči.

O mAĎARSKÝCh 
ZeLeNÝCh
Keď Don Quijote nenájde 
vhodný veterný mlyn, zaúto-
čí na vodnú priehradu.

VÝBeR OBetÍ
Ak treba prinášať obete, vy-
beráme ich tak, aby sme ne-
boli medzi nimi.

NO POVeDZte!
Ako zviditeľní svoje  vlaste-
nectvo ten, kto nevie spie-
vať?

iNKuBátOR ReVOLÚCiÍ
Za utiahnutým opaskom 
pevnejšie sedí dýka.

iDeáLNA SPOLOčNOSť
ideálna spoločnosť je tá, v 
ktorej treba vešať iba ozna-
my.

NAŠA SLOBODA
Vážení nezamestnaní a zbe-
dačení! môžete slobodne 
vyskočiť z okna. A to sa vám 
máli?

POLItICKÉ 
SENtENCIE

miLAN KeNDA
PhDr. miLAN PiOVARči
podpredseda Únie slovenských novinárov

Plynutiu času nemožno brá-
niť, a preto starnutie je priro-
dzený proces v ľudskom živo-
te. Snažme sa o to, aby sme ho 
nemuseli spájať s chorobami, 
sociálnym osamostatnením, zá-
vislosťou, pasivitou, stratou zá-
ujmu o dianie okolo seba. Rizi-
kové faktory seniorského veku 
by sme mali riešiť v plnej sile, 
teda oveľa skôr, ako odídeme 
do dôchodku. Je to najmä po-
treba stabilizovať svoj zdravot-
ný stav, neodkladať liečenie na 
neskoršie, kedy možno počí-
tať s komplikáciami, ktoré pri-
náša neskorší vek. Aj keď nie 
sú všeliekom, dnes sú už zná-

me možnosti prevencie nega-
tívnych dôsledkov starnutia, 
ako aj možnosti, ako sa vyhnúť 
budúcim ťažkostiam. Netreba 
na to vytvárať len dobré hmot-
né podmienky, rovnako dôleži-
tý je stav mysle. Mnohé rizikové 
faktory sa skrývajú v samotnom 
človeku. Ľudia zatrpknutí, ne-
znášanliví a sebeckí sa týmito 
vlastnosťami izolujú od ostat-
ných, od svojho okolia, okráda-
jú sa o možnosti kontaktovať sa 
s inými, ktorí im v čase ich prob-
lémov môžu im pomáhať. Pa-
sivitou a nezáujmom sa každý 
človek odsudzuje k telesnému 
i duševnému pustnutiu. A čo 
obyčajne vedie človeka k tomu, 
že sa izoluje od sveta? Jednou 
z príčin je odchod do dôchod-
ku. Je to významné obdobie ži-
vota človeka, na ktoré sa treba 
dobre a vopred pripraviť.

a kde vychádza Slnko?
Dve strany SDKÚ a SaS striktne odmietajú pôžičku pre Grécko, kto-
rou operovali aj v na predvolebných mítingoch. Je celkom jasné, že 
sľuby, ktoré nasľubovali voličom, boli skôr vtipmi, ako realitou a to sa 
časom aj ukáže celkom jasne. Ale po voľbách a pred zostavovaním 
vlády trvať na tomto sľube, teda o pôžičke Grécku, je buď naivita ale-
bo naozaj tieto dve strany a nová koalícia žijú mimo reality. Predstava, 
že Slovensko zablokuje túto pôžičku je takmer obludná v dôsledkoch, 
čo to môže pre Slovensko v rámci eurozóny znamenať. Iveta Radi-
čová vyhlasovala, že svoje názory vyložila Angele Merkelovej, ktorá 
však celkom reálne reagovala na situáciu v Grécku a výklady nejakej 
líderky SDKÚ jej boli ukradnuté. A je jasné aj to, že nebyť Nemecka, 
tak eurozóna neexistuje. Na prvú premiérsku návštevu sa I. Radičová 
chystá do Česka. Mala by jednoducho zmeniť svoj cestovný poriadok 
a ísť do Nemecka, aby jej tam vysvetlili, kde vlastne Slnko vychádza 
a kde zapadá. Však v Bruseli veľmi dobre vedia, že niekedy skvostný 
minister financií I. Mikloš sa vyjadril, že najlepšie by bolo, keby euro 
padlo. A tak sa naozaj treba spýtať, či za týmito turbulenciami nestojí 
G. Soros, ktorý by chcel vidieť pád eura, aby mohol znova zarobiť. 
Ak tento sľub voličom SDKÚ a SaS naozaj naplní, tak potom sa otvorí 
Slovensko ako ozajstná čierna diera.

Ekonomický víťaz volieb
Ľudová strana – Naše Slovensko (Kotlebovci) sa stala štvrtou najsil-
nejšou mimoparlamentnou stranou, čo je istý úspech tejto strany. 
Dôležitejšie je však, že sa stala ekonomickým víťazom volieb, keď 
ju jeden hlas voliča stál len 22 slovenských korún, čo je zruba 70 
centov. Ostatné strany stal volič omnoho drahšie, ale nikdy to zrejme 
nevyčíslia tak ako Kotlebovci, napríklad SaS. Okrem toho získali vyše 
33 tisíc hlasov, čo nie je na novú stranu málo. DuŠAN KONčeK

KatarÍNa, celeBritY a BUlvár
O veľkom francúzskom osvietencovi Voltairovi vieme, že doká-
zal poriadne rozčúliť nejedného panovníka, vojvodu alebo vyso-
kého cirkevného hodnostára svojim uvažovaním, ktoré neváhal 
rozširovať vo svojich knihách, listoch a pamfletoch. Menej už vie-
me o tom, že si dopisoval aj s ruskou cárovnou Katarínou II, o ktorej 
mal veľmi vysokú mienku a ušetril ju, ako mal vo zvyku v podobných 
prípadoch, rôznych narážok, útokov a irónie. Dokonca jej v jednom lis-
te vyjadril svoj obdiv nad jej ... múdrosťou. Na túto poklonu a lichôtku 
mu však ruská panovníčka odpovedala asi takto: „Je mi cťou, že ste sa 
rozhodli umiestniť mňa medzi nebeské telesa. Neviem však, či mi tie 
hviezdy stoja za to, aby som sa domáhala ich spoločnosti, hoci sa im 
ľudstvo klania už celé veky. Odhliadnuc od maličkej ješitnosti, nie som 
si istá, či by mi spoločnosť jašteríc, hadov, škorpiónov, býkov a kroko-
dílov vyhovovala. Je to správne miesto pre človeka, ktorý uvažuje aj o 
duševných hodnotách? Preto Vás prosím, nechajte ma žiť tu na zemi, 
aby som mohla byť svedkom toho, čo robíte pre slávu našich čias.“
Ako vidno Katarína bola nielen krásna, bohatá a múdra žena, ale ako 
sa zdá, aj vtipná a skromná panovníčka. Ktorá žena by dnes odolala 
takej lákavej ponuke dostať sa na nebesia a naveky tam oslňovať a 
žiariť? Veď si len všimnime, koľko dievčat i dospelých žien sa dnes 
priam hemží v televízii a na stránkach bulváru. Každá z nich je ochotná 
obliekať i vyzliekať sa ako sa po nich žiada, chudnúť i priberať ako 
treba, o silikónoch a iných plastikách sa netreba už ani zmieňovať, 
pretože sú ochotné za každú cenu sa udržať na výslní, preraziť na 
vysnívané nebesia, udržať sa v priazni tých, ktorí ich na tie nebesia 
môžu vystreliť, udržať ich tam alebo nechať ich spadnúť. A bulvárni 
novinári, fotografovia a kameramani, všade okolo nich. Celí nadše-
ní letia do redakcií, ak sa im podarí uloviť nejaký škandál, ponúknuť 
svojim novinám pohľad na nohavičky alebo bradavku celebrity, ktorá 
im to umožnila svojou neopatrnosťou alebo schválne. Samozrejme, 
že verejnosť treba poinformovať aj o tom, koľko má každá celebrita 
topánok, kabeliek, klobúkov... s mužmi je to podobné, o erotických a 
porno – časopisoch sa zmieňovať nebudem.
Ešte niečo. Pokiaľ viem, tak novinári by mali mať vysokoškolské vzde-
lanie. Silne pochybujem, že by som finančne udržoval na vysokej ško-
le svoje dieťa, ak by som vedel, že skončí v tejto brandži. Predsa len 
musím priznať, že aj bulvár je na niečo dobrý... človek sa raz musí tej 
bulvárnosti presýtiť a potom zatúži aj po normalných novinách, časopi-
soch i knihách. RuDOLf SLeZáK

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Dozneli už volebné eufórie 
a tak si treba niektoré veci 
povedať na rovinu. Volebný 
víťaz je jasný a neohroziteľný. 
treba však povedať, že jeho 
víťazstvo mohlo byť ešte vý-
raznejšie, keby sa bola stra-
na SmeR aktivizovala hneď 
potom, ako sa na výzvu ivety 
Radičovej prihlásil do trojky 
ako štvrtý Ján figeľ, keď sa 
postavil ako chlap. To totiž 
zmobilizovalo pravicových voli-
čov až tak, že išli voliť do nohy, 
lebo zacítili šancu. Predseda 
Smeru a vláda mali vtedy starosti 
s dôsledkami záplav, ale členo-
via strany, hlavne v Košickom i 
Trnavskom kraji, zaspali. Rov-
nako ako vo veľkých mestách. 
Rovnako si zdriemli aj v ĽS-
HZDS a SNS, práve tieto strany 
utrpeli Figeľovým postavením sa 

na chlapa. Rovnako to platí aj o 
SaS. V. Mečiar, ktorý neverí vo 
výskumy verejnej mienky, zrej-
me uveril a podcenil túto stranu, 
ktorá sa pohybovala vo výsku-
moch na hranici zvoliteľnosti. 
Iste, bodovala hlavne vo veľkých 
mestách, ale štatistiky hovoria, 
že aj na vidieku, kde možno Su-
líka ani nevideli a nevedeli kto 
to je, ale opakoval sa fenomén 
strany ÁNO, keď volič dumal, 
že nová metla dobre metie a tak 
jej dal hlas. mal som možnosť 
vidieť volebné výsledky dedi-
niek, kde v minulých voľbách 
volili len SmeR-SD, ĽS-hZDS 
či SNS a teraz sa zrazu tam 
objavili dva-tri hlasy pre SaS. 
A neboli to prvovoliči, ale voliči, 
ktorí predtým volili tieto strany. 
Desať dediniek po troch hla-
soch je už tridsať hlasov a tak 

úmerne stúpali preferencie SaS 
až dosiahli to, čo bolo prekvape-
ním. Medzi dalšie faktory patrilo 
aj to, že niektorí voliči ĽS-HZDS 
a SNS volili SMER-SD, lebo 
si mysleli, že tak dosiahne jed-
noduchú väčšinu a SNS a ĽS-
HZDS bude stačiť prejsť do par-
lamentu. Niektorí voliči týchto 
strán ani voliť neišli, lebo pre 
nich bolo víťazstvo koalície 
SmeR-SD – ĽS-hZDS s prí-
padnou podporou SNS cel-
kom jasné. Zdôrazňovala sa 
totiž dvojkoalícia, čo bola tiež 
jedna z chýb volebnej kampa-
ne. Po Figeľovom Rittbergerovi 
bolo zjavné, že dvojkoalícia na 
vládnutie nebude stačiť. Aj preto 
môžu dnes tí, čo voľby nevyhrali, 
zostavovať síce krehkú, ale vlád-
nu väčšinu. 

DuŠAN KONčeK

volebný víťaz je jasný a neohroziteľný

Ak formulujúca sa pravicová koalícia zasta-
ví PPP projekty, firmy Váhostav a Dopras-
tav budú musieť prepustiť viac ako 1 500 
zamestnancov. to je naozaj vážna hrozba a 
znamenalo by to, že na Slovensku sa per-
cento nezamestnanosti prudko zvýši. Pravi-
ca sa totiž tasí, že tieto PPP projekty zruší, 
pretože sú údajne predražené. Spievala to 
na svojich predvolebných mítingoch a chvá-
lila sa aj tým, že bude vedieť, ako postaviť 
diaľnice lacnejšie. Ak to naozaj v prípade vlád-

nutia urobia, Slovensko sa razom ocitne v kríze 
a pokračovanie výstavby diaľnice doslova zamrz-
ne. Je viac ako pravdepodobné, že to neurobia 
a všetky tie reči okolo lacnejších projektov boli 
len predvolebné ťahy, ktoré mali nalákať voličov 
do pravicového košiara. Príprava projektu totiž 
stala 20 miliónov eúr, len blázon by takéto niečo 
zrušil. Slovensko už raz naletelo na Dzurindovu 
„zmenu“ a na dvojnásobné platy. Mnohí Slováci 
nie a nie sa poučiť na vlastnej škode. Teraz im 
hrozí, že znova doplatia.  JáN hORáR

HroZBa ZaStaveNia PPP ProjeKtov
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Tým by fakticky zablokovali  podporný 
finančný mechanizmus v rámci EÚ v 
hodnote 750 miliárd eur. Pre európske 
spoločenstvo je to nebezpečný signál zo 
strany predpokladanej budúcej vládnej 
koalície. Aj preto na summite Európskej 
únie v Bruseli musel v tejto súvislosti 

NáŠ PRemiéR 
čeliť mnohým otázkam svojich partnerov. 
Európski lídri podľa R. Fica „jednoducho 
nerozumejú“ avizovanému postoju pravi-
cových strán. „Nechápu, ako je možné, 
že niekto sa tvári európsky a potom, keď 
príde na rozhodnutie o veci, tak vytĺka z 
toho domáci kapitál. A takto bolo komu-
nikované aj včerajšie (16.6.2010) stret-
nutie pána Dzurindu a EPP (Európskej 
ľudovej strany) – že vytĺkal domáci kapitál 
aj z tejto situácie – jednoducho povedal, 
že on to nevie vysvetliť voličom,“ pozna-
menal slovenský premiér na tlačovke 
po zasadaní Európskej rady. Súčasne 

vyjadril osobné presvedčenie, že každý 
slovenský politik, ktorý je proti spomína-
nému mechanizmu EÚ, je aj proti samot-
nému Slovensku, keďže hlavným cieľom 
balíka je podpora eura a vkladov. Uve-
deným postojom, podľa neho, pravicové 
strany „vážne ohrozujú záujmy Slovenskej 
republiky“. Aj z tohto pohľadu bude veľmi 
zaujímavé sledovať, či 

POD SPOLOčNÝm tLAKOm 
Európskej únie a ľavicových poslancov 
Strany Smer-SD nakoniec novo sa for-
mulujúca koalícia neustúpi od svojho 
„ľúbivého“ predvolebného sľubu. Neho-
voriac o tom, že KDH na čele s bývalým 
eurokomisárom Jánom Figeľom by tiež 
nemalo mať problém podporiť spoločnú 
solidaritu krajín EÚ. Konečné rozhodnu-
tie je v tomto prípade len a len na novej 
vládnej garnitúre, ktorú zrejme povedie 
podpredsedníčka SDKÚ-DS Iveta Radi-
čová. Bolo by bývalo veľmi naivné oča-

kávať, že tento problém vyrieši končiaca 
vláda R. Fica. Prečo by to však robila? 
Prečo by mala prevziať na seba zodpo-
vednosť? K vládnutiu patrí nielen moc, ale 
i zodpovednosť. Je preto prirodzené, že 
odchádzajúci vládny kabinet nepristúpi k 
podpísaniu ďalších dokumentov, ktoré by 

GARANtOVALi NAĎALeJ 
náš jednotný postup s krajinami EÚ, po-
kiaľ nezíska podporu kontinuity zo strany 
budúcej vládnej koalície. „Vláda SR, kto-
rej som stále predsedom, umožnila po-
skytovanie pôžičky Grécku tým, že sme 
rámcový dohovor podpísali, ale povedali 
sme veľmi jasne, že pôžička Grécku je 
z našej strany podmienená tým, ako sa 
Grécko postaví k domácim úlohám. A 
to, čo Grécko robí, je obdivuhodné, naj-
mä to, čo robí grécka vláda,“ obhajoval 
na tlačovej konferencii  (17.6.2010) R. 
Fico postoj odchádzajúceho kabinetu. 
Pripomenul, že rozhodnutie ohľadne sa-
motného poskytnutia pôžičky je už kro-
kom, ktorý musí prijať budúci slovenský 
parlament, tak ako to bolo od začiatku 
avizované. Robert Fico varuje pred blížia-
cim sa rizikom nepriaznivého vývoja na fi-
nančných trhoch, ktorý by mohol čoskoro 
nastať. Viní z neho neochotu vznikajúcej 

štvorkoalície odobriť záchranný mecha-
nizmus. Žiada preto opozičných politikov, 
aby prijali jasné a zodpovedné vyhlásenie, 
čo sa týka poskytnutia pomoci Grécku. 
Aby mohol minister financií Ján Počiatek 
podpísať príslušnú dohodu včas, podľa 
R. Fica potrebuje jasný signál od pravi-
čiarov, že prijmú v parlamente príslušné 
zákony. „Ja chcem od nich veľmi jasne 
počuť, či v parlamente podporia zákony, 
ktoré sú potrebné na implementáciu toh-
to spoločného podporného mechanizmu. 
Aký má význam podpisovať čokoľvek, ak 
povedia, že nie?“ Ak opäť 

NAStANe NeiStOtA 
na finančných trhoch, zodpovednosť za 
to, podľa R. Fica, bude niesť vznikajúca 
koalícia. „Tvária sa, že majú väčšinu, tak 
musia rozhodovať. Nemôžu sa už skrý-
vať za mňa,“ poznamenal na margo prvej 
vážnejšej skúšky formujúcej sa budúcej 
vládnej koalície. Odmietavý postoj pred-
staviteľov našich pravicových strán už 
nestačí označiť len za populistický. Jed-
noznačne je potrebné konštatovať, že je 
to postoj z hľadiska nášho ďalšieho pôso-
benia v EÚ nebezpečný. Slovensko by v 
tomto prípade nastúpilo cestu rozbíjania 
jednoty európskeho spoločenstva. Snáď 

predbežné varovania medzinárodných 
expertov na ekonomické otázky zatrasú 
prehnaným, ničím neopodstatneným 
sebavedomím nastupujúcej vládnej gar-
nitúry a vo svojich vyhláseniach zaradia 
spiatočku. Slovenská republika je veľmi 
malá krajina na to, aby otočila chod dejín. 
Nielen politicky, ale najmä 

eKONOmiCKy 
sme závislí na obojstranne prospešnej 
spolupráci so štátmi združenými v Európ-
skej únii. Čo sa týka nerastných surovín 
a energie sme priamo závislí najmä na 
štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. V 
oblasti odbytu je náš priemysel orientova-
ný predovšetkým na vývoz slovenskej pro-
dukcie. Takže všetky väčšie ekonomické 
otrasy v Európe i vo svete môžu spôsobo-
vať silné otrasy v našom národnom hos-
podárstve. Preto by bolo nielen naivné, 
ale i trestuhodne nezodpovedné odrazu 
si vymýšľať  vlastnú cestu. Jednostranne 
brať, ale nič nedávať a za nič nezodpove-
dať je politika, ktorá v konečnom dôsled-
ku vedie do politickej, ako aj ekonomickej 
izolácie. To snáď nechceli a nechcú ani 
tí, ktorí vo voľbách do NR SR odovzdali 
svoje hlasy SDKÚ-DS, SoS, KDH a stra-
ne Most-Híd. VLADimÍR DOBROVič

PrVÁ VÁžNEjšIa SKúšKa PraVICE

Nová predpokladaná vlád-
na garnitúra, ktorá sa razant-
ne pripravuje na rýchle pre-
vzatie moci už naznačila, že 
predvolebné sľuby budú v 
ostrom protiklade s konkrét-
nymi zámermi a činmi. Re-
klamné slogany a slová o soli-
darite, slušnosti a najmä službe 
všetkým občanom sa takmer z 
večera na ráno doslova vytrati-
li z kostrbatého predvolebného 
slovníka bojovníkov za novú al-
ternatívu. Reči o tvorivom dia-
lógu aj s politickými protivníkmi 
upadli do zabudnutia. V centre 
pozornosti predstaviteľov pravi-
cových strán je predovšetkým 
ďalšie zlepšovanie podmienok 
pre skupiny bohatých, ktorým 
sa zrejme treba čo najskôr od-
vďačiť za širokospektrálnu pod-
poru vo volebnej kampani. Na 
programe dňa je už Zákonník 
práce. Ten má slúžiť práve za-
mestnávateľom na úkor zamest-
nancov. Dôchodcovia vraj ne-
potrebujú valorizáciu. 
Kto chce študovať, bude si mu-
sieť priplatiť. Problémy v oblas-
ti ekonomiky spôsobené sve-
tovou hospodárskou krízou 
pravdepodobne vyrieši ďalšia 
privatizácia štátneho majetku. Aj 
sociálne dávky treba znížiť a in-
vestičné stimuly obmedziť. Dô-
ležitou úlohou je zmeniť zákon 
a zachovať Ministerstvo život-
ného prostredia, aby bolo viac 
vládnych kresiel. Na rad prídu 
aj diaľnice. O zastavení ich vý-
stavby sa už začalo hovoriť. K 
významným návrhom patrí ne-
skorší odchod do dôchodku. 
Ozývajú sa hlasy o pripravovaní 
čiernych kníh, ktoré pred rokmi 
vyvolali veľký hrmot, ale potom 
ich obsah spľasol ako jarmoč-
ný balónik. Možno prídu na rad 
aj surové slová o krvavých pa-
prčiach. Ich autor rýchlo vstal z 
popola. Väčšine občanov, ktorá 
nič nemá a nič nezmôže ostáva-
jú v najbližších mesiacoch a ro-
koch iba oči pre plač.

JOZef KuCháR

Do dôchodku 
pôjdeme neskôr

Pri tohtoročných voľbách do Národnej rady SR síce nebolo toľ-
ko podozrení z kupovania voličských hlasov ako v predchádza-
júcich voľbách, opäť sa však objavili určité lokálne podozrenia. 
Najmä čo sa týka údajného kupovania rómskych voličov, sú pre-
zentované pochybnosti vzhľadom na niektoré indície asi opod-
statnené. Tak, ako po minulých parlamentných voľbách sa nepoda-
rilo dokázať kupovanie voličských hlasov rómskych spoluobčanov, je 
veľmi málo pravdepodobné, že teraz sa to podarí.  Predseda  Únie 
Rómov Slovenska František Tanko odmieta konkretizovať, ktoré rele-
vantné politické subjekty si kupovali rómske hlasy, pretože sa obáva, 
že zverejnením tejto informácie môže ohroziť svoju bezpečnosť, ako 
aj bezpečnosť svojich spolupracovníkov. V tejto veci už vypovedal aj 
na Generálnej prokuratúre SR, aj tam však zachoval mlčanlivosť o 
všetkých zistených skutočnostiach. Pripustil pritom, že po dohode s 
právnikmi možno prehodnotí svoj postoj. Zatiaľ však odmieta bližšie 
špecifikovať aj to, či ide o strany orientované ľavicovo alebo pravico-
vo. Na tlačovej besede vyjadril v tejto súvislosti ľútosť nad tým, že sa 
rómsky národ dal zmanipulovať za pár eur. Podľa predsedu Únie Ró-
mov Slovenska by „kupovanie hlasov malo byť trestným činom“. 
Aj preto Únia s najväčšou pravdepodobnosťou požiada vládu o takú 
novelizáciu volebného zákona, ktorá by zabránila kupčeniu s hlasmi 
voličov. Údajne sa voličom platilo až po preukázaní volebných lístkov 
zvyšných sedemnástich strán. Aj preto jedným z praktických rieše-
ní by mal byť zákaz odnášania týchto voličských lístkov z volebných 
miestností. Tak, ako volič odovzdá v obálke do urny hlasovací lístok 
strany, ktorej dáva svoj hlas, tak by mal zvyšné lístky pod dohľadom 
okrskovej volebnej komisie vhodiť do pripravenej škatule. Predišlo 
by sa tak množstvu možno i zbytočných podozrení. Únia Rómov Slo-
venska považuje za poburujúce, ak strany, ktoré „majú plné ústa 
politickej slušnosti a korektnosti sa nehanbia využívať najslab-
šiu skupinu obyvateľov na vlastné záujmy“. Najviac  však Rómov 
pritom mrzí, že o riešenie ich problémov zrejme už politici po voľbách 
nebudú mať záujem. VLADO BORŠANSKÝ

lep lepí novú vládu
Béla Bugár odkazuje Jánovi 
figeľovi, že predsedovi KDh 
treba lepidlo na ústa. Takýto 
odkaz cez médiá jednoznačne 
vyčleňuje pre KDH miesto v bu-
dúcej pravicovej vláde a je to 
jednoznačne neúcta. Jednodu-
cho, s KDH vytrú kedykoľvek v 
novej koalícii možno aj dlážku. 
Figeľ si takýto odkaz vyslúžil za 
to, že prezradil tému rozhovo-
rov. Ňou je tzv. Vatikánska zmlu-
va so štátom. Pre ňu už jedna 
vláda padla a to v roku 2006. 
Vtedajší premiér Mikuláš Dzu-
rinda kresťanským demokratom 
podobné lepidlo na ústa dať 
nedokázal. Teraz sa o to chce 
pokúsiť predseda Mostu-Híd. 
Či bude Bugár úspešný, neved-
no, ale pre Figeľa je to jedno-
značný odkaz, čo ho v zlepenci 
čaká. Bugár sa tak priznal, že 
sú zlepencom a žiadnym spo-
jenectvom, ako chceli na verej-
nosti pôvodne prezentovať. Ich 
spojenectvo je totiž postavené 
na lepidle a tým je jednoznač-
ne privatizácia. Také lepidlo drží 
len dovtedy, kým je čo ešte zo 
štátneho majetku porozpredá-
vať. Preto dlho držať nemusí.

StANiSLAV háBeR

Podozrenie z kupovania hlasov

Občanov aj politikov prekvapili 
konečné výsledky. Veľkú nádej 
a  radosť  v SDKÚ-DS, KDH a 
SaS vystriedalo sklamanie. Do 
parlamentných lavíc chcelo za-
sadnúť až 2468 kandidátov. Na 
listinách strán a straničiek boli 
mnohí dlhoroční politici, ktorí 
pre spoločnosť nič užitočné a 
potrebné neurobili, ale aj cel-
kom bezvýznamní a nedovzde-
laní jednotlivci z rôznych oblas-
tí. Medzi víťazov sa našťastie 
nezaradili  politickí turisti. Zme-
na straníckych tričiek im pri-
niesla iba hanbu a ostali medzi 
trpaslíkmi na politickej a spolo-
čenskej scéne. 
Dobrou správou pre väčšinu 
občanov je, že v parlament-
ných kreslách už nebudú se-
dieť a vylievať svoju zlosť a ne-
návisť na politických protivníkov 
okrem iných aj M. Dzurinda, 
F. Devinský, P. Prokopovič, P. 
Frešo (SDKÚ-DS), F. Mikloško, 
V. Palko, R. Bauer, P. Minárik, 
P. Gavura, bývalí členovia KDH.
Veľmi dobrou správou je, že 
do budovy parlamentu budú 
P. Csáki, G. Bárdos, J. Beré-
nyi, L. Szigeti, ágnes Biró, 
Klára Sarközy, i. Pásztor a 
najmä m. Duray (všetci z 
SmK) po mnohých rokoch 
chodiť iba ako návštevníci. 
Ješitnosť a samoľúbosť odstavi-
li na vedľajšiu koľaj aj bývalých 
poslancov ĽS-HZDS T. Mikuša, 
M. Urbániho, Z. Kramplovú a J. 
Tarčáka, ktorí založili nové stra-
ny a okrem finančnej straty za 
veľkú predvolebnú kampaň pri-
šli aj o zloženú volebnú kauciu.
Mnohých potešil aj biedny, 
priam zahanbujúci volebný vý-
sledok členov Únie – strany pre 
Slovensko na čele s B. Zahrad-
níkom, P. Hagyarim, Z. Martiná-

kovou, B. Kollárom aj novinár-
kou L. Farkašovou.
Výbornou správou pre ob-
čanov aj politikov je, že zá-
hadná Strana demokratic-
kej ľavice napriek nevídanej 
a arogantnej kampani, ob-
sahovo zameranej predo-
všetkým proti strane Ro-
berta fica, skončila podľa 
všeobecného očakávania v 
politickom prepadlisku. Na-
vyše, za získané volebné hla-
sy od štátu nedostane ani 
cent.
Podporu voličov nedostali stra-
ny, ktoré vznikli účelovo na jed-
no použitie a nebudú balamutiť 
občanov. 
Zlou správou je, že v parla-
mentných laviciach budú 
sedieť poslanci v dôchod-
kovom veku Rudolf Chmel 
71-ročný, Peter Zajac (64), 
František Šebej (63), Martin 
Fronc (62) a Magda Vášáryo-
vá 61-ročná. Čas ukáže, či voli-
či sa rozhodli správne, keď ich 
poslali do NR SR.
Nové zloženie parlamen-
tu pri dobrej vôli a všeobec-
nej úcte človeka k človeku a 
hodnote povedaného aj napí-
saného slova môže prispieť 
k vyššej úrovni rokovania aj 
k často proklamovanej poli-
tickej kultúre pre pokojnejšiu 
atmosféru. V rukách poslan-
cov je, aby sa pokúsili znížiť 
extrémistický poslanecký ne-
gativizmus, ktorý v uplynulom 
volebnom období ľudí zneis-
ťoval a vyvolával nedôveru 
i pesimizmus. možno bude 
menej osočovania, znevažo-
vania a pretvárky prezentova-
ných KDh, SmK a SDKÚ-DS v 
predchádzajúcom volebnom 
období.  (jk)

Dobré aj zlé povolebné správy
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky boli 
demokratické a napriek rôznym poplašným a zavá-
dzajúcim predpovediam niektorých „výmyselníc“ z 
radov rôznych nevládnych organizácií nepriniesli v 
ich prípravách a priebehu žiadne problémy. 

Prvou vážnejšou skúškou predpokladanej novej koaličnej vlády SDKÚ-
DS, SaS, KDh a most-híd bude, ako sa jej predstavitelia postavia k otázke 
poskytnutia pôžičky Grécku. V prijatej spoločnej deklarácii síce hovoria 
o opätovnom posilnení medzinárodného postavenia Slovenska, súčasne 
však avizovaná budúca premiérka iveta Radičová hovorí nie spoločnému 
postupu európskej únie, čo sa týka poskytnutia pôžičky Grécku. 
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rEPUBLIKa BratISLaVa?
Tí z nás, ktorí nečítajú bulvárnu tlač ani nevedia, kto 
je Wanda Hrycová, ale táto osoba však dobre po-
zná celé Slovensko. Po voľbách sa vyjadrila v tom 
zmysle, že Bratislava by mala tvoriť samostatný štát 
a „zvyšok Slovenska si môže odísť niekam preč.“ 
Jednoducho, ona s ním nechce mať nič spoločné. 
Prečo? Z jednoduchého dôvodu. Okrem Bratislavy 
vo všetkých krajoch najviac hlasov získal SMER-
SD. Slečna Hrycová sa vraj za Slovensko hanbí! Čo 
k tomu dodať? Asi len to, že podľa autorky tohto 
„slávneho“ výroku sú ľudia na celom Slovensku, s 
výnimkou Bratislavy, hlúpi a nevzdelaní. Kto si ale 
pri čítaní týchto riadkov nevie spomenúť kto je Wan-
da Hrycová, tak mu pripomenieme, že určitý čas 
šéfovala jednému z bratislavských divadiel, ale čo v 
živote hodnotné urobila, to nevieme ani my. Vieme, 
že je dcérou známeho herca Andyho Hryca, ale na 
tom predsa jeho dcéra nemá nijakú zásluhu.

NEhOrÁZNOSŤ
SMK sa nakoniec dostala tam, kam patrí. Pred dve-
re nášho parlamentu. Napriek tomu o jej predvo-
lebnej kampani sa ešte dlho bude hovoriť. Útočila 
na všetko možné i nemožné, všetko, čo súviselo s 
ochranou majoritnej národnosti, vrátane jazykové-
ho zákona, pôsobilo na jej funkcionárov a členov 
ako červená šatka v rukách toreadora na býka. Za 
roky existencie SMK sme si síce zvykli na všeličo, 
ale to, že na jednom predvolenom plagáte SMK 
bol pohľad na centrum hlavného mesta Maďarska, 
konkrétne na Námestie hrdinov! To toto bola asi 
prisilná káva aj pre mnohých potenciálnych voličov 
SMK. Žiaľ, na Slovensku sa nenašla žiadna inštitú-
cia, ktorá by proti tomu oficiálne protestovala...

BOj Na ZEmI
Povodne ešte neskončili a už musíme bojovať s ďal-
šou pliagou – premnoženými komármi. Podľa od-
borníkov tam, kde človeka bodne, či sa o to pokúsi 
viac než tridsať komárov za minútu, už vypukla ko-
mária kalamita. Akurát si neviem predstaviť, komu 
by sa chcelo počítať uštipnutia. Ako však účinne 
bojovať proti tomuto nepríjemnému hmyzu? Exper-
ti tvrdia, že plošný postrek z lietadiel už nie je naj-
vhodnejšie riešenie. Okrem toho drahý prípravok sa 
dováža výlučne z USA a než by sa k nám dostal, už 
by možno bolo neskoro. Ľudia by sa mali spoliehať 
predovšetkým na individuálnu ochranu. Horšie sú 
však na tom zvieratá, tie sa nedokážu nijako brániť. 
V minulosti sa pri povodniach u nás vyskytli prípady, 
že komáre priviedli k šialenstvu raticovú zver...

FUtBaLOVÉ VOĽNO
Niektorí podnikatelia si to dôkladne zrátali. Vyšlo 
im, že lepšie je dať zamestnancom tzv. pracovnú 
dovolenku, než aby im v práci zakázali sledovať fut-
balové stretnutia slovenskej reprezentácie na sveto-
vom šampionáte. V niektorých prípadoch dokonca 
zahraniční majitelia firiem pricestovali na Slovensko 
len preto, aby spoločne so svojimi zamestnancami 
sledovali zápas s N. Zélandom... Zároveň spoloč-
ne očakávali víťazstvo našich. Veď už za bývalého 
režimu vo Východoslovenských železiarniach pri-
šli na to, že pokiaľ cez víkend vyhrali ich hokejisti, 
hádzanári a futbalisti ligové zápolenia, zaznamenali 
vyššie pracovné výkony. V opačných prípadoch niž-
šie. Preto môžeme predpokladať, že po remíze s N. 
Zélandom sa u nás v práci nikto nepretrhol... 

KOmPLEXy Sa taKtO 
NELIEČIa
Futbal je preto futbalom, lebo ako v každom špor-
te aj v ňom sa robia chyby a tie súperi využívajú 
na strelenie gólov. Keby nebolo tých chýb, tak by 
každé stretnutie skončilo výsledkom 0:0 – to už 
dnes vedia aj deti predškolského veku. Práve preto 
prekvapuje reakcia niektorých českých bulvárnych 
denníkov na zápas N. Zéland – Slovensko. Na ich 
stránkach je výraz „Slováci – hlupáci“ ešte tým naj-
slušnejším spomedzi všetkých urážok a nadávok. 
Našich susedov čiastočne vieme pochopiť: na 
svetovom šampionáte sme my a nie oni. Takto si 
však liečiť komplexy z toho, že sme sa prebojovali 
do JAR, je pod úroveň nielen v civilizovanej kraji-
ne, akou Česká Republika určite je, ale dnes už 
dokonca aj v Papue – Novej Guinei, kde žijú vnuci 
tých, ktorých starí rodičia sa občas živili ľudským 
mäsom...

VLADimÍR meZeNCeV 

To sú zjavné rozpory v slovách Bu-
gára a môžeme očakávať, že majú 
len zakryť rýchlu privatizáciu. Z jej 
výnosov bude len čiastočné a chvíľ-
kové riešenie sociálnej situácie. 
Potom dôjde k prehĺbeniu rozporov 
vnútri vládneho zlepenca. Veď od 
roku 1989 nevzniká hádam rozpo-
ruplnejšia vláda. Ešte jej poslanci 
ani nezložili sľub, a už oznamovali, 
za akých podmienok rozmýšľajú o 
tom, že z vládnej koalície zdupkajú.
tento humorný Bugárov štýl je 
zjavne nákazlivý, lebo zrazu aj 
ivan mikloš tvrdí, že nikdy neboli 
proti zastaveniu výstavby diaľ-
níc. Pamätáme si ešte rok 1998 
a prepad v stavebníctve, ktorý 
zapríčinili zastavením výstavby. 
Vraj podľa mikloša oni teraz 
chcú stavať diaľnice. A pokračo-
val v tomto žartovaní, keď tvrdil, 
že je nutné zastaviť fámy a pani-
ku. Vraj nebudú rušiť výsluhové 
dôchodky. hneď v druhej vete 

však povedal, že do budúcnosti 
s nimi treba niečo urobiť, lebo 
nie sú spravodlivé. čiže, inými 
slovami, môžeme uvažovať, že 
povedal zjavne to, čo predtým 
popieral.
Richard Sulík si už nedrží balónik, 
ako mu vo volebnej noci odporú-
čala Iveta Radičová. Napriek tomu 
sa však rozhodol, že bude mlčať. 
Rozhodol sa pre lep na ústa, kto-
rý odporúčal po voľbách Bugár pre 
predsedu KDH Jána Figeľa. Pred-
seda SaS sa zjavne obáva, že ak 
nebude mať zalepené ústa, jeho 
zlepenec nebude mať šancu vznik-
núť. Občania teda môžu len tušiť, o 
čo ide pri tomto mlčaní.
Je celkom možné, že sa koalícia 
lepí privatizáciou. Teda sa možno 
pri rozhovoroch hovorí o tom, kto 
bude mať na akú privatizáciu vplyv, 
aby za to bol ochotný podporiť 
rozporuplnú novú vládnu väčšinu. 
Sulík už spomína kompromis v prí-

pade registrovaných partnerstiev, 
či pri legalizácii drog. Vraj majú ob-
rovský záujem sa dohodnúť. Čo je 
za tým? Lacné to iste nebude, veď 
vďaka týmto extrémistickým sľubom 
získali hlasy.
Ján figeľ zasa tvrdí, že KDh si 
chce zachovať tvár a rokovania 
o vládnom zlepenci sú korekt-
né. to povedal predseda strany, 
ktorej iný predseda zastupujúci 
maďarské záujmy na Slovensku 
odporúčal lep na ústa. Ak takéto 

rokovania sú korektné, potom je 
to odkaz aj pre iné strany, ako 
s figeľom rokovať. Stačí zjavne 
naňho nabrýzgať a on asi stiahne 
uši. A Radičová? Tej zjavne stačí 
chvíľka šťastia, keď z neúspešnej 
kandidátky na prezidenta, ba úplne 
nespoľahlivej poslankyne NR SR, 
sa zrazu stala kandidátka na pre-
miérku. Táto vláda bude teda zjav-
ne vládou vydierania a zákulisných 
obchodov.

StANiSLAV háBeR

Bugár sa smeje, Figeľ sťahuje uši a Sulík si lepí ústa
Béla Bugár týždeň po voľbách zjavne žartuje, keď hovorí, že 
ich nová vláda má šancu získať sociálnu podporu. Vraj majú 
možnosť spojiť všetky sociálne skupiny. iste, ale iba ak proti 
sebe. Predseda mostu-híd však v žartovaní pokračuje tvrdením, 
že vraj budú vytvárať podmienky na podporu rôznym skupinám 
sociálne odkázaných a tak si získavať ich podporu, ale zároveň 
hovorí o privatizácii. teda o výpredaji štátneho majetku, ktorý 
potom už viac už nebude prinášať do štátnej pokladne ani euro.

Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš, kandidáti na ministrov no-
vej vlády, sa hlboko zamýšľajú, ako urýchliť privatizáciu vo 
všetkých oblastiach národného bohatstva.

SaS všetky sľuby nepresadí 
Zaradenie dekriminalizácie marihuany do programu prí-
padnej stredopravej vládnej koalície je stále otázne. Líder 
SaS Richard Sulík je síce presvedčený, že so stranami 
SDKÚ-DS, KDH a Mostom-Híd sa na vládnom programe 
dohodnú, no či v ňom bude aj dekriminalizácia marihuany, 
to v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo nepovedal. 
„Vyše 300 000 ľudí nás volilo, a medzi nimi je dosť veľa 
ľudí, ktorí nás podporili aj kvôli tomuto (dekriminalizácii ma-
rihuany, pozn. TASR). No na druhej strane my sme vždy 
vraveli, že všetkých 120 bodov nášho programu jednodu-
cho nedokážeme presadiť. Je to vec kompromisu. Niečo 
presadíme, niečo nepresadíme,“ vyhlásil Sulík. Predseda 
KDH Ján Figeľ na otázku, či by jeho hnutie dekriminalizá-
ciu marihuany podporilo v nejakej podobe, odpovedal, že 
pred televíznymi kamerami nebude vyjednávať. Rovnako 
sa nevyjadril k otázke registrovaných partnerstiev. Pokiaľ 
ide o Vatikánsku zmluvu, je podľa neho dôležitá. „Týka sa 
aj slobody svedomia, a to je veľmi dôležité východisko pre 
slobodu človeka,“ zdôvodnil. S výhradou vo svedomí nemá 
problém ani SaS. „Sme za výhradu vo svedomí, pretože to 
zvyšuje slobodu jednotlivca,“ uviedol Sulík. (TASR)

tancovali, jasali, pili a potom začali tasiť 
meče. Začali si rozdeľovať kreslá, spiso-
vať zoznamy, koho vykopnúť a koho do-
sadiť. Práve v tom čase sa zúfalí obyva-
telia Nižnej myšle, Kapušian pri Prešove 
a ďalších dediniek lopotili so záplavami, 
opúšťali svoje padajúce domy, zachraňo-
vali si holý život a majetok im vzala voda. 
Čerta starého to týchto „víťazov“ zaujímalo, 
hlavne bolo že otvárali šampanské, jedli, pili, 
oslavovali. Tam na slovenskom vidieku ľudia 
ronili slzy nad tým, čo ich postihlo. Pomaly 
dostávali aj pomoc, ktorú Ficova vláda veľ-
mi rýchlo odsúhlasila. Ani tá však nenahradí 
všetky tie straty. No, koľkože to prepili a pre-
jedli v tú noc, to vedia len pravičiari sami. Ale 
tušia to aj tí plačúci. Smer a aj SNS či HZDS 
takéto bakchanálie nerobili. Hoci Smer mo-
hol, lebo jasne voľby vyhral. Ale má cit pre 

realitu a aj pre tých plačúcich. Od volieb uply-
nulo už čosi vyše týždňa, ale z tých jasajúcich 
sa na adresu plačúcich neozval ani hlások a 
ani žiaden šek neprišiel. Ani žiadna zmienka, 
nebojte sa pomôžeme vám, dáme to do po-
riadku. Handrkujú sa kto z koho, kto dostane 
viac z koláča a komu ten koláč znechutia. 
Toto sú slovenské strany, ktoré si okrem SaS 
hovoria kresťanské. Stačí príklad. Na úžasné 
tragické pôvodne do Jarovníc doviezol vtedy  
premiér Mikuláš Dzurinda dve vrecia zemia-
kov, aj z toho polovica bola zhnitých.Možno 
už mnohí pochopili, že pre týchto demokra-
tov je volič zaujímavý len v deň volieb. Za-
budni volič, vieme, ako ti zakrútiť krk! Plač na 
slovenskom vidieku neutícha, tragédie rodín 
sú veľké, len v Bratislave sa oslavuje a začnú 
sa preskakovať Jánske ohne.

DuŠAN KONčeK

Noc „vÍŤaZov“ a PlačúcicH

Pravicoví lídri sa už nechali počuť, že zasta-
via realizáciu projektu výstavby širokoroz-
chodnej železnice, pretože cena jej výstav-
by je vysoká a o prácu by prišli stovky ľudí 
v prekladisku v čiernej nad tisou. fakty, 
ktoré mi koncom minulého roka povedal v 
rozhovore splnomocnenec Vlády SR pre do-
pravnú infraštruktúru Peter Ondroušek však 
hovoria niečo iné. 
O predĺžení širokorozchodnej trate až do Brati-
slavy sa začalo hovoriť ešte koncom minulého 
storočia. Pokusy predĺžiť 

ŠiROKOROZChODNÚ 
železnicu súviseli s požiadavkou zvýšiť kapacitu 
najmä nákladnej dopravy. Všetka tieto pokusy 
ale ostali vždy iba v polohe ideových zámerov.
Výstavba o ktorej sa hovorí je dnes inicia-
tívou ruských a rakúskych železníc, ktoré 
pred dvomi rokmi prišli s myšlienkou projek-
tu predĺženia širokorozchodnej trate z Košíc 
do Viedne. tento projekt nebol postavený 
ako vládny projekt financovaný zo štátnych 
prostriedkov, ale ako podnikateľský projekt 
silných hráčov na dopravnom trhu. Našiel 
podporu aj v slovenskej vláde a jeho príprava sa 
dostala z úvah do výkonnej fázy. Ruské, ukrajin-
ské, slovenské a rakúske železnice sa spojili a 
vytvorili 

SPOLOčNÝ PODNiK 
Breitspur Planungsgesellschaft mbh so 
sídlom vo Viedni, v ktorom je každý štvrtino-

vým akcionárom. Okrem toho združili finančné 
prostriedky v celkovej výške 6 miliónov eur a ako 
prvý postupový cieľ si vytýčili, že dajú vypracovať 
feasibility study (štúdiu uskutočniteľnosti), ktorá 
by mala odpovedať na

ŠtyRi OKRuhy OtáZOK. 
Prvý okruh by mal zodpovedať či je projekt 
ekonomicky návratný a v akom horizonte. 
Druhý okruh odpovie či je to financovateľ-
né teraz, o dva či päť rokov a akou formou. 
tretí okruh má zhodnotiť, aký bude mať 
projekt vplyv na ostatné druhy dopravy a in-
fraštruktúru a štvrtý by mal zodpovedať na 
otázky ochrany životného prostredia, vyvo-
laných investícií a pod. „Spoločnosť Breitspur 
Planungsgesellschaft mbH vystupuje podľa ra-
kúskeho práva, je to súkromná spoločnosť“, po-
vedal Peter Ondroušek, „ale pretože sa chce-
me v budúcnosti uchádzať aj 

O PODPORu Z fONDOV eÚ, 
chceme robiť súťaž konformnú s právom 
eÚ, aby sme si nezahatali cestu na čerpa-
nie z finančných zdrojov“. Na otázku, či zru-
šením prekladovej stanice v Čiernej nad Tisou 
príde o miesto niekoľko stoviek zamestnancov 
a či bude širokorozchodná železnica efektívna, 
Peter Ondroušek odpovedal: „Projekt o ktorom 
hovorím vychádza z toho, že sa radikálne na-
výšia dopravné prúdy. Celý projekt bude totiž 
ekonomicky prijateľný iba vtedy, keď sa navý-
šia dopravné prúdy. Slovensko je malý hráč na 

prepravnom transkontinentálnom trhu. My nie 
sme ani cieľová ani zdrojová krajina, môžeme 
profitovať z tranzitu. Nová trať, keď bude vybu-
dovaná, bude určená pre kontajnerovú dopravu. 
Prekládka substrátov, tekutých palív a všetkého 
možného ostáva tak, ako je to doteraz. Nová trať 
nie je konkurencia pre prekladisko, to je navýše-
nie dopravných tokov. Naopak, predpokladá sa 
nárast pracovných miest, pretože obsluha štyri-
sto kilometrového úseku novej trate, pretože to 
bude samostatná trať, prináša množstvo nových 
pracovných príležitostí“. Trať bude mať dve vyús-
tenia. Jedno by malo byť na

PReKLáDKu žeLeZNiCA-VODA, 
na Dunaji v priestore Bratislavy a druhé na pre-
kládku automobilová doprava - normálny roz-
chod, by malo byť v priestoroch Viedne. 
Samozrejme, že z hľadiska vnútroštátnych 
obslužných činností to určite nemôže byť 
priorita, ale z hľadiska globalizácie a oča-
kávaného trhu by bol hriech, keby sa Slo-
vensko prostredníctvom železníc nezapojilo 
a nepreverilo to. „Sme v štádiu exaktného 
preverenia podnikateľského zámeru“, pove-
dal P. Ondrušek. 
A preto by sa malo o tomto projekte diskutovať 
aj v médiách aj medzi odborníkmi komplexne a 
politici by sa nemali rozhodovať len podľa toho, 
že sa o projekte začalo vážne hovoriť počas vlá-
dy Róberta Fica.  

JOZef ŠuChA

FaKty O šIrOKOrOZChOdNEj
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Novozvolení členovia zákonodarného zboru si 18. júna 2010 
prevzali v historickej budove Národnej rady Slovenskej repub-
liky v Bratislave z rúk predsedníčky Ústrednej volebnej komisie 
(ÚVK) Tatiany Janečkovej osvedčenia o zvolení do Národnej 
rady (NR) SR. Na snímke predseda Smer-SD a premiér SR Ro-
bert Fico.  FOTO TASR - Vladimír Benko

Kto vyhral voľby?
Bez toho, aby sme narábali s 
číslami a všelijakými štatistika-
mi  z posledných volieb, načim 
si pripomenúť to, čo povedal  
nie tak dávno kardinál Ján Chry-
zostom Korec: „Médiá tlače-
né, ale najmä elektronické 
a z nich najmä niektoré te-
levízie, môžu byť nielen po-
žehnaním pre život a kultúru, 
ale môžu šíriť aj nevyliečiteľ-
né choroby ducha... Niekto-
ré masmédiá pritom tak su-
gestívne vnucujú pravdy s 
nepravdami a lžami, že ubí-
jajú v ľuďoch akýkoľvek pre-
jav slobody a ovládajú ich. 
Manipulujú s informácia-
mi a tzv. verejnou mienkou, 
ktorú znetvorujú anketami, 
aj zákerným kladením otá-
zok, zamlčiavaním vážnych 
okolností pri udalostiach a 
riešení problémov“. Stačí už 
len doplniť tento citát  citátom  
Alexandra Solženicyna z roku 
1998: „Nešťastná krajina, v 
ktorej sú slová „vlastenec“  
považované za nadávky“. A 
na slovenské pomery treba už 
len zacitovať slová Tom Bethe-
la: „Keď sa rúca viera, civili-
zácia sa rúca s ňou“. Takže je 
celkom jasné, kto vlastne vyhral 
voľby na Slovensku v roku 2010, 
bez štatistík a čísiel.

DuŠAN KONčeK

Podľa potrieb...
Charakteristickým prvkom ko-
munistickej spoločnosti má byť, 
že zo spoločného majetku do-
stane každý podľa svojich po-
trieb. Túto myšlienku som done-
dávna považoval za utopistickú. 
Akokoľvek som trápil svoje moz-
gové bunky, dlho som nevedel 
prísť na to, ako by sa dalo v praxi 
realizovať, aby každý dostával 
podľa svojich potrieb. Pochopil 
som to, keď predseda vlády SR 
Robert Fico, prišiel s iniciatívou, 
aby časť finančných prostried-
kov určených pre strany za do-
siahnuté výsledky v parlament-
ných voľbách, sa použila na 
odškodnenie škôd, ktoré vznikli 
v dôsledku tohtoročných povod-
ní. Následne som si v tejto sú-
vislosti položil niekoľko otázok. 
Prečo politické strany so ziskom 
tri percentá hlasov a viac získa-
vajú okrem vráteného vkladu 
od štátu aj príspevky na činnosť  
za získané hlasy? Prečo stra-
ny, ktoré sa dostali do NR SR, 
okrem týchto peňazí dostanú od 
štátu aj peniaze za jednotlivé po-
slanecké mandáty? Prečo patrí 
parlamentnej strane za prvých 
20 mandátov tridsaťnásobok 
priemernej mzdy za každé jedno 
poslanecké kreslo a od 21. man-
dátu dvadsaťnásobok priemernej 
mzdy? Odpoveď je jednoduchá. 
Pretože to potrebujú. Ako ľavico-
vo orientovanému Slovákovi je 
mi veľmi ľúto, že nemáme aspoň 
5 miliónov poslaneckých miest. 
Potom by som konečne už aj ja 
dostával od štátu podľa svojich 
potrieb. Pravicoví politici síce 
verbálne odsudzujú komunistic-
kú spoločnosť, ale ako vidieť v 
praxi, bez začervenania obhaju-
jú nadeľovanie podľa svojich po-
trieb. Tieto výsady však odmieta-
jú priznať tým, ktorí mnohokrát 
majú čo robiť, aby aspoň prežili. 
Pre nich majú len metódu uťaho-
vania opaskov. 

VLADimÍR DOBROVič

A tak zo stopäťdesiattisíc úrad-
níkov má odísť tridsaťtisíc ľudí. 
Ušetrí sa tak vraj 300 miliónov 
eur ročne. Koľko Slovensko 
stratí, sa jednoducho nevyčís-
ľuje. Ale môžeme to odhado-
vať. Veď každý z úradníkov má 
nárok na slušné odchodné. A 
to je v mnohých prípadoch päť 
i viac priemerných platov - a 
bez práce. Ušetrené peniaze 
teda tak skoro nebudú.
A potom, na úradníkoch už 
chceli šetriť aj iné pravico-
vé vlády. trebárs tie dve 
mikuláša Dzurindu. A celé 
šetrenie bolo len zakrytím 
zamestnania vlastných ľudí 
v štátnej správe. Nakoniec 
bolo úradníkov ešte viac, 
ako na začiatku šetrenia. 
Ani teraz to inak nemusí byť 
a nebude. Pôjde len o pre-
rozdelenie straníckych pa-
šalíkov a rozhadzovanie pe-
ňazí. Verejnosti sa povie, že 
sa ide šetriť a potom sa ukáže, 
že nemá kto implemetovať dô-
ležité právne predpisy Európ-

skej únie na domáce sloven-
ské pomery súvisiace nielen s 
európskou legislatívou, ale aj s 
európskymi fondami. V hlave 
majú množstvo otázok aj prí-
slušníci silových zložiek, ktorí 
uvažujú o hromadných odcho-
doch do dôchodkov kým ešte 
môžu a nová pravicová vláda 
im nezdvihne výsluhové roky, 
kým podobný nárok získajú. To 
sú ďalšie tisícky ľudí.
Nové tisícky budúcich neza-
mestnaných narátame v sta-
vebných firmách, podieľajú-
cich sa na výstavbe slovenskej 
infraštruktúry. Nová pravico-
vá vláda sa netají tým, že chce 
prehodnotiť zmluvy na PPP 
projektoch, čo bude znamenať 
úplné zastavenie výstavby diaľ-
níc. Poznáme už dôsledky ta-
kéhoto konania po roku 1998. 
Vtedy stúpla nezamestnanosť 
o 30 tisíc stavebných pracov-
níkov.
Pritom stavebníctvo má najväč-
ší multiplikačný efekt. Teda na 
jedno miesto v stavebníctve je 

naviazaných tri až päť miest v 
iných odvetviach národného 
hospodárstva. Takže pri zániku 
tridsaťtisíc pracovných miest 
v stavebníctve, môžeme rátať 
so stratou až sto, maximálne 
stopäťdesiattisíc nezamestna-
ných.
Nová pravicová vláda sa ne-
chala počuť, že nepodporí ini-
ciatívu ostatných členských 
štátov únie v prípade pomo-
ci euru cez pomoc Grécku. 
A únia už odkazuje, že ak to 
bude tak, Slovensko sa nevy-
hne sankciám. Aké budú, vie-
me si predstaviť. Môžeme oča-
kávať priškrtenie kohútikov 
podpôr cez európske fondy.
Podškrtnuté a zrátané - Slo-
vensko vo voľbách rozhodlo. 
Zaplatilo si hlasmi budúci prud-
ký úpadok. To, čo boli dôsled-
ky dopadov svetovej krízy na 
národné hospodárstvo, sa zra-
zu zmení. Hospodárska kríza 
na Slovensku sa výrazne prehĺ-
bi vďaka rozhodnutiu posilniť v 
parlamente pravicu.
Máme, čo sme nechceli. Ale 
ruku na srdce, naozaj Slováci 
mali tmu na očiach a nepoču-
li o rizikách, ktoré ich takouto 
voľbou čakajú? 

StANiSLAV háBeR

voliči rozhodli - na pokoj zabudnite
Ľudia rozhodli v slobodných, demokratických, parlament-
ných voľbách. A zrazu sa boja celé sociálne skupiny. Štát-
nych úradníkov ubudne. No a čo, že narástla agenda na 
úradoch neúnosne po vstupe do únie a ľudí v úradoch 
nie je dosť? Jednoducho, nová pravicová vláda oznámila - 
bude sa prepúšťať!

Strana Smer-SD nemá dôvod pod-
poriť dve čiastkové zmluvy s Vatiká-
nom. Podpredseda marek maďarič 
pripomenul, že boli proti ešte ako sú-
časť opozície. „tieto čiastkové zmlu-
vy vytvárajú ľudí určitej kategórie, 
ktorí majú viac práv ako iní ľudia a 
možno aj nadradenosť iného právne-
ho systému nad právny systém SR,“ 
upozornil v dnešnej diskusnej relácii 
Slovenskej televízii O 5 minút 12.
Člen predsedníctva KDH Pavol Hrušov-
ský zdôraznil, že ide o medzinárodný zá-
väzok SR, ktorý na seba prevzala pred 
šiestimi rokmi. Ich ratifikácia bola súčas-
ťou volebného programu kresťanských 
demokratov. Podľa neho je preto po-
vinnosťou KDH, aby sa usilovalo dostať 
túto otázku do programového vyhlásenia 
vlády.
hrušovský zároveň hovoril o hrubej 
manipulácii s vyjadrením predsedu 
Jána figeľa o registrovanom part-
nerstve ľudí rovnakého pohlavia. V 
rozhovore pre denník Sme mal pri-
pustiť možné zmeny v občianskom 
zákonníku. „KDh je proti akejkoľvek 
čo len diskusii o zavedení registrova-

ných partnerstiev. Ani v občianskom 
zákonníku,“ prízvukoval.
Jeho spoludiskutér vyjadril veľké očaká-
vania v súvislosti s programovým vyhlá-
sením rodiacej sa stredopravej koalície. 
„Som veľmi zvedavý, akým spôsobom 
dáte dohromady svoje predvolebné 
sľuby a pomerne rozdielne programy a 
s čím predstúpite pred Národnú radu,“ 
adresoval Maďarič bývalému šéfovi 
KDH. Vyslovil tiež pochybnosti nad rých-
losťou vytvorenia nového kabinetu.
Poukázal na neobvyklosť toho, že 
strana, ktorá vyhrala voľby, je po-
stavená nabok a vylúčená z akých-
koľvek rokovaní o možnej koalícii. 
Potvrdil však, že v stredu 23. júna, 
keď Robertovi ficovi vyprší čas na 
zostavenie vlády, vráti odchádzajúci 
premiér tento mandát prezidentovi 
ivanovi Gašparovičovi. „Nič nebu-
deme zdržiavať, ani nikomu brániť,“ 
vyhlásil.
Hrušovský za tým vidí neschopnosť 
Smeru-SD rozlúčiť sa s mocou. „Mali 
by ste ukázať veľkorysosť, zodpoved-
nosť a Robert Fico by mal vrátiť povere-
nie prezidentovi,“ dodal s tým, že voľby 

vyhráva ten, kto sa dokáže dohodnúť s 
ostatnými. „Za štyri roky ste neurobili nič 
preto, aby ste si vytvorili možný koaličný 
potenciál aj s inými stranami. Čo sa teraz 
Smeru-SD vypomstilo,“ poznamenal. 
Zároveň informoval o údaji, ktorý sa do-
zvedel z dôveryhodného zdroja, že sú-
časná vláda sa chystá podať demisiu až 
5. júla. Maďarič reagoval, že o tomto ab-
solútne nič nevie. Zopakoval, že hneď 
ako fico odovzdá v stredu mandát, 
tak má všetko v rukách stredopravá 
koalícia.
Podpredseda Smeru-SD nevylúčil 
neoficiálne kontakty s ostatnými po-
litickými subjektmi, ale len na úrovni 
pozvaní na rokovania. Súčasne de-
mentoval medializované informácie 
o akejkoľvek oficiálnej alebo neo-
ficiálnej ponuke pre KDh ohľadne 
ministerských postov, ako aj kresla 
premiéra. hrušovský v tejto súvis-
losti potvrdil, že Ján čarnogurský sa 
stretol s ficom a mal sprostredkovať 
odkazy na prehodnotenie možnej 
spolupráce týchto dvoch politických 
subjektov. Zdôraznil, že tak konal 
bez poverenia strany. „KDh s týmto 

nemá nič spoločné,“ podčiarkol.
Na margo vznesenej požiadavky Smeru
-SD na kreslo predsedu Národnej rady 
SR Maďarič podotkol, že je úplne logic-
ká a normálna pre vytvorenie určitej rov-
nováhy v štáte. Na druhej strane chápe 
jej odmietnutie, keďže, ako dodal, ro-
diaca sa široká koalícia si musí nejakým 
spôsobom rozdeliť moc, a tým pádom 
je pre nich každá funkcia dobrá. hru-
šovský sa odvolal na neexistujúcu 
tradíciu, ako aj potrebu vychádzať z 
Ústavy SR. Vyjadril tiež počudovanie 
nad tým, že Smer-SD nebol ochotný 
dať túto pozíciu svojim doterajším 
koaličným partnerom a teraz s tako-
uto požiadavkou prichádza. „moc je 
veľké lepidlo. čím viac moci zobe-
riete na seba, tým viac predpokladá-
te, že budete súdržnejší,“ adresoval 
maďarič svojmu oponentovi s tým, 
že nárok Smeru-SD je z hľadiska vý-
sledkov volieb a počtu mandátov v 
NR SR oprávnený. Očakáva tiež, že 
si fico kvôli takmer 35-percentné-
mu zisku v hlasovaní, čo označil za 
zaväzujúce, zasadne do opozičných 
parlamentných lavíc. (TASR)

Smer-SD nemá dôvod podporiť čiastkové zmluvy s vatikánom 

V najsilnejšej politickej strane Smer-SD sa s hr-
dosťou nekšeftuje. Na tlačovej konferencii  18. 
júna 2010 to vyhlásil líder subjektu a predse-
da vlády SR Robert Fico s tým, že jeho strana 
nikdy nedala KDH také ponuky na vládnutie, 
aké boli medializované.
„Smer-SD má záujem na stabilnej vláde, 
zloženej z čo najmenšieho počtu subjek-
tov a na vláde, kde politické strany majú 
nejakú príbuznosť a nie rozdielnosti,“ vy-
svetlil. Informácie typu, že Smer-SD ponú-
kol KDH post premiéra, označil za absolút-
ne nezmysly. „Už ani nehovorím o iných 
bublinách, ktoré tu boli povytvárané. Po-
važoval som za potrebné to povedať, hoci 
náš záujem na vytvorení silnej dvojkoalície 
pretrváva,“ dodal.

Počas posledných dní boli medializované in-
formácie, že Smer-SD, ktorý získal vo voľbách 
takmer 35 percent hlasov, ponúka podstatne 
slabšiemu KDH post predsedu vlády, polovicu 
ministerstiev a aj pristúpenie SR k zmluve s Va-
tikánom, a to všetko za vstup do spoločnej dvoj-
koalície. Predstavitelia KDH tieto informácie ne-
potvrdili a stále trvajú na tom, že chcú vytvoriť 
vládu s SDKÚ-DS, SaS a Mostom-Híd.
Kedy sa im to podarí, je zatiaľ otázne. Po-
verenie prezidenta SR ivana Gašparoviča 
na zostavenie kabinetu má totiž stále pre-
miér fico, a to do stredy 23. júna. Štvorica 
stredopravých strán už podpísala memo-
randum o vytvorení koalície a dokonca už 
hlavu štátu požiadali aj o prijatie. Prezident 
im zatiaľ termín nedal. (TASR)

NeKšeFtUjeme S NašoU HrDoSŤoU

Pokiaľ sa štyri stredopravé 
strany, ktoré majú po parla-
mentných voľbách väčšinu 
v Národnej rade (NR) SR a 
pripravujú spolu nový vládny 
kabinet neprihlásia k pod-
pore európskeho garančné-
ho balíka pre štáty vo finanč-
ných ťažkostiach, minister 
financií Ján Počiatek (nomi-
nant Smer-SD) neodblokuje 
tento mechanizmus. Končia-
ca vláda je pripravená rámco-
vú dohodu okamžite podpísať, 
musia sa však k nej jasne vy-
jadriť predstavitelia SDKÚ-DS, 
SaS, KDH a Most-Híd, vyhlá-
sil dnes premiér Robert Fico 
(Smer-SD). „Zodpovednosť je 
jasne v rukách strán, ktoré te-
raz tvoria novú vládu... Nebu-
deme nič podpisovať, pretože 
bez zákonov a aktuálnej väč-
šiny v NR SR je úplne evident-
né, že Slovensko je vyčlenené 
z tejto ochrany,“ vyhlásil pred-
seda dosluhujúcej vlády a do-
dal, že predstavitelia strán zo-
stavujúcich nový kabinet takto 

ohrozujú záujmy a dôveryhod-
nosť Slovenska. Na urýchle-
ný podpis pod dohodu o spus-
tení garančného mechanizmu 
zo strany SR podľa Fica veľ-
mi dôrazne vyzvali predstavite-
lia Európskej únie (EÚ) na štvrt-
kovom summite v Bruseli. Bez 
súhlasného stanoviska stredo-
pravých strán by bol však pod-
ľa neho formálny podpis zo 
strany súčasnej vlády „medzi-
národnou blamážou“ Sloven-
ska. Zároveň pripomenul 
výzvy predstaviteľov stredo-
pravých strán spred niekoľ-
kých dní, aby odchádzajúca 
vláda už neprijímala žiadne 
rozhodnutia. Spustenie ga-
rančného mechanizmu podľa 
Fica nijako nesúvisí s pôžičkou 
Grécku, ale ide o ochranu eura 
a finančnej stability celej únie. 
Predstavitelia štyroch stredo-
pravých subjektov však tieto 
témy účelov zamieňajú, aby sa 
zbavili zodpovednosti, vyhlásil 
šéf Smeru-SD.

(TASR, krátené)

ohrozujú dôveryhodnosť Slovenska
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Nešťastní rusíni
Počas uplynulého víkendu sa 
vo Svidníku uskutočnil už 56. 
ročník Slávností kultúry Rusí-
nov-Ukrajincov Slovenska. Kým 
piatok bol programovo od rána 
venovaný deťom, popoludní sa 
odohrávali vernisáže, literárne 
podujatia a večer koncert, so-
bota a nedeľa patrili všetkým a 
všetkému. Od folklóru i klade-
nia vencov pri pamätníkoch na 
Dukle a vo Svidníku, po sobot-
ný večerný hudobný program 
na amfiteátri. Posledný festiva-
lový deň, nedeľa, patril najskôr 
dopoludňajšiemu folklórno-et-
nografickému programu vo 
svidníckom skanzene, potom 
už popoludňajšiemu sprievo-
du účastníkov festivalu mestom 
so záverečným kultúrnym gala-
programom domácich i zahra-
ničných súborov na amfiteátri. 
Žiaľ, aj takýto malebný kultúrny 
sviatok bol poznačený vystrá-
janím divokého počasia, kto-
ré premenilo riečku Ladomír-
ka a jej prítoky na besné živly. 
V sobotu ráno to pocítili obyva-
telia Krajnej Poľany, Hunkoviec, 
Ladomírovej, Nižného Komár-
nika, Bodružalu, Šemetkoviec, 
Príkrej a ďalších obcí v podduk-
lianskej oblasti.

Sláva Scaly 
Milánska La Scala má predsa 
len inú kvalitu a zvuk medzi mi-
lovníkmi umenia ako bývalé pre-
šovské kino Scala, postavené 
ešte za „prvej republiky“, ktoré 
sa však vďaka iniciatívam Parku 
kultúry a oddychu premenilo na 
multikultúrnu sálu, čo ho vlast-
ne zachránilo pred totálnym zá-
nikom. Tento stánok prešov-
skej kultúry sa však v piatok 18. 
júna zaradil do siete 37 miest 
pätnástich európskych štátov, 
v ktorých bolo možné sledo-
vať vysielanie priameho preno-
su slávnej Bizetovej opery Car-
men. V rámci projektu Viva Eu-
ropa 2010, venovaného Európ-
skemu roku boja proti chudo-
be, bol úžasný prenos vysiela-
ný z objektu Palau de les Arts 
Reina Sofia, súčasti kultúrneho 
centra španielskej Valencie.

vystavuje pedagóg
V Regionálnom osvetovom stre-
disku v Prešove vystavuje svoje 
umelecké diela výtvarný peda-
góg Jozef Čanda, patriaci me-
dzi nestorov prešovského vý-
tvarného sveta. Bývalý žiak pro-
fesora Hapáka a v závere svo-
jej pedagogickej kariéry riadi-
teľ Základnej umeleckej školy – 
výtvarný odbor, predstavuje ve-
rejnosti ilustrácie, grafiku a ke-
ramiku, maľby, kresby a linory-
ty zo svojho mladšieho a stred-
ného veku. 

ozveny artfilmu
Po Trenčianskych Tepliciach 
budú niektoré úspešné festi-
valové filmy (podľa organizáto-
rov a autorov myšlienky pôjde 
o „art“ filmy a nie o rýdzo ko-
merčné snímky) predstavené 
aj v Prešove. V dňoch 1. až 3. 
júla bude v sále Scala realizova-
ný projekt Ozveny festivalu Art-
Film, na ktorom by mala mať 
prešovská verejnosť možnosť 
vidieť približne osem festivalo-
vých snímkov. 

Stranu pripravil 
miLAN ORSZáGh

Banská Bystrica a spojenci
Počas sobotného rána v Banskej Bystrici víťazil na celej čiare 
dážď, z oblakov sa ho liali doslova vodopády. Potom však sa 
predsa len vydrali teplé slnečné lúče a s nimi sa v centre mes-
ta objavili aj armádne vozidlá. Nie všedné, nie naše a nie te-
rajšie. Na niektorých z nich mohli okoloidúci vidieť vedľa seba 
„amíkov“ s vojakmi Červenej armády, na iných slovenských, ba 
dokonca aj nemeckých bojovníkov. V historických vojenských 
uniformách a na skvele udržiavaných vozidlách sa viezli členovia 
klubu vojenskej histórie Golian, ktorí sa cestou pod Pamätník 
SNP zastavili na námestí, aby pozvali Bystričanov na prezentáciu 
„Vojenského dňa“. Pripravili ho pod patronátom Mesta Banská 
Bystrica a Parku kultúry a oddychu. 
Každý, kto sa v túto chvíľu zdržiaval na Námesti SNP, mal mož-
nosť nielen zblízka vidieť historickú vojenskú techniku spojen-
cov, ale aj pozorovať, ako vojaci rôznych armád, bojujúcich v 2. 
svetovej vojne, spolu ochutnávajú zmrzlinu leta 2010. A keď už 
spomíname vojenskú techniku, tá naša, slovenská, bola repre-
zentovaná vojenským a žandárskym bicyklom...

Vodný živel ničil všade, nebe-
rúc ohľad na to, či ide o mesto, 
väčšiu či menšiu dedinu. Kým v 
pondelok 14. júna sa zdalo, že 
situácia sa obracia k lepšiemu a 
intenzívne práce na oprave ciest  
doslova „frčali“, čím vlievali ná-
dej na skorú normalizáciu živo-
ta mnohých ľudí (na území kra-
ja bolo k tomuto dňu už „iba“ 
osem neprejazdných úsekov na 
cestách 2. a 3. triedy, pričom 
dovtedajšie škody na cestách 
PSK boli spočítané na približne 
22,5 až 25 milióna eur), o týž-
deň neskôr musí všetko začať 
odznova, často však aj na iných 
úsekoch a  iných miestach. 
takže aj závery z výjazdov 
predsedu Prešovského sa-
mosprávneho kraja Petra 
Chudíka a riaditeľa Správy 
a údržby ciest PSK Vladimí-
ra Kozáka na niektoré kritic-
ké miesta poškodených ciest 
a cestných mostov, aby zhod-
notili reálnu situáciu a mož-
nosti rýchlych opráv, bude 
potrebné opäť korigovať.  iba 
na jednom z poškodených a 

úplne neprejazdnom úseku 
medzi obcami Lažany a Svi-
nia v okrese Prešov boli na-
rátané škody za viac ako pol 
milióna eur. Podstatne hor-
šie sú však na tom obyvatelia 
dvoch obcí ležiacich na brehu 
rieky Poprad, Závodia (pri Sulí-
ne)  a Medzibrodia (pri Mníšku 
nad Popradom), ktoré sú a zrej-
me ešte nejaký čas budú neprí-
stupné a ich občania odrezaní 
od okolitého sveta. Kým Závo-
die má 35 stálych obyvateľov, 
Medzibrodie pol stovky. Ces-
ta zo Sulína do Závodia sa vinie 
po plytkom ľavom brehu Popra-
du, ktorý sa pre svoju malú výš-
ku nad tokom ani nedá vyregu-
lovať, takže každá „väčšia voda“ 
so stopercentnou istotou zničí 
aj nanovo postavenú cestu rov-
nakým spôsobom, ako doslo-
va zmietla donedávna existujúci 
a využívaný bezmála jeden ki-
lometer cestného telesa. Pred-
seda Peter Chudík preto uvažu-
je o tom, že najracionálnejším 
riešením pre všetkých (vrátane 
obyvateľov Závodia) by bolo ich 

presťahovanie do obce Sulín a 
týmto spôsobom predísť ďalším 
prípadným tragédiám. V prípa-
de Medzibrodia je najskôr po-
trebné upraviť koryto toku vo-
dohospodármi aj v náväznosti 
na „materskú obec“ Mníšek nad 
Popradom, aby cestári mohli za-
čať potrebnú opravu komuniká-
cie. A to môže trvať aj tri týždne. 
Pritom, aj veľmi nákladné obno-
venie tejto cesty je spojené s ri-
zikom okamžitého poškodenia 
pri najbližšom zmohutnení toku 
Popradu. Je preto úplne jasné, 
že samosprávny kraj nemá a ani 
nebude mať dosť peňazí na ta-
kéto neracionálne zabezpečo-
vanie prejazdnosti oboch ciest.
Cestári Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho 
kraja musia naraz riešiť prejazd-
nosť či opravy ciest na území 
okresov Bardejov, Svidník, Vra-
nov nad Topľou, Stará Ľubovňa, 
Poprad, Humenné a Prešov. 
V sobotu ráno však voda opäť 
zničila doslova pred niekoľkými 
dňami položený asfaltový kobe-
rec pri obci Krajné Čierno neďa-
leko Svidníka.  
Občania rátajú škody v každom 
z trinástich okresov kraja a ťaž-
ko povedať, v ktorom je ich viac. 
K nešťastným rodinám v Kapu-
šanoch pri Prešove sa o nie-
koľko dní pridali aj obyvatelia 
dvoch lokalít v samotnom kraj-
skom meste. Koľko rodinných 
domov bude odsúdených na 
zbúranie aj tu, to už budú posu-
dzovať statici. V severnej oblasti 
východného Slovenska je však 
tým pravým búrkovým a záplavo-
vým obdobím prvá polovica júla. 
Aspoň tak to potvrdzuje „kalen-
dár“ záplav už po dobu niekoľ-
kých rokov. 
Takže terajšie škody nie sú v 
tomto roku zrejme posledné 
a ani ich výška definitívna. Aj v 
tomto prípade sa poškodení ob-
čania presviedčajú o oprávne-
nosti a potrebnosti Ficovej dok-
tríny všeobecnej solidárnosti. 
Pravicovej vláde je však blízka 
iba solidárnosť bohatých k bo-
hatým. Nuž ale, čo si národ zvo-
lil, to národ bude mať! Povodne 
však na to ohľad neberú...

Povodne neboli zdrojom poučenia
Bolo ich vyše 50, dnes je však aj tých ostávajúcich 30 
kritických úsekov ciest, ostávajúcich po vyčíňaní povodní 
viac ako veľa. toľko ich totiž ostalo na cestách Prešov-
ského kraja ku koncu 24. týždňa a cez víkend pribudli 
ďalšie v severnej oblasti kraja. V tom ťažko skúšanom re-
gióne nielen  bojmi počas 2. svetovej vojny, ale aj teraz, 
sužovanom slovenskými pravicovými vládami. V regióne 
pod Duklou, kde cez víkend ničili cesty i majetok ľudí a 
obcí inak pokojné riečky, ale naraz rozbesnené prívalové 
riavy. Na mape tragédií pribudli k obci Šandal aj názvy 
ďalších a rozšíril sa i  počet  nešťastných a často zúfalých 
rodín. Veľa ľudí si tu kladie oprávnenú otázku, čím si aj 
tento chudobný kraj zaslúžil takýto krutý trest prírody?

Aj napriek súčasnému „prímeriu“ problémy s ve-
rejnou autobusovou dopravou ešte nie sú dorie-
šené, iba na čas odložené. hrozba štrajku však 
mala aj pozitívny prínos, konečne sa koncepciou, 
systémom a problémami autobusovej dopravy 
v štáte začali vážne zaoberať aké štátne, tak aj 
samosprávne orgány. V tomto prípade to však platí 
najmä o vrcholných štátnych orgánoch, ktoré napriek 
upozorňovaniu a množstvu žiadostí o koncepčné rieše-
nie tento problém jednoducho nechceli vidieť a ani o 
ňom vedieť. Spoliehajúc sa na to, že podobne ako v 
množstve iných prípadov, aj v tomto všetko vyrieši čas 
a zabudnutie. Svoje dlhoročné skúsenosti v tomto sme-
re majú aj predsedovia krajských samospráv, ktorí, ako 
mnohokrát v minulosti, aj teraz museli robiť nadprácu za 
mimoriadne štedro platených, ale zrejme o to lenivej-
ších štátnych úradníkov.
Skôr než vzniknú ďalšie problémy, ktoré budú musieť 
opäť hasiť vyššie územné celky, venovali sa problemati-
ke verejnej dopravy na území svojho kraja poslanci Za-
stupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 
na svojom 6. zasadnutí v treťom volebnom období, 
ktoré sa odohralo v utorok 22. júna. Rokovali hneď o 
niekoľkých materiáloch, ktoré sa dotýkali dopravy v nie-
koľkých rovinách. Najskôr to bolo schválenie realizácie 
a spolufinancovania projektu Koncepcia dopravy vo ve-

rejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj, v rám-
ci výzvy Regionálneho operačného programu, pričom 
koncepcia musí svojimi dôsledkami a vplyvom „ladiť“ s 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
ako aj s platným územným plánom kraja. Základnou 
úlohou projektu je definícia podmienok rozvoja do-
pravnej obslužnosti územia ako jednotného a eko-
nomicky efektívneho systému, ktorého realizácia 
zároveň zabezpečí potreby obyvateľstva v optimál-
nej miere. A práve tento materiál by mal byť aj základ-
ným plánovacím kameňom pre dopravné spoločnosti, 
realizujúce autobusovú prepravu na území PSK. V rámci 
rovnakej výzvy a za rovnakých podmienok bude spraco-
vávaný aj projekt Generel pre dopravnú infraštruktúru, 
oblasť Prešov. V tomto prípade ide konkrétne o navrh-
nutie koncepcie optimálneho fungovania a rozvoj do-
pravného systému krajského mesta Prešov a priľahlých 
obcí, teda opäť o riešenie dlho zanedbávaného problé-
mu, ktorý toto mesto gniavi už celé desaťročia. Projekt 
musí riešiť aj demografický vývoj, územné vzťahy pre 
budúcnosť a ďalšie súvisiace aspekty. 
Zo spomenutej výzvy ROP vychádza aj ďalší pro-
jekt s názvom integrovaný dopravný systém pre 
Prešovský samosprávny kraj (iDS pre PSK), ktorý 
je tiež strategicko-rozvojový dokument. 
Poslanci krajského parlamentu však venovali svoju 

pozornosť aj iným oblastiam a potrebám života v kra-
ji. Okrem iných zisťovali aj súčasný stav plnenia 
prijatého Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja kraja na roky 2008-2015, neinvestičným 
rozvojovým programom či národnému projektu so 
zložitým názvom Budovanie kapacít regionálnej 
samosprávy pre implementáciu verejných politík 
prostredníctvom programov a projektov financo-
vaných európskou úniou. Potom prišli na rad aj vý-
sledky jednej z kontrôl vykonanej Najvyšším kontrolným 
úradom SR v roku 2009 a nový návrh zásad pre vybavo-
vanie sťažností a petícií občanov, ktoré budú adresovať 
krajskej samospráve. Vzhľadom k novému politickému 
rozloženiu síl v krajskom parlamente, poslanci menova-
li aj nových členov orgánov tzv. Neinvestičného fondu 
PSK (NEFO fond), v ktorom jeho „modré vedenie“ zane-
chalo pred časom v slovenských korunách vyše jeden 
miliónovú sekeru. A keď už poslanci vystrieľali bezmála 
celé svoje zásobníky ostrých i slepých slovných a myš-
lienkových nábojov, prišiel na rad aj už niekoľkokrát 
neschválený návrh všeobecne záväzného nariadenia 
o dotáciách pre základné umelecké a jazykové školy i 
školské zariadenia v rukách cirkví a súkromných pod-
nikateľov na rok 2010. Ale tomuto problému, charak-
terizujúcemu snahu o dosiahnutie rovnosti „na modrý 
spôsob“ sa budeme venovať samostatne. 

Horúci zemiak verejnej dopravy ostal v rukách samosprávy

ocenenia pre pedagógov i žiakov
V piatok 18. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji usku-
točnilo slávnostné ukončenie školského roka 2009-2010. Pri 
tejto príležitosti samosprávny kraj po druhýkrát ocenil naj-
úspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných 
škôl v pôsobnosti PSK. „Vo svojej pôsobnosti máme 82 stred-
ných škôl, na ktorých pracuje vyše 4 400 zamestnancov a študuje 
viac ako 37 000 žiakov. Dnešný deň je venovaný  špeciálne im. 
Toto podujatie je oslavou vzdelania, pedagógov, ich náročnej práci 
a budúcnosti našej mládeže,“ zdôvodňuje predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Peter Chudík. Spolu 20 pedagógov z celého 
kraja získalo plaketu Jána Ámosa Komenského – Sophista pro regi-
one – učiteľ múdrosti pre región. „Návrhy na ocenenie posielali ria-
ditelia škôl a o ocenení rozhodovali členovia Územnej školskej rady. 
V tomto roku sme dostali 54 návrhov na ocenenie učiteľov,“ vysvetlil 
Peter Chudík. O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo 
zástupcov odboru školstva PSK. Zo 62 návrhov bude 20 študentov 
v tomto školskom roku ocenených plaketou Lux Mentium – Svetlo 
poznania. Celé podujatie sa nieslo v duchu prezentácie stredných 
škôl, preto program na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského 
zabezpečili práve stredné školy a ich študenti – tentoraz z okresu 
Svidník. Predstavia sa v ňom spevácky zbor Centráčik zo Spoje-
nej školy vo Svidníku i detský folklórny súbor Makovička. Súčasťou 
slávnosti bola módna prehliadka, ktorú pripravili žiaci Strednej prie-
myselnej školy odevnej zo Svidníka. VeRONiKA fitZeKOVá
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Poslanecký sľub bude skladať aj 
františek Šebej zo strany OKS, čo 
sú neoliberáli na kandidátke stra-
ny most-híd. Bugár si takto pustil 
blchy do kožucha alebo mandelin-
ky na zemiaky do svojej záhradky. 
Zložitosť poslaneckého sľubu ka-
ratistu Šebeja spočíva v tom, že v 
minulosti sa vyslovil jednoznačne: 
Keď vidím slovenský znak, je mi 
na grcanie. Bolo by naozaj škoda, 
aby pri tomto sľube, keď mu nad 
hlavou bude čnieť slovenský znak 
a na Ústava SR tiež, nezabudol na 
svoje slová, ktoré si mnohí veľmi 
dobre pamätajú...

tigrica
Nemecké noviny Frankfurter Rund-
schau, to majú popletené a Slovensko 
podľa nich je niekde za Uralom. Inak 
by totiž neoznačili líderku SDKÚ-DS, 
ako „tigricu z Tatier“. Vo Vysokých Ta-
trách samozrejme nežijú žiadne tigre 
a ani tigrice, iba kamzíky a medvede 
a ešte svište. To znamená, že ak tie-
to noviny objavili na Slovensku tigricu, 
potom je to len taká, ktorá ušla z cirku-
su, teda tigrica skrotená, ktorú skrotil 
krotiteľ. Cirkus SDKÚ-DS disponuje 
takýmito krotiteľmi, ale ak sa takáto 
tigrica bude pohybovať vo voľnej prí-
rode, môže sa stať, že zabudne na 
cirkusové zvyky a stane sa šelmou so 
všetkým čo k tomu patrí. Často sa sta-
lo, že potom zjedla aj krotiteľa. A tak 
ju treba nevyhnutne odchytiť a dať do 
klietky, aby sa nestala šelmou. Skro-
tenie zlej tigrice je oveľa náročnejšie 
ako skrotenie zlej ženy, hoci výnimka 
môže potvrdzovať pravidlo.

jednoduchá matematika
Ak by sa mala stáť premiérkou SR 
iveta Radičová, tak vlastne bude 
premiérkou necelých desať per-
cent obyvateľov Slovenskej repub-
liky, ktorí jú chcú, treba rátať s tým, 
že ani v KDh a ani v SaS nemá 
jednoznačnú podporu, iba dekla-
rovanú. treba vychádzať z toho, 
že pravicové strany vo voľbách ne-
získali väčšinu hlasov. K volebným 
urnám neprišlo takmer dva milióny 
voličov.. tí sa väčšinou k i. Radičo-
vej nehlásia. Pri týchto počtoch by 
vlastne pravica získala necelých 
30 percent hlasov voličov. Ak bude 
vládnuť Slovensku, tak to bude vlá-
da na čele s premiérkou, ktorú ne-
chcú tri štvrtiny obyvateľov Sloven-
ska. takáto vláda skutočne nemá 
na Slovensku veľkú perspektívu. 
Aká je to potom zodpovednosť 
týchto ľudí z pravicových strán voči 
Slovensku? Odpoveď je jednodu-
chá. Nijaká. ide im len o to, aby 
mohli na chvíľku vládnuť, uspokojiť 
si tak svoj apetít po štvorročnej di-
éte. Nič viac a nič menej. Niečo im 
spadlo do rúk a tak sa len snažia, 
aby ich ruky neboli nečinné.

trimeto
Tak sa volalo lepidlo zo Strážskeho a 
ak chce „zlepenec“ údajných pravico-
vých strán fungovať, bude ho potrebo-
vať na kilá. B. Bugár už avizoval, že J. 
Figeľovi musia dať lepidlo, aby „lepil“ 
a nehovoril. Zlepovať tento zlepenec 
bude treba pomaly každý týždeň. A 
čo je zlepené, nie je originálne a ani 
dokonalé. Zlepiť neoliberálov s kres-
ťanmi je síce možné, ale len do času. 
Zlepená väčšina v parlamente a zlepe-
ná vláda, hoci lepidlom Trimeto nie je 
zárukou, že to bude naozaj „trímať“. 
Nakoniec ani lepidlo zo Strážskeho 
nemalo záruku na večné časy. 

Stranu pripravil 
veštec DuŠAN KONčeK

Zaujímavý fenomén nastal v stred-
nej európe, v krajinách, kde sa usku-
točnili voľby, ako maďarsko, česko 
a Slovensko, kde sa namiesto po-
hľadu dopredu nové vlády pozerajú 
skôr dozadu. V maďarsku fidesz 
namiesto toho, aby hľadal riešenia, 
ako sa vymaniť z ekonomických 
problémov prijíma zákony, ktoré 
s tým nemajú nič spoločné a skôr 
iritujú okolité štáty. V Česku je to po-
dobné, už začali so spoplatnením vyso-
koškolského štúdia, ako keby ich práve 
toto malo vytrhnúť z problémov. Ani v 
maďarsku a ani v česku neexistuje 
u nových vlád akási vízia, akýsi po-
hľad dopredu, do budúcnosti. tieto 
krajiny, ako keby už rezignovali na 
svoju budúcnosť, ak si odmyslíme 
magyarország, sú spokojné s tým, 

že sú v európskej únii a NAtO a tak 
si naoko vyhrňme rukávy a ľahnime 
si do trávy. V Česku a aj na Sloven-
sku opozícii tiež spadla do rúk krehká 
väčšina znenazdajky. Na Slovensku 
namiesto toho, aby táto krehká väčšina 
prišla s pohľadom dopredu, bude skôr 
riešiť ako vyšachovať Harabina, ako si 
rozdeliť kreslá, ako zrušiť toto či hen-
to. Ficová vláda mala svoju víziu, mala 
predstavy, ako so Slovenskom ďalej, 
pritom jej išlo predovšetkým o člove-
ka a nie o hókusy-pókusy, na ktoré 
sa podtatranský zlepenec chystá, aby 
zasa skúšal obyvateľov pod Tatrami, čo 
znesú a čo vydržia. Nemám nič proti 
Vatikánskej zmluve, ale to predsa nie 
je najdôležitejšia vec z pohľadu budúc-
nosti Slovenska. Z pohľadu budúcnosti 
Slovenska sú dôležité diaľnice, možno 

aj širokorozchodná, sociálne istoty oby-
vateľov a nie neoverené a idealizované 
ekonomické bla-bla-bla strany na jedno 
použitie Richarda Sulíka.
toľko ospevovaný ivan mikloš sa 
radšej utiahne na ministerstvo škol-
stva, pretože asi tuší, kde sa dosta-
ne ekonomické riadenie krajiny pod 
takouto taktovkou. Nič proti žene na 
čele štátu, ale sociologička a žiač-
ka nemeckého pána Dahlendorfa, 
odborníčka na sociálnu politiku, to 
je príliš málo na to, aby sa zhostila 
úlohy premiérky. farizejské na tom 
je, že všetci to vedia, tak v jej strane, 
ako v iných, vrátane neoliberálov, 
ale statočne „mi nič, mi muzikan-
ti“. Ak naviac premrhá skutočnú šancu 
kresťanská strana, inú už nedostane a 
to bude začiatok jej konca. Susediacu 

krajinu Poľsko čakajú ešte prezident-
ské voľby, ale poľské noviny už hrkúta-
jú, že hlas Poľska, Maďarska, Česka a 
Slovenska bude v EÚ jednotný.
Poľsko potrebuje podporu vo svojich 
ambíciách veľkého štátu a Orbán to 
podporuje, lebo má totožné ambície. 
Česi sú skôr odkázaní na boj o to, 
aby sa nestali ďalšou spolkovou kra-
jinou Nemecka a Slovensko sa musí 
postaviť Maďarsku. Takže jednota je v 
nedohľadne, tak ako vízia budúcnosti. 
Tak Nečas, Fidesz, ale aj prípadná Ra-
dičová narobia v strednej Európe viac 
škody ako úžitku. Ak sa na to bude Bru-
sel len pozerať, skončí rovnako. Ruky 
veľkokapitálu v Európe cítiť a ten kto má 
peniaze, tvrdí muziku. Nemoc je choro-
ba, ale keď sa chorobou stáva moc, to 
je už diagnóza.

NamieSto PoHľaDU DoPreDU PoZerajú SKôr DoZaDU

Napriek tomu, že predse-
da strany Smer Robert fico 
dostal od prezidenta termín 
zostavenia vlády do stredy 
23. mája, iveta Radičová sa 
už poponáhľala a poslala list 
prezidentovi ivanovi Gašparo-
vičovi, aby ju prijal a kde by 
mu povedala, že je priprave-
ná zostaviť vládu. Vyzerá to 
tak, že pravica sa ponáhľa, aby 
jej nebodaj niekto neufrnkol zo 
zlepenca, ktorý lepia lepidlom, 
až kým nevyprší R. Ficovi termín. 
Aj to svedčí o tom, že štyri stra-
ny a ďalšie výťahové si navzájom 

dôverujú minimálne a boja sa sa-
mých seba, aby sa niečo nepri-
hodilo. Alebo to je neutíchajúca 
túžba po moci, ktorú dali najavo 
už počas povolebnej noci, keď 
spolu žúrovali ako maturanti po 
maturitách? Ponáhľať sa treba 
vždy pomaly a kým nevyprší ter-
mín, ktorý prezident udelil strane 
čo vyhrala voľby, treba trpezlivo 
čakať. Až potom sa môže ozvať 
prezident a pozvať k sebe netr-
pezlivú tetku Ivetku. Aby ho pre-
svedčila, že zlepenec je zlepený 
aspoň dovtedy, kým sa nerozle-
pí.

Predseda KDh Ján figeľ tvrdí, že nie sú 
obchodníci, lebo voličom sľúbili zmenu. 
Asi mal na mysli zmenu vládnutia, kde by 
sa neobchodovalo. Lenže samotné KDh, 
tak ako aj ostatné strany, veselo obchodu-
jú pri snahe získať moc v krajine. KDH s 
Vatikánskou zmluvou, SDKÚ a KDH s minister-
stvom vnútra. Obchodné dohody a transakcie, 
ako inak nazvať tzv. zostavovanie vlády strán, 
ktorých je viac ako prstov na ruke. Tomuto ob-
chodovaniu dali prívlastok – kompromisy – ale 
nikto nepochybuje, že ide o nekalé obchodo-
vanie s hlasmi svojich voličov. Obchoduje sa 
jednoducho s volebnými sľubmi, nič iné to nie 

je. Keď obchodujú teraz, budú aj počas vlád-
nutia, vtedy sa bude obchodovať s financiami, 
podľa hesla: urvi si, čo môžeš a čo sa ešte 
dá. Tak, kto sú vlastne obchodníci? Pravda 
naozaj oslobodzuje, pán Ján Figeľ. Žiaľ, u 
niektorých len orálne. A to ešte nezačalo KDH 
obchodovať s interrupciami, to ešte len budú 
na Slovensku erupcie! Ponúkam predsedovi 
KDH stávku, ak v tejto koalícii jeho strana zle 
skončí, zaplatí liter borovičky a jednu morku, 
ak prehrám, ja platím 2 litre dvadsaťročnej do-
mácej gemerskej vlasteneckej slivovice, ktorá 
sa používa ako súčasť slovenskej viagry (do-
dám aj recept).

Ponáhľajte sa pomaly!

V pondelok Richard Sulík povedal, že školstvo spoplatnia len 
čiastočne, v stredu Iveta Radičová povedala, že školstvo nespo-
platnia vôbec. Ešte ani koalícia nie je na svete a už každý hovorí 
niečo iné a zrejme aj niečo iné budú robiť. Každý si hudie svoje 
a silou mocou sa snažia, aby sa dohodli. Je pravdepodobné, že 
nakoniec sa dotlačia k dohodám, ktoré budú platiť len dovtedy, 
kým jeden, druhý, tretí či štvrtý alebo piaty, šiesty, nezačne „na-
háňať“ svoju agendu. Dokedy takýto guľáš na Slovensku vydrží? 
Možno by sa tipovacie kancelárie mali tiež zamyslieť a umožniť 
Slovákom, aby tipovali. Dokedy polepení budú vládnuť? Mohli by 
to byť celkom zaujímavé výhry v tipovacej súťaži.

tak, už to tu máme, len čo 
skončili voľby, marihuanisti 
sa vyrojili do ulíc, aby pocho-
dovali za legalizáciu tejto dro-
gy. tých, čo prišli proti ním 
protestovať, nazývajú neoli-
beráli pravicovými extrémis-
tami. Organizátori pochodu na 
Facebooku tvrdia, že marihu-
ana sa týka veľkého množstvo 
ľudí v našom meste, to akože v 
Bratislave. Majú pravdu „zhúle-
ná Bratislava“ volila Sulíkovcov, 
SDKÚ-DS, teda tých, čo proti 

tejto droge zrejme nič nemajú, 
možno ju aj užívajú a tak už chý-
ba len to, aby sa toto dostalo do 
programového vyhlásenia vlády. 
Nadrogovaná vláda, Tak to ešte 
na Slovensku nebolo, ale aká 
vláda, taký národ, čo si budeme 
namýšľať. Takže všetci budeme 
drogovať, šnupať maryšku a 
snívať o tom, ako nám je v tom 
snívaní dobre. Keď dosnívame  
alebo nám dôjde maryška, pre-
citneme a vrátime sa do reality, 
ktorá nám zlomí väzy.

školstvo spoplatnia, či nie?

Pochod za marihuanu

už tretíkrát sa SDKÚ dostalo k zostavovaniu vlády, pričom 
tretíkrát voľby nevyhralo. to je skutočne precedens vo svete, 
ktorý nemá obdobu. Princíp tzv. zmeny spočíva v tom, že sa 
pozbierajú všetky strany a straničky, aby sa vytvorila koalícia. 
Dnes je to vlastne už šesť subjektov, ktoré znova chcú vládnuť 
a všetkých nespája nič iné, len túžba po moci. Všelijaké tie 
vtipy o slušnosti, transparentnosti, spravodlivosti, sú len šľa-
hačkou pre tých, ktorí sa nechajú nalákať na podobné vtipy 
a sladkosti. Ak už hovoríme o jednoduchej slušnosti, tak ive-
ta Radičová nemá čo vypisovať listy prezidentovi či posielať 
faxy, lebo ten určil termín pre Roberta fica a keď uplynie, tak 
sa postupuje slušne ďalej. Nič iného však nezostáva, len to, 
aby začal platiť v slovenských parlamentných voľbách Lipši-
cov princíp – trikrát a dosť. A mal by sa zakotviť aj v ústavnom 
zákone. inak by sa totiž mohlo stať, že nabudúce SDKÚ vytvo-
rí vládu s prišelcami z vesmíru.

trikrát a dosť po voľbách

Stávka pre pána Figeľa: Kto je obchodník?

„Imigráciu nepovažujem 
za hrozbu, ale za príleži-
tosť“, „Nemá zmysel strá-
cať čas v takej krátkej 
kampani oslovovaním de-
dinského katolíckeho naci-
onalistu, ktorý ani nebude 
rozumieť veciam o ktorých 
hovorím“, „Obnovenie slo-
venskej štátnosti po 1000 
rokoch vnímam ako číru 
mytológiu“, „Vlastenectvo 
a láska k vlasti je pre mňa 
prázdny pojem“.
To je len niekoľko citátov vy-

sokoškolského učiteľa Edu-
arda Chmelára, ktorý sa dnes 
pasuje alebo ho médiá pasujú 
za nového politológa. Keď si 
to prečítate (a existujú mnohé 
ďalšie), tak je diagnóza po-
merne jasná. Už ho TA3 po-
užívala počas volebnej noci a 
potom po voľbách sa zaskvel 
táraním o tom, ako Smer sľúbil 
KDH polovičku ministerstiev a 
ešte aj kreslo ministerského 
predsedu. Na také niečo by 
neprišiel ani pacient psychiat-
rickej liečebne v Plešivci. Ale 

svetoobčan Eduard Chmelár 
prišiel už na kadečo, raz sa 
producíruje v kraji ako Hraj-
noha, inokedy sa hrá na da-
lajlámu, potom na inteligenta 
a najnovšie na politológa. Kto-
vie, na čo si zahrá zajtra a po-
zajtra. Z tŕnia vyskočil ďalší 
svetoobčan a politológ. ich 
nezarastie bodľačie, budú 
vyskakovať z tŕnia každý 
mesiac jeden. Zajtra to 
bude možno oravský bača 
hlina a pozajtra čínsky špe-
cialista Dostál.

Nový politológ, svetoobčan a učiteľ

BéLA BuGáR NeODmietA SPOLuPRáCu 
S mAĎARSKOu StRANOu fiDeSZ, ALe 
NeChCe Byť JeJ VAZALOm. 
tak túto vetu si treba zapamätať. B. Bugár 
sa stal ako predseda strany most–híd va-
zalom slovenských neoliberálov, Zajaca, 
Dostála, Šebeja,  et cetera a tak nechce 
byť dvojnásobným vazalom. Ale čaká, že 
fidesz urobí prvý krok, lebo  ho ignoroval 

a uprednostňoval SmK a Csákyho. uraze-
ný škôlkar na pieskovisku, ktorému iný zo-
bral lopatku. Ale, ako povedal B. Bugár, o 
tom potom, dôležité sú partnerské vzťahy, 
teda nie v područí – vazalstvo, ale v náručí 
– iný typ vazalstva. Spočinula v jeho náru-
čí a potom, o tom potom. O deväť mesia-
cov noviny písali, že z aera vyletel pilotik 
malý...

Nie je vazal ako vazal v područí
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Počúvam rozhlasové vysielanie. Dy-
chová hudba hrá do pochodu. Na inej 
rozhlasovej stanici hrajú rezko do ta-
nečného kroku. Náš Juraj Puci, v eu-
rópe známy chodec, krokoval v Paríži 
od théatre du Palais – Royal až k Rue 
montpensieru. Jeho kroky sú zapísa-
né aj v Guinessovej knihe rekordov. 
Nie v slovenčine.
Čo je krok? Kto, aký „mechanizmus“ dáva 
povel nohe či nohám pri chôdzi, aby išli 
dopredu, vše i dozadu? Raz rýchlo, ak sa 
náhlime alebo nás niekto naháňa, potom 
pomaly, ak máme čas alebo nevládzeme 
pre chorobu či starobu. V mladom veku 
kráčame sviežo, bystro ako srnka. Potom 
už len váhavo, neisto, pomaly, ako keby 
sa nám nechcelo. Všímam si, ako mnohí 
ľudia v pondelok kráčajú do zamestnania 
( ak ho majú!) – ako keby sa im nechce-
lo. No tí istí, v piatok sa do práce náhlia. 
Majú radosť, že pracovný týždeň prežili a 
tešia sa na víkend.
Iný je mužský krok ako ženský. Po žen-
ských krokoch sa mnohí muži obzrú. Sle-
dujú a vychutnávajú ako šarmantná ses-
tra graciózne kráča. Je si vedomá svojich 
predností. Dáva na vedomie, že v okolí je 
momentálne paňou, akoby princeznou a 
myslí si, nuž pokochajte sa, páni. Veče-
rať budete doma. Po mužských krokoch 

sa máloktorá dáma obzrie. Zaujímavé 
kroky sú skôr v úlohe futbalistov alebo 
iných športovcov, keď skáču do výšky, 
do diaľky, pri chôdzi. Je radostné poze-
rať sa, ako bleskovo krokuje prekážky 
náš reprezentant Igor Kollár alebo známy 
olympionik, chodec na dlhé trate Štefan 
Malík. Spomínam si na olympionika Jan-
ka Zacharu, pästiara. Keď boxoval, jeho 
kroky boli bleskurýchle, premyslené. Za-
charove ruky v pästiarskych rukaviciach 
cieľavedome harmonizovali s krokmi a 
krôčikmi vrtkavých nôh – až do konečné-
ho víťazstva, olympijskej medaily.
Tanečné kroky mnohých párov nám pri-
pomínajú adagio (pomaly) alebo animato 
(živo). Tancujúci si prišli oddýchnuť na 
parket, vyhodiť z kopýtka a zabaviť sa. 
Je pôžitok pozerať sa na tanečné páry, 
ktoré kreáciami kreslia diagonály. Vzná-
šajú sa ako pierka vo vetre pod Kráľovou 
hoľou.
Tancujúci tanečné kroky na parkete 
zrýchľujú, potom spomaľujú. Chvíľkami 
drobčia, ako keby sa učili chodiť prvé ne-
smelé detské akrobacie, ktorými rodičia 
hovorili: urobil prvé kroky... Od detských 
krôčikov prebehnú necelé dve decénia, 
aby zdatný a talentovaný tanečník za-
krepčil ukážkový odzemok. Diváci nesle-
dujú mimiku jeho tváre, ale koncert nôh.

Keď sa náhlime, hovoríme, že ideme vo-
jenským krokom. Tak hovoria aj tomu, 
kto napríklad nikdy nebol vojakom. Ak sa 
hovorí – píš ako počuješ, v tomto prípade 
platí – hovor, čo si počul. V minulosti sme 
mali možnosť sledovať vojakov ako po-
chodujú po ulici spievajúc piesne. V sú-
časnosti naša armáda šetrí finančný-
mi prostriedkami a zrejme aj hlasmi 
vojakov. Nespievajú, aby sa im nemi-
nuli hlasivky. No, ako by sme išli proti 
nepriateľovi? munície niet, nuž aspoň 
krikom odplašíme protivníka. A vraj 
nedržíme krok so svetom! Až natoľko, 
že nás niektorí negramotní predbeh-
li, lebo utekať vedia. Vidno, že držať 
krok so svetom je poriadna fuška.
Je však už najvyšší čas, aby sme urobi-
li kroky v podnikaní v takej oblasti, kto-
rú nám svet závidí, v ovčiarstve. Mali by 
sme urobiť prvé veľké kroky, aby bolo 
dostatok ovčieho syra, oštiepkov, pare-
níc a najmä vyhľadávanej žinčice. Bez 
týchto požehnaných krokov sa z miesta 
nepohneme. Prvé kroky sme už urobili 
tým, že sme vykročili. Ľavá noha je vraj 
šťastnejšia. Vraví sa, keď ráno vstaneš, 
najprv šliapni na ľavú nohu. Ako vidno, 
rozmýšľame na každom kroku, aby sme 
boli originálni, svojskí. Musíme kráčať 
míľovými krokmi (aspoň verbálne), nie 

postávať na mieste a kričať do sveta, že 
my sme Európania, že žijeme v strede 
Európy, kto neverí, nech urobí zopár kro-
kov a presvedčí sa. Žiaľ, v našich podhor-
ských (aj nadhorských) oblastiach by ste 
si darmo pýtali žinčicu či parenicu. Počet 
salašov klesol, bačov je tiež poriedko a 
oviec nemáme ani toľko, ako sme mali v 
časoch Márie Terézie, ktorá rada kráča-
la po našich chotároch. A tak namiesto 
žinčice vám v reštauráciách ponúknu za-
farbenú sladkú vodu – za drahé peniaze. 
Prichádza mi  (pre podnikateľov) na um, 
že kroky môžu byť ľahostajné, chybné ale 
i umné a rozumné. Nohy sú iba výkonným 
činiteľom. Dostavajú povel z mozgových 
kanálov. Tie však od toľkého chodenia 
niekedy oddychujú.
Najkrajšie kroky sú mierené do svetla. Do 
ružového blankytu. Potom nasledujú kro-
ky do očistca (nie pre každého). Napo-
kon je to povestný krok do tmy. Niekedy 
s medzipristátím. Číňania hovoria, že ak 
chceš byť šťastný jeden deň, tak sa opi. 
Keď rok, tak sa ožeň a keď po celý život 
– staraj sa o záhradu. Lenže čo ak sa člo-
vek nikdy neopije, nikdy neožení a nikdy 
nebude mať takú záhradu či záhradku? 
Kam povedú jeho kroky?

LACO ZRuBeC
autor je spisovateľ a publicista

Negramotní nás predbehli, lebo utekať vedia

jánošíkova banka
Renomovaní autori Ján Drgonec 
a Andrej Ferko prichádzajú s kni-
hou Jánošíkova banka (Per-
fekt, Bratislava 2010). Vydavateľ-
stvo ju prezentuje ako publikáciu 
dvadsaťročia – jedinú svojho dru-
hu. Totálny výsmech našej doby 
prináša jánošíkovská satira dvo-
jice autorov, ktorí pôsobili dopo-
siaľ v divadle, rozhlase a filme. Ich 
spoločné tvorivé úsilia sprevádza-
jú výrazné ohlasy – od ocenenia 
rozhlasového komediálneho de-
butu až po trezorovanie inej vese-
lohry v televízii. Jánošíkova banka 
– vysoká budova opásaná širo-
kým opaskom – venuje každému 
občanovi Slovenska dva milió-
ny dolárov na 41-percentný úrok. 
Ako je to možné? Čítajte! (pj)

trocha zložitý a určite zložený názov naj-
novšej knižky Karla Sýsa PÍSeCKé Věže A 
VÍž(ÝŠ)Ky (Periskop, Příbram 2010) uvádza 
autorove koláže textov a kolekcie kontextov v 
najrozmanitejších významových súvislostiach 
a žánrových súradniciach. už kombinovaný 
titul upriamuje pozornosť na biografické mo-
tívy, ale aj bibliografické motivácie. Popredný 
český básnik európskeho formátu sa síce ne-
narodil v Písku, ale v ňom prežil detstvo od 

svojich šiestich rokov. A čím iným je skutočný 
poet ako večným dieťaťom alebo prinajmen-
šom dospelým človekom zakliatym v detstve 
či aspoň v ňom pevne zakotveným?
Karel Sýs je práve prípadom a príkladom abso-
lútneho lyrika s nohami zakorenenými v Písku a s 
hlavou povznesenou vysoko nad miestopis svojho 
dozrievania, nad veže, vežičky a vecičky konkrét-
nych životných skúseností. V jeho rozľahlej poe-
tickej duši sa dôkladne a dôsledne miesia prvky 
vlastných doterajších autorských, ale aj čitateľ-
ských a cestovateľských zážitkov, ktoré sú bez 
rozdielu pôvodu a dôvodu rovnako ozajstné, do-
zaista navzájom neoddeliteľne a neodmysliteľne 
späté v širokom rozpätí a vysokom napätí, vrátane 
tragických odbleskov holokaustu. Prudké emoci-
onálne výrony a silné racionálne výboje vyvolávajú 
strhujúce tvarové výkony a mohutné myšlienkové 
príboje.
Pred očami sa nám organicky premietajú prostre-
dia viacerých krajín a na ich pozadí postavy his-
torické i fiktívne, pričom nad všetkým kraľuje 
najvyššia strážna veža, strážny anjel, kapitán a 
lodivod – autorova babička, ktorá zohrala a zo-
hráva mimoriadne dôležitú rolu v jeho osobnom i 
literárnom živote, preto jej ozvena veľmi pôsobivo 
rezonuje v mnohých básňach Karla Sýsa. Po pre-
čítaní knižky Písecké věže a víž(ýš)ky plnej cito-
vých a intelektuálnych podnetov sa mi nevdojak 
žiada pozmeniť aj vžité upozornenie na smrteľnosť 
každého a pominuteľnosť všetkého – Pamatuj, že 
Písek jsi a v Písek se obrátíš. PAVOL JANÍK

K. SýS - aBSOLútNy BÁSNIK

Literárny fond udelil Ceny a 
prémie za rok 2009, ktoré 
oceneným autorom odovzda-
li  16. júna 2010 predseda 
výboru Sekcie pre pôvodnú 
literatúru PhDr. Ján tužinský, 
PhD., riaditeľ LF JuDr. Ladislav 
Serdahély a predsedovia jed-
notlivých porôt – PhDr. Andrea 
Bokníková, PhD., Ladislav 
Ballek, mgr. Jitka Rožňová, 
doc. PhDr. eliáš Galajda, CSc. 
a doc. PhDr. Vasiľ Choma, 
CSc.
Cenu za pôvodnú literárnu tvor-
bu získal Anton hykisch (román 
Rozkoše dávnych čias), prémie 
v kategórii poézia dostali Rudolf 
Dobiáš a erik Ondrejička, v 
kategórii prózy Pavel Vilikov-

ský a Veronika Šikulová, v ka-
tegórii tvorby pre deti a mládež 
marta hlušíková, v kategórii 
literatúry faktu Jozef Bob, emí-
re Khidayer a ivan Szabó, v 
kategórii esejistiky etela farka-
šová, Jozef mihalkovič a au-
torský tandem Vladimír Petrík 
s Vladimírom Barboríkom. 
Cenu Ivana Kraska za literárny 
debut získal Vladimír Štefanič 
(román Kráľovná z Tammiru – 
priatelia čarovnej vŕby), prémiu 
dostala Katarína Šajbanová. 
Cenu Imre Madácha za pôvodné 
dielo v maďarskom jazyku získa-
la Anikó Polgárová (próza Ré-
gésznő körömcipőben / Arche-
ologička v lodičkách), prémie 
dostali József Keserű, Gergely 

Vida a árpád tőzsér.
Cenu Ivana Franka za pôvodné 
dielo v ukrajinskom jazyku zís-
kal ivan Jackanin (dielo Čor-
nyj jaščyk zriloji damy / Čierna 
skrinka zrelej dámy), ktorému 
udelili aj prémiu za preklad slo-
venskej publikácie do ukrajinči-
ny, ďalšiu prémiu dostal Jozef 
Zbihlej.
Cenu Alexandra Pavloviča za 
pôvodné dielo v rusínskom ja-
zyku za roky 2008 – 09 získal 
Jozef Kudzej (knihy Bajky – za-
bavljanky / Bájky – zabávajky a 
Bajkarovy dumy / Bájkarské roz-
jímania s prihliadnutím na diela 
Duchovny pisňi / Duchovné 
piesne a Pacerky / Ruženec).

(pj)

ceny a prémie literárneho fonduLászló Andor, európsky komisár 
pre zamestnanosť, sociálne zále-
žitosti a začlenenie, povedal: „Aby 
sme mohli bojovať proti chudobe, 
musíme dať hlas vylúčeným oso-
bám a musíme pochopiť príčiny 
chudoby. Zároveň musíme navrhnúť 
praktické a účinné riešenia. Noviná-
ri zohrávajú v tejto diskusii význam-
nú úlohu a preto sme vytvorili túto 
súťaž pre najoriginálnejšie články s 
vysokou spravodajskou hodnotou 
na tému chudoba.“
Súťaž už v súčasnosti prebieha a 
novinári môžu zasielať svoje prí-
spevky elektronicky prostredníc-
tvom internetovej adresy európ-
skeho roku 2010 do 31. augusta 
2010. Do súťaže sa môžu zasielať 
články a audiovizuálne správy, kto-
ré boli publikované alebo vysielané 
médiami v jednom z 27 členských 
štátov, na Islande alebo v Nórsku v 

období od 1. októbra 2009 do 31. 
augusta 2010. Všetky príspevky 
najprv ohodnotí porota odborníkov 
na národnej úrovni, ktorá určí víťaza 
v každej kategórii. Mená víťazov na 
národnej úrovni sa potom navrhnú 
do európskej súťaže, ktorá vyvrcho-
lí slávnostným odovzdávaním cien 
organizovaným belgickým pred-
sedníctvom v Bruseli na konci roku 
2010. 
Cieľom novinárskej súťaže, kto-
rá patrí medzi najdôležitejšie 
aktivity na úrovni eÚ počas eu-
rópskeho roka, je pomôcť zvýšiť 
povedomie o problémoch chu-
doby a sociálneho vylúčenia. 
Ďalšími kľúčovými podujatiami roka 
budú celoeurópska umelecká sú-
ťaž, veľké konferencie zamerané na 
osobitné témy ako chudoba detí a 
bezdomovectvo a na október je plá-
novaný celý rad programov pri prí-

ležitosti medzinárodného dňa boja 
proti chudobe. Viac informácií o tej-
to novinárskej súťaži je možné nájsť 
na internetovej stránke Európskeho 
roku 2010: http://www.2010again-
stpoverty.eu/?langid=sk (časť „No-
vinárska súťaž“).
Cieľom Európskeho roka 2010 je 
zvýšiť povedomie kľúčových akté-
rov (vlád a sociálnych partnerov) 
aj širokej verejnosti o príčinách a 
dôsledkoch chudoby v Európe. 
Ďalším cieľom je mobilizácia týchto 
partnerov do boja proti chudobe, 
podpora sociálnej integrácie a za-
členenia a výzva k jasným záväzkom 
v oblasti politík boja proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu na úrovni 
EÚ a na úrovni členských štátov. 
Pod hranicou chudoby dnes žije 84 
miliónov Európanov, čo predstavuje 
17 % obyvateľov EÚ. Podľa nedáv-
no uskutočneného prieskumu Eu-
robarometer o vnímaní chudoby sa 
prevažná väčšina (73 %) Európanov 
domnieva, že v ich krajine je chudo-
ba rozšírená, a 89 % respondentov 
požaduje od svojej vlády, aby bez-
odkladne prijala opatrenia na rieše-
nie tohto problému. Hoci väčšina 
ľudí je presvedčená, že za opatrenia 
proti chudobe je zodpovedná najmä 
ich vlastná vláda, 74 % obyvateľov 
očakáva, že aktívna bude aj EÚ.

DuŠAN D. KeRNÝ

Pod hranicou chudoby žijú milióny ľudí
Pri príležitosti európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu (2010) európska komisia vyhlásila súťaž pre novinárov, 
ktorí sa zaoberajú témami roka. Novinárska cena európskeho 
roka je určená pre novinárov z tlačených, internetových a audiovi-
zuálnych médií. Ceny za najoriginálnejšie články s vysokou spra-
vodajskou hodnotou sa budú udeľovať na národnej úrovni (800 
euR alebo ich ekvivalent v národnej mene) a na európskej úrovni 
(4500, 3000 a 2000 euR). Víťazi celoeurópskej súťaže budú vy-
hlásení na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa bude konať v 
Bruseli 17. decembra 2010. týždenník Slovenský rozhľad sa to 
dozvedel od informačného strediska európskej únie v Bratislave.

Odbornú ekonomickú literatúru z produk-
cie vydavateľstva harvard Business Press 
16. júna na pôde ekonomickej univerzity 
v Bratislave symbolicky odovzdal predse-
da správnej rady Nadácie tatra banky igor 
Vida. Knihy v počte 18.000 kusov darovala 
nadácia slovenským vysokým školám. Počas 
tohto roka postupne vychádza deväť nových 
prekladov kníh z Harvard Business Press a Na-
dácia Tatra banky daruje 18.000 kusov tých-
to kníh na vysoké školy po celom Slovensku. 
Nadácia Tatra banky sa týmto krokom rozhodla 
pomôcť riešeniu problému nedostatku odbor-
nej literatúry v knižniciach vysokých škôl. Podľa 
rozhovorov s pedagógmi je problém dostať sa 
ku kvalitnej literatúre a následne ju zabezpečiť v 
dostatočnom množstve pre celý ročník študen-

tov. Harvard Business Press je lídrom v oblasti 
vzdelávania v celosvetovom meradle, ktoré re-
flektuje svetové trendy vzdelávania a výskumu, 
práve preto sa Nadácia Tatra banky rozhodla 
zabezpečiť aktuálne tituly z tohto vydavateľstva. 
Výber kníh zabezpečila edičná rada, ktorú tvo-
rili pedagógovia vysokých škôl s dlhodobou 
zahraničnou praxou. Odporúčanie dalo aj vy-
davateľstvo Eastone Books, ktoré vychádzalo z 
čerstvých noviniek na svetovom knižnom trhu. 
Kritériom bolo, aby išlo o publikáciu nie staršiu 
ako 3 - 4 roky a zároveň aby bola akceptovateľ-
ná a potrebná pre vyučovacie zámery vysokých 
škôl. Učitelia dostali informáciu o vybraných ti-
tuloch vopred, aby ich mohli zaradiť do svojich 
vyučovacích osnov na rok 2010. TASR o tom 
informovala Tatra banka. (TASR)

HoDNotNý Dar NaDácie tatra BaNKY
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Už sme sme opäť tu
Čitatelia týždenníka Sloven-
skéhý rozhľad sa hlásili: Čo je 
so športom, prečo nie je v no-
vinách? Nuž čo, veď boli vše-
mocné voľby a tie šport vytlačili 
do postavenia mimo hry. Silnej-
ší predsa vždy berie, no športo-
vých udalostí bolo na konci jari i 
potom dosť. Končili sa domáce 
i zahraničné súťaže, boli hoke-
jové majstrovstvá sveta, úspeš-
né zimné olympijské hry, Žilina 
oslavovala opäť futbalový titul 
majstra atď. Nič sa však nedalo 
robiť, voľby potrebovali miesto 
a všetko ostatné zvalcovali. 
Už sme však opäť tu a veríme, 
že nás nič a nikto nevyhodí, 
pretože do každých novín špor-
tové materiály patria, najmä keď 
je Slovensko na futbalových 
majstrovstvách sveta.   

Neuveriteľný ženský výkon
Iba zopár mužov sa môže chvá-
liť, že zdolali všetky najvyššie vr-
chy sveta. Nad 8000 metrov je 
ich štrnásť. Prekvapilo, že ich 
zdolala aj jedna žena, 44-roč-
ná juhokórejčanka Oh Eun-Sun. 
Iba 154 cm vysoká s 50 kilo-
grammi. Doteraz panoval názor, 
že nadmernú záťaž môžu vydržať 
iba muži, no táto športovkyňa to 
vyvrátila. Úlohu splnila za trinásť 
rokov, od júla 1997. Priznala, že 
boli chvíle, keď sa chcela vzdať, 
dokonca pod poslednou ho-
rou Annapurna (8091 m). Štát-
na vlajka na cepíne jej však do-
dávala silu. Pravosť jej výstupov 
potvrdil po prezretí dôkazov aj 
slávny Talian Messner keď po-
vedal: „Tá žena tam bola.“

masový doping v arábii
Zdá sa, že používanie zakáza-
ných prostriedkov v športe je 
nezničiteľné. Opäť sa preslávili 
„hrdinovia“ zo Saudskej Arábie. 
A nebol to nikto iný než zápas-
níci, ktorí sa takto na viacerých 
miestach pokúšajú o zákaz 
svojho športu na olympijských 
hrách. Tentoraz v spomenu-
tom štáte dištancovali naraz až 
46 vzpieračov! Rozhodne ne-
boli nevinní, lebo v meste Dam-
man odopreli všetci podstúpiť 
antidopingovú skúšku. Sultán 
Bin Fahd, minister pre mládež 
a šport, sa chce ešte poradiť s 
najvyššími funkcionármi medzi-
národnej asociácie a potom vy-
niesť trest. Nikoho neprekvapí, 
keď to bude doživotie.

Nahradí Ukrajina maďarsko?
Už dlho sa hovorí o tom, že na 
rozdiel od Poľska, Ukrajina asi 
nebude schopná usporiadať 
futbalové majstrovstvá Európy 
2012. Prezident Európskej fut-
balovej únie Francúz Michel 
Platini vyhlásil, že ak Ukrajina 
v dohľadnom čase nepreuká-
že časovú pripravenosť štadió-
nov, teda pokroky vo výstavbe, 
požiada UEFA o pomoc Ma-
ďarsko a Nemecko. Tieto štáty 
predbežne súhlasili s návrhom. 
Hralo by sa tam vo dvoch mes-
tách a Poľsko by zvládlo situá-
ciu na šiestich štadiónoch. Nie 
je to príjemná situácia, do akej 
sa UEFA dostala, je však mož-
né, že sa ME ešte viac priblížia 
k slovenským fanúšikom. 

Stranu pripravil iGOR mRáZ

O Z V E N y

Čítajte SLOVENSKÝ ROZHĽAD 
aj na internetovej stránke: 

www.slovenskyrozhlad.sk
Nasledujúce číslo novín dostanete 7. júla 2010 
v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. 

Bratislava na celom Slovensku

Akési čudné sú tieto majstrovstvá v Juhoafric-
kej republike. Dosť sťažností na organizáciu, 
nezvyklé bezpečnostné opatrenia, škrekľavé 
trúbky, v prvej časti turnaja slabá úroveň hry, 
v mužstvách vládnuca opatrnosť, na štadió-
noch večer nevídaná zima, vychýrení strelci 
sa nepresadzujú. A napriek tomu predseda 
fifA S. Blatter tvrdí, že to budú najlepšie maj-
strovstvá sveta. Sotva trafí do čierneho.
Pokúsme sa pozrieť na čísla prvej časti MS. Naj-
vyšší výsledok dosiahli Nemci - 4:0 nad Austrá-
liou. Potom už boli iba dve víťazstvá 2:0, Kórea 
nad Gréckom a Holandsko nad Dánskom. Jed-
nogólových víťazstiev bolo sedem, remíz 1:1 a 
0:0  päť. V šestnástich zápasoch iba 25 gólov! 
Trinásť mužstiev nedalo v prvom zápase ani gól, 
štrnásť kolektívov skórovalo raz. Na postupových 
miestach neboli po prvom kole z favoritov Fran-
cúzsko, Taliansko, ani Portugalsko. Všetko to 
svedčí o nevídanej opatrnosti mužstiev, no najmä 
trénerov, ktorí ordinovali neobyčajne defenzívnu 
taktiku v snahe nestratiť body v prvom súboji. Je 
to však pomýlené myslenie. Lepšie je totiž mať tri 
body v talóne hneď po prvom zápase, než mať 
nôž na krku v ďalších. V prvých 16. zápasoch 
sa teda zrodilo len desať výhier, dvanásť remíz a 
desať prehier so skóre 25:25. To všetko bolo za 
očakávaním i za spokojnosťou. 
V druhom kole sa úroveň zápasov predsa len zvý-
šila. Mužstvá sa viac usilovali, pretože viaceré mali 

možnosť zabezpečiť si postup do osemfinále. Nie-
koľkým sa to však nepodarilo, hoci góly už dávali 
aj hráči mužstiev, ktorí sú na futbalovom nebi dosť 
známi. Napriek tomu do nedele večera, keď bola 
uzávierka tohto čísla, chýbali na dokončenie kola 
tri zápasy v ktorých mali šance na definitívny po-
stup Portugalsko, Čile i Švajčiarsko. Z postupu sa 
však mohli už skôr radovať so 6 bodmi Argentína, 
Holandsko a Brazília. Ostatní kandidáti museli ča-
kať až na záver zápasov v treťom kole.
Po dvoch kolách boli aj takí, ktorí si mohli baliť 
kufre. V tomto mali definitívu JAR a iba slabo poo-
tvorené dvierka Alžírsko, ba aj Slovensko. Svedčí 
to o vyrovnanosti majstrovstiev, hoci gólov nie je 
stále veľa. Najvyššie výsledky dosiahli v druhom 
kole Uruguaj s JAR 3:0 a Argentína s Kóreou 
4:1. Zaujímavosťou ešte je, že Francúzi nedali vo 
dvoch zápasoch ani gól, rovnako ako Austrália. 
Ani Pobrežie Slonoviny, KĽDR, Honduras a Špa-
nielsko ešte neskórovali, ale tieto mužstva mali v 
čase našej uzávierky ešte druhé zápasy pred se-
bou.. Ak budete študovať tabuľky, ktoré budú pri 
postupe rozhodujúce, treba vedieť, že do osemfi-
nále postupujú z každej štvorčlennej skupiny dva 
najlepšie mužstvá. V prípade rovnosti bodov 
v tabuľke rozhoduje: 1. skóre zo všetkých zá-
pasov v skupine, 2. počet nastrieľaných gólov v 
skupine, 3. vzájomný zápas, 4. skóre zo vzájom-
ných zápasov, 5. nastrieľané góly vo vzájomných 
zápasoch, 6. žreb.

Zamotaná tabuľka
Je to práve tá naša. Zapríčinili to dva nedeľňajšie zápa-
sy, Slovensko - Paraguaj 0:2 a taliansko - Nový Zéland 
1:1. tabuľka sa tak vyrovnala, že všetky štyri mužstvá 
majú ešte nádej na postup do osemfinále. tretie zápasy, 
pretože rozhodujú, sa budú už hrať v rovnakom čase. Vo 
štvrtok 24. júna o 16.00 hod. nastúpia Slovensko proti ta-
liansku a Paraguaj proti Novému Zélandu. Kto si to trúfa 
zatipovať po predchádzajúcich súbojoch? Veľký favorit 
skupiny, Taliansko, ešte ani raz nevyhral a na remízy sa potrápil 
s mužstvami, ktoré mu nemali robiť nijaké starosti. Nový Zéland 
v prvom zápase prekvapujúco remizoval s naším mužstvom 1:1 
a Paraguaj nad ním jasne vyhral 2:0, čím sa dostal do čela sku-
piny. Teraz si to prerátajte, čo by sa muselo stať, keby si dve 
mužstvá vybojovali postup. Slovensko je na tom najhoršie. Aj 
keby prekvapilo a vyhralo tesne nad Talianskom, má zlé skóre a 
to by musel aj N. Zéland prehrať s Paraguajom. Možností je aj 
viac, no pre Slovensko už všetky nevýhodné.   
1.  Paraguaj 2 1 1 0 3:1 4
2. Taliansko 2 0 2 0 2:2 2
2. N. Zéland 2 0 2 0 2:2 2
4. Slovensko 2 0 1 1 1:3 1

Nemci nehrajú po nemecky
Nemci hrali prvý zápas v JAR s Austráliou výborne. Mali najlepšie vykro-
čenie zo všetkých mužstiev - 4:0. V druhom súboji so Srbskom sa však 
všetko zrútilo, iba remizovali 1:1, nepremenili veľa šanci, Klose sa dal 
vylúčiť a Podolski nepremenil ani jedenástku! Favorit sa trasie o postup 
a dostal sa pod paľbu kritiky. Vraj mužstvo nehrá už nemecký futbal, 
lebo má veľa hráčov, ktorí sa v Nemecku nenarodili. Len čosi viac než 
polovica kádra má v Nemecku korene. Obranca Denis Aogo má otca z 
Nigérie, Serdar Tasci a Mesut Özila majú tureckých rodičov, nemeckú 
mamu a otca z Ghany má Jérome Boateng, brat mu hrá za Ghanu. 
Známa útočná trojka, Piotr Trochanowski, Lukas Podolski a Miroslav 
Klose sa narodila v Poľsku a ich vlasť neprejavila dostatok záujmu, aby 
ich mala v bielo-červených dresoch. Marko Marin prišiel s rodičmi z Ju-
hoslávie, Jeronime Cacau je z Brazílie, Mário Gómez má aj španielsky 
pas... Keď sa dobre nehrá, všeličo vyjde na povrch. 

V trnave bolo zemetrasenie
Hneď po MS sa začne aj domáca futbalová liga. Ten minulý ročník má-
lokoho uspokojil a aj preto boli a sú v kluboch značné turbulencie. V 
Trnave však bolo, a stále trvá, priam zemetrasenie. Spartaku sa nedari-
lo už niekoľko rokov za sebou a tak stále hľadá hráčov, dobré zloženie 
mužstvá, ešte lepšieho trénera, raz stavia na odchovancoch, potom 
na legionároch, no nič nepomáha. Nie a nie sa dostať na vrchol do-
máceho futbalu, vážnejšie do Európy, aby uspokojil svojich divákov. 
Teraz, pred novou sezónou výbor priam rozpustil celé mužstvo. Odišlo 
šestnásť hráčov!! A samozrejme, musela prísť náhrada, zatiaľ trinásti, 
čo je veľmi neobvyklé. Stojí to veľa práce, strácajú sa peniaze, ktorých 
niet nikde veľa. Myslíte si, že nové „posily“ budú lepšie než tí, čo hrali 
nedávno? Brankár M. Raška, J. Dohnálek, J. Čorič, J. Machovec, J. 
Čarnota, P. Čarnota, L. Chovan, P. Mráz, N. Melnjak, E. Sabo, Danilo 
D. Oliveira, Sales Coimbra, J. Welington, všetci traja z Brazílie. A okrem 
nich skúša nový tréner Dušan Radolský aj ďalších adeptov trnavského 
dresu, z domova aj z cudziny. V domácej šatni sa už ani nemôže hovoriť 
po trnavsky. Trnavčania však sú už dlhé roky netrpezliví a tak robia chy-
bu za chybou. Viac kupujú mačky vo vreci ako by hrali ruletu, než chceli 
vážnejšie budovať kvalitnejšie mužstvo než mali doteraz. Nová Trnava 
bude opäť nevyspytateľná, hoci by chcela hrať v európskych súťažiach. 
Úplne nové mužstvo to môže len veľmi ťažko dokázať, hoci naša liga 
je stále slabá. Aj tréner D. Radolský vraví, že je to ako v Babylone a 
ako vieme, Babylon ešte medzinárodnú súťaž nehral... Šťastnú cestu 
Spartak! V Trnave sa teda veselo opäť vyhadzovalo. Prví boli brankári, 
L. Rybánsky, M. Hrdina a I. Bránsky. Nasledovali ich P. Jakubička, L. 
Hlavatovič, M. Hruška, T. Bernardini, M. Neto, R. Pitio, P. Schmidt, I. 
Súkenník, P. Ďuriš, M. Železník, M. Boháček, P. Štyvar, M. Juhász. 
Čo si navarili, musia pojesť. Hrať nebude ani V. Kožuch, do zahraničia 
chce odísť  P. Doležaj.

futbalové majstrovstvá sveta sú v plnom prúde. Keď dostanete do rúk toto číslo Rozhľadu, 
budú už v treťom kole a viaceré mužstvá budú mať zabezpečený postup do osemfinále. Slo-
vensko bude sotva medzi nimi. Prvé dva kroky mužstvo a hráči zbabrali. Nijaké výhovorky nie 
sú na mieste. Proti  Novému Zélandu to bola blamáž a proti Paraguaju ešte väčšia. mali sme 
jedného zo slabších súperov, hráči sa na neho chystali, že ho zhltnú a preskočia, no prišlo 
veľké sklamanie, až hanba. Nič iné nie je zaujímavé, hodnotí sa iba výsledok a 1:1 sa rovná 
prehre. Samozrejme, keby bolo ostalo 1:0, aj nálada, pohľady a hodnotenie by boli iné. Strata 
dvoch bodov však bolela a bolí. Prišla v 93. minúte, na jej konci, 30 sekúnd pred hvizdom. te-
levízie, rádia i noviny zápas rozobrali, my sa zameriame na niekoľko skutočností, nad ktorými 
sa možno pri celkovom hodnotení zamýšľať.

mS 2010: s Novým Zélandom 1:1 (0:0) s Paraguajom 0:2 (0:1)

Kroky Slovenska boli neúspešné

NeROZhODNe S NOVÝm ZéLANDOm 
Je PRehRA
• Osudná chyba. Koľká už v tomto mužstve? 
Opäť zlá hra individuálne aj priestorovo. Aj na 
dedine v posledných minútach odkopávajú hráči 
loptu „do kukurice“. Reprezentanti to neurobili. 
Chybu urobil Hamšík, opäť nešťastník Ďurica, ani 
Zabavník so Štrbom a Škrtelom neboli na svojom 
mieste a Reid to využil.
• Dobrá zostava? Možno, lepšej nemáme. Ale 
prečo nikto nepodal európsky výkon?  O strieda-
niach by sa už dalo diskutovať. Odišli Šesták, Vit-
tek i Weiss, teda najlepší, na desať či len na jednu 
minútu ich nahradili: Hološko, Stoch, Kucka. Ne-
správne to tak robia aj iní tréneri, aby si zahrali aj 
náhradníci. Tentoraz to bola chyba. 
• Nepresvedčivý výkon. Prvých dvadsať pa-
sívnych minút a prenechanie iniciatívy takému-
to súperovi je hriechom č. 1. Podľa predstáv sa 
hralo iba na konci prvého a na začiatku druhého 
polčasu po dosiahnutie Vittekovho gólu. Situácia 
bola ideálna, hráči mali ďalšie možnosti (Vittek, 
Šesták, Hamšík), no napriek bezzubému súperovi 
a pasívnej hre všetko zbabrali. 
• Ďaleko za Kostarikou. Kým pri rozlúčke na 
Slovane aj pri televízoroch diváci tlieskali našej 
kombinácii, rýchlosti, pohotovosti, šikovnosti i bo-
jovnosti, teraz sa všetko vytratilo a viedlo k strate 
dvoch bodov. A nemali sme ťažkého súpera! 
• urazené šťastie. Roky naša šťastná karta - 
šťastie - sa v Afrike stratila. Hráči ju urazili, prestali 
si ju výkonom a umením vážiť. Dlho trpela, no v 
posledných sekundách zápasu povedala: dosť 
Slovensko! A sadla si na chvíľu na druhý koniec 
sveta, poslala nás blízko k domovu. 
• Bude to mrzieť. A celý život - povedal tréner 
Weiss. No v ďalšom to nadľahčil vetou: „Našťastie, 
nikto neumrel...“ Ale umrel. Najmä dôvera k jeho 
kolektívu a k futbalu vôbec, čo sa budovalo roky. 
Tréner ale žiada podporu od médií i verejnosti! Za 
to sklamanie, blamáž, pokazenú náladu, za hrom-
ženie miesto radosti, za zbytočnú stratu bodov?  
To by nebolo fér. Aká práca, taká pláca - to teraz 
platí a podporil to aj zápas s Paraguajom... 

DVeRe DO OSemfiNáLe SÚ PRiVReté 
Po remíze sa zdalo, že je všetko vyriešené. Potom 
však Taliansko nečakane remizovalo s Novým Zé-
landom a na rozuzlenie si treba ešte počkať. Tak 
to potvrdil aj náš nerozhodný zápas s Paraguajom, 
v ktorom bol súper po všetkých stránkach lepší a 
vyhral 2:0. 
Slabšie než so Zélandom. žiaľ, druhý náš zá-
pas bol ešte slabší než prvý. Naše mužstvo 
vystrelilo iba raz do priestoru bránky (Vittek) 
až v predĺžení. A iba dve slabé lopty preleteli 
vedľa. Vôbec súpera nepritlačilo, v ničom mu 
nestačilo, prehra je zaslúžená.
Čudná zostava. Tréner V. Weiss riadne popre-
hadzoval zostavu. Zrejme zabudol, že Slovensko 
nemá žiadnych univerzálnych hráčov a každý z 
nich je v reprezentácii pre jednu dobrú vlastnosť 
na jedinom svojom mieste.Preto bol chaos.    
to nemohlo fungovať. Ďurica na kraji obra-
ny, Škrtel uprostred so Salátom, Pekarík v 
nie najlepšej forme. V zálohe dvaja pomalí 
hráči Štrba a Kozák nič nevytvorili. hamšík 
nepodal ani priemerný výkon, ba neuplat-
nili sa ani naši rýchlici Šesták a Weiss po 
krídlach. Vittek, jediný vysunutý, bol odsúde-
ný k zániku.
Tentoraz dva góly. Samozrejme po chybách. To 
sa už nedá počúvať. V 27. min. prvá strela a gól 
(Cruz). Najbližšie k nemu Ďurica! Ďalšia z piatich, 
ktoré šli na bránku (Riberos) až v predĺžení a 0:2 
za asistencie Škrtela i Hamšíka. Naša sreľba bola 
žalostná, vlastne v celom mužstve chýbal jediný 
ligový výkon. 
Rozohrávka a presnosť? Všetko to spolu s rých-
losťou, bojovnosťou, so súbojmi jeden na jedného 
v pochodovom futbale chýbalo. Dedinských fau-
lov však bolo dosť i ustráchanosti, zmätenej snahy 
a nervozity. Ofenzíva a udávanie tónu? To bol iba 
sen. Bola to iba reagencia na hru a na pohyb sú-
pera, nijaká naša iniciatíva. 
Skrátka, opäť sklamanie, smútok na celom Slo-
vensku. A mal to byť zápas „na život a na smrť“. 
Bola z neho zrejme iba rozlúčka s Afrikou, hoci 
24. júna hráme ešte s Talianskom. 

v afrike je dosť veľa prekvapení

Na snímke sprava Vladimír Weiss ml., Stanislav Šesták, Ján Ďurica, Ma-
rek Sapara a Martin Petráš  počas tréningu slovenskej futbalovej repre-
zentácie na štadióne Caledonian v Pretórii počas XIX. MS vo futbale na 
JAR 12. júna 2010.  FOTO TASR - Pavel Neubauer
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PRODUKTY ŠPIČKOVEJ KVALITY – vyrobené podľa licencie švajčiarskej firmy BÖHME

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

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

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

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

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

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

s.r.o.
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