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Velenie NATO vo Vysokých Tatrách 

Ivan Mikloš opakovane tvr-
dí, že odmietnutie pôžičky 
Grécku neuškodí Slovensku. 
Zatiaľ prezident Európskej 
centrálnej banky Jean Claude 
Trichet to povedal úplne na 
tvrdo: „Druhýkrát by sme Slo-
vensko do eurozóny nevzali!“
Takže keby vedeli, že Slo-
vensko nebude v meno-
vých otázkach hovoriť jed-
nými ústami s ostatnými 
pätnástimi štátmi, ktoré 
platia eurom, nikdy by sme 
sa do eurozóny nedostali. 
Mikloš však tieto správy a 
vyjadrenia zľahčuje. Tvári 
sa, akoby neboli a všetko 
je vraj v poriadku.
Pritom minister financií tvrdí, 
že súčasná opozícia sa sprá-
va ako Vladimír Mečiar, ak 
nechcel vraj v minulosti počuť 
kritiku zo zahraničia. Počuje 
túto kritiku Mikloš? Po takých-
to vyjadreniach by mal v súla-
de s vlastnou kritikou na opo-
zíciu predsa dávno odstúpiť z 
vládneho postu.
Lenže neexistuje hádam 
jednoduchší príklad pre-
hajdákania štátnych pe-
ňazí ako fakt, že Miklošovi 
pripisujú stratu takmer de-
viatich miliárd korún pre 
slovenský štátny rozpočet 
v prípade predaja podielu 
štátu v Slovenskom ply-
nárenskom priemysle. Aj 
túto kritiku prechádza roky 
Mikloš v tichosti a mlčaním.
Keď ide o minulosť, Mikloš je 
známy zo svojho pôsobenia 
na poste ministra pre správu 
a privatizáciu národného ma-
jetku z rokov 1991 až 1992. 
V tom čase prebehla malá pri-
vatizácia, za ktorú vznikli dlhy 
vo výške takmer 30 miliárd 
korún. Mikloš bol teda vo vlá-
dach Jána Čarnogurského 
a aj Mikuláša Dzurindu. Takže 
dá sa povedať, že zakaždým 
po ňom ostali dlhy. Teraz ho 
nachytáva na hruškách aj 
prezident Európskej centrál-
nej banky, ale Mikloš sa tvá-
ri, že sa nič nedeje. Dokedy 
budú podobní hazardéri so 
slovenským štátnym majet-
kom, povesťou a dobrým 
menom Slovenska v za-
hraničí sedieť na vládnych 
postoch a vždy sa na ne 
dostanú pod krídlami iných 
politických subjektov? Veď 
vymenovať všetky strany, v 
ktorých Mikloš pôsobil, je na 
samostatnú úvahu.

STANISLAV HÁBER

Ostali iba dlhy

V súvislosti s napätou situáciou v Európskej únii kvôli rozhodnutiu Slovenskej republiky neposkytnúť pôžičku Grécku 
požiadal podpredseda Národnej rady SR Robert Fico o stretnutie so všetkými veľvyslancami členských krajín EÚ. Konalo 
sa v reštaurácii Parlamentka v Bratislave 16. septembra 2010. Na snímke uprostred predseda Smer-SD a podpredseda 
parlamentu Robert Fico počas stretnutia s veľvyslancami členských krajín EÚ v SR.  FOTO TASR - Martin Baumann

Náčelníci obrany členských krajín Seve-
roatlantickej aliancie (NATO) v Hornom 
Smokovci vysadili 19. septembra do no-
vozaloženého „Lesíka NATO“ 28 borovíc, 
29. strom zasadil predseda Vojenského 
výboru NATO taliansky admirál Giampao-
lo Di Paola. „Snažil som sa zúročiť svo-
je skúsenosti, ktoré mám z podobných 
návštev v iných štátoch. Povedal som si, 
že by to malo byť niečo symbolické, z 
čoho bude Slovensko žiť nielen pre oka-
mih tejto konferencie, ale nejakú dlhú 
dobu,“ uviedol dnes k symbolickému sa-
deniu stromčekov náčelník Generálne-
ho štábu SR Ľubomír Bulík. „Sami ste 
mohli vidieť, že sa ľudia naozaj bavili a 
zobrali to so srdcom. Tomu som straš-
ne rád,“ podčiarkol. Symbolické sadenie 
borovíc ocenil aj primátor Vysokých Tatier 
Ján Mokoš. „Tieto stromy, ktoré tu spo-
ločne vysadíte, nech symbolizujú nielen 
vašu ochotu pomôcť Tatrám, ale aj sna-
hu človeka pomôcť prírode,“ povedal vo 

svojom príhovore. V rámci nedeľného ne-
formálneho programu náčelníkov a pred-
sedu Vojenského výboru NATO čakala eš-
te návšteva Červeného Kláštora, kde sa 
vydali po stopách lietajúceho mnícha Cyp-
riána a splavovanie Dunajca v Pieninách. 
Symbolicky boli pasovaní aj za goralov. 
„Myslím, že väčšina, okrem môjho poľ-
ského kolegu, nevie o čo ide,“ vyjadril sa 
generál Bulík s tým, že ide o veľké pre-
kvapenie. Konferencia Vojenského výbo-
ru NATO sa na Slovensku koná historicky 
prvýkrát. Nepochybne ju možno označiť 
za vojenskú udalosť roka, keďže podujatie 
tohto druhu sa bude na Slovensku najbliž-
šie konať o 28 rokov. Najbližšie výjazdové 
stretnutie výboru sa uskutoční v septem-
bri 2011 v španielskej Seville. Cieľom ro-
kovaní bolo diskutovať o najdôležitejších 
otázkach operácií pod vedením NATO, 
o vojenských aspektoch novej strategic-
kej koncepcie aliancie, reforme veliteľ-
skej štruktúry NATO a budovaní spôso-

bilostí v zdrojovo nepriaznivom prostredí. 
Zahraničných hostí privítali na Slovensku 
aj prezident SR Ivan Gašparovič, premiér-
ka Iveta Radičová a minister obrany Ľubo-
mír Galko.
Najvyšší vojenský orgán Severoatlantickej 
aliancie - Vojenský výbor NATO je zlože-
ný z náčelníkov obrany všetkých 28 člen-
ských krajín. Ako skupina sa stretávajú 
najmenej trikrát do roka. Predsedu Vojen-
ského výboru NATO volia náčelníci obra-
ny členských krajín NATO spravidla na 
trojročné obdobie. Reprezentuje ich sta-
noviská na konsenzuálnom základe ako 
hlavný vojenský poradca generálneho ta-
jomníka, Severoatlantickej rady a ďalších 
dôležitých súčastí v rámci NATO. Vojenský 
výbor predstavuje významný zdroj odbor-
ných vedomostí a skúseností, rozhoduje o 
vojenských postupoch, stratégiách a plá-
noch týkajúcich sa celej aliancie, je kľúčo-
vým nástrojom NATO v oblasti navrhovania 
a prijímania rozhodnutí.  (TASR)

ROBERT FICO: (strana 5)
Musím s určitou mierou prekvapenia konštatovať, že 
ani obsah programového vyhlásenia vlády, ale ani 
včerajšie interpretačné vystúpenie pani predsedníč-
ky, nepriniesli jasnú predstavu, čo ďalej so Sloven-
skom, s tzv. rozvratom. Ak teda sme v rozvrate, ak 
sú v rozvrate verejné financie, očakávam, že hneď 
na ďalšej schôdzi Národnej rady predložíte nejaké 
návrhy, ktoré budú na tieto vaše tvrdenia reagovať. 

PAVOL JANÍK: (strana 3)
Súčasnú vládu napriek programovej rozdielnosti 
jednotlivých koaličných subjektov efektívne stme-
ľujú nielen vlastné výrazné mocenské a majetkové 
ambície, ale aj priaznivé medzinárodné okolnosti – 
konkrétne zreteľná náklonnosť rozhodujúcej super-
veľmoci, ktorou teraz nespochybniteľne sú Spojené 
štáty americké. Vplyvné autority USA otvorene dali 
najavo, že im aktuálny slovenský kabinet vyhovu-

je – najmä preto, lebo v ňom pôsobia pre nich dve 
dôležité postavy zvláštneho významu: Ivan Mikloš a 
Mikuláš Dzurinda.

IVETA RADIČOVÁ: (strana 8)
Nemôžeme požívať neodôvodnené privilégiá, na-
príklad byť chránení poslaneckou imunitou za činy, 
ktoré nijako nesúvisia s činnosťou v zákonodarnom 
zbore. Nemôžeme požadovať od občanov, aby sa v 
období krízy uskromňovali, a pritom zanedbávať po-
trebné uskromňovanie vo fungovaní štátneho apará-
tu a pri odmeňovaní politikov. 

RICHARD SULÍK: (strana 8)
Na vás záleží, či budeme krajinou, kde platia jasné 
pravidlá a netoleruje sa zneužívanie moci, alebo či 
zoberieme ľuďom dôveru v inštitúcie tohto štátu. 
Každý parlament s odstupom času získa nejaký 
prívlastok. Bol by som veľmi rád, ak by sa o NR SR 
pod mojim vedením hovorilo ako o zodpovednej, kto-
rá zažije menej šarvátok a naopak, zažije konštruktív-
nu politickú debatu a súperenie. 

 Čítajte v dnešnom čísle:

Vážení čitatelia
Skončili sa letné prázdniny a váš ob-
ľúbený Slovenský rozhľad je tu opäť. 
Za nezmenenú cenu ho dostanete 
od 22.9.2010 každú druhú stredu v 
novinových stánkoch MEDIAPRINT – 
KAPA a samozrejme aj na našej inter-
netovej stránke. Naďalej vám budeme 
prinášať zaujímavé informácie zo života 
našej spoločnosti. Doplníme jednostran-
né a mnohokrát až zavádzajúce názory 
tzv. nezávislých „slovenských“ novín a 
časopisov o naše názory. V nich sa opie-
rame aj o vaše poznatky a postrehy, ktoré 
nám píšete, prípadne telefonujete. Je len 
na škodu, že nemáme dostatok finanč-
ných prostriedkov na to, aby sme mohli 
vychádzať týždenne. 
Veríme však, že aspoň čiastočne pokry-
jeme váš záujem o pravdivé informácie. 
Ako ste si mali možnosť povšimnúť v ti-
ráži, po opakovaných oznámeniach, de-
finitívne opustil šéfredaktorskú stoličku 
Dr. Jozef Kuchár. Za jeho pre nás ťažkým 
rozhodnutím je najmä skutočnosť, že 
pod pracovným názvom „Bieda televíznej 
žurnalistiky“, píše už svoju štvrtú knihu. 
Na jeho pleciach leží tiež činnosť Únie 
slovenských novinárov, ktorej je predse-
dom. 
Takže má tej roboty vyše hlavy. Ako nový 
šéfredaktor, aj s významnou pomocou 
nášho Jožka Kuchára, budem pokračo-
vať v ním nastúpenej ceste pravdivého 
informovania o starostiach, ale aj ra-
dostiach, ktoré prináša každodenný ži-
vot na Slovensku. Vážení čitatelia, som 
presvedčený, že aj pomocou vami tlmo-
čených postrehov a názorov sa nám po-
darí naďalej byť zrkadlom skutočného 
obrazu života na Slovensku.     

VLADIMíR DoBRoVIČ
šéfredaktor

Neúspešné referendum
Ústredná komisia pre referendum (ÚKR) 
oficiálne potvrdila 22,84-percentnú 
účasť na sobotňajšom (18.9.) plebiscite. 
Siedme všeľudové hlasovanie je preto 
neplatné.
Zo 4.369.553 oprávnených občanov prišlo 
do hlasovacích miestností 998.142. Z odo-
vzdaných lístkov bolo 990.535 platných, 
6700 neplatných a 907 si ich odnieslo so 
sebou.
Hlasujúci sa vyjadrovali k šiestim otázkam. 
Zrušenie koncesionárskych poplatkov si 
praje 87,24 percenta ľudí a za obmedzenie 
poslaneckej imunity bolo 95,40 percenta 
občanov. Menej poslancov v Národnej rade 
SR chce 92,76 percenta hlasujúcich. Za 
stanovenie maximálnej ceny vládnych limu-
zín je 88,84 percenta hlasujúcich. Voľby cez 
internet by vyhovovali 70,46 percenta ľudí a 
74,93 percenta občanov chce, aby sa oso-
by poverené výkonom verejnej moci vyňali 
z práva na odpoveď, ktoré zaručuje tlačový 
zákon. (TASR)

Vláda má povinnosť vrátiť tému pôžičky Grécku, ktorú 
Národná rada (NR) SR v auguste zamietla, späť na ro-
kovací stôl. Po obede 16. septembra 2010 s veľvyslan-
cami členských krajín Európskej únie (EÚ) na Slovensku 
to uviedol predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.
„Vláda prijíma aj rozhodnutia, ktoré dostávajú Slo-
vensko do určitej izolácie, to cítiť z vyjadrení naprí-
klad šéfa Európskej centrálnej banky (údajne po-
vedal, že ak by vedel o odmietavom postoji SR ku 
gréckej pôžičke, nesúhlasil by s našim vstupom do 
eurozóny, pozn. TASR). Chceme do určitej miery mi-
nimalizovať škody, ktoré sú napáchané Slovensku,“ 
deklaroval expremiér.

Či je on osobne za poskytnutie pôžičky, však priamo ne-
povedal. „My sme povedali jasne. Čakáme na oficiálnu 
správu o Grécku, a tá je na svete. Myslím, že je povin-
nosťou vlády, aby túto tému vrátila na rokovací stôl. Teraz 
sme pripravení v parlamente konštruktívne diskutovať aj 
hlasovať,“ avizoval. Smer-SD sa totiž hlasovania v pléne o 
poskytnutí pôžičky Grécku nezúčastnil. Žiadal ho odložiť, 
kým nebude známe, či Grécko plní stanovené úsporné 
opatrenia. Fico je presvedčený, že zamietnutie pôžičky 
malo pre Slovensko negatívne dôsledky, ktoré je potreb-
né eliminovať. „Snažíme sa nájsť nejaké rozumné rieše-
nie, no na rade je vláda. 

Pokračovanie na 3. strane

Je povinnosťou vlády SR vrátiť tému pôžičky Grécku na rokovací stôl

Negatívne dôsledky treba eliminovať
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Niektoré persóny, ktoré 
obsadili najvyššie štát-

ne posty, spôsobujú vrásky 
na čele a úsmevy na pe-
rách. Jedným z nich je bý-
valý manažér obchodné-
ho reťazca, teraz minister 
obrany. 

Rozpačité reakcie a 
oprávnené obavy ne-

spôsobuje iba Ľubomír 
Galko, ale pochopiteľne 
Sloboda a solidarita, ktorá 
ho do tejto pozície nomi-
novala. Ministerstvo obra-
ny má obrovskú zodpoved-
nosť za bezpečnosť v štáte 
a ochranu obyvateľov. Je 
nositeľom významných za-
hraničnopolitických a bran-
nobezpečnostných záväz-
kov aj vo vzťahu k nášmu 
členstvu v severoatlantic-
kej aliancii a Európskej 
únii. Práve preto na poste 
ministra obrany musí byť 
adekvátny „hráč“, prvoligis-
ta. Namiesto toho do kresla 
šéfa rezortu zasadol človek 
s minimálnou teoretickou 
výbavou a skúsenosťa-
mi v armáde. A dokonca 
bez znalosti anglického ja-
zyka. Hoci premiérka Ive-
ta Radičová mala voči to-
muto nedostatku výhrady, 
ostatné nedostatky akoby 
opomenula. Aj preto sme 
ešte pred samotným chvá-
lením programového vyhlá-
senia vlády boli svedkami 
toho, ako minister Gal-
ko vymenoval za šéfa jed-
nej z kľúčových spravodaj-
ských služieb osobu, ktorá 
nedisponovala adekvátny-
mi previerkami. Minister jej 
dokonca sprístupnil veľ-
mi cenné a nesmierne cit-
livé informácie, ktoré môžu 
vážne ohroziť národnú bez-
pečnosť. Zároveň sa dostal 
do podozrenia zo zneuží-
vania právomocí verejného 
činiteľa, čo doposiaľ nedo-
kázal vierohodne vyvrátiť.  

Pravicová vláda nemá 
za sebou ani prvých 

sto dní a už nás vážne 
ohrozuje. Členovia koalič-
ných strán a premiérka by 
voči pánovi ministrovi mali 
čím skôr zaujať adekvátny 
postoj, lebo armáda nepo-
zná druhú ani tretiu šancu. 
Tam, kde ide o bezpečnosť 
a ľudské životy, je otázka ri-
ziká priveľmi silná. S touto 
persónou sa spája až pri-
veľké riziko, ktoré si Slo-
venská republika vo vzťahu 
k zahraničiu, ani vo vzťahu 
k svojim obyvateľom neza-
slúži. Keď minister obrany 
nemá zábrany, mala byť ich 
mať aspoň tá zodpovednej-
šia čas vládnucej pravice a 
preto by mala ministerstvu 
prinavrátiť vážnosť.
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Premiérka Iveta Radičová sa 12. septem-
bra počas stretnutia s rakúskym kance-
lárom Wernerom Faymannom vo Viedni 
ospravedlnila za májové jednostranné 
rozhodnutie slovenskej vlády v otázke do-
stavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v 
Mochovciach.
„Uznávam námietku a ospravedlnila som 
sa za to, že májové rozhodnutie vlády 
Slovenskej republiky, týkajúce sa Mocho-
viec, sa dozvedeli v Rakúskej republike 
z médií. A potom sa naozaj veľmi ťažko 
zaujíma pozitívny, konštruktívny postoj,“ 
vyhlásila Radičová pred novinármi.
Podľa premiérky Slovensko nedodržalo 
dohodu, že rozhodnutia týkajúce sa do-
stavby elektrárne v Mochovciach budú 
nasledovať až po dohode na pôde zmie-
šanej 20-člennej komisie.
„Zaviazala som sa, že každé rozhodnutie 
vlády bude cez danú komisiu preddisku-

tované a rakúska vláda bude informovaná 
o každom rozhodnutí priamo vládou Slo-
venskej republiky,“ informovala Radičová.
Premiérka podľa vlastných slov zároveň 
ubezpečila svojho rakúskeho partnera, že 
dostavba jadrovej elektrárne v Mochov-
ciach bude transparentná. „Tak, ako im 
záleží na bezpečnosti, rovnako záleží aj 
našej vláde na bezpečnosti,“ dodala Ra-
dičová. (TASR)

Servilné ospravedlnenie
Ospravedlnenie premiérky Ivety Radičo-
vej rakúskej vláde za náš postup pri do-
stavbe Jadrovej elektrárne v Mochovciach 
považujem za servilné. Nie je pravda, že 
rakúska strana za o rozhodnutí o dostav-
be 3. a 4. bloku elektrárne dozvedela  len 
z médií. Dostavba bola súčasťou Stratégie 
energetickej bezpečnosti Slovenska do 
roku 2030, ktorú vláda schválila na jeseň 

v roku 2008. Rakúska vláda sa v rámci 
posudzovania vplyvu na životné prostredie 
(EIA) mala možnosť k tejto stratégii  vyjad-
riť a práve kvôli jej postoju meškalo zara-
denie tohto materiálu na rokovanie sloven-
ského kabinetu viac ako rok. Navyše za 
účasti členov rakúskej vlády, aktivistov i 
laickej verejnosti, sa vo Viedni uskutočnilo 
posudzovanie tohto projektu. Slovenská 
republika dodržala v prípade dostavby 
3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mo-
chovce všetky štandardné postupy v 
súlade s medzinárodnými dohodami. 
Neadekvátna servilnosť predsedníčky vlá-
dy I. Radičovej pri tak strategickom pro-
jekte je prejavom slabosti, ktorá evokuje 
nenáležitú podriadenosť Slovenskej re-
publiky Rakúsku.

Ľubomír Jahnátek, poslanec NR SR za 
stranu SMER-SD

Ospravedlnila sa Rakúsku za rozhodnutie bývalej vlády o Mochovciach

STANOVISKÁ A REAKCIE
DENNíK SME vo svojom vydaní (23.8.2010)v 
článku „Sponzorov SMERU pribúda“ preukázateľ-
ne klamal. Autor Marek Vagovič napísal, že „člen 
strany kontaktoval prokuratúru, aby jej poslal 
zoznam sponzorov strany v roku 2006“. Vo svo-
jom podaní mal uviesť tri mená, ako aj sumy, ktoré 
mali darovať strane. Strana SMER-SD si túto infor-
máciu preverila priamo na Špeciálnej prokuratúre, 
ako aj na Úrade boja proti korupcii. Z našich zis-
tení vyplynulo, že spomínaná osoba nie je členom 
strany, ba dokonca sa ju ani nepodarilo vyhľadať v 
registri obyvateľov SR. Išlo teda o anonymné po-
danie, pričom je vysoko pravdepodobné, že jeho 
autor sa snažil skryť za vymyslené meno. Denník 
SME napriek týmto faktom napísal - opakujeme - 
že prokuratúru kontaktoval člen strany, aby uvie-
dol tri mená sponzorov. Pýtame sa preto, o čo ide 
denníku SME, ak takto hrubo zavádza verejnosť, 
dokonca na svojej titulnej strane? O serióznu žur-
nalistiku alebo o pokračovanie kampane, ktorá sa 
začala tesne pred voľbami zverejnením nahrávky 
s údajným hlasom R. Fica? Ak denník SME myslí 
svoje niekoľkokrát opakované slová o korektnos-
ti vzťahov novinárov a politikov vážne, vyzývame 
ho, aby svoje klamlivé informácie opravil. Rovna-
ko o opravu žiadame aj ďalšie média, ktoré túto 
zavádzajúcu informáciu prevzali. Strana SMER-
SD pravidelne a v súlade so zákonom zverejňuje 
všetkých svojich darcov.

Robert Fico, prededa stany Smer-SD

SPÁJANIE SLoVENSKEJ REPuBLIKy s kauzou 
mínometov v ČR denníkmi SME a MF dnes Infor-
mácie, je hrubým útokom na bývalú vládu SR a me-
diálnou kačicou. Ministerstvo obrany SR či vláda 
SR nikdy ani len neuvažovali o spoločnom náku-
pe mínometov spolu s Českou republikou. Nikdy 
o tom nerokovali, neumožnili spoločný nákup, ani 
neprijali žiadne iné rozhodnutia vo veci obstarania 
tejto vojenskej techniky. Preto akékoľvek naznačo-
vanie vzťahu medzi Miroslavom Výbohom a Rober-
tom Ficom je bezpredmetné a účelové. 

Erik Tomáš, odbor komunikácie strany Smer-SD

AKÁKoľVEK MANIPuLÁCIA so sochou krá-
ľa Svätopluka, na slávnostnom inštalovaní ktorej 
sa zúčastnili traja najvyšší ústavní činitelia, býva-
lí prezidenti SR, predsedovia vyšších územných 
celkov, diplomatický zbor a široká verejnosť, je 
barbarským protislovenským činom. Tieto sna-
hy nás mrzia o to viac, že aj najväčšia morálna 
a duchovná autorita Slovenska, kardinál Korec, 
označil túto sochu za požehnanie pre Slovensko. 
Všetky ďalšie kroky SMER-SD sa budú odvíjať od 
rozhodnutia predsedu NR SR R. Sulíka.

Silvia Glendová, hovorkyňa SMER-SD

Vážený pán predseda NR SR Richard Sulík,
v liste, ktorý ste dňa 31. 8. 2010 poslali všetkým sta-
rostom a primátorom, ste uviedli nepravdivú informá-
ciu, že sa ako predseda strany SMER-SD zúčastním 
na blížiacom sa referende. Rovnako politická strana, 
ktorej ste predsedom, túto nepravdivú informáciu 
šíri v referendovej kampani na reklamných plochách 
a inými spôsobmi. Nielenže ide o nepravdivú infor-
máciu, na uverejnenie ktorej neexistuje žiadny skut-
kový základ, ale došlo aj k hrubému zneužitiu môjho 
mena bez môjho súhlasu a vedomia na Vaše politic-
ké ciele. Takéto konanie predsedu NR SR, druhého 
najvyššieho ústavného činiteľa SR, ostro odmietam. 
Nikdy som neurobil žiadne vyhlásenie, ktoré by Vás 
oprávňovalo na zneužitie môjho mena. Naopak, po-
litické orgány strany, ktorej som predsedom, ako aj 
ja osobne sme vyhlásili, že referenda sa z viacerých 
dôvodov nezúčastníme. Opakovane som Vás verej-
ne žiadal o nápravu. Musím s ľútosťou konštatovať, 
že do dnešného dňa nebola ani starostom ani pri-
mátorom doručená Vaša oprava nepravdivého tvrde-
nia a neodstránili ste ani klamlivú reklamnú kampaň 
Vašej strany na reklamných plochách zneužívajúcu 
moje meno. Konanie, ktorého ste sa ako ústavný 
činiteľ dopustili voči inému ústavnému činiteľovi, je 
neakceptovateľné. Preto Vám oznamujem, že som 
sa obrátil na starostov a primátorov s príslušným 
listom a vo veci reklamnej referendovej kampane 
som začal robiť právne kroky.  

Robert Fico, podpredseda NR SR

Súčasná vláda si liberalizmus nedala do programového vyhlá-
senia len preto, aby to príliš neklalo oči, ale to neznamená, že 
buduje demokratický štát a nie liberálny. Vláda sa nezaoberá 
ničím iným, len honom na čarodejnice. Liberálni pandúri si našli 
aj nového Jánošíka - predsedu NS SR Harabina a naháňajú ho 
kde len môžu. Vyťahujú sa koberce a všeličo, čo ochotne pap-
kajú média, len preto, aby sa vytvoril dojem, aké to všetko bolo 
v minulosti zlé. Na druhej strane tempá rastu hospodárstva majú dy-
namiku, akej v Európe po kríze niet. Bývalí nákupcovia a predajcovia 
na ministerských postoch robia jeden kopanec za druhým, tak ako 
druhý najvyšší ústavný činiteľ, predseda parlamentu alebo minister 
obrany, ktorý je splašený ako vojak pri nástupe do vojenskej prezenč-
nej služby. Len čo súčasná vláda nastúpila, ako keby sa vrece roztrhlo 
s horiacimi autami, strieľa sa veselo kade-tade, presne ako vtedy keď 
nastúpili Dzurindovci po roku 1998. Však je liberalizmus! Predsedníč-
ka vlády, z ktorej chceli médiá vytvoriť akúsi železnú lady, je v podstate 
len roztlieskavačkou Dzurindu a Mikloša. 
Za takýto krátky čas premiérovania pani Radičovej sme sa už 
stihli zle zapísať v EÚ, nehovoriac už o takých faux pas ako je 
kritika Merkelovej či ospravedlnenie sa v Rakúsku, ktoré naozaj 
nemá v politike obdobu. Nuž šéfradič asi Radičovej zle pora-
dil. Dzurinda si na poste ministra zahraničných vecí buduje mocen-
ské centrum a minister financií pripravil ako už tradične v minulosti 
ďalší balíček, aby sme Vianoce strávili v nepokoji. Zvyšovanie dane 
napríklad nazval Ficovou daňou, ale to sa zrejme neujalo a zostane 
to Miklošova daň ergo daň komunálneho účtovníka. V parlamente sa 
iskrí, z čoho sú znechutení aj takí parlamentní harcovníci ako Hru-
šovský, ktorý sa vždy dožadoval kultúry v parlamente a teraz ju má 
doslova na tanieri. Taká nekultúra v parlamente naozaj ešte nebola. 
Slovenský parlament v súčasnosti pripomína všeličo iné, len nie par-
lament. Ešte že sa nevyjadrujú iní Obyčajní ľudia, iba ich šéf Matovič. 
Prišlo aj na Svätopluka, lebo aj ten je tŕňom v oku liberálom a závery 
komisie, ktorá ho skúmala, sú naozaj pozoruhodnosť sama o sebe. 
Spomínam si na ideologického tajomníka KV KSS, ktorý si pri-
šiel pozrieť sochu Lenina a nevidelo sa mu, že súdruh Lenin má 
vyčaptané topánky, tak ich autor musel vynoviť. Keby táto komi-
sia skúmala napríklad Sochu slobody, určite by ju odmietla, keďže sa 
predsedníčka komisie špecializuje na ideológie 20. storočia a mimo-
chodom, študovala na Sörösovej univerzite v Budapešti. Hruška však 
nepadla ďaleko od stromu, ideológie sú domácou kuchárskou knihou 
v tejto rodine. Štefánika ničili komunisti a Svätopluka zasa liberáli, ale 
veď liberalizmus má mnoho paralel s komunizmom, tak sa ani niet čo 
čudovať. Slovensko sa nestačí diviť, aká to vláda mu spadla z oblakov 
na hlavu. Ale už sa čudujú aj za hranicami. Čudná vláda, čudné Slo-
vensko. DuŠAN KoNČEK

Čudná vláda, čudné Slovensko

Dobre utajený komisár EÚ, kto-
rý sa stal komisárom dopravy 
(či ministrom dopravy) už začal 
svoje komisárovanie a môžeme 
zabudnúť na diaľnice. A už sti-
hol aj poklepať začatie diaľnice 
Košice – hranica s Maďarskom, 
čo je skutočne pozoruhodná 
strategická diaľnica pre Slo-
vensko, ibaže by Orbán tade 
prišiel na bielom koni. A to stá-
le tvrdil, že nie je dôležitý smer, 
ale cesta. KDH sa teda vybralo 
cestou, ktorá nevedie nikam, ak 
aj niekam vedie, tak možno do 
Liberálneho domu. Zaoberať sa 
kobercom, to je to isté, ako sa 
zaoberať krbom pre Busha a 

to naozaj nectí komisára ergo 
ministra. V Bruseli tiež nemajú 
lacné koberce a nekričíme že sú 
drahé, tak ako bruselskí úradní-
ci či komisári. Komisár dopravy 
jednoducho tápe a nevie kam 
z konope, vidieť to bolo aj vte-
dy, keď premiérka na túto tému 
debatovala s Robertom Ficom, 
bola rovnako mimo problemati-
ky. A tak možno dnes povedať, 
že výstavba diaľnic sa v podstate 
zastavila a paradoxne cena diaľ-
ničných nálepiek stúpne. Ľudia 
z výstavby diaľnic sa budú hlásiť 
na úradoch práce. Komisár je 
komisár, aj keď je minister.

DuŠAN KoNČEK

KOMISÁR DOPRAVy

Sklamaný Hrušovský 
Predseda NR SR Richard 
Sulík má isté nedostatky, na 
ktorých odstránení mu tre-
ba pomáhať, tie však súvisia 
s jeho neskúsenosťou. Uvie-
dol to 12. septembra 2010 
podpredseda NR SR Pavol 
Hrušovský v relácii STV o 
5 minút 12. „Politicky však 
nevidím dôvod na odvolanie 
predsedu NR SR Richarda 
Sulíka,“ zdôraznil Hrušovský a 
dodal, že opozičným poslan-
com mohlo ísť v skutočnosti 
o to, ako prekryť tému a ne-
hlasovať o zúžení poslaneckej 
imunity. „Som sklamaný zo 
správania niektorých poslan-
cov,“ uviedol na margo kon-
fliktov, ktoré sa v poslednom 
čase udiali medzi zákonodar-
cami na pôde slovenského 
parlamentu. (TASR)
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V súvislosti s napätou situáciou v Európskej únii kvôli rozhod-
nutiu Slovenskej republiky neposkytnúť pôžičku Grécku požia-
dal podpredseda Národnej rady SR Robert Fico o stretnutie so 
všetkými veľvyslancami členských krajín EÚ. Konalo sa v reš-
taurácii Parlamentka v Bratislave 16. septembra 2010. Na sním-
ke vpravo podpredseda SMER-SD Pavol Paška a vľavo belgický 
veľvyslanec na Slovensku Alain Cools.

FOTO TASR - Martin Baumann

Dokončenie z 1. strany
Čakáme, aké kroky urobí po 
zdrvujúcej kritike zo zahrani-
čia,“ podčiarkol. Zároveň nevy-
lúčil, že Smer-SD bude v tejto 
téme v budúcnosti iniciatívny. 
Líder sociálnych demokratov 
je presvedčený, že podmien-
ky 800-miliónovej pôžičky sú 
pre Slovensko mimoriadne vý-
hodné. „SR nemôže byť iba 
jednostranným prijímateľom 
výhod z EÚ, musí mať aj ne-
jakú mieru zodpovednosti 
za vývoj v eurozóne. Podľa 
nás bolo správne s gréckou 
témou pracovať a bolo by so-
lidárne voči Európe aj Gréc-
ku pomôcť. Vládna koalícia 
rozhodla inak, a to so obrov-
skými dôsledkami pre Slo-
vensko“, upozornil. Predseda 
poslaneckého klubu Smeru-SD 
Pavol Paška považuje za desi-
vé, že prvýkrát v novodobej his-
tórii Slovenska bola porušená 

kontinuita vo vážnej európskej 
agende. „Keď sme v roku 2006 
prišli do vlády, tak sme kontinu-
álne pokračovali vo všetkých 
agendách a záväzkoch, ktoré 
prijala bývalá vláda, ako Schen-
gen a euro,“ pripomenul. Ho-
vorca predsedníčky vlády Ivety 
Radičovej (SDKÚ-DS) Rado 
Baťo pre TASR reagoval, že na 
vrátenie tejto témy na rokovací 
stôl nevidí dôvod. „Pán Fico 
mal šancu o gréckej pôžičke 
hlasovať. Nevyužil ju,“ upozor-
nil. Zároveň odmietol Ficove tvr-
denie o medzinárodnej izolácii 
Slovenska. „Vzhľadom na to, že 
sa premiérka práve zúčastňuje 
na summite všetkých členských 
krajín EÚ a absolvovala viacero 
rokovaní vrátane spoločných 
pracovných raňajok premiérov 
krajín V4 a s prezidentom EÚ, 
necítime sa, že by Slovensko 
malo byť v medzinárodnej izolá-
cii,“ dodal Baťo. (TASR)

Človek je okrem iného tvor 
sústavne niečo očakávajú-
ci. Popri čakaní na zázraky, 
šťastie či výhru v lotérii ľu-
dia často predvídajú koniec 
dačoho, v krajnom prípade 
aj koniec sveta. Potom, čo sa 
niektorým apokalyptickým ná-
boženstvám už nesplnilo niekoľ-
ko presne stanovených termínov 
všeobecného zániku, zväčša 
prešli na 
PRIEBEžNý PREDPoKLAD, 

že záverečné dejstvo existencie 
vesmíru sa môže odohrať kedy-
koľvek. To je dosť racionálny od-
had, ale spestrený pochmúrnym 
religióznym fanatizmom.
Rovnako neprajníci vzniku sa-
mostatnej Slovenskej republiky, 
vrátane jedného z jej neskorších 
veľvyslancov v USA, so silnou 
mediálnou podporou sugestívne 
predpovedali a farbisto vykres-
ľovali katastrofický vývoj suve-
rénneho štátu, jeho hospodár-
sky kolaps do troch mesiacov, 
zriaďovanie koncentračných tá-
borov pre nespokojných a ne-
spoľahlivých občanov a tak ďa-
lej. Úprimne povedané, vždy 
som si myslel, že v našej kra-
jine majú mať možnosť sa 
uplatniť aj tí, ktorí si neželali 
jej nezávislosť, ale ani vo sne 
by mi nezišlo na um, že sa v 
našom spoločenskom a kul-
túrnom živote budú prednost-
ne odsúvať na okraj práve tí, 
ktorí si zavŕšenie národno-e-
mancipačného procesu želali 
a osobne sa oň pričinili.
Aj po tohtoročných parlament-
ných voľbách 
MNoHí NAIVNí A ZÁPALISTí 

stúpenci bývalej vládnej koalície 
dúfali a dúfajú v skorý rozpad ak-
tuálnej mocenskej garnitúry. Po 
prvých prognózach, že proti-
chodné tendencie spôsobia roz-
klad poskladaného kabinetu do 
týždňa či mesiaca, sa čas poli-
tického krachu postupne odkla-
dá na interval pol roka prípadne 
pol volebného obdobia. Dovolím 
si v tejto súvislosti vyjadriť realis-
tický postoj k otázke zotrvania 
vlády vedenej Ivetou Radičovou, 
ktorá zrejme podobne ako pred-
chádzajúce kabinety premiéra 
Mikuláša Dzurindu má pred se-

bou minimálne dve funkčné pe-
riódy, teda prinajmenšom osem 
rokov vládnutia.
Moje tvrdenie sa opiera o nie-
koľko kľúčových faktov a fak-
torov. Predovšetkým – sociálna 
demokracia predstavuje v ka-
pitalizme nesystémový prvok, 
pretože jej programom je výluč-
ne zmierňovanie sociálnych dô-
sledkov liberálnej ekonomickej 
súťaže. Navyše – nielen pravico-
ví, ale aj ľavicoví politici 
SÚ ZVäČŠA PoDNIKATELIA, 

ktorí si iba odskočili do správy 
verejných vecí, pričom – pravda-
že – nezabúdajú na prioritu svo-
jich osobných hospodárskych 
záujmov. Éra dlhoročných 
socialistických vlád vo via-
cerých vyspelých krajinách 
západnej Európy sa etapovi-
te a zákonite skončila, preto-
že bola produktom zmäkčo-
vania striktných pravidiel trhu 
v rámci globálneho zápolenia 
dvoch protikladných spolo-
čenských formácií počas Stu-
denej vojny.
Súčasnú vládu napriek progra-
movej rozdielnosti jednotlivých 
koaličných subjektov efektívne 
stmeľujú nielen vlastné výrazné 
mocenské a majetkové ambície, 
ale aj priaznivé medzinárodné 
okolnosti – konkrétne 

ZRETEľNÁ NÁKLoNNoSť 
rozhodujúcej superveľmoci, 
ktorou teraz nespochybniteľ-
ne sú Spojené štáty americké. 
Vplyvné autority uSA otvore-
ne dali najavo, že im aktuál-
ny slovenský kabinet vyhovu-
je – najmä preto, lebo v ňom 
pôsobia pre nich dve dôležité 
postavy zvláštneho významu: 
Ivan Mikloš a Mikuláš Dzurin-
da. Slovensko síce je členom 
Európskej únie, ktorej vrcholní 
predstavitelia dávajú najavo ne-
spokojnosť s postojom našej po-
litickej reprezentácie k riešeniu 
situácie v Grécku a dokonca de-
klarujú, že keby takéto stanovis-
ko predpokladali, tak by nás vô-
bec neprijali do eurozóny, lenže 
– ako som už neraz konštato-
val, EÚ je ešte stále skôr fikcia 
ako realita (na rozdiel od faktic-

kej pozície Bieleho domu ako 
centra moci v celosvetovom me-
radle).
Americká zahraničnopolitická 
di menzia vysvetľuje aj mnohé 
zdanlivo nezrozumiteľné či 

NELoGICKÉ KRoKy 
na našej lokálnej mocenskej ša-
chovnici. Napríklad – tí, ktorí dô-
razne odmietali myšlienku i rea-
lizáciu zvrchovanosti Slovenska 
a následne dôsledne presadzo-
vali náš vstup do EÚ, v okami-
hu integrovania našej krajiny 
do spoločenstva štátov Staré-
ho kontinentu urobili okáza-
lú piruetu a stali sa zo dňa na 
deň nástojčivými stúpencami 
slovenskej suverenity vo vzťa-
hu k Bruselu. Vyplýva to z am-
bivalentného záujmu Washingto-
nu, ktorý na jednej strane vytvoril 
projekt Európskej únie ako ná-
stroj účinnej protiváhy mocen-
ského potenciálu Ruskej fede-
rácie, ale na druhej strane si 
neželá, aby sa EÚ stala úplne 
funkčnou politickou kapacitou 
ohrozujúcou bezkonkurenčné 
dominantné postavenie USA.
Na dôvažok pripomeňme, čo

PRIVIEDLo STRANy 
niekdajšej vládnej koalície do 
ich terajšej bezvýchodisko-
vej situácie, v ktorej ich naďalej 
zväčša neopúšťa neprimerané 
sebavedomie. Okrem toľko sklo-
ňovaného fatálneho pôsobenia 
ministra kultúry, ktorý sa doko-
nale zaobišiel bez potenciálnych 
spojencov v umeleckej i mediál-
nej sfére, treba asi opätovne 
poukázať na tendenciu Sme-
ru-SD potláčať vplyv svojich 
koaličných partnerov a záro-
veň odrádzať iné subjekty od 
ich prípadnej ochoty v budúc-
nosti spolupracovať. K miest-
nym príčinám úpadku napokon 
patrí prístup všetkých vtedajších 
vládnucich strán, ktoré rozličný-
mi kauzami a prejavmi arogancie 
demotivovali najpravdepodob-
nejší okruh svojich priaznivcov, 
prívržencov, a teda voličov.
Načrtnutá analýza naznačuje, 
že všetky predpokladané kon-
ce, vrátane očakávania blízkeho 
zániku sveta či dohľadnej erózie 
slovenskej vlády, sa predbežne 
odkladajú na neurčito.

Koniec sveta sa odkladá
PAVoL JANíK

Vládni zmätkári
To, čo vystrája súčasná vláda s 
dôchodcami je už priveľa aj na 
hlúpeho Jana. Najskôr minister 
sociálnych vecí vykrikoval, že 
sa každému kto pracuje okam-
žite zastaví dôchodok, potom 
sa objavili akési výnimky o kto-
rých nikto nič nevedel. Teraz je 
zasa všetko inak, ale aj to inak je 
možno a možno bude inak. Dô-
chodcovia, ktorí pracujú sú jed-
noducho dezorientovaní do ab-
surdna. Podľa novej verzie, ktorá 
ešte zrejme nie je posledná, vraj 
môžu pracovať tí dôchodcovia a 
poberať plat v zamestnaní, ktorí 
pracujú teraz, po účinnosti záko-
na od roku 2011 sa to zmení tak, 
že sa budú musieť rozhodnúť či 
pracovať alebo brať dôchodok. 
To znamená, že len tí, ktorých sa 
bude dôchodkový vek týkať po 
januári 2011. Slovenská vláda 
pripomína tri splašené gaštano-
vé kone. Nikto dnes nevie čo je 
pravda a čo pravda nie je. Ako to 
bude napríklad s tými, ktorí dnes 
popri dôchodku vykonávajú 
funkciu starostov na dedinkách? 
Už teraz je niekde umenie nájsť 
starostu, ktorý by sa podujal 
na túto funkciu, takúto funkciu 
niekde vykonávajú naozaj ľudia 
s nedostatočným vzdelaním. A 
je tu ďalší problém na ktorý ani 
ZMOS nereaguje. Chápem, 
lebo nevie, čo vlastne platí či 
bude platiť. Celé toto péle-méle 
koaličnej vlády svedčí o tom, že 
nevedia čo chcú, nevedia ako to 
chcú a bezradnosť je sprievod-
ným znakom vládnutia. Nie je 
to len v prípade dôchodcov. Ak 
chcú nejaké zmeny zaviesť, mali 
by to jasne povedať, aby sa ľudia 
mohli rozhodnúť. Ak by mali platiť 
tie veci, ktoré povedala po koa-
ličnej rade premiérka, tak vlast-
ne niektorých dôchodcov ne-
cháme pracovať a iní, po januári 
2011, musia sa rozhodnúť či 
pracovať alebo poberať dôcho-
dok. Ak by toto malo platiť, tak 
je to znova absurdita, ktorá asi 
skončí na Ústavnom súde SR, 
pretože jasne hovorí o nerovnos-
ti a nespravodlivosti. Galimatiáš 
vlády Ivety Radičovej pokračuje 
od začiatku a bude nás kváriť 
ešte dlho. O „odborníkoch“ na 
postoch ministrov možno naozaj 
pochybovať.

DuŠAN KoNČEK

Keď mu vylepila facku kolegyňa v 
parlamente, smial sa. Keď sa šiel 
biť s ďalším poslancom v parla-
mente, tak mu síce úsmev stvrdol, 
ale opäť sa len ukazoval. Nuž a 
keď zaparkoval na priechode pre 
chodcov, opäť rozdával filmové 
úsmevy. Asi ho každý pozná. Pod-
ľa predsedu NR SR Richarda Sulíka, 
to bol typický „Igorov spôsob“. Áno, 
Igorove typické spôsoby sa stávajú 
na Slovensku známe. Niekedy pripo-
mínajú Divoký západ, inokedy skôr 
cirkusové šapitó. Obyčajný človek sa 
rád ukazuje v neobyčajných situáci-
ách.
Vyvoláva sympatie? Sú takí voluntaristi 
skutočne nutní pre politiku? Dodávajú 
jej šmrnc, alebo len horkú chuť ble-
nu? Nakoniec, príklad Igora Matoviča 
môže byť len svojská synekdocha ars 
pro toto - teda časť za celok. Nie je 
náhodou taká celá vládna koalícia?
Veď si len zoberme sebavedomé 
úsmevy Ivana Mikloša na rokovaniach 

financmajstrov Európy. Na jeho sil-
né vyjadrenia, prípadne suverénne 
úsmevy Ivety Radičovej. A potom na 
realitu, ak nám európske inštitúcie 
odmietajú vyjsť v ústrety pri chápaní, 
čo sa má a čo nemá zarátavať do de-
ficitu verejných financií.
A to je len začiatok. odkiaľ teda 
pochádza toľká suverenita, ak 
sme európskym inštitúciám tŕňom 
v oku? Ako je možné, že predseda 
parlamentu dáva do listu neautori-
zované vyhlásenia politikov? že sa 
oháňa menami, ak nie sú potvrde-
né na verejnosti a vytvára klamlivý 
dojem? Môžeme potom takýmto 
politikom veriť? Naozaj občania 
majú získať pocit spokojnosti? 
Môžu pokojne spávať? Možno na 
Slovensku bude dobre až vtedy, 
až sa bude vo voľbách vyberať 
skutočne podľa zodpovednosti. 
Podľa zodpovednosti k občanom 
a k ich potrebám.

STANISLAV HÁBER

Zsolt Simon (Most-Híd, predtým 
SMK) už ministrom poľnohospo-
dárstva SR bol. Prišiel teda do 
prostredia, ktoré by preňho ne-
malo byť cudzie. Napriek tomu 
sa v ňom často chová ako slon 
v porceláne. Tak napríklad, veľ-
mi dlho sa už nikomu nepodarilo 
uraziť obchodníkov s mäsovými 
výrobkami tak, ako jemu. Všetci 
predsa ešte máme v pamäti ten 
vynikajúci zákon o potravinách, 
ktorý schválila predchádzajúca 
vláda i NR SR. V časti o mäsových 
výrobkoch išlo o to, aby zákazník 
mal prehľad o tom, ktoré z nich 
obsahujú mäso v množstve me-
nej ako 50% a ktoré viac.
Podľa Zs. Simona zákon už preto 
nie je dobrý, lebo predajcovia, teda 
obchodníci nebudú vedieť (?!) kto-
ré mäsové výrobky obsahujú menej 
ako polovicu objemu mäsa a ktoré 
viac! Jednoducho, podarilo sa mu 

na chvíľu urobiť z nich hlupákov. Veď 
obchodník je tu predsa na to, aby 
vedel čo predáva! Aj deti základných 
škôl dnes vedia, že obchodníci pre-
dávajú to, čo kúpili vo veľkoobcho-
doch alebo priamo od výrobcov, čo 
je práve prípad predaja mäsových 
výrobkov. Obchodník teda nemôže 
byť ten kto nevie, čo predáva. Podľa 
pána ministra sú však u nás práve ta-
kýto predajcovia. 
Keby sme aj pripustili, že takí na 
Slovensku predsa len existujú, 
tak ich povinnosťou je oboznámiť 
sa so zložením výrobkov, ktoré 
ponúkajú na predaj. Veď zákon 
o potravinách ukladá všetkým za-
interesovaným, teda výrobcom aj 
tým, ktorí s nimi manipulujú, ale-
bo ich umiestňujú na trh, označiť 
potraviny zoznamom údajov o 
množstve určitých zložiek, alebo 
kategórii zložiek.
Simon sa ešte spoliehal na gene-

rálneho prokurátora SR Dobroslava 
Trnku, na ktorého sa obrátil s podne-
tom podať návrh na Ústavný súd SR 
s cieľom pozastaviť činnosť – podľa 
neho – sporného ustanovenia. Dob-
roslav Trnka jeho podnet zamietol 
ako neopodstatnený. Nečudo, veď 
to, čo je zrozumiteľné pre priemerne 
vzdelaného obchodníka – po prečí-
taní zákona o potravinách – nie je 
asi tak jasné pánovi ministrovi. Zsolt 
Simon však zašiel trochu priďaleko. 
Prehlásil, že ak Ústavný súd SR ne-
pozastaví činnosť (azda iba preňho 
sporného ustanovenia), dá pokyn 
Štátnej veterinárnej a potravinárskej 
inšpekcii, aby umiestňovanie výrob-
kov s rôznym obsahom mäsa nekon-
trolovala. I keď takýto pokyn ešte ne-
vydal, je skutočne nepochopiteľné, 
aby samotný minister bojkotoval 
dodržiavanie zákona, za ktorý je 
on sám i jeho rezort zodpovedný... 

VLADIMíR MEZENCEV

Potreby Slovenska v časoch Divokého západu MINISTER BOJKOTUJE DODRŽIAVANIE ZÁKONA?

Negatívne dôsledky treba ...
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To BoLo REČí
To bolo rečí pred voľbami o tom 
ako majú všetko premyslené a 
ako budú riadiť „túto krajinu“ 
lepšie. Zasadli do vládnych kre-
siel a paberkujú, habkajú. Kon-
cepcia nikde – ministri povedia 
čo urobia, premiérka im to na 
druhý deň zruší. Hra na zlých 
ministrov a dobrú premiérku sa 
začala. Ako Čapkov psíček a 
mačička – dali sto dobrých vecí 
do torty, ale jesť sa nedala.
Už boj koaličných partnerov o 
ministerstvá a kompetencie od-
halil, čo je ťažiskom ich záuj-
mu – najviac sa bili o eurofon-
dy. Ale nie o to ako zabezpečiť 
ich lepšie využitie (reči o trans-
parentnosti sú len povinné tan-
čeky) v záujme celej spoloč-
nosti. Dôležité bolo iba to, kto 
bude o nich rozhodovať. Hna-
cím motívom pri delení moci 

boli ješitnosť, pomsta a neu-
kojené ambície (rezorty vnútra, 
spravodlivosti a pôdohospodár-
stva). To všetko má prednosť 
podľa socialistického hesla: NA 
KONCI nášho snaženia je OB-
ČAN.

PRIVATIZÁCIA
Len naivný občan bol prekvape-
ný, keď sa začalo znova hovoriť 
o privatizácii štátnych podnikov. 
Dokonca vznikol nový termín – 
skrytá privatizácia. Podľa vyjad-
renia analytikov skrytá privati-
zácia veľa peňazí do rozpočtu 
štátu neprinesie. Majú pravdu 
– do štátneho rozpočtu nie, ale 
nie sú aj iné (neštátne) rozpoč-
ty? Opäť sa zdôrazňuje, že štát 
je zlý vlastník. A kto je predsta-
viteľ štátu? Nie je to vláda, kto-
rá by ho mala spravovať v pro-
spech všetkých občanov? Tak 

nech jeho predstavitelia pove-
dia priamo – sme zlí vlastníci, 
nevieme spravovať štátny ma-
jetok.
Stále sa hovorí o zmene – tak 
zmeňme zaužívané dosadzo-
vanie politických nominantov a 
nahraďme ich manažérmi. Ale 
to by chcelo rešpekt k odbor-
nosti a vzdelaniu. Zatiaľ máme 
štátnu tajomníčku bez vysokej 
školy, ministra, ktorý sa dou-
čuje angličtinu, hovorcu, ktorý 
skončil maturitou, hovorkyňu, 
ktorá nevie že existuje zákon o 
prístupe k informáciám a ústav-
ného činiteľa, ktorý je nováčik v 
politike.

ŠETRENIE
O šetrení sa hovorí do úmo-
ru, ale kroky ktoré vláda robí, 
sú podľa ľudového porekadla: 
Vodu káže, víno pije. Sedem 

miliónov eur za zbytočné refe-
rendum zdá sa koalíciu veľmi 
netrápi. Radšej hovorí o znižo-
vaní platov štátnych úradníkov 
o desať percent. Čo myslíte, 
komu bude viac chýbať na ži-
vobytie? Úradníkovi, ktorému 
sa zníži plat zo 600 na 540 eur, 
alebo tomu kto miesto 3000 
dostane „iba“ 2700 eur?
Pripočítajte si k tomu zvýšenie 
cien energií, potravín, zníženie 
paušálnych výdavkov pre živ-
nostníkov. Dôchodcom sa zvý-
ši penzia o 1,8 percent. Kde 
sa posunie ich životná úroveň 
pri zdražovaní, ktoré nás čaká? 
Pomôže im lepšie žiť informá-
cia o tom, že premiérka si svo-
je obľúbené šaty kúpila za de-
sať eur? Nebude predsa chodiť 
medzi ľudí postihnutých povod-
ňami v drahom kostýme...

JoZEF ŠuCHA

GLOSÁR Slovenského rozhľadu

PRAVDA o PRAVDE
Pravda víťazí, no jej rytieri sa to 
dozvedia až z nápisov na svo-
jich náhrobkoch.

PRI DNEŠNýCH 
oBHAJCoCH
Pri dnešných obhajcoch by Ka-
ina vyhlásili za svätého.

TRPKý ÚDEL
ťažko sa vyhnúť zbabraným ži-
votom v zbabraných režimoch.

STuPŇoVANIE
Práca tvorí almužny, špekulá-
cia milióny, zločin miliardy.

REALITA
Kto chce byť obklopený hrdi-
nami, nech sa zamkne do kniž-
nice!

KAM SPEJE EKoNoMIKA
Ekonomika sa začína podobať 
smrti: lepšie je na ňu nemys-
lieť.

IBA NIEKToRýM
Všetkým chodia peniaze po 
rozume, ale iba niektorým aj 
po kontách.

AKo ZíSKAť ŠANCu
Pokúste sa žiť sto rokov, aby 
ste zachytili desať rokov kon-
junktúry!

SMuTNÁ SENTENCIA
Dobrých ľudí je málo, ale pro-
jektily ich spoľahlivo nájdu.

Zo SKÚSENoSTí SENIoRoV
Najviac ubezpečení o vašich 
kvalitách a nenahraditeľnosti 
počujete vo chvíli, keď vás vy-
hadzujú.

AKo oDPÚTAť PoZoRNoSť
Múdri hľadači eldoráda po je-
ho nájdení s otráveným výra-
zom v tvári predstierajú ďalšie 
márne hľadanie.

DEFINíCIA PoLITIKA
Politik je človek, ktorý sa chce 
zažíva dostať do urny.

VýKoNNý KATAPuLT
Katapult, ktorý vystreľuje ľudí 
do hviezdnych výšin, sa nazýva 
výstrednosť.

SMuTNÉ ZISTENIE
Nie sú ako oni? Veru nie! Sú 
horší.

EVoLÚCIA SySTÉMoV
od socializmu ku kapitalizmu, 
od kapitalizmu ku kanibalizmu.

POLITICKÉ 
SENTENCIE

MILAN KENDA
PhDr. MILAN PIoVARČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

Stretol som priateľa. Šesťdesiat-
ku má už na krku, ale myseľ a 
správanie tridsiatnika.
- Čo robíš, že tak dobre vyzeráš?
- V robote sa síce ešte nadriem, 
ale po nej sa venujem svojim zá-
ľubám.
Zakýval mi na rozlúčku a poď-
ho s rybárskym prútom kamsi 
k vode. Uvažoval som nad se-
bou, akú záľubu si mám vybrať. 
Zaspomínal som si na priateľov. 
Napríklad Ivan. Bol vždy fešák a 
obzeral sa za dievčatami. Svo-
jej záľube sa venuje aj v zrelom 
veku, preto je už tretí raz žena-
tý. Lenže... je to risk. Čo ak ťa „s 
tvojou záľubou“ stretne suseda, 
známa či nebodaj žena... Malér 
je na svete. Sused chodí na po-
ľovku. V čase lovu skoro ráno 
vykračuje s flintou na pleci i s 
fľaškou-ploskačkou, aby sa na 
čakanej zohrial slivovicou. Ďalší 
priatelia zbierajú známky. Neraz 
prichádzajú z búrz rozčertení, že 
nič nepredali. Také nervózne zá-
ľuby nie sú pre mňa. Záľuba ako 
relax sa mi naskytla, keď som 

sa s pribúdajúcimi rokmi začal 
vážnejšie zaoberať dĺžkou ľud-
ského života. Hovorí sa, že do-
žiť sa 80 rokov je celkom sluš-
né. A tak začínam kalkulovať: 
čistota – pol života (pripisujem 
si 40 rokov). Každá vyfajčená ci-
gareta znižuje vek o tri minúty. 
Keďže nefajčím, predlžujem si 
život o tisícky minút (pripisujem 
si 15 rokov). Chodenie po scho-
doch vraj tiež predlžuje život 
(čo schod, to plus 3 sekundy), 
nuž výškové budovy úradov mi 
umožňujú pripísať si ďalšie roky. 
Hurá, mám už aspoň osemde-
siat rokov, a to som ešte nevy-
čerpal všetky možnosti. Na fut-
balovom ihrisku je heslo: Chceš 
si predĺžiť mladosť (a teda aj ži-
vot), príď medzi nás. No keď sa 
tu minule skončilo miestne der-
by, bol som rád, že som prežil so 
zdravou kožou. Keď som prišiel 
domov, sused z najvyššieho po-
schodia stál pri výťahu a nahne-
vane búšil do dverí.
- Sused, čo tu trieskate, buďte 
rád, že výťah nechodí, poďakuj-
te opravárovi, že vám predlžuje 
život.
Susedova tvár sa zvraštila a 
ruka.. Ak by som rýchle nepribu-
chol dvere svojho bytu, boli by 
všetky moje teórie o dĺžke živo-
ta vyšli nazmar...

Nič nového som sa síce nedo-
zvedel, predsa ma však zaujala 
v knihe jedna pasáž, v ktorej sa 
autor rozpísal o pôsobení Ale-
xandra Dubčeka v Štátnych le-
soch Pezinok, kde po skončení 
v politike pracoval ako mecha-
nizátor. Práve vtedy sa mu pod-
ľa mňa dostalo najväčšieho po-
níženia, napriek tomu, že bol 
medzi spolupracovníkmi veľmi 
obľúbený. Až do dna si musel 
vychutnať toto poníženie, keď 
ho spolupracovníci vyvrhli spo-
medzi seba a verejne ho vylú-
čili i z ROH, poľovníctva i Zvä-
zu protifašistických bojovníkov. 
Iba niekoľko odvážnych sa ho 
zastalo, medzi nimi napr. cigáň 
Alexander Lakatoš a Ing. Ma-
rendiak. Viem si predstaviť ako 
sa asi cítil tento muž, keď so sl-
zami v očiach opúšťal veľkú za-
sadačku. Jedinou útechou mu 
mohol byť pri tomto odchode 
potlesk tých odvážnejších, so-
lidarita, ktorú mu aspoň takto 
prejavili.    
Koleso dejín sa otočilo a človek 
by si mohol myslieť, že podob-
né praktiky, keď bolo možné 
človeka takto verejne pourážať, 

špiniť a ponižovať, sú už za na-
mi. Hlavne, keď počul na ná-
mestiach výkriky: “Nie sme 
ako oni“. Slušný človek a ešte 
k tomu demokrat nemôže pred-
sa používať praktiky, ktorých 
korene siahajú niekde do päť-
desiatych rokov. Opak je však 
pravdou a aj demokrati a sluš-
ní ľudia (ak ide o vyrovnávanie 
si účtov) dokážu siahnuť po po-
dobných praktikách. Nedáv-
no o tom porozprávala čes-
kému Blesku herečka Jiřina 
Švorcová, ktorú si pamätá-
me ako ženu za pultom i ako 
angažovanú funkcionárku v 
normalizačnom období. Stá-
la síce na inej strane bariká-
dy ako Alexander Dubček, 
ale tiež si až do dna vychut-
nala verejné zhromaždenie 
na ktorom ju jej kolegovia 
vylučovali zo svojich radov. 
Stála tu sama a žiaden kole-
ga sa jej nezastal ani ako ženy. 
Chlapi schopní na javisku a vo 
filmoch vystupovať ako rytieri 
a neohrození hrdinovia, nema-
li v sebe odvahu akú mal cigáň 
Alexander Lakatoš. Nikto nepo-
vedal, že takéto praktiky patria 

do päťdesiatych rokov a v sluš-
nej spoločnosti takéto vyrovná-
vanie si účtov je zbabelé a od 
slušnosti má veľmi ďaleko.
Ubehli ďalšie desaťročia a zno-
va si budeme onedlho pripomí-
nať udalosti z roku 1989 a za-
spomíname si na obdobie, keď 
sa náš život zmenil a podobné 
praktiky sme už zabetónovali 
na veky vekov. Občas by sme 
sa mali na ten betón aj pozrieť, 
čí nám nezvetral a netlačia sa 
von podobné zeliny, len trocha 
v inej podobe. Veď i dnes ešte 
môže hocikto hocikoho verejne 
urážať a špiniť úplne beztrest-
ne. Tá facka ktorú dostal pán 
Matlovič, nebola iba za „Anču“, 
ale bola aj za všetky tie jedova-
té sliny, ktoré vypúšťa do verej-
nosti cez svoje inzertné noviny. 
Naposledy to bol ďalší literár-
ný skvost tohoto pána, pod ná-
zvom „Ficová banda“. Ešte žia-
den súd nikoho neoznačil u nás 
za banditu, no pán Matovič si 
to môže dovoliť. Jeho obyčaj-
ní ľudia, pred ktorými vystu-
puje ako dajaký hrdina, potom 
zasa ako svätuškár, už nemajú 
inú možnosť, ako mu to trpieť 
do ďalšieho volebného obdo-
bia. Za ten čas sa možno pre-
svedčia, že aj takíto svätuškári, 
ak sa im lepšie prizrieme, ma-
jú pod nohavicami miesto nor-
málnych chodidiel kopytá. Vari 
sme už takých v politike nema-
li? RuDoLF SLEZÁK

DUBČEK, ŠVORCOVÁ A FACKA V PARLAMENTE
uplynulý mesiac bol znova príležitosťou pripomenúť si 
udalosti z roku 1968 i rokov ďalších, keď nás prícho-
dom spriatelených armád naplno zasiahla normalizá-
cia. Znova a znova sa k tomuto obdobiu vraciame a to i 
napriek tomu, že sa už o ňom povedalo a napísalo všet-
ko dôležité. Tentokrát som si toto obdobie pripomenul 
prečítaním si knihy Jozefa Banáša – Zastavte Dubčeka! 

opäť typická tvár našich „mienkotvorných“ denníkov

SLOVÁCI  ByLI V PRÁVU
Pred rokom ešte v tomto čase tzv. mienkotvorné denní-
ky na Slovensku písali o tom takmer každý deň. Vraj Fi-
cova vláda spôsobila Slovenskej republike neobyčajne 
veľkú medzinárodnú blamáž. Ako si mohla dovoliť ne-
vpustiť na územie našej republiky prezidenta susedné-
ho štátu, členskej krajiny EÚ. Bolo to pre autorov člán-
kov, ich šéfredaktorov i vydavateľov niečo neslýchané! 
Nepustiť na územie Slovenska vtedy ešte hlavu Maďar-
skej republiky, ktorá išla k nám na súkromnú návštevu 
„iba“ zúčastniť sa na slávnostnom odhalení pamätníka 
sv. Štefana v Komárne. Budeme za to trpieť, EÚ i Eu-
rópska komisia nám to zrátajú, čakajú nás zato rôzne 
sankcie, aj finančné...
Prešiel takmer rok a Európska komisia dala za pravdu vtedaj-
šej vláde. Podľa nej Slovenská republika tým, že vtedy ešte 
prezidentovi Maďarskej republiky Lászlovi Sólyomovi neumož-
nila vstúpiť na svoje územie, nijako neporušila pravidlá EÚ! 
Jednoducho, podľa záverov EK hlave cudzieho štátu možno 
zabrániť vstupu na územie iného štátu, i keď ide o dve členské 
krajiny EÚ.
Pripomenieme, že sa tak stalo 21. augusta 2009. Ešte 
pred pokusom o vstup na územie Slovenskej republiky 
naša strana upozornila maďarského prezidenta, že jeho 
príchod na Slovensko je nežiaduci a napriek tomu L. Só-
lyom so svojim sprievodom nerešpektovali odporúčania 
slovenskej strany aby na územie našej republiky nevstu-
poval. Asi si naivne myslel, že to sú len také prázdne reči 
politikov a zároveň bol určite presvedčený, že medziná-
rodné právo je na jeho strane. Nuž čo, zmýlil sa. Napriek 
tomu, že išlo o veľmi skúseného právnika a dokonca bý-
valého predsedu Ústavného súdu MR.
V tomto roku si už návštevu Komárna nenechal ujsť. Nikto mu 
v tom nebránil, je už súkromná osoba a tak mohol dodatoč-
ne prejaviť radosť zo sochy sv. Štefana. Nakoniec, je to jeho 
vec, i keď každý z nás môže mať na ňu svoj názor. V celej 
záležitosti však ide o niečo iné. O to, že slovenské médiá roz-
hodnutie Európskej komisie priniesli v najstručnejšej podobe, 
teda čo možno v najkratšej správe. Teda v niekoľkoriadkovej. 
Asi v takej, ako ju priniesli zahraničné denníky. Napríklad, je-
den český ju uverejnil síce vo veľmi stručnej podobe, ale pod 
výstižným titulkom: AFÉRA Z KoMÁRNA. SLoVÁCI ByLI V 
PRÁVu.  VLADIMíR MEZENCEV

R. Sulíkovi mali vhodiť uterák
Nedeľňajšia televízna relácia Na telo býva akýmsi súbo-
jom politikov o našu priazeň. Výsledkom merania kvalít 
politických súperov býva počet diváckych hlasov. Nieke-
dy niekto zvíťazí iba „o chlp“, inokedy je víťazstvo výraz-
nejšie. Azda ani najvernejší sledovatelia tejto relácie si 
nepamätajú na to, aby niekedy jeden z rivalov nazbieral 
približne 7 000 hlasov viac, než jeho politický súper. Na-
koniec sa to stalo a to v zápolení terajšieho predsedu NR SR Ri-
charda Sulíka so svojím predchodcom Pavlom Paškom. Pritom 
expredseda slovenského parlamentu mal dve nevýhody. Jednu 
predstavoval telemost z Košíc, pretože P. Paška bol doma a 
druhú samotná moderátorka relácie Zlatica Puškárová. Tá vidi-
teľne nadŕžala R. Sulíkovi a bývalý predseda NR SR P. Paška sa 
právom sťažoval, že veľakrát mu neumožnila ani dokončiť svoje 
stručné myšlienky. Samozrejme, ťažšie sa na niečo reaguje v 
Košiciach, než v televíznom štúdiu pri moderátorke v Záhorskej 
Bystrici. R. Sulík bol športovou terminológiou povedané 
„zrelý na vhodenie uteráka do ringu“ a televízni diváci 
ho museli chvíľami až ľutovať. Možno mu mnohí  z nich 
dali svoje telefonické hlasy iba preto, aby vôbec nejaké 
mal... určite teraz bude veľmi dlho zbierať sily na ďalší 
televízny politický duel a určite sa tak skoro pred kamery 
neposadí. V športe síce platí „sláva víťazovi, česť pora-
zenému“, ale to iba vtedy, kedy ten neúspešnejší pred-
stavuje dôstojného súpera. V tomto prípade ním R. Sulík 
rozhodne nebol... JÁN SLIAČAN

Ľ. Vážny podá žalobu
Exminister dopravy Ľubomír 
Vážny trvá na žalobe na súčas-
ného šéfa rezortu Jána Fige-
ľa v súvislosti s informáciami 
o predraženej rekonštrukcii 
priestorov na ministerstve do-
pravy, pôšt a telekomunikácií. 
Figeľ informoval o rekonštruk-
cii priestorov za pol milióna 
eur, pričom len jeden koberec 
mal podľa faktúr stáť takmer 
40.000 eur. Vážny tvrdí, že Fi-
geľ v tejto záležitosti zavádza 
a klame. „Pán Figeľ sa tvári 
ako pravdu milujúci človek, 
ale zavádzal a klamal verej-
nosť v takýchto údajoch,“ 
vyhlásil pre TASR exminister.
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Udalosti, ktoré mohli naplniť tri – štyri 
volebné obdobia a nie jedno jediné. 
Chcel by som zdôrazniť, vážené dámy 
a páni, že v týchto skúškach sme sa 
na nikoho nevyhovárali. Nakoniec, čo 
by nám to pomohlo? 
Napriek tomu – a to sú fakty, teraz ne-
budem používať žiadnu demagógiu, 
že vstup do Schengenu bol prakticky 
zmarený – môžeme predložiť list, kto-
rý sme obdržali v auguste roku 2006 
od Európskej komisie kvôli technickej 
nepripravenosti Slovenskej republiky 
cez vládu. A Slovensko

VSTÚPILo Do SCHENGENu 
ako jedna z najlepšie technicky pri-
pravených krajín. To je holý fakt, 
na ktorom sa nedá nič zmeniť. Holý 
fakt je, že opozícia v rokoch 2006 – 
2010 odmietla podať vláde pomoc-
nú ruku pri zavádzaní eura v podobe 
tzv. memoranda o porozumení, ktoré 
vláda podpísala prakticky s každým, 
počnúc študentmi, cez dôchodcov, 
vyššie územné celky, ZMOS alebo 
ktorékoľvek iné inštitúcie. Dnes sa vo 
všeobecnosti Slovensko hodnotí ako 
krajina, ktorá zaviedla euro najhladšie 
spomedzi všetkých členských štátov 
eurozóny. Počas dvoch rokov boja 
proti dôsledkom svetovej hospo-
dárskej krízy, lebo hovoríme o ro-
koch 2008 – 2010, sme dodržali 
základný sľub, a ten bol – nepre-
niesť ťarchu svetovej krízy na ľudí. 
Neprijali sme ani jedno jediné roz-
hodnutie, ktorým by sa znižovali dô-
chodky, nezavádzali sme nové dane 
či poplatky, ani tie, ktoré existovali, 
sme v žiadnom prípade nezvyšovali. 
Napriek tomu – a teraz použijem ofi-
ciálne údaje – má dnes Slovensko

NAJVyŠŠí 
HoSPoDÁRSKy RAST 

v Európskej únii, máme tretí najnižší 
dlh a má priemerný európsky defi-
cit. Toto je výsledok nášho vládnutia. 
Chcem požiadať vládu Slovenskej 
republiky, pani predsedníčku, ktorá 
tu sedí po mojej ľavej ruke, ako aj 
ďalších vysokých predstaviteľov Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky – 
prosím, prestaňte vytvárať o Sloven-
sku falošný a nepravdivý obraz ako 
o krajine, ktorá je rozvrátená, ktorá 
má rozvrátené verejné financie, kde 
takmer zúri nejaká občianska vojna. 
Sami dobre viete, že toto vôbec nie je 
pravda. Keby to tak bolo, Slovensko 
je dnes odkázané na pôžičky z Me-
dzinárodného menového fondu alebo 
na rôzne mechanizmy pomoci, ako 
dnes vidíme napríklad v súvislosti s ta-
kými štátmi, ako je Grécko. Prestaňte 
sa, prosím vás o to v dobrom, vážené 
dámy a páni, vyhovárať. Bezdôvod-
ne neočierňujte Slovensko, neber-
te ľuďom nejakú mieru sebadôvery, 
ktorú ľudia na Slovensku potrebujú, 

lebo sú ťažké časy kvôli svetovej hos-
podárskej kríze. A nerobte to najmä 
preto, aby ste si pripravovali pôdu na 
prijímanie rozhodnutí, ako je privatizá-
cia, lebo idete privatizovať – máte to v 
programovom 

VyHLÁSENí VLÁDy, 
ako je liberalizácia, lebo idete dere-
gulovať. 
Ak je Slovenská republika krajina s 
najvyšším hospodárskym rastom, 
tretím najnižším dlhom a priemerným 
deficitom v rozvrate, ako to tvrdíte nie-
koľko mesiacov, mali ste teda pred-
ložiť programové vyhlásenie vlády, 
ktoré ponúkne riešenie na nápravu 
rozvratu Slovenskej republiky, roz-
vratu verejných financií a takmer 
občianskej vojny, o ktorej ho-
voríte, že sa na Slovensku deje. 
Konštatujem, že v predloženom 
programovom vyhlásení vlády nič 
také nie je. Sami teda predkladáte 
písomný dôkaz, že vaše obvinenia 
o stave Slovenskej republiky boli 
a stále sú nepravdivé. 
Najlepšie slová sú skutky. Potrebuje-
me spoločne, vážená pani predsed-
níčka vlády, postupovať proti dôsled-
kom svetovej hospodárskej krízy. Tu 
ponúkame pomocnú ruku. Hovorím 
to 

V MENE CELÉHo KLuBu 
strany Smer – Sociálna demokracia, 
pokiaľ pôjde o dôsledky svetovej hos-
podárskej krízy a prídete s návrhmi, 
ktoré budú pomáhať Slovensku a 
ľuďom, Smer - sociálna demokracia 
takéto návrhy a opatrenia určite pod-
porí. 
od roku 2008, keď začala kríza, 
až do 2010 som opakovane vyhla-
soval, že oponentom vlády nie je 
opozícia. že najväčším nepriate-
ľom Slovenska je kríza a na tú sa 
treba plne sústrediť. 
Musím s určitou mierou prekvapenia 
konštatovať, že ani obsah programo-
vého vyhlásenia vlády, ale ani vče-
rajšie interpretačné vystúpenie pani 
predsedníčky, lebo to bol určitý vý-
klad Programového vyhlásenia vlády 
Slovenskej republiky, nepriniesli

JASNÚ PREDSTAVu 
čo ďalej so Slovenskom, s tzv. roz-
vratom, o ktorom stále hovoríte, čo 
s krízou. Zato naopak – a už som to 
počul aj teraz dosť prekvapujúco z 
úst pána predsedu Národnej rady – 
je jasne prezentovaná predstava, ako 
kriminalizovať opozíciu, ako naložiť 
s predsedom Najvyššieho súdu pá-
nom Harabinom. To sa nám zdá byť 
na vládnutie trochu málo, aj na obsah 
programového vyhlásenia vlády. 
Nečakal som začiatok diskusie k 
programovému vyhláseniu v štý-
le, ktorý predniesol pán predseda 

Národnej rady Slovenskej republi-
ky ohľadne korupcie a netranspa-
rentnosti. To sme nikdy netvrdili, 
že všetko bolo v poriadku. Snažili 
sme sa veci riešiť. Ale pýtam sa ešte 
raz, našli niekomu z predstaviteľov 
strany Smer - sociálna demokracia 
účty v švajčiarskych bankách? My 
sme našli predstaviteľom SDKÚ. Pra-
li niekedy predstavitelia strany Smer 
- sociálna demokracia peniaze? Ne-
prali nikdy. Ale sa preukázalo, že pral 
niekto iný. Cesta takéhoto očierňo-

vania a obviňovania bez akýchkoľvek 
dôkazov nikam nevedie. 
My sme predkladali veľmi jasné dôka-
zy o veciach, ktoré čosi potvrdzovali, 
ale ja naozaj touto cestou ani pri mo-
jom vystúpení nechcem ísť. Musím sa 
ohradiť 

PRoTI SPôSoBu VySTÚPENIA 
pána predsedu Národnej rady Slo-
venskej republiky, ktorý udal určitý 
tón diskusie počas dnešnej schôdze 
Národnej rady. Opätovne zdôrazňu-
jem, pani predsedníčka, ponúkame 
pomocnú ruku v boji proti kríze. 
Hovoríte teda o rozvrate Slovenska, 
čo je podľa môjho názoru výraz, ktorý 
vyžaduje urgentné konanie, urgent-
nú akciu. Hovoríte o rozvrate ve-
rejných financií už dlhé mesiace, 
dlho naznačujete iné katastrofic-
ké scenáre v hospodárskej alebo 
sociálnej oblasti. Po skončení tejto 
schôdze, možno to bude v piatok, 
možno to bude v utorok, ste zvolali 
alebo zvolávate ďalšiu schôdzu Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky, kto-
rá by teda mala prirodzene 

REAGoVAť uRGENTNE 
na vami hodnotenú kvalitu Sloven-
ska. Ak teda sme v rozvrate, ak sú v 
rozvrate verejné financie, očakávam, 
že hneď na ďalšej schôdzi Národnej 
rady predložíte nejaké návrhy, ktoré 
budú na tieto vaše tvrdenia reagovať. 
Ak dovolíte, prečítam vám program 
tej urgentnej schôdze Národnej rady 
Slovenskej republiky a pýtam sa, čo 

to má spoločné s rozvratom a s roz-
vrátenými verejnými financiami? 
Prvý bod programu – novelizácia 
trestného poriadku. Ďalší bod – or-
ganizácia činnosti vlády a ústrednej 
štátnej správy, znovu vytvárate mi-
nisterstvo životného prostredia. Ďalší 
bod – chcete 

ZMENIť ÚSTAVu 
Slovenskej republiky vo vzťahu k imu-
nite poslancov. Prosím vás, čo má 
toto spoločné s rozvrátenými verej-

nými financiami? Jednoducho, sami 
neustále podávate ďalšie a ďalšie 
písomné dôkazy, že to, čo ste tvr-
dili pred voľbami a to, čo tvrdíte 
aj teraz, nie je absolútne žiadna 
pravda. 
Krátko po vzniku novej vládnej koalí-
cie ste odmietali konštatovania, že na 
Slovensko prichádza v podstate šesť-
koalícia a nie štvorkoalícia. Po pod-
písaní zvláštnej dohody v politickej 
strane SaS máme faktickú päťkoalí-
ciu. Vznik šesťkoalície je čo, otázkou 
času? Kedy jednoducho sa stane to, 
že ďalšia skupina, ktorá bola zarade-
ná do politickej strany, si postaví 

SVoJu VLASTNÚ 
politickú platformu a bude tvoriť šiesty 
článok tejto vládnej koalície? 
Ako má Slovensko reagovať na krízu 
pri takejto zvláštnej konglomerácii 
politických strán, hnutí a dovolím si 
povedať aj výraz – voľnomyšlienká-
rov niektorých, ktorí sú súčasťou tejto 
vládnej koalície?
Pani predsedníčka vlády, chcem 
vás požiadať o vyjadrenie počas 
vašej odpovede alebo diskusie 
na oprávnené obavy, ktoré máme 
predovšetkým v strane Smer - So-
ciálna demokracia, v súvislosti so 
zvláštnou dohodou, ktorá bola 
podpísaná v politickej strane SaS. 
V nej bude zrejmé, že došlo k abso-
lútnemu obratu postov bez toho, aby 
boli naplnené akékoľvek požiadavky. 
Je úplne zrejmé, že to bola vyhlasova-
ná vzájomná nedôvera a potom zrazu 

o niekoľko dní to bola vzájomná dô-
vera. A ako dôvod tejto dohody je 
prezentovaná aktualizácia progra-
mového vyhlásenia vlády, čo aj vy, 
pani predsedníčka, musíte vedieť, 
že je číry politologický nezmysel. 
Nie je možné aktualizovať progra-
mové vyhlásenie vlády. Pán Matovič, 
teraz povedala pani predsedníčka 
vlády, že to je číry nezmysel, ak ste 
dobre počuli. Tak potom o čo tu išlo, 
o aký nezmysel, o akú tajnú politic-
kú dohodu? Na čo sa tu hráme? Tak 
teda povedzte, čo bolo obsahom tej 
dohody? Prečo ste pristúpili po troch-
štyroch dňoch 

VEľMI SILNýCH SLoV 
na adresu vlády, že pani predsedníč-
ka vlády a vláda nemá vašu dôveru, vy 
nemáte žiadnu úctu k nim. Zrazu ho-
voríte, že sa vzdáte mandátu, keď odí-
dete z konkrétnej politickej strany. Čo 
je za tým? Chcem vás poprosiť, pani 
predsedníčka vlády, o vyjadrenie. 
Naozaj to vyvoláva veľké obavy 
– čo to je za mechanizmus, ktorý 
sa zaviedol tri týždne po zosta-
vení vlády, že na základe takých-
to tajných zmlúv niekto chce na 
Slovensku vládnuť? Vážená pani 
predsedníčka, úprimne a osobne 
poviem, že vám nezávidím pyramí-
du, na vrchole ktorej stojíte. Je to 
ale vaše slobodné rozhodnutie vyliezť 
na vysoký strom, ktorý je niekoľkokrát 
zhnitý a podpílený. Rozhodnutie s pl-
nou zodpovednosťou za možný vývoj, 
ktorý môže prísť vďaka tejto politickej 
nestabilite.

RIZIKÁ 
PoLITICKEJ NESTABILITy 

sú u nás, vzhľadom na krízové ob-
dobie, mimoriadne vysoké. Ak do-
volíte, dovolil som si toto hodnotenie 
politickej stability aj preto, lebo som 
bol predsedom vlády – jednej z naj-
stabilnejších vládnych koalícií v celej 
histórii Slovenskej republiky. Naozaj 
tá vládna koalícia nemala problémy 
tohto rázu, tohto typu, ako to vidíme 
teraz. 
Vážené dámy a páni, Programové 
vyhlásenie vlády Slovenskej re-
publiky je pre nás nedôveryhod-
né. už viackrát sme ho označili 
za generálny podraz na voličoch, 
pretože pri zbežnom porovnaní 
programového vyhlásenia a vo-
lebných programov strán vládnej 
koalície je zrejmé, že obsah vo-
lebných programov bol bezprece-
dentne odignorovaný. No, asi by 
som sa necítil príjemne, keby som 
bol teraz v koži KDH alebo v koži 
SaS, pretože tam nie je prakticky 
nič z týchto programov, ktoré boli 
prezentované pred voľbami. 
Podraz podľa nás spočíva predo-
všetkým v tom, že strany vládnej ko-
alície 

SoCIÁLNyM PoPuLIZMoM 
a širokým záberom – od legalizácie 
marihuany, až po zmluvu s Vatikánom 
– chceli osloviť čo najviac voličov, 
pričom si uvedomovali, že pri reál-
nom vládnutí ani sociálna politika, ani 
extrémne návrhy, ako je legalizácia 
marihuany alebo zmluva s Vatikánom 
nemôžu byť, vzhľadom na hodnotové

Pokračovanie na 6. strane

Z vystúpenia podpredsedu Národnej rade SR Roberta FICA v parlamentnej debate 4. augusta 2010

Programové vyhlásenie Vlády SR je nedôveryhodné
Nová vláda preberá exekutórne právomoci v období doznievania 
dôsledkov svetovej hospodárskej krízy. Krízy, ktorá logicky poško-
dila aj našu krajinu. Kríza v plnej sile vypukla pred dvoma rokmi, v 
čase, kedy dominantnou vládnou stranou na Slovensku bola Soci-
álna demokracia. žiadna politická sila nebola v novodobej histórii 
slovenskej politiky vystavená takým skúškam, ako práve Sociálna 
demokracia. Svetová hospodárska kríza, nevídaná plynová kríza – s 
takou krízou sa nestretla žiadna vláda od roku 1989. Kríza, ktorá 
mala vážne dôsledky na slovenské hospodárstvo. Ale boli sme vy-
stavení aj takým skúškam, ako bolo zavedenie spoločnej európskej 
meny alebo vstup do Schengenu. 

Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, pani 
predsedníčku, ako aj ďalších vysokých predsta-
viteľov Národnej rady Slovenskej republiky – pro-
sím, prestaňte vytvárať o Slovensku falošný a ne-
pravdivý obraz ako o krajine, ktorá je rozvrátená, 
ktorá má rozvrátené verejné financie, kde takmer 
zúri nejaká občianska vojna. 
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Dokončenie z 5. strany
vybavenie koaličných strán, súčas-
ťou programového vyhlásenia vlády. 
Veď vy ste to už museli vedieť vtedy, 
keď ste to dávali do svojich volebných 
programov, že to je v podstate niečo, 
čo nemôže byť súčasťou programo-
vého vyhlásenia, ak budete súčasťou 
vládnutia na Slovensku.
Programové vyhlásenie vlády je 
pre nás nedôveryhodné preto, 
lebo obsahuje záväzky, na ktoré 
vládna koalícia nemá silu. Ja sa 
už ani neviem dorátať tých návr-
hov ústavných zákonov, pretože 
ak podrobne čítame programové 
vyhlásenie vlády, sú tam niektoré 
návrhy zákonov, ktoré neoznačuje-
te ako návrhy ústavných zákonov, 
ale je úplne evidentné, že musíte 
pristúpiť k zmene buď Ústavy Slo-
venskej republiky alebo niektorých 
iných ústavných zákonov. Čiže 
možno, že ich je ešte viacej, ako 
sme pôvodne hovorili, že ich je 
deväť. Pýtam sa, ako chcete naplniť 
tento záväzok? Čo potom poviete? 
Predložíte

 NÁVRHy ZÁKoNoV, 
ktoré vám neprejdú a poviete verej-
nosti, no, my sme chceli, ale tá zlá 
opozícia, to zlý Smer - Sociálna de-
mokracia nám nedovolili naplniť naše 
programové vyhlásenie? To sa vari 
nebudete vyhovárať na opozíciu, že 
nie ste schopní splniť svoje vlastné 
programové vyhlásenie. Bolo treba 
postupovať úplne inak. 
Ak ste chceli tieto návrhy ústavných 
zákonov dať do programového vyhlá-
senia vlády, mali ste rokovať a pýtať sa 
či je alebo nie je podpora na takéto 
zákony. A možno by sme sa boli na 
niečom dohodli. No ale vy ste neprišli 
ani na formálne rokovania, vy ste ne-
prišli ani na rokovania o eurovale, ani 
o Grécku. Takže nesiete si plnú zod-
povednosť za ústavné zákony, ktoré 
ste predložili do programového vyhlá-
senia vlády.
Programové vyhlásenie vlády je 
pre nás nedôveryhodné aj preto, 
lebo občania boli dlhé mesiace 
doslova zaplavovaní ponukami 
na kvalifikovanejšie riešenie do-
padov finančnej a hospodárskej 
krízy. Vládny program však okrem 
rozptýlených konštatačných slov 
alebo viet neobsahuje ani len malý 
odstavček, venovaný téme kríza. 
To nie je žart, to je holý fakt. Prosím 
vás, nájdite si to tam, ukážte mi to, bu-
dem veľmi rád s vami o tom diskutovať. 
Rovnako vo vládnom programe nie 
je obsiahnutá komplexnejšia pred-
stava o zvyšovaní kvality života na 
Slovensku ako slogany bilbordovej 
kampane. 
Ako som už uviedol, najväčšou marke-
tingovou témou bola a stále je 

PRoBLEMATIKA STAVu 
verejných financií. Človek mal práve 
tu očakávať najväčšiu katastrofu a byť 
podnietený k zmene volebného sprá-
vania. Veď predsa charakteristickými 
pomenovaniami nášho pôsobenia vo 
vláde bolo, že ideme gréckou cestou, 
že to je rozvrat verejných financií, že 
štát skončil. V programovom vyhlásení 
vlády však nie sú vôbec žiadne opatre-
nia, ktoré by tomuto nasvedčovali. 
Človek zároveň očakával riešenia si-
tuácie, čo však v časti programové-
ho vyhlásenia, venovaného verejným 
finan ciám, nenájdeme. Znížiť deficit 
verejných financií do roku 2013 pod 3 
percentá hrubého domáceho produk-

tu – tento cieľ sa snažíte dosiahnuť 
takýmito záväzkami – a teraz dobre 
počúvajte. Citujem: „Pre Slovensko 
je veľmi dôležité zastaviť zadlžo-
vanie budúcich generácií. Znižo-
vanie deficitu bude vláda realizo-
vať opatreniami na strane príjmov 
aj výdavkov. Vláda urobí poriadok 
vo verejných financiách. Vláda 
zvýši transparentnosť verejných fi-
nancií.“ – Toto akože je odpoveď na 
dosiahnutie 3-percentného deficitu v 
roku 2013? 

To JE VARI žART. 
A to nie je odpoveď, to sú obyčajné 
všeobecné deklarácie, ktoré nikomu 
nič nehovoria a nie sú schopné znížiť 
deficit na úroveň, o ktorom teraz ho-
vorím. Programové vyhlásenie neod-
povedá ani len na základné otázky. 
Aké nástroje na zníženie deficitu vláda 
použije? Pani predsedníčka vlády, po-
prosím vás o odpovede na tieto otáz-
ky – aké nástroje chcete použiť na 
zníženie deficitu, keď v programovom 
vyhlásení vlády nie je nič? Alebo zase 
ideme tou istou cestou, že rozpráva-
me ako pred voľbami – o marihuane, 
o Vatikáne, ale potom je po voľbách, 
zvyknite si, nebude nič? Čo znamená, 
teraz rýchlo schváliť programové vy-
hlásenie vlády a môžeme teda očaká-
vať v septembri alebo v októbri naozaj 

NIEČo RADIKÁLNE, 
pokiaľ ide o peniaze? Čiže, pýtame 
sa, aké nástroje chcete použiť? Chce-
me to vedieť, lebo sme sociálnode-
mokratická opozícia a chceme chrá-
niť hodnoty, na ktorých je táto strana 
postavená. Pokiaľ ide o náš pohľad, 
veľmi nás mrzí, vážená pani predsed-
níčka vlády, že ste úplne rezignovali 
na veľké verejné investície vo vašom 
programovom vlády. Pretože môžeme 
čítať programové vyhlásenie v časti 
diaľnic zhora, zdola, zboku, sprava, 
zľava – ako len chceme, je úplne evi-
dentné, že chcete predovšetkým pre-
hodnocovať a analyzovať. Slovensko 
nepotrebuje prehodnocovať a ana-
lyzovať, Slovensko potrebuje stavať 
diaľnice. Najdrahšie diaľnice sú tie, 
ktoré sa nestavajú.
My sme to otvorene priznali, kríza 
nám vzala 18 mesiacov. osemnásť 
mesiacov sme sa s bankami snažili 
dohodnúť a nájsť riešenie finanč-
ného krytia PPP projektov. Poda-
rilo sa nám PPP projekt ne ceste 
medzi Nitrou a Zvolenom dotiah-
nuť tak ďaleko, že bol v roku 2009 
vyhlásený za najlepší infraštruk-
turálny projekt roku 2009 v celej 
Európe. Tak asi nebol až tak zle 
urobený. 
Pred finančným uzatvorením je te-
raz druhý balík – hovoríme o Dubnej 
Skale až po Košice. Verím, že vaša 
vláda, pani predsedníčka, nezastaví 
tento proces a že sa bude stavať aj 
táto diaľnica. Lebo keď nebudeme 
mať veľké verejné investície, tak ako 
ste odpískali aj Jaslovské Bohunice – 
nový atómový zdroj, ako ste odpískali 
širokorozchodnú, veľmi ťažko sa bude 
štartovať hospodársky rast. Mimocho-
dom, k tej širokorozchodnej – chcem 
vás poprosiť, pani predsedníčka, po-
zrite si vyjadrenia maďarského pre-
miéra pána Orbána, čo povedal na 
širokorozchodnú. Povedal – beriem 
všetkými desiatimi. 
Takže Slovensko zase bude úplne vy-
radené zo všetkého a Rakúsko, Ma-
ďarsko, Ukrajina zabezpečia prepoje-
nie západu a východu bez Slovenska.
Podľa mňa, z číro ideologických dôvo-

dov odmietate tento projekt a nepoze-
ráte sa naň pragmaticky racionálne. 
Je to vaše rozhodnutie, my ho reš-
pektujeme. Je to veľká tragédia, veľká 
škoda, že odmietate veľké verejné in-
vestície na Slovensku. Aj preto budete 
mať problém s hospodárskym rastom. 
Dovoľte mi, aby som sa preto sto-
tožnil s názormi analytikov pri vše-
obecnom hodnotení predloženého 
programového vyhlásenia, podľa 
ktorých programové vyhlásenie je 
v príkrom rozpore s predvolebnými 
sľubmi a neobsahuje merateľné 
ukazovatele pre hodnotenie plne-
nia záväzkov vlády.
Praktické smerovanie hospodárskej 
politiky, vytvárania podnikateľského 
prostredia na úkor istôt a rozvoja ob-
čanov – to všetko v konečnom dôsled-
ku 

SMERuJE PRoTI ľuďoM, 
vrátane bežného príslušníka strednej 
vrstvy, o ktorom toľko v programovom 
vyhlásení vlády hovoríte. 
Rovnako uhladený výraz – citujem: „...
zaviesť pružnejšie pracovné vzťa-
hy“ občania veľmi dobre poznajú z 
volebného obdobia rokov 2002 – 
2006, ktorý znamenal zníženie pra-
covnoprávnej ochrany na minimum a 
nepredstavoval alternatívu pre ľudí v 
práci, žijúcich v európskom priestore. 
Alebo volebná rétorika: „Zachráni-
me bratislavské letisko a Cargo...“ 
zmenou na veľmi opatrný termín 
vo vládnom programe „vstup stra-
tegického investora.“ Prosím vás, 
na čo sa hráme? 
Však dobre vieme, že idete privatizo-
vať. Tak tam teda napíšte, otvorene 
povedzte verejnosti, že po tom, čo vlá-
da Smeru, Slovenskej národnej strany 
a HZDS zainvestovala miliardy korún 
do rekonštrukcie bratislavského letis-
ka, idete ho predať. 

PoVEDZTE, žE IDETE 
PREDAť CARGo. 

Povedzte, že idete predať všetko 
ostatné, čo má akú-takú hodnotu a 
neskrývajte sa za slová – zachráni-
me bratislavské letisko. A pred kým 
ho chcete, prosím vás, zachraňovať? 
Zachránime Cargo – pred kým chce-
te zachraňovať to Cargo? Pred kým 
chcete zachraňovať SAD-ky, pred 
kým chcete zachraňovať teplárne, do 
ktorých sa nainvestovali miliardy eur 
dohromady, ak to zoberiem vrátane 
celého Slovenska? Nehovoriac o tom, 
že chcete privatizovať v období krízy, 
kedy je trhová cena najnižšia. 
Programové vyhlásenie vlády, vážené 
dámy a páni, potvrdzuje, že na Slo-
vensku nastúpila skutočná pravicová 
vláda. Ja to nepoužívam ako výraz ex-
presívny alebo výraz, ktorý má niečo 
znehodnocovať. Slovenská politická 
scéna sa rozdelila. Rozdelila sa na 
vnímanie pravicové, liberálne, a ur-
čite vnímanie stredoľavé. A vy ste sa 
týmto programovým vyhlásením jasne 
prihlásili k pravicovosti so všetkými prí-
stupmi, hodnotami a postojmi, ktoré 
sú 

TyPICKÉ PRE STRANy 
konzervatívneho a neoliberálneho 
typu. Na tomto konštatovaní nezme-
ní nič, ani snaha dať nejaký sociálny 
šál – nejako pekne obliecť toto celé 
programové vyhlásenie, ktoré je nedô-
veryhodné aj preto, lebo vládna koa-
lícia od prvých dní svojho pôsobenia 
robí presne niečo iné, ako deklarovala 
– či už pred voľbami, alebo deklaruje 
teraz. 

Možno by som použil iba dva príklady. 
Vy ste včera tiež, pani predsedníčka, 
použili príklad s Kolumbiou. Celkom 
sme tomu nerozumeli, ale pravdepo-
dobne 

To JE NEJAKÁ NÁHRADA 
za to, že v programovom vyhlásení 
vlády nie je marihuana. Chcel by som 
použiť dva príklady – oblasť transpa-
rentnosti. Stále hovoríte o tom, že tre-
ba byť transparentný, transparentne a 
transparentný. Tak sa teda pýtam, čo 
také tajné idete prerokovávať vo vláde, 
keď tam nechcete ani generálneho 
prokurátora, nechcete tam ani šéfa 
Sociálnej poisťovne? 
Pani predsedníčka vlády, v mojej 
vláde sedel riaditeľ, predseda Šta-
tistického úradu Slovenskej repub-
liky pán Mach. A pán Mach, pokiaľ 
viem, bol vo vrcholových orgánoch 
Kresťanskodemokratického hnutia. 
A vôbec to nikomu nevadilo. Bol pri 
všetkých závažných rozhodnutiach a 
rozhovoroch vlády, ktoré sme viedli. 
Čoho sa bojíte? O akej transparent-
nosti potom hovoríte, keď sa bojíte 
mať aj generálneho prokurátora na 
rokovaní vlády Slovenskej republiky? 
To je niečo, čo je pre nás absolútne 
nepochopiteľné. Čo je transparentné, 
pani predsedníčka vlády, na tej doho-
de, ktorú 

PoDPíSALA SKuPINA 
poslancov s vedením jednej politickej 
strany? Tam som vás požiadal o odpo-
veď a privítal by som, keby ste na to 
naozaj reagovali. Rovnako použijem 
druhý príklad, keď ste stále hovori-
li, že má nastúpiť vláda odborníkov, 
ľudí, ktorí sa absolútne vyznajú. Pani 
predsedníčka, toto nebude osobná 
poznámka, ktorú robím, lebo sa ne-
chcem nikoho osobne dotknúť, ja ľudí 
nepoznám po stránke charakterovej a 
osobnej. Ale ako sa môže stať, že mi-
nistrovi obrany dáte podmienku, že sa 
má naučiť do októbra angličtinu? A čo 
to je absolventská stáž – byť členom 
vlády, alebo čo to vlastne je? 
Vážená pani predsedníčka vlády, 
včera ste použili vo svojom vystú-
pení, ktorú som pozorne počúval, 
výraz, že dochádza k zásadnej 
zmene vládnutia. Ak som zle zaci-
toval, ospravedlňujem sa. Ale mys-
lím, že „zásadná zmena“ ako slová 
boli použité v súvislosti s vládnu-
tím. Áno, poďme si teraz úplne na 
záver povedať, či prichádza zásadná 
zmena vládnutia, alebo neprichádza. 
A neviem, či 

VEDoME ALEBo NEVEDoME 
– možno by ste mali hovoriť so svojimi 
poradcami, lebo niekedy vám dávajú 
informácie, ktoré vás postavia do zlé-
ho svetla. 
Hovoríte o tom, že treba pustiť nové 
subjekty na trh so zdravotníckou sta-
rostlivosťou. Vy dobre viete, čo to 
bude znamenať. Znamená to opäť 
menej peňazí pre nemocnice, preto-
že to bude prerozdeľovať a bude treba 
dávať peniaze ďalším a ďalším a ďal-
ším zdravotníckym zariadeniam, pre-
dovšetkým súkromného charakteru. 
Hovoríte o liberalizácii osobnej želez-
ničnej dopravy. Čo to je? Liberalizácia 
osobnej železničnej dopravy znamená 
vstup zahraničných partnerov na úze-
mie Slovenskej republiky a poskyto-
vanie osobnej železničnej dopravy? 
Možno, že aj tu by som čakal nejaké 
vysvetlenie zo strany vládnej koalície. 
Hovoríte o liberalizácii energií. Bolo 
také, dúfam, že to bolo nešťastné vy-

hlásenie alebo nejaký prešľap, keď mi-
nister hospodárstva povedal, že jeho 
nezaujímajú už stabilné ceny energií. 
Ak to tak nie je, tak by bolo dobre, aby 
to vyvrátil, pretože si myslím, že ak 
má niečo štát zaujímať, sú to stabilné 
ceny energií. A prosím, pozrite sa na 
štyri roky – rokov 2006 – 2010, ako 
sa vláda, v ktorej bol Smer, správala 
vo vzťahu k energiám. To bola zodpo-
vedná politika voči ľuďom. A nikto o 
nič neprišiel, ani podniky a v žiadnom 
prípade nie ľudia. Takže, vážená pani 
predsedníčka, ak ste hovorili o zásad-
nej zmene vo vládnutí, 

ZÁSADNÁ ZMENA 
vo vládnutí je táto: privatizácia, libe-
ralizácia, deregulácia, oslabenie so-
ciálneho štátu. – Máme právo toto 
konštatovať na základe dôkladnej a 
dôslednej analýzy programového vy-
hlásenia vlády, ktoré ste predložili a o 
dôveru, v rámci ktorého sa uchádzate. 
Vedomí si záväzku, vážené dámy 
a páni, ktoré má poslanecký klub 
strany Smer – sociálna demokra-
cia voči takmer 35 percentám 
ľudí, ktorí nám dali podporu v po-
sledných voľbách, vedomí si toho, 
aké hodnoty vyznávame a ako je 
politická scéna rozdelená, posla-
necký klub strany Smer – sociálna 
demokracia nepodporí predložené 
programové vyhlásenie a preto ani 
nezahlasuje za vyslovenie dôvery 
vláde Slovenskej republiky. 
Od začiatku však dodržíme sľub, že 
budeme tvrdou, ale konštruktívnou 
opozíciou. Znovu podávam ruku na 
opatrenia, ktoré sa týkajú hospodár-
skej krízy a jej dôsledkov, ktoré treba 
riešiť. Na to sa treba sústrediť a nie na 
kriminalizáciu opozície a na všelijaké 
tie figové listy, ktoré ste ponastavovali 
pomerne často v programovom vyhlá-
sení. Za účelom odstránenia aspoň 
niektorých zásadných a systémových 
nedostatkov programového vyhláse-
nia poslanecký klub predloží v pléne 
NR SR pozmeňovací návrh na dopl-
nenie návrhu uznesenia a navrhneme, 
aby Národná rada požiadala vládu o 

ďALŠIE RoZPRACoVANIE 
a tým aj zohľadnenie takých skutoč-
ností vo svojej činnosti, akými sú re-
alizácia stratégie Európa 2020 v pod-
mienkach slovenskej republiky. Tam 
nič nemáte! Európska únia ide prijímať 
vážny dokument a v podstate sa touto 
témou ani nezaoberáte! 
Ďalšie opatrenia v boji proti dopadom 
hospodárskej krízy. Systémové rie-
šenie problematiky rozvoja zamest-
nanosti a formy nových pracovných 
miest. Komplexný pohľad na otázky 
kvality života na Slovensku. Program 
podpory a ochrany starších ľudí. A 
nakoniec analýza niektorých rizík, vy-
plývajúcich z programového vyhláse-
nia. Tento pozmeňujúci návrh bude 
podaný počas samotného rokovania 
Národnej rady. 
Vážený pán predseda NR SR, váže-
né dámy a páni, pani predsedníčka 
vlády, členovia vlády, želám obča-
nom Slovenskej republiky vládu, 
ktorej činnosť by mohli považovať 
za dobrú a správnu. Vládu, ktorú by 
akceptovali a rešpektovali. už pred-
ložené programové vyhlásenie veľa 
naznačuje, či uvedené želanie napl-
ní alebo nenaplní. 
Programové vyhlásenie vlády je však, 
podľa nás, písomný a podpísaný dô-
kaz subjektov vládnej koalície, akou 
cestou sa Slovensko vydalo. A my s 
takouto cestou súhlasiť nemôžeme. 

Programové vyhlásenie vlády SR je nedôveryhodné
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Škandálne voľby 
predsedu
Nezvolenie Richarda Sulíka v prvom kole za 
predsedu NR SR je len pokračovaním zlého 
žartu, ako možno nazvať vývoj na Slovensku 
po tohtoročných voľbách. Nová vládna koa-
lícia sa totiž mala ujať moci sebavedome a 
isto, nie trápne a v podstate urážlivo k voli-
čom, ktorí očakávali ich sebavedomý nástup 
do úradov. Iveta Radičová síce túto situáciu 
nazvala zlým začiatkom, ktorý vraj znamená, 
že všetky ďalšie kroky budú už úspešné, ale 
na túto situáciu žiadne porekadlá neplatia. 
Ak je v koaličnej zmluve možnosť jej otvore-
nia každý rok, zdá sa, akoby každý rok sa 
mali dohadovať, či budú ešte vládnuť a komu 
čo za to zaplatia. Dnes je jasné, že rovnako 
nejednoznačný je aj ich nástup k moci. Tak-
že sa zdá, že nezvolenie šéfa SaS do funkcie 
predsedu parlamentu v prvom kole, je signi-
fikantným znakom celého ďalšieho vývoja 
na Slovensku. Možno sa dokážu dohodnúť 
hneď len na výmenách štátnych úradní-
kov, či na písaní čiernych kníh, čo robili aj 
po voľbách v roku 1998. Isté je, že takéto 
opatrenia spoločnosti vôbec nepomôžu, ale 
posunú ju naopak o veľa rokov dozadu. Je-
diný predseda KDH povedal pravdu, že 75 
poslancov nie je väčšina. Táto pravda z úst 
Jána Figeľa znie zaujímavo, ak si uvedomí-
me, že vtiahol vlastnú stranu do koalície, kto-
rá má príliš veľa rozporov práve so snahami 
jeho strany. Nuž uvidíme, dokedy mu táto 
pravdovravnosť vydrží.

VýPREDAJ 
PoSLANECKEJ CTI?
Iveta Radičová oznámila, že za reprezentantov jej 
vlády sa nemusia občania hanbiť. Nuž poďme po 
poriadku. Mať na čele diplomacie expremiéra, 
za ktorého vlády nebola vyšetrená prvá politická 
vražda v dejinách Slovenska, nie je žiadnou cťou. 
V roku 1999 bol zastrelený trojnásobný bývalý 
minister Ján Ducký. Za vlády Mikuláša Dzurindu. 
Toho istého, ktorý je dnes ministrom zahranič-
ných vecí. Slovensko sa zrazu začalo podobať na 
šialený Balkán. Za Dzurindovej vlády sa hovorilo 
o údajnom vrahovi, že to bol tajný generál KGB 
a nakoniec sa ukázalo, že spomínaný podozrivý 
by musel byť v tejto komunistickej sovietskej tajnej 
službe už ako štrnásťročný, aby to stihol za svoj 
život.
Nakoniec, usvedčenia vraha či vrahov sme sa 
nedočkali, akurát iba silných rečí, že sa budú 
termovíziou vykopávať rôzne tajné hroby. A 
nezistilo sa nič. Akurát rok na to sa za Dzurin-
dovej vlády otvárali výbušninou otvorené dve-
re na dome bývalého trojnásobného premié-
ra. A Vladimír Mečiar bol vyvedený policajtmi 
ako zločinec a odvezený na výsluch, z ktoré-
ho ho prepustili, ba neskôr zrušili celé stíha-
nie s odôvodnením, že sa trestný čin nestal. A 
teda naháňali a predvádzali ho zbytočne.
Rovnako za Dzurindovej vlády bol 14 krát stíhaný 
ďalší predstaviteľ Mečiarovej vlády, aby sa nako-
niec súdy rozhodli jeho stíhanie zastaviť s odô-
vodnením, že nedošlo ani v jednom z prípadov 
k trestnému činu. A podobne rozhodol v troch 
prípadoch aj Európsky súd pre ľudské práva. Po-
dobný politický pohon nezažila žiadna strana a 
žiadni predstavitelia politiky na Slovensku po roku 
1989. Nečudo, že v tohtoročných voľbách obča-
nia podľahli mediálnemu pretlaku a tesne neposu-
nuli túto stranu do parlamentu. Taká je slovenská 
historická skúsenosť. Kto pomohol slovenskému 
národu, ťažko sa dočkal vďaky a porozumenia. 
Predstavitelia, ktorých mená sú spojené s 
týmito pohonmi, sú dnes v Radičovej vláde. 
A byť na nich hrdí? Prípadne sa nehanbiť? 
Ako sa to dá? Veď zatiaľ, čo boli zakladatelia 
štátu prenasledovaní, šialene sa privatizoval 
strategický majetok Slovenska za čias mak-

roekonóma Ivana Mikloša. Namiesto ôsmich 
rozpočtov za roky 1998 až 2006, mali k dis-
pozícii vlastne deväť, ak berieme do úvahy 
zisk z výpredaja monopolných podnikov v 
podobe 350 miliárd korún, ale aj tak peňa-
zí nebolo a dlh Slovenska sa zvýšil dva a pol 
krát. A Mikloš je na čele rezortu financií späť. 
A znova hovorí o chýbajúcich peniazoch...  
Po roku 1998 sa zastavovala výstavba diaľníc. 
Ľudia utekali do zahraničia za prácou. Invalidom 
sa brali dôchodky za čias, kedy Radičová radila 
na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. 
A dnes je premiérka. Je prečo sa na novú vládu 
usmievať? Veď za dve Dzurindove vlády boli ko-
rumpovaní novinári a poslanci sa kupovali priamo 
v parlamente ako v lacnom hypermarkete. To už 
čo bola za demokracia? A aká nás ešte len čaká? 
Budeme opäť svedkami nakupovania poslancov, 
ak by nejakí koalícii chýbali? Prípadne aj horších 
vecí v podobe novej vlny politických kriminalizácií?

Tandem 
Dzurinda - Mikloš
Kto nemal dosť osem rokov vlády Mikuláša 
Dzurindu spolu s Ivanom Miklošom, ten od 
radosti môže vyskakovať. Dzurinda je späť a 
to vo veľkom štýle. Premiérkou je síce Iveta 
Radičová, ale jej pravou a ľavou rukou pria-
mo vo vláde sú Mikloš s Dzurindom. Jeden 
drží kasu, druhý medzinárodné kontakty. Na 
Radičovej je len to, aby sa správne nauči-
la vlastné texty. Vlastné texty znamená, že 
Radičová musí hovoriť to, čo zjavne dosta-
ne predpísané, aby hovorila. Stáva sa z nej 
teda akási svojská hovorkyňa. Z Dzurindu, 
ktorý bol na začiatku príbehu SDKÚ hovor-
com, sa stal premiér. Z premiérky sa zjavne 
stáva hovorkyňa. A tak už Béla Bugár neho-
vorí, že odmieta rokovať s Dzurindom medzi 
štyrmi očami, ako vyhlasoval na sklonku 
jeho vlády v roku 2006. Teraz mu Dzurinda 
ako minister zahraničných vecí vyhovuje. A 
čuduj sa svete, vyhovuje aj Pavlovi Hrušov-
skému. Tento expredseda KDH totiž vyhla-
soval na sklonku Dzurindovej vlády, že Dzu-
rinda je vierolomný človek. A zrazu ako šéf 
diplomacie je po štyroch rokoch v pohode. 
Nuž a keď je späť tandem Dzurinda - Mikloš, 
späť budú aj staré známe spôsoby vládnu-
tia. Môžeme očakávať nové kolo privatizácie 
zvyškov v strategických podnikoch. Zasa 
prídu miliardy do rozpočtu, ale opäť bude 
Mikloš tvrdiť, že si musíme utiahnuť opasky. 
Ako vieme, od januára budú každý rok nové 
balíčky opatrení pre občanov. Prípadne sa 
k verejným zakázkam dostane aj pán pod-
nikateľ, v ktorého tričku Mikloš v minulosti 
bicykloval a s ktorým si tyká. Nebude nič 
zvláštne na tom, ak sa k štátnemu majetku 

dostane trebárs aj Sidónia B., ktorá kedysi 
zlikvidovala sporný dlh SDKÚ.
A nečudo, ak sa k nejakým zakázkam do-
stanú aj pokladníci z káuz prania peňazí 
SDKÚ v zahraničí. Zaujímavé bude, na aké 
kauzy však budú poukazovať médiá? opäť 
sa budú kupovať poslanci? Veď jeden zo 
SaS už o tom hovoril. Aj o tom, aká je cena. 
Prípadne sa budú nakupovať aj novinári? To 
všetko má vo svojej diplomatickej výbave 
totiž Dzurinda dávno pribalené. Z minulosti.

AKo oKLAMAť 
VoLIČoV?
V predvolebnom zápase Vladimír Mečiar opa-
kovane upozorňoval na stav verejných financií. 
Hovoril o tom, že sa bude musieť okamžite po 
voľbách pristúpiť k riešeniu napĺňania kasy So-
ciálnej poisťovne zmenou odvodov do 1. a 2. pi-
lieru. Vtedajšia opozícia 2. pilier urputne bránila 
zubami nechtami.
Po voľbách je všetko inak. Zrazu nová vlád-
na koalícia, zostavená zo subjektov, ktoré 
stáli na barikádach 2. pilieru, hovoria presne 
to isté, čo predseda ľS-HZDS pred voľbami. 
Realita ich dobehla. Stali sa rukojemníkmi 
vlastných vyhlásení aj v prípade ochranného 
valu pre európsku menu. Ten tiež odmietali 
a dnes s ním súhlasia.
A tak vzniká otázka, čo vlastne rozhodli voľ-
by, ak vtedajšia opozícia napádala všetky 
plány starej vlády a dnes prebrali v nových 
pozíciach ich riešenia? Naozaj ide len o 
marketingový ťah ako nalákať voličov hodiť 
do volebných urien ten „správny“ hlas a po-
tom prax rozhodne proti hlásaným ídeám?
Po voľbách prišla v zásade len jedna pozitívna 
správa. A to v postoji nového ministra zahra-
ničných vecí Mikuláša Dzurindu k rozhodnutiu 
Medzinárodného súdneho dvora v Haagu o 
Kosove. Predseda SDKÚ, ktorý rád doteraz 
podliehal zahraničným rozhodnutiam, zra-
zu vyhlásil, že posudok Haagu nebude mať 
dopad na stanovisko Slovenskej republiky k 
jednostranne vyhlásenej nezávislosti Koso-
va. Aj toto vyjadrenie Dzurindu však znie zvláštne 
z úst človeka, ktorý v roku 1999 vo funkcií pred-
sedu vlády SR pomáhal agresii proti Juhoslávii. 
K tej agresii, ktorá priniesla dnes plody v podo-
be dnešného Kosova. Že by Dzurinda medzitým 
zmúdrel? Je možné, že národno - štátne záujmy 
mu iba diktujú tento postoj. Teda prax je viac než 
doterajšie kroky. Ale potom sa vráťme k otázke, 
o čom boli tieto voľby? O tom, že opozícia a 
dnešná koalícia ponúkala nové riešenia? Alebo 
len o tom, ako oklamať voličov?

Po voľbách je všetko 
inak
„Za Fica, podobne ako za Mečiara, sa však 
vláda nielenže nestala lídrom boja proti ko-
rupcii, ale naopak, stala sa generátorom ko-
rupcie,“ napísal Ivan Mikloš v Hospodárskych 
novinách. Novinový papier sa červenať nevie, 
ktovie, či sa vie červenať minister financií? 
Faktom totiž je, že za roky jeho vlády s Miku-
lášom Dzurindom sa privatizoval strategický 
majetok za čudných okolností. Stačí si spo-
menúť na odchod ministra dopravy Gabriela 
Palacku, ktorého konanie oddialilo vstup tre-
tieho mobilného operátora na náš trh. A ná-
sledne musel odísť z kresla ministra. Neskôr 
sa jeho meno skloňovalo v prípadoch čudné-
ho financovania SDKÚ...
Rovnako je faktom skutočnosť, že za mono-
polný majetok Slovensko zinkasovalo podľa 
odhadov médií viac ako 350 miliárd korún, 
takže Dzurindovo - Miklošova vláda mala k 
dispozícii za čas vládnutia nie osem, ale de-
väť rozpočtov. A dlh Slovenska aj tak dva a 
pol krát narástol oproti dlhu, aký bol v čase, 

keď vládu opúšťal v roku 1998 Vladimír Me-
čiar. Ak si k tomu prirátame Miklošovu dovo-
lenku s človekom, ktorý za jeho vlády získaval 
neuveriteľné zmluvy od štátu a aj to, že Mikloš 
bicykloval na pretekoch v tričku tejto firmy, o 
tom, kto to myslí s bojom proti korupcii vážne, 
môžeme pochybovať. Zatiaľ národ sa zabáva 
na videu, na ktorom predseda parlamentu 
komentuje parlamentnú facku. Lenže nejde o 
to, kto komu vylepil a za čo, ale o to, ako sa 
predseda NR SR a SaS na tom zabáva. ľu-
dová tvorivosť sa už pýta, či naozaj máme za 
predsedu parlamentu Richarda Sulíka, alebo 
by mu lepšie slušala prezývka „hulík“?
Veď legalizácia drog bola vo volebnom 
programe tejto strany a toľká zábava pre jed-
nu facku sa môže zdať kde komu podozrivá. 
Ako vieme, „zhulenému“ občanovi je všetko 
smiešne. Aj to, ak mu ukážete iba prst. Nuž, 
zatiaľ sa rozbieha nové kolo privatizácie štát-
neho majetku, hoci strany vládnej koalície 
pred voľbami tvrdili, že nič také nemajú v plá-
ne. Po voľbách je však všetko inak.

MÁME oByČAJNýCH 
AJ BoHÁČoV
Termín bežní ľudia, ktorý zaviedla premiérka Iveta 
Radičová, je zavádzajúci. Balíček opatrení, ktorý 
navrhuje tandem ministrov Ivan Mikloš s Jozefom 
Mihálom sa má totiž dotknúť občanov, ktorí majú 
príjem vyšší ako 418 eur. Radičová pritom bez 
začervenania hovorí, že balíček sa nedotkne níz-
kopríjmových ľudí, ale dotýka sa „vysokopríjmo-
vých ľudí, kde zvyšujeme solidaritu“. Ak zvyšujú 
solidaritu u občanov, ktorí majú príjem nad 418 eur 
a to sú podľa premiérkiných slov vlastne vysoko-
príjmoví ľudia, tak je to už nielen na smiech, ale aj 
do plaču. Postihuje sa totiž jednoznačne chudo-
ba. Mať príjem nad 418 eur nie je ani dvojnásobný 
plat, ktorý kedysi sľuboval v kampani v roku 1998 
Mikuláš Dzurinda. Priemerná mzda na Slovensku 
je okolo 740 eur mesačne. Čiže vládny balíček 
postihuje všetky takto zarábajúce sociálne skupiny 
občanov. Veď ide o sumu, ktorá je takmer dvoj-
násobne vyššia, ako je hranica 418 eur mesačne, 
nad ktorú sa opatrenia dotknú zamestnancov na 
Slovensku. Zmena paušálnych výdavkov pre pod-
nikateľov na jednotnú úroveň sa zasa podľa pre-
počtov denníka Pravda dotkne tých, čo zarábajú 
od 608 eur mesačne. Vieme, ako to na Slovensku 
vyzerá. Zamestnávatelia, aby obišli platenie odvo-
dov podľa návodov ministra Mihála, tlačia na za-
mestnancov, aby si zakladali živnosti. A tak máme 
tisícky živnostníkov takpovediac s lopatou. Ide o 
bývalých zamestnancov, ktorí nanútene, aby si 
udržali prácu, založia živnosť. Tak sa vlastne stanú 
podnikateľmi. Sú v tejto kategórii, aj keď ide vlast-
ne niekedy o obyčajných robotníkov. Bez živnosti 
by však nikde nezískali prácu. A tak si zarábajú 
vlastnou pracovnou silou, hoci sú vedení v kate-
górii podnikateľov. Postih pre nich tak bude veľmi 
bolestný. Nová vláda sa tak znova jednoznačne 
vyfarbuje ako vysoko protisociálna a protiľudová. 
Jej popularita pred voľbami bola dosiahnutá čis-
tým populizmom, z ktorého dnes nezostali ani 
povestné zdrapy. Naopak, pred voľbami z terajšej 
opozície Vladimír Mečiar jednoznačne hovoril o 
potrebných zmenách len v lepšej správe finanč-
ných tokov. Nehovoril o ožobračovaní celých so-
ciálnych skupín. Terajší stav preto logicky hrozí 
sociálnym výbuchom, ak chudobný živnostník 
je podľa premiérky vysokopríjmovým občanom. 
Popri Obyčajných ľuďoch, ktorí sú piatym kolesom 
koalície v rámci poslaneckého klubu SaS a vedie 
ich Igor Matovič, sme sa tak dočkali aj bežných 
ľudí. V definícii bežných ľudí z nich však Radičová 
urobila boháčov, hoci v skutočnosti to môžu byť aj 
občania, ktorí nedosahujú príjem ani vo výške prie-
mernej mzdy. Takáto stratégia vlády preto vyznieva 
veľmi cynicky a pohŕdavo voči skutočnému životu 
skutočne bežného občana.
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Sľuby, klamstvá a činy vládnej koalície

Richard Sulík v hlbokom zamyslení...
FOTO TASR - Štefan Puškáš
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RICHARD SuLíK, 
predseda parlamentu
Dúfam, že sa nám podarí zabezpečiť lepšiu 
budúcnosť pre naše deti. Všetky konflikty v 
minulosti boli vo vecnej rovine a ja sa budem 
snažiť o to, aby aj ostali. Chápem, že vo väč-
šine vecí súhlasní nebudeme, ale myslím, že 
by sme si mohli zachovať kultivovaný prístup. 
osud Slovenska je vo vašich rukách. Na vás 
záleží, či budeme krajinou, kde platia jasné 
pravidlá a netoleruje sa zneužívanie moci, 
alebo či zoberieme ľuďom dôveru v inštitú-
cie tohto štátu. Každý parlament s odstupom 
času získa nejaký prívlastok. Bol by som veľ-
mi rád, ak by sa o NR SR pod mojim vedením 
hovorilo ako o zodpovednej, ktorá zažije me-
nej šarvátok a naopak, zažije konštruktívnu 
politickú debatu a súperenie. To si vyžaduje 
mnoho odriekania, ale ja som presvedčený, 
že sa to podarí. Chcem za nami zanechať 
výsledky, o ktorých občania povedia, že im 
prinesú lepší život na Slovensku. Politická 
agenda našej koalície je iná, ako presadzo-
vala doterajšia vláda. To je úplne pochopiteľ-
né. Napriek tomu verím, že každý z nás bude 
mať záujem o konštruktívne riešenia a želám 
si, aby politické súperenie ostalo v rámci 
slušnosti a neprešlo do osobnej nevraživos-
ti. Funkciu budem vykonávať zodpovedne 
so všetkou vážnosťou a v súlade s ústavou. 
Máme za sebou emotívnu kampaň, no teraz 
na ňu treba zabudnúť a prejsť ku konštruktív-
nej spolupráci.

IGoR MAToVIČ, SaS
Raz, dva, tri. Funguje. Čo je za tým sa pýtate pán 
Fico. Čo je za našou dohodou, dôverou v koalícii. 
Za tým ste vy pán Fico, človek, ktorý sa nehan-
bí opakovane opakovane opakovane bezbožne 
klamať. Vy sa nehanbíte pred celým Slovenskom 
tvrdiť, že ste nepreniesli ťarchu krízy na ľudí? Ja sa 
pýtam pán Fico, kto bude splácať stovky miliárd 
korún dlhov, ktoré ste napáchali? To vari nebudú 
ľudia tejto krajiny? Chápem, ste nešťastný z toho, 
že sme sa vám my štyria nehodili okolo krku. Pán 
Fico, štyri roky ste sa správal ako maximálne ne-
zodpovedný otec, otec, ktorý ako raz v živote ne-
priznal svojej rodine, že míňal 40 percent viac ako 
zarobí v práci. Slovensko ste zruinovali a ľudí ste 
pritom úmyselne klamali a naďalej klamete. Ľudí 
ste pritom úmyselne, dobre, že vám nie je hanba, 
pre mňa ste obyčajný klamár, ktorý by sa mal v 
tichosti modliť v kúte.
Pán minister financií, ja som vás chcel iba 
vlastne takto cez faktickú poznámku vyzvať k 
tomu, aby ste boli iný ako ste hovorili vlast-
ne vy, na konci toho vášho prejavu, že Robert 
Fico nehovorí pravdu. Aby vy ste ju práve, aby 
ste sa nebáli ju hovoriť tú pravdu a práve aby 
ste ju hovorili ľuďom tak, aby ju pochopili. 
Lebo práve Robert Fico zneužíval a zneužíva 
to, že absolútna väčšina ľudí na Slovensku 
nevie čo je to nejaké HDP, nevie čo to je, aký 
je rozdiel medzi 7 percentným deficitom a 8 
percentným deficitom. 
Pani Belousovová, asi nebudete rada tomu čo po-
viem, ale poviem. Najprv, aby som teda poukázal 
na hodnovernosť vašich slov a teda aj ten polhodi-
ny podľa mňa zabitej. Pani Belousovová spamätaj-
te sa prosím vás. Verejne klamete a nehanbíte sa 
za to? Takisto ste hovorili niečo, že niekto zrádza 
nejaké hodnotové vybavenie koaličných strán. 
Ja to otočím, opýtam sa, aké je vaše hodnotové 
vybavenie, ak celé 4 roky ste boli ticho a ani len 
ste nemukli, keď sa tu páchala bezbožným spôso-
bom zlodejina. Viete, ja som tiež kresťan-katolík, 
tak ako ja, vy hovoríte, že ste, ale ja na rozdiel 
od vás si myslím, že povinnosťou politika-kresťana 
je nekryť v prvom rade zlodejov. Na základe toho 
vás vyzývam, aby ste si strhli ten kríž, ktorý nosíte, 
lebo robíte hanbu kresťanom.

IVETA RADIČoVÁ, 
premiérka vlády SR
Vážené dámy, vážení páni, programové vyhláse-
nie vlády Slovenskej republiky chápem ako svoj 

osobný záväzok, že nezodpovednej politike uro-
bíme naozaj koniec. A že sa končí aj doba, keď 
najlepší čas na riešenie akútnych problémov ľudí 
na Slovensku je zajtra, o rok, alebo v budúcom vo-
lebnom období. Som hrdá na to, že vám môžem 
predstaviť programové vyhlásenie, ktoré, dúfam 
spolu s vami, vráti dôveru v schopnosť vlády zlep-
šovať kvalitu života ľudí na Slovensku. 
Ak chceme obnoviť dôveru ľudí k štátu, k jeho 
inštitúciám, k pravidlám, musíme my, politici, 
verejní činitelia, zástupcovia štátnych inštitú-
cií a ďalších orgánov verejnej moci ísť príkla-
dom. Nemôžeme požívať neodôvodnené pri-
vilégiá, napríklad byť chránení poslaneckou 
imunitou za činy, ktoré nijako nesúvisia s čin-
nosťou v zákonodarnom zbore. Nemôžeme 
požadovať od občanov, aby sa v období krízy 
uskromňovali, a pritom zanedbávať potrebné 
uskromňovanie vo fungovaní štátneho apará-
tu a pri odmeňovaní politikov. Navyše, takých, 
ktorí by mali za svoje zlé rozhodnutia platiť, a 
nie brať odstupné.
Zásadným cieľom vlády však naďalej je zníženie 
deficitu verejných financií pod úroveň troch per-
cent hrubého domáceho produktu v roku 2013 
tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky z Paktu 
stability a rastu. Väčšinu opatrení potrebných na 
zníženie deficitu príjmeme s účinnosťou od roku 
2011. Naším cieľom je strednodobo smerovať k 
vyrovnanému rozpočtu. Výrazné zníženie defici-
tu verejných financií umožní, aby vláda začala ku 
koncu volebného obdobia znižovať podiel verej-
ného dlhu na hrubom domácom produkte. Vláda 
presadí zásadnú reformu a zjednodušenie odvo-
dového systému s cieľom zefektívniť tento systém. 
Právnemu a súdnemu systému na Slovensku dô-
veruje ani nie každý tretí občan. Toto je neodpus-
titeľné, priam civilizačné zlyhanie všetkých, ktorí 
sme za tento stav zodpovední. Vláda preto navrh-
ne zmeny, ktoré skúsia navrátiť postupne dôveru 
v súdy, zefektívnia ich činnosť a zlepšia kontrolu 
nad ich rozhodnutiami. A aj tu budú našimi spo-
jencami informovaní občania.
Zmeníme systém správy justičných orgánov 
a zabezpečíme transparentné a verejnosťou 
ľahko kontrolovateľné rozdeľovanie zdrojov 
podľa vopred stanovených kritérií tak, aby 
sa odstránil priestor na vnútornú korupciu na 
súdoch. Navrhneme, aby sudcovia nemohli bez 
uplynutia akejkoľvek lehoty striedať sudcovskú 
funkciu s funkciou vo výkonnej moci, vláda na-
vrhne zmenu predpisov o disciplinárnom konaní 
voči sudcom a zmenu vytvárania disciplinárnych 
senátov, aby boli v opodstatnených prípadoch 
efektívnym nástrojom očisty súdneho stavu. Preto 
bude usilovať o zavedenie disciplinárnych senátov 
systémom náhodného výberu ad hoc zvlášť pre 
každé disciplinárne konanie a umožní občiansku 
kontrolu. 
Presadíme zákonnú povinnosť súdov zverej-
ňovať všetky súdne rozhodnutia na internete 
a postupne vytvoríme podmienky na elek-
tronické nahrávanie všetkých pojednávaní. 
Zabezpečíme, aby mal každý súd svoju inter-
netovú stránku so základnými informáciami 
v jednoducho dostupnej a zrozumiteľnej po-
dobe, ako aj so štatistikou jeho rozhodovacej 
činnosti.
Určíme presné kritériá, proces a dôsledky hod-
notenia práce sudcov s možnosťou straty funkcie 
ak sa preukáže, že sudca stratil odbornú alebo 
morálnu spôsobilosť. Vláda bude presadzovať 
otvorenosť a transparentnosť hodnotenia sudcov, 
vrátane zverejnenia výsledkov a zriadi linku na 
ohlasovanie prípadov korupcie.
Programové vyhlásenie vlády, ktoré predkladám, 
predstavuje zásadnú zmenu politiky. Zásadnú 
zmenu. Našim konečným cieľom nebudú neosob-
né hospodárske ukazovatele, rast HDP, tabuľky, 
indikátory a miery. Toto všetko sú iba nástroje, 
ktorých efektívnosť a užitočnosť zavisí od miery 
spokojnosti a hrdosti na štát, v ktorom spolu žije-
me. Naším cieľom je zlepšovanie kvality života na 
Slovensku. 
Naozaj nezáleží na úlohe štátu v ekonomike? 
Práveže záleží, ale hlavným faktorom úspe-
chu sú základné charakteristiky ekonomiky. 

Inak povedané, štúdia naznačuje, že úspešné 
môžu byť rôzne modely založené na trhových 
princípoch , avšak nie je jedno, akou cestou 
sa ktorá krajina vydá. V spoločnostiach s 
vyššou ekonomickou úrovňou, s nízkou mie-
rou korupcie a šedej ekonomiky a so silnou 
kultúrou solidarity je možné vybudovať silný 
štát s vysokou kvalitou života. Naopak, viac 
individualistické spoločnosti, s väčšou vierou 
v sociálnu mobilitu a silnou históriou podni-
kania (alebo s nízkou ekonomickou úrovňou 
a vyššou mierou šedej ekonomiky) dokázali 
zvýšiť kvalitu života skôr uplatnením trhových 
princípov mimo verejných financií.“
Vážené dámy, vážení páni, existuje mnoho spôso-
bov, ako dospieť k tomuto cieľu a každá vláda si 
musí zvoliť vlastné priority. My sme presvedčení, 
že najúčinnejšia politika vedúca k lepšej kvalite 
života je príjem zo zmysluplnej práce a šťastná 
rodina. Preto potrebujeme dostatok pracovných 
príležitostí, motivujúce podnikateľské prostredie, 
vzdelaných ľudí a inovatívnu spoločnosť. Preto 
musí byť Slovensko krajinou, ktorá netoleruje ko-
rupciu a zabezpečuje prístup ku spravodlivosti. 
Preto musí štát hospodáriť zodpovedne, aby do-
kázal pomáhať. Preto potrebujeme silnú občian-
sku spoločnosť. Vláda predkladá svoj program v 
presvedčení, že zlepšovanie kvality života nie je 
chimérou, ale reálnou šancou, ktorú by sme ne-
mali premrhať. Šancou pre poctivé a jasné rieše-
nia.

RoBERT KALIŇÁK, SMER-SD
Rozumiem nervozite niektorých poslancov za 
SaS. Aj mne by bolo nepríjemné, keby tí brokeri, 
ktorí ma volili, začali premenovávať stranu Slobo-
da a solidarita na stranu amatérov Slovenska.
Aj ja by som bol z toho nervózny. A naozaj som vi-
del dnes veľkú obhajobu ako veľmi bojujú, najmä 
pán predseda Sulík, za tento zákon.
Pred chvíľou tu bol veľmi plamenný prejav, 
ale že ste tak nebojovali za svojich stodvad-
sať nápadov, ktoré ste hodili do koša, a ktorý-
mi ste nalákali svoje percentá? To som nao-
zaj nevidel ten súboj.
A tak sa ukazuje, že vám je naozaj jedno čo v refe-
rende chcú voliči, pretože máme 6. schôdzu Ná-
rodnej rady od začiatku tohto volebného obdobia, 
a ešte stále som nezaregistroval žiadny návrh na 
zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie rastu a podob-
ne. Za to, ale som zaregistroval, zle sa to počúva, 
ja viem páni z koalície, ja sám to zle počúvam, za 
to som ale si stihol všimnúť, ako veľmi nervózne sa 
začínate baviť o tomto zákone. Je predsa referen-
dum. A voliči vám povedia čo si o vašich skvelých 
nápadoch myslia, prvý raz od volieb. Prvý raz od 
volieb vám to povedia.
Keď niekto nezaplatí clo a okradne štát, tak 
je pašerák. Keď niekto zneužíva študentov, 
ktorým neplatí, aby roznášali jeho noviny, tak 
je zlodej. A keď pašerák a zlodej chce nieko-
ho poučovať o morálke, tak sa sám tej basy 
zjavne bojí.

PETER oSuSKý, MoST-HíD
Môj procedurálny návrh o imunite. odložiť 
hlasovanie na najbližšiu schôdzu, pretože 
ak niečo považujem za dôležité a potrebné, 
zdravý sedliacky rozum káže, že nemôžem 
dosiahnuť 90 hlasov pri 76 prítomných po-
slancoch. To by znamenalo, že sa sami bu-
deme podieľať na presne vzaté nedôstojnom 
zakončení tejto závažnej kapitoly snahy par-
lamentu. Domnievam sa teda, že sa hlasova-
nie má odložiť o mesiac, presne tak, ako sme 
z hľadiska korektnosti odložili hlasovanie o 
zložení rozhlasovej rady. Jednoducho, máme 
hlasovať okrem iného i v súlade so zdravým 
rozumom a ten káže, že 77 prítomných nemô-
že hlasovať o zakončení tejto závažnej kapito-
ly snahy parlamentu.

MILAN HoRT, SDKÚ-DS
Pán Procházka, ja som bol ten, ktorý som včera 
povedal, že keby sme včera hlasovali, tak to by 
bola zbabelosť. Ale potom, čo sa vo včerajších ve-

černých hodinách udialo, čo považujem za prejav 
politickej kultúry, tak si myslím, že nebránilo niko-
mu, aby sem prišiel a vyjadril svoj názor hlasova-
ním. Za tým si stojím, a keď si spomeniem na 
všetko, čo sa okolo imunity dialo, ja som sám 
hlasoval za 13 rokov, čo som v parlamente o 
zrušenie imunity možno 7 krát alebo 8 krát. 
Dnes to, čo tu predvádza strana SMER od 
samého začiatku, ako prišiel tento návrh do 
parlamentu je nič iné, len obštrukcie. Bohu-
žiaľ, včera sme im dali na to príležitosť, aby to 
slávnostne zakončili, ten svoj postoj, ale dnes 
už táto príležitosť neexistuje. Ja vás vyzývam 
aj vzhľadom na skutočnosť, že si nevieme 
uvedomiť jednu vec. To je vládny návrh zákona, 
s ktorým takto nemôžme manipulovať, my, ako 
parlament. Je to vládny návrh zákona, ktorý, keď 
skončila rozprava, sa má o ňom hlasovať, pokiaľ 
vláda nevyjadrí iné stanovisko.

RADoSLAV PRoCHÁZKA, KDH
Mne sa do tých dvoch minút zmestí ešte desať ta-
kýchto prerušení, lebo chcem povedať len jednu 
vetu. Môžeme sa tu tľapkať po pleci, že akí sme 
kultúrni v porovnaní s ním. Ono je to aj pravda, ale 
hlasovať o tomto návrhu s vedomím, že objektívne 
nemôže byť prijatý, lebo nás tu nie je dosť, je sko-
ro taká istá zbabelosť, ako utekať zo sály.

DuŠAN JARJABEK, SMER-SD
Pán poslanec Abrhan, to čo ste povedali je 
pravda, tá mašina, o ktorej ste hovorili vznik-
la v roku 1998, aby sme si rozumeli. Vtedy 
bolo to valcovanie, vtedy to bolo tuná skutoč-
ne veľmi veselé, pamätám si na to. ďakujem 
veľmi pekne za všetky faktické poznámky. 
Pánovi poslancovi Šebejovi iba toľko, že ak 
si vyrieši traumu z roku 1993, ktorú stále nosí 
v sebe a preňho je rok 1993 čímsi, s čím sa 
doteraz nevyrovnal, no potom sa môžeme o 
niečom baviť, ale myslím si, že ťažko, ťažko, 
pán poslanec. Vy si buďte v tej svojej ulite aj 
tam zostaňte, skutočne to je dostačujúce aj 
pre mňa a predpokladám, že aj pre vás. 

Zo záznamu rokovania NR SR 
bez redakčnej a jazykovej úpravy 

vybral (jk)
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Do Liberálneho domu
Koncom jesene by sa mala strana Sulík and Sulík 
sťahovať do Liberálneho domu. Už sa možno tešiť 
na to, keď do Liberálneho domu prídu predstavi-
telia KDH na čele s Janom Figeľom na rokovanie. 
Fotoreportéri by si nemali nechať ujsť príležitosť 
nafotografovať kresťanských demokratov v Libe-
rálnom dome. Bude to historická udalosť v deji-
nách kresťanských strán na Slovensku. A možno 
predseda KDH dostane aj balónik alebo niečo 
podobné...

yvetka v ríši divov
Slovenská premiérka dúfa, že raz príde ten čas, 
keď nebudeme zákony potrebovať, lebo budeme 
mať dosť vnútornej morálky, zodpovednosti, ale to 
je sen. Politici bez snov nemôžu zmeniť svet a pre-
to ma nechajte snívať tento sen. Toľko citát pred-
sedníčky vlády Slovenskej republiky. V USA tiež 
možno niekto sníval tento sen, ale už dosť dlho je 
tam demokracia, ale sen sa nenaplnil. „My máme 
zákony na všetko“ povedala I. Radičová, ako keby 
pozabudla, že demokracia je vláda zákonov a nie 
nejaký liberálny úlet indivídua-atómu. A tak sa pani 
premiérka dostala k tlačovému zákonu, ktorý je 
vraj likvidačný pre slovenské média. Ktoréže mé-
dium v dôsledku tlačového zákona skrachovalo? 
No a to, že novinári nepíšu tak otvorene, ako by 
vedeli, je naozaj geniálna správa, lebo najväčší 
problém jednofarebných printových médií je to, 
že nevedia písať, lebo ich to nikto nenaučil. A ak 
píšu, tak len tendenčne. Teda nie tlačový zákon 
je príčinou likvidácie médií, ale to, ako píšu. Keby 
sme snívali spolu so slovenskou premiérkou o štá-
te bez zákonov, tak Slovensko sa bez zákonov ob-
ráti za tri dni na chaotické stádo, lebo ako sa ho-
vorí, posaď Slováka na koňa a už ho nechytíš. Ale 
nech je nám dovolené, aby sme umožnili sloven-
skej predsedníčke vlády ďalej snívať. Po takýchto 
snoch je prebúdzanie do reality určite ťažké. Nuž 
na svetovom kongrese Medzinárodného tlačové-
ho inštitútu asi boli len samí snilkovia.

Neružová realita
Slovenská predsedníčka vlády sa nechala počuť, 
že dať z eurofondov viac na diaľnice je reálne. Ďal-
šie nereálne slová z úst pani Radičovej, pretože to 
si len ona sama myslí. A to, čo si myslí, ako sa uka-
zuje čoraz častejšie, obyčajne nie je reálne. Zme-
nu v rozdelení prostriedkov musí schváliť Brusel. 
A to veru nebude také jednoduché a ani rýchle. 
Hlavne nie jednoduché, lebo sme sa „vyzname-
nali“ s pôžičkou Grécku a to sa nám zaráta do od-
mietnutia solidarity v EÚ. To znamená, že Brusel 
nebude taký solidárny a nebude sa správať podľa 
„reálií“ slovenskej premiérky. Zaujímavé je, že na 
Európsku radu do Bruselu ju viedol za rúčku Mi-
kuláš Dzurinda, ktorý jej tam už pripravil aj „pôdu“, 
lenže v jeseni už nič nezaseješ, čo by zarodilo.

Magda a baťko Vajanský
Poslankyňa za SDKÚ-DS Magdaléna Vášáryová si 
vo svojom blogu zgustla dokonca na baťkovi Vajan-
skom. Vraj si svojim moralizovaním dokázal vybu-
dovať slušnú kariéru. Samozrejme, predtým vyčí-
tala moralizovanie R. Ficovi a R. Kaliňakovi, ktorí 
sa na rozdiel od Magdalény objavili v slovenských 
elektronických médiách. Keď Magdaléna blogu-
je, vždy je na celom portáli aktuálne.sk mierne 
zemetrasenie. Tie jej prípoviedky sú samá smieš-
nosť, akási nahota, ktorá ju sprevádzala hereckými 
úlohami, či veľvyslaneckým postom. Podpisovateľ-
ka anticharty sa obuje do baťku Vajanského, čo len 
hovorí o jej vzdelanostnej úrovni, nehovoriac už o 
jej morálke. A toto chce byť primátorka Bratislavy? 
To sa asi v tej Blave všetci zbláznili.

Kto to zaplatí?
Referendum sa konalo a dopadlo tak, ako dopa-
dlo. Inak ani nemohlo. Aj keď Sulík vyzýval obča-
nov na referendum s takým naivným tvrdením, že 
R. Fico mu medzi štyrmi očami niečo povedal. Ale 
kedy bol na štyri oči s prezidentom, to už Sulík 
nepovedal. Jeho okrskoví komisári si čo-to zaro-
bili a kto to celé zaplatí? Nuž občan. Spravodlivé 
by bolo, keby si tie všetky podpisy aj s adresami 
predseda SaS vylovil a každému poslal poukážku 
na 20 eúr, potom by to bolo v poriadku. Alebo by 
to mohol zaplatiť Sulík, lebo ako tvrdí, na to má, tak 
ako na let do Salzburgu. Inak je to pekný podvod 
aj na tých, čo sa podpísali pod referendum, aj na 
nás ostatných. Ale podvody sa tu dejú už pomaly 
každý deň. Podvody na občanoch. Ale to je O.K.

Stranu pripravil DuŠAN KoNČEK

Budeme, chceme, máme riešenia, budeme riešiť, vyriešime, 
zachránime, nájdeme riešenia, tak toto počúvame dennoden-
ne. Tak isto ako zajtra, napozajtra, o týždeň, dozviete sa všet-
ko, potom sa nedozvieme nič. Ministri čosi zašvitoria a tetka 
yvetka ich jednoducho vráti do košiara a úplne vynuluje ich 
slová. ono to vyzerá tak, že vlastne nič nevieme, nevieme ako 
na to alebo nám ešte Sörös nenalinajkoval, ako a za čo. Stále 
rokujeme, hľadáme riešenia, vraj sofistikované a potom žiad-
ne sofistikované niet, všetko je jednoduché a aj úbohé. Aj ne-
zamestnaní budú zamestnaní po zastavení diaľnic, to znie ako 
v rozprávke o troch grošoch. 
Stále viac a viac vidno, že tetka Yvetka je len roztieskavačka bossov 
SDKÚ-DS Dzurindu a Mikloša a jej snaha byť sama sebou potom vy-
ústi do takej vety, že „nemám silu ani energiu odpovedať v priamom 
prenose“, čo inak znamená, že manuál jej ešte bossovia nedodali. 
Podobne zhorela pre nedodaný manuál aj na STV pri debate s Ficom 
a zastavení Dubnej skaly, kde jej odpoveď bola siahodlhá ale nič ne-
hovoriaca a nie k veci. Pletky tetky Yvetky pokračovali, keď pohore-
la v Berlíne s Merkelovou a vyvrcholili v Rakúsku, kde sa ospravedl-
nila, len aby si do Ficovej vlády kopla. Rakúšania to prešli mlčaním, 
lebo taká štátnicka múdrosť im doslova vyrazila dych. Pletky tetky 
Yvetky boli v tomto prípade doslova medzinárodnou blamážou, ktoré 
nám môžu spôsobiť nepriame škody. Rovnako ako postoj ku Gréc-
ku. To samozrejme tiež nie sú múdrosti tetky Yvetky, ale to je z iné-
ho súdka, teda z toho, ktorý nemá rád EÚ a euro. Sú takí špekulanti, 
ktorých volajú liberálny Ancikrist a tetka Yvetka po neúspešných pre-
zidentských voľbách, utiekala sa práve tam, za veľkú mláku. Nuž ma-
nuál je stamodtiaľ a nakoniec to vidieť aj z desatora ministra zahranič-
ných vecí, ktorý sa div že nie pasoval za slovenského Mojžiša. Pletky 
tetky yvetky budú pokračovať a zvyšovať frekvenciu úmerne 
dodaným či nedodaným manuálom. Keď ich už bude príliš veľa, 
bossovia sa musia rozhodnúť a prijať radikálne riešenie. Je to celkom 
jednoduché, bazárovému inzertnému „opričníkovi“ zaplatíme výlet do 
Thajska aj s jeho spoločníkmi a môže nastať rekonštrukcia vlády, tak 
aby sa naplnil onen manuál, ktorý má v rukách najvyšší boss. Vyšet-
rovanie prania špinavých peňazí SDKÚ-DS skonči v Stratenej doline, 
tak ako tetka Yvetka. 

Kresba: Andrej Mišanek

Francúzi tiež spočiatku nepri-
jali Eiffelovu vežu a dnes sa 
s ňou hrdia, nebyť jedného 
rodáka z východu Slovenska, 
nestála by ani Socha slobody. 
A keď už bude stáť Masarykova 
socha v Bratislave, treba tam na-
písať, že udelil Rad Bieleho leva 
nikomu inému ako Mussolinimu. 
Ak odstránia liberálni barbari 
sochu Svätopluka z Hradu, tak 
potom bude treba páliť všetky 
knihy, ktoré o ňom vyšli, drama-
tické a hudobné diela a potom 
možno dôjde aj na Štúrovcov, 
ktorí na tejto tradícii postavili 
celé svoje dielo. Keď sa dobre 
pozriete na ľudí, ktorí zasad-
li v komisii, tak sú tam všetci 
tí, čo jednoducho nechceli 
slovenskú štátnosť a brojili 
proti nej ako mohli a teraz v 

tom len pokračujú. A zhodou 
okolností všetci podobní dnes 
na Slovensku vládnu. Je naozaj 
amorálne sedieť na minister-
skej stoličke, keď som bol proti 
vzniku Slovenskej republiky. Je 
rovnako amorálna taká komisia, 
kde sedia ľudia, ktorí sa nehlásia 
k slovenskej štátnosti. Alebo je 
to tak, že sa začal pohon na 
slovenských nacionalistov, zo 
záverov komisie to tak vyplý-
va. A kto je tu nacionalista, ten 
kto si ctí tradície kráľa Svätoplu-
ka? Môže sa takzvaná „komisia“ 
rozliať na kolomaž, aj tak zosta-
ne Svätopluk kráľom. Tak ako 
Kulich zostane dobrým sochá-
rom. Aj keď bol komunista. Ale 
to bol aj Picasso, aj Hemingway 
bol ľavičiar. Slovenskí liberálni 
barbari by možno aj týchto vyho-

dili z dejín. Keď už vyhlásili dvoj-
kríž za gardistický znak, tak to 
je úbohosť tejto komisie, hrani-
čiaca s hlúposťou a neznalosťou 
heraldiky. Prečo má o soche 
napríklad rozhodnúť liberál a 
žoviálny kaviarenský diskutér 
Sulík? Ako predseda parlamen-
tu by mal túto otázku vniesť do 
NR SR a tam by sa malo rozhod-
núť. A jednoducho závery pseu-
dokomisie zavrhnúť, prečo sa 
nestal členom tejto komisie na-
príklad prof. Matúš Kučera, kto-
rý je odborníkom na kráľa Sväto-
pluka? Alebo celá táto otázka 
sochy Svätopluka vznikla pre-
to, lebo súčasná vláda nevie 
ako ďalej a tak nás zatiahla 
do hry okolo Svätopluka? Ale 
táto hra môže skončiť veľmi 
nešťastne. 

Barbarská a amorálna pseudokomisia

PLETKy A MúDROSTI

Miklošova daň znamená obrazne 
povedané toto: Dôchodcov vyže-
nieme na stromy, stromy zatrasie-
me a kto nespadne, bude žiť. Je 
celkom jasné, že Miklošova daň 
spôsobí, že znova, tak ako po 
roku 2000, budeme vidieť v ob-
chode dôchodcov ako rozmýšľajú 
či si kúpiť dva alebo tri rožky. Sa-
mozrejme, že to zasiahne aj ne-
dôchodcov, nezamestnaných či 
mladé rodiny. A tak možno cel-
kom pokojne povedať, že vyše 
2 milióny ľudí na Slovensku po 
Miklošovej dani bude v ohro-
zení. Daň je vraj len dočasná, ale 
jednotkou dočasnosti, ako vieme 
je jeden furt a o dočasnosti vieme 
svoje. Táračky ministra financií 
ergo komunálneho účtovníka sa 
podobajú ako vajce vajcu jeho 
vyhláseniam po nástupe prvej 
Dzurindovej vlády. Len s tým roz-
dielom, že teraz si nepripravoval 
dlho pôdu, ale rovno prišiel s ba-

líčkom opatrení. A s daňou, čo je 
jednoduché riešenie a nie sofisti-
kované, ako tvrdili všetci vrátane 
premiérky. A že vláda bude šetriť, 
nevedno kde a kedy, tak to je nao-
zajstná sofistika. Celé to šetrenie 
dopadne na plecia občanov, tak 
ako v minulosti pri Miklošových 
balíčkoch. Jeho teórie o spále-
nej krajine sú len populistické 
táračky. Je to naozaj jednoduché, 
pripravíme si všetko tak, aby sme 
potom v roku 2013 mohli aj nie-
čo rozdávať a pred voľbami sa 
ukázať ako gavalieri. Na budúci 
rok však zvýšia dôchodok o 300 
slovenských korún v priemere a 
3 tisíc zoberú. Tam je to šetrenie 
na občanoch. A strana SaS, ktorá 
mala v programe nezvyšovať dane 
sa pripojila, lebo Sulíkovi vyfučal 
balónik. Ale jeho voliči sa ešte 
môžu nádejať, že im legalizuje 
marihuanu. V extáze je človek 
menej hladný.

Zmluvy budú aj na internete
Všetky zmluvy budú na internete a dostupné všetkým. To je naozaj veľmi 
milé, povedala si aj 80-ročná pani Blažková, žijúca v dedinke v horách. Čo z 
toho, keď nemá internet a ani signál tam neprenikne, či to je orange alebo 
T-mobil? Ale veľmi rada by si po večeroch zmluvy preštudovala, lebo ju to 
zaujíma. A tak jej nezostáva nič iné, len poprosiť pani premiérku, aby jej na 
Úrade vlády tie zmluvy vytlačila a poslala, aby mohla byť dobre informovaná. 
Aj dvaja Rómovia z neďalekej dedinky by si veľmi chceli prečítať zmluvy, 
ale sú nezamestnaní a tak si internet dovoliť nemôžu. Aj tým by mala pani 
premiérka zmluvy vytlačiť a poslať. Ale takých a podobných je na Slovensku 
veľa. Zostanú neinformovaní, hoci veľmi túžia byť informovaní....

Všetky princípy filozofie liberalitzmu 
a jeho samostatná podstata je zalo-
žená na téze „slobody“. Pričom túto 
slobodu rozdeľujú na „slobodu od“ 
(niečoho) a „slobodu pre“ (niečo), 
pričom sa používajú dve anglické 
slová Liberty a Freedom. Liberty, od 
tohto slova pochádza „liberalizmus“, 
to je „sloboda od“. Za takúto slobodu 
sa bijú liberáli a na nej trvajú. Čo sa 
týka „slobody pre“, tu liberáli mlčia, 
lebo konkrétne indivíduum si samo 
nájde definíciu slobody alebo jej 
uplatnenie.
Naproti tomu „sloboda od“ je podrobne 
známa a má dogmatický charakter. Libe-
ráli sa chcú oslobodiť od: štátu a jeho 
kontroly nad ekonomikou, politikou a 
občianskym spoločenstvom; cirkvi s jej 
dogmami; stavovských záujmov; akých-
koľvek foriem spolkového hospodárenia; 
etnickej príslušnosti; akejkoľvek kolektív-
nej identity.
Liberáli idú až tak ďaleko, že odmietajú 
všetky tradičné sociálno-politické inšti-
túty, podporujú práva homosexuálov, 
transsexuálov a podobne. Rodina pre 
nich neznamená nič iného len akúsi for-
mu dohovoru, sú za slobodu v interrup-
cii, ale aj návykových látok.
„Sloboda od“ je jednoducho zvrátená 
formula otroctva, skúša človeka povstať 

proti Bohu, proti tradičným cennostiam, 
proti morálnym a duchovným tradíciám 
národa a jeho kultúry.
Demokracia je teda posledná prekáž-
ka do liberálneho pekla. Prvý Liberálny 
dom v Bratislave je začiatkom ťaženia 
liberalizmu na kresťanskom Slovensku a 
zrejme nebude posledným. Tu sa budú 
vynárať duchovia európskeho nihiliz-
mu, duchovia antitradicíí, duchovia 
ničenia, duchovia cynizmu a skepsy, 
duchovia vrahov človečenstva.
Veľmi dobre vieme, že sa takmer poda-
rilo dostať do programového vyhlásenia 
súčasnej vlády, že buduje liberálny štát, 
čo údajne navrhol sedmohradský ro-
dák a senilný starec. Do programového 
vyhlásenia sa táto formulka nakoniec 
nedostala, ale ako vidíme, už dnes li-
beralizmus slovenskej vlády valcuje de-
mokraciu jedna radosť, či už sú to návrhy 
ministerky spravodlivosti alebo posledné 
kroky ministra vnútra. A to ešte nepove-
dala súčasná koalícia ani B, len A. Do 
konca abecedy bude ešte dosť mož-
ností, aby sa liberalizmus udomácnil a 
pochoval demokraciu. Je prinajmenšom 
čudné, že na tejto „duchovnej“ obrode 
sa podieľa všetkými desiatimi aj Kresťan-
sko-demokratické hnutie, ktoré zostúpi-
lo zrejme z pravice Boha Všemohúceho 
a zradilo vieru.

Liberalizmus – hrozba človečenstva

Dôchodcovia traste sa!

(Ne)Obyčajný poslanec
Čudujem sa pani Belousovej, že dala 
facku Matovičovi, poslancovi Národnej 
rady Slovenskej republiky za Sloboda a 
Solidarita. Lebo sa to, podľa očakávania, 
celkom minulo účinkom. Je úplne jasné 
nielen poslancom, ale aj mnohým obča-
nom, prečo si tento mládenec toľko do-
voľuje, nielen preto, že sa rád prezentuje 
v médiách, ale predovšetkým preto, lebo 
vyrokoval so svojim šéfom v SaS dosť na 
to, aby udržal koalíciu v prevahe a mohol 
si dovoľovať to, čo predvádza.
Vláda teda visí na Matovičovej šnúrke od 
topánok, kým ho nenapadne, aby vyroko-
vané znova oživil. A nezačal tlačiť na pílu. 
To sa môže kedykoľvek stáť a to si jeho 
šéf uvedomuje, rovnako ako vláda. A tak 
obyčajného Trnavčana a jeho troch po-
bratimov treba tolerovať. Ibaže príliš veľa 
tolerancie môže byť niekedy na škodu, 
lebo keď už budem Jano, nevychováš ma 
mamo...!
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Aby sa nepretrhli
Poslanci Zastupiteľstva Mesta 
Vysoké Tatry prijali na svojom 
ostatnom rokovaní všeobecne 
záväzné nariadenie mesta o in-
formovanosti verejnosti, kto-
rý už obyvatelia mesta pozanjú 
ako Tatranský infozákon. Jeho 
podstatou je novinka, že všet-
ky zmluvy, faktúry, verejné ob-
starávania, ba dokonca aj slu-
žobné cesty a ďalšie ekono-
mické či finančné a majetkové 
operácie mesta budú zverej-
nené na internetovej stránke 
Mesta Vysoké Tatry so štartom 
od 1. januára 2011. Tatranskí 
poslanci teda chytili problém 
transparentnosti gazdovania 
s obecným majetkom za správ-
ny koniec a sú vlastne svetlým 
príkladom pre celé Sloven-
sko. Primátor Ján Mokoš však 
zastáva názor, že za viac prá-
ce by mali úradníci mestské-
ho úradu dostať aj viac peňa-
zí. I keď je jasné, že v dnešnej 
dobe kybernetiky a internetizá-
cie celú túto „nadprácu“ vlast-
ne zoperujú veľmi rýchlo a jed-
noducho nie úradníci, ale po-
čítače.

Povstalecké tradície
Pamiatku Slovenského ná-
rodného povstania si s tro-
chou oneskorenia pripome-
nuli aj Prešovčania, pri po-
vstaleckej vatre na kopci Bá-
novec nad sídliskom Sekčov 
a obcou Ľubotice. Ako v pred-
chádzajúcich rokoch, tak aj te-
raz bola organizátorom vatry 
s kultúrnym programom a ob-
čerstvením okresná organizá-
cia strany SMER-SD v Prešo-
ve. Táto každoročná spomien-
ková slávnosť už má svojich 
skalných účastníkov, ktorí vita-
jú možnosť stretnutí s čelnými 
predstaviteľmi strany a poslan-
cami, ktorým dali svoju dôveru 
v ostatných voľbách. 
Rovnaký sviatok si v nedeľu 
12. septembra pripomenuli aj 
v partizánskej obci Zlatá Baňa, 
ležiacej v lone Slanských vr-
chov. Zároveň sa však spo-
mienky tamojších obyvateľov 
a hostí dotkli smutného okam-
žiku, keď nemeckí fašisti túto 
obec na odvetu za partizán-
sku činnosť nemilosrdne vypá-
lili. Mimochodom, Zlatá Baňa 
bola oficiálne poslednou ob-
cou v bývalom Českosloven-
sku, do ktorej zaviedli elektric-
ký prúd. V tomto prípade po-
vstalecká tradícia u komunis-
tov akosi nezabrala...

V hmotnej núdzi
Po neslávne známej (dnes už 
bezmála rómskej) obci Jarov-
nice sa nedávno do siete zá-
kladných škôl, využívajúcich 
inštitút hmotnej núdze, zapo-
jila aj Základná škola v Terni 
(okr. Prešov). Vďaka tomu má 
približne 300 tamojších školá-
kov bezplatné učebné pomôc-
ky a jeden obed iba za 7 cen-
tov. Základnou podmienkou 
pre takýto krok a poskytovanie 
dotácie zo strany štátu je sku-
točnosť, že viac ako 50% žia-
kov pochádza z rodín, úrad-
ne kvalifikovaných ako rodiny 
v hmotnej núdzi.

Stranu pripravil 
MILAN oRSZÁGH

Vďaka senzácie chtivým slovenským „revol-
verovým“ médiám je na svete ďalší akože 
škandál. V Prešove na konci (či začiatku?) 
Murárskej ulice dalo mesto postaviť pane-
lový plot o dĺžke 8 metrov, aby tým odsta-
vilo „horský chodník“, využívaný a zneužíva-
ný obyvateľmi neďalekej lokality Stará Te-
helňa. Je síce pravdou, že zatarasenie prie-
chodu pre nespratníkov, vandalov a násilní-
kov zo spomínaného sídliska bez ohľadu na 
ich farbu pleti a náboženské vyznanie aspoň 
čiastočne ochráni obyvateľov Murárskej uli-
ce a ich majetok pred každodennými ná-
jazdami zlodejov a chuligánov zo susedstva, 
zároveň však tento krok má aj druhú, možno 
oveľa dôležitejšiu dimenziu. 
Málokto z Prešovčanov i novinárov si dnes uve-
domuje, že sídlisko pre neplatičov a neprispô-
sobivých bolo postavené v lokalite bývalej pre-
šovskej tehelne, ktorá po dlhých desaťročiach 
skončila svoju tradičnú tehliarsku výrobu začiat-
kom 90-tych rokov minulého storočia. Dovtedy 
sa na tomto území vyťažili tisícky kubíkov kvalit-
nej tehliarskej hliny, no po tomto kopaní a ne-

skôr bagrovaní ostal na severnej, ale najmä zá-
padnej strane areálu prudký, bezmála kolmý 
zráz. A poľná skratka, ktorú obyvatelia Starej te-
helne intenzívne využívali od nasťahovania do pr-
vých bytov v závere roka 2001 na prechod do 
Murárskej ulice sa vinie po samom okraji práve 
tohto nebezpečného zrázu. Je skutočne neuve-
riteľné, že doteraz tam nedošlo k žiadnemu ťaž-
šiemu úrazu. 
Nuž, kým obyvatelia Murárskej ulice si môžu 
konečne aspoň trochu úľavou vydýchnuť, 
druhá strana sa nechala počuť, že sa bude 
na diskrimináciu sťažovať až v Bruseli. Sle-
dovať túto kauzu bude zaujímavé z dvoch 
dôvodov: Po prvé, či sa obyvatelia Starej 
tehelne vo svojej sťažnosti Bruselu prizna-
jú, že práve v tomto roku ich dlh na nájom-
nom prekročil hranicu 1,2 milióna eur a po 
druhé, či Brusel bude chrániť iba práva sťa-
žujúcich sa násilníkov a zlodejov. Alebo pri-
hliadne aj k záujmom  po dlhé roky poško-
dzovaných občanov i mesta samotného. 
Hm, kedy si vlastne my občania budeme rov-
ní pred zákonom i Bruselom?

Občianske práva – pre koho? 

Východu kraľovali pirohy
Záver 36. týždňa patril tradičnému slovenskému jedlu, pirohom, pri-
najmenšom na dvoch miestach Prešovského kraja. Vo Svidníku pod 
Duklou bolo hlavným motívom tamojšieho pirohového sviatku ich 
varenie na rôzny spôsob, čo dokumentovalo pestrosť slovenskej 
a slovanskej kuchyne, ale zároveň aj vynaliezavosť a fantáziu gazdi-
niek jedného z našich najchudobnejších krajov. A veru aj dnes bolo 
možné obdivovať zručnosť domácich i „profi“ kucháriek a kuchárov, 
takže porota mala mimoriadne ťažkú a zložitú pozíciu. Zemiakovo-
bryndzové pirohy vládli v sobotu 11. septembra aj v obci Hrabkov 
pod svahmi Braniska, kde sa pre zmenu zišli všetci, ktorí toto jedlo 
milujú a vedia sa ním napráskať do omdlenia. V 2. ročníku medzi-
národnej súťaže v jedení pirohov „Pirohy o tri rohy“ si toto skvelé je-
dlo mierou vrchovatou dopriali nielen trojčlenné družstvá z Prešova 
a okolia samotnej obce, ale aj maďarskí jedáci z Békešskej Čaby (z 
ktorých každý hovoril krásnou slovenčinou, ktorú by mohli vyučo-
vať v národnej rade) a naši krajania z Vojvodiny, konkrétne zo srdca 
insitného umenia Kovačice a Paginy, ktorí počas pirohového sviat-
ku zároveň prezentovali niekoľko svojich výtvarných skvostov. Podľa 
výsledkov súťaže (vyraďovací play-off systém trojčlenných družstiev) 
najlepšiu chuť do jedla mali tvrdo pracujúci ľudia. Vlaňajšie víťazstvo 
obhájili s prehľadom domáci, pred striebornou reprezentáciou spo-
ločnosti SAD Prešov a bronzovým družstvom Vojvodiny. 

Nechcené dieťa SaS?
Nech boli otázky referenda na prvý pohľad čo ako príťažlivé (keď už 
nie pre poslancov, tak aspoň pre pospolitý ľud, ktorý mal rozhodnúť 
o ničom), ich autorská „rodná strana“ sa tvárila, ako by sa za 
neho hanbila. Dokonca ani nedelegovala svojich zástupcov do 
jednotlivých stupňov volebných komisií, čo je naozaj nezvyčajné. 
Aj preto referendum dopadlo tak, ako dopadlo. Výnimkou nebola 
ani Obvodná komisia pre referendum Prešov, zriadená pre územia 
okresov Prešov a Sabinov. Aj ona totiž pracovala bez delegáta SaS 
a podobná situácia bola aj v 194 okrskových komisiách. Pritom, 
nebola to hra o fazuľky, veď v obvode Prešov bolo približne 170.000 
potencionálnych voličov. Z nich si však našlo cestu k volebným 
urnám a využilo právo vyjadriť sa k aktuálnym spoločenským 
a politickým problémom iba 42.969 občanov, čo predstavuje 
v percentuálnom prepočte číslo 25,3. Celá štruktúra strany SaS 
teda organizačne zlyhala a v podstate odhalila svoje mizerné kvality. 
Na druhej strane sa jej reprezentácia veľmi činí v slovenskom 
parlamente. Snaha „politických SaS stars“ o morálnu deštrukciu 
národnej rady a jej premenu na politickú a spoločenskú žumpu je 
zo dňa na deň očividnejšia. Čoho sa to ešte dočkáme?

V poradí siedme tohtoročné rokovanie Zastu-
piteľstva Prešovského samosprávneho kraja, 
naplánované na 24. augusta poriadne skrátilo 
poslancom ich voľné prázdninové dni. Vzhľa-
dom k zložitej a neradostnej ekonomickej si-
tuácii, v ktorej sa nachádzajú vyššie územné 
celky, patrí už akosi prirodzene úprava aktu-
álneho rozpočtu, čo je v podstate akýmsi pro-
cesom hľadania spôsobov, ako vôbec prežiť. 
A tento aspekt sa viac či menej dotýka každé-
ho prerokovávaného bodu. 
Z tohto pohľadu je iba prirodzené, keď sa poslan-
ci pustili do aktívnej diskusie k „návrhu na dofi-
nancovanie realizácie aktivít definovaných ako ne-
predvídané práce v rámci implementácie projek-
tov schválených v 1. kole výzvy z Opatrenia 1.1 In-
fraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačné-
ho programu“. Za týmto zložitým názvom sa skrý-
va potreba masívneho dofinancovania „živých“ in-
vestičných projektov v oblasti školstva, pre ktoré 
boli schválené nenávratné finančné zdroje z fon-
dov EÚ so spoluúčasťou štátu a zriaďovateľa, 
teda samosprávneho kraja. Ako z diskusie vyply-
nulo, „nepredvídané práce“ sa v školských pro-
jektoch rozmnožujú ako huby po daždi a v pod-
state ide o nedôslednú, ba až lajdácku projekto-
vú a rozpočtovú činnosť v štádiu príprav projektu 
pred jeho predkladaním zo strany „odborných fi-
riem“, ktoré si za svoju nekvalitnú prácu dali kva-
litne zaplatiť. A keďže nemožno žiadať po riadite-
ľoch škôl či sociálnych ústavov, knižníc či osve-
tových stredísk, divadiel a múzeí aby boli odbor-
ne podkutí stavbári, projektanti, statici či rozpoč-
tári, je až neuveriteľné, že poslanci, vrátane ve-
denia PSK si tento aspekt problému neuvedomi-
li. Ako každý iný región, tak aj PSK sa pripravoval 
na masívne čerpanie financií z eurofondov doslo-
va v miliardách eur, pričom sa očakávalo, že väč-
šina projektov a výziev bude orientovaná na inves-
tičnú či rekonštrukčnú činnosť v oblasti infraštruk-
túry (cesty, objekty zdravotníctva, sociálnej oblas-
ti či vzdelávania a kultúry) a modernizáciu technic-
kého a energetického zázemia. Nedorobky „od-
borníkov“ v projektových dokumentáciách dnes 

stoja krajskú samosprávu obrovské peniaze, pri-
čom stačilo v štádiu prvých príprav na čerpanie 
eurofondov zamestnať niekoľkých skutočných od-
borníkov v stavebnej oblasti, aby mohli definovať 
potreby a ciele každej rekonštrukcie a sledovať, či 
tieto potreby sú zahrnuté v projektovej dokumen-
tácii a rozpočtoch. Jednoducho, mať „svojich“ 
odborníkov, ktorí by zodpovedne zabezpe-
čovali záujmy a kontrolu krajskej samosprá-
vy v investičnej oblasti. žiaľ, pri vybíjaní sa 
v úbohých politických šarvátkach poslancom 
zásadné veci unikajú...
K dobru poslancov naopak možno pripísať fakt, že 
schválil 10 percentné krátenie odmien pre seba 
a podpredsedov a rovnakým dielom aj platov za-
mestnancov Úradu Prešovského samosprávne-
ho kraja. V praxi to bude znamenať, že napríklad 
poslanec krajského zastupiteľstva bude mesačne 
dostávať namiesto 400 eur iba 360. 
Smutní však po tomto rokovaní ostanú milov-
níci letných zdrojov vítamínov. Poslanci za-
zvonili na umieráčik pre ešte donedávna sláv-
ne a na území celého regiónu obľúbené „or-
kucianske baracky“, teda vynikajúce marhu-
le, ktorých obrovský sad sa rozprestieral me-
dzi južným okrajom Sabinova a obcou or-
kucany, kde kedysi pôsobila známa odbor-
ná škola pre poľnohospodárov. odolný druh 
marhúľ, ktorých kvalita bola výsledkom dlho-
ročnej šľachtiteľskej činnosti padne za obeť 
novej výstavbe. Tak o tom rozhodli poslanci, 
keď vyslovili svoje áno s predajom vyše 15 ti-
síc štvorcových metrov sadovej plochy (15,4 
eur/1 m).
Naopak, svoje korporatívne nie vyslovili pri návrhu 
na odpredaj objektu na Hlavnej ulici č. 16 v Pre-
šove, v ktorej sídli detská knižnica Slniečko. S do-
vetkom, že zastupiteľstvo odmieta všetky terajšie 
i budúce návrhy na odpredaj tohto majetku. Tra-
duje sa totiž, že práve v tomto stredovekom meš-
tianskom dome býval na priváte najväčší sloven-
ský básnik Pavol Országh Hviezdoslav počas svo-
jich právnických štúdií na prešovskom Evanjelic-
kom kolégiu (1870 – 72). 

Po vzore známych európskych a svetových ná-
rodných parkov a chránených území sa koneč-
ne nové myšlienky a trendy za-
čínajú presadzovať aj v Tatran-
skom národnom parku. Tento-
raz vďaka iniciatíve členov Tat-
ranského okrášľovacieho spolku, ktorý v spolu-
práci s miestnymi podnikateľskými subjektami 
plánuje na začiatku oficiálnej tatranskej zimnej 
turistickej sezóny odštartovať prevádzku dvo-
jice elektrobusov (každý s kapacitou 85 ľudí). 
Ekologické autobusy nemajú byť náhradou za 
električky a autobusy, zatiaľ sú v polohe bez-
platnej služby návštevníkom Vysokých Tatier, 
čím sa určite zvýši atraktivita prostredia. Kým 
v zimnej sezóne (od 15. decembra) to budú 

„skibusy“ určené na prepravu lyžiarov, v letnej 
sezóne by sa mali stať štandardným doprav-

ným prostriedkom na území 
TANAPU, možno už aj v rozší-
renej zostave. Idea tohto pro-
jektu je jednoduchá a účel-

ná, keďže jeho užívateľmi by mali byť predo-
všetkým motoristi: - Keď prídeš do Tatier, od-
lož kľúče od svojho auta! Platiť by to malo 
už od polovice decembra najmä na území Tat-
ranskej Lomnice, kde bude skúšobne opero-
vať jeden z dvojice skibusov na jej celom úze-
mí a prakticky bude zvážať lyžiarov k lanovke 
na Skalnaté pleso i k obľúbenému lyžiarskemu 
areálu Jamy. Pre druhý skibus je naplánovaný 
podstatne širší dopravný záber.

KRÁTKE POSLANECKé PRÁZDNINy

Odlož kľúče!
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Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Nie je to však samostatná kate-
gória kultúry. V parlamente a vo 
vláde pôsobia ľudia, ktorí ešte 
donedávna boli jednými z nás, 
pohybovali sa v rovnakej spoloč-
nosti ako mnohí ostatní občania. 
Zvolenie za poslanca a ani me-
novanie do vládnej funkcie ich 
nezmenilo, iba nové prostredie 
a postavenie uvoľnilo to, čo v 
nich bolo uložené a často veľmi 
dobre skryté pred očami okolia. 
Ako keď rozbuška uvoľní ener-
giu výbušniny. 
Výsady, ktoré ako poslanci 
a vládni činitelia využívajú, 
menia rebríček hodnôt, ktorý 
má každý či už vedome, ale-
bo podvedome zabudovaný a 
podľa ktorého sa riadi. Pritom 
nejde iba o imunitu, ale aj o mož-
nosť dostať sa k rôznym informá-
ciám, stretávať sa s ľuďmi, kto-
rých za svojho neposlaneckého 

života vídali iba na obrazovke 
televízie, lákavé ponuky na spo-
luprácu a iné benefity.
Vulgárnosť a urážky sú žiaľ 
čoraz rozšírenejšou tolero-
vanejšou súčasťou súčasnej 
spoločnosti, teda nie sú iba v 
parlamente, ale tam ich veľmi 
dobre vidieť rovnako ako aro-
ganciu a neúctu k pravidlám 
a zákonom. Nikoho neospra-
vedlňuje, keď na svoju obra-
nu nevhodného konania pou-
kazuje na to, že to robia aj tí 
druhí (samozrejme z opačné-
ho politického tábora). 
Hovorí sa o zmene, ale tú musí 
začať každý u seba. Protokol 
je preto, aby vytváral dôstojný 
rámec vzťahov a preto ho treba 
dodržiavať (pravda pani Radičo-
vá a pán Sulík?), ústavný činiteľ 
nie je súkromná osoba ani vtedy, 
keď si sadne do súkromného lie-

tadla, klamať v priamom prenose 
a na bilbordoch by sa tiež ne-
malo (ako SaS a jej predseda o 
tom, kto sa zúčastní referenda), 
a tak ďalej.
o tom, že všetci sú si rovní, 
ale niektorí sú rovnejší sa ho-
vorilo za socializmu, ale žiaľ 
platí to i dnes. Využili to čle-
novia vlády, keď len pár dní-
týždňov po svojom menovaní 
vycestovali na dovolenku. 
Normálny smrteľník musí najskôr 
odpracovať niekoľko mesiacov 
aby mal nárok na dlhšiu dovo-
lenku. Naši ministri si potrebova-
li najprv oddýchnuť.
Pravdu povediac, občan je už 
unavený zo slovných (niekedy aj 
ručných) potýčiek, ktoré nikam 
nevedú, možno sa niekto na 
tom zabaví, ale parlament sme 
si nevolili aby nahradil zábavné 
programy televíznych staníc. 
Neustále omieľanie toho, čo kto 
urobil, by už mali vystriedať slo-
vá o tom, kto čo chce urobiť pre 
občana, ktorý má právo na dob-
rú správu vecí verejných. Naplň-
te to jeho právo ak ste schopní 
to urobiť! JoZEF ŠuCHA

Justícia a polícia
Odvetvia odvety.

Mzdy v justícii a polícii
Platy odplaty.

odkonárovanie
Odvetvie odvetvovania.

Rodinkárstvo
Odvetvie rozvetvovania.

Chruňológia
Chronológia chruňov.

Abstinujúci duchovní
Vodu kážu, minerálku pijú.

Přání
Chtěla muže, který může.

Mäsáž
Masáž bravčového mäsa.

Mäsér
Masírujúci mäsiar.

Mäšírovanie
Mašírovanie mäsiarov.

Fašírovanie I
Mašírovanie fašírok.

Fašírovanie II
Prehnané masírovanie.

(G)ASTRoNóMIA

Jesenný je senný?
Jarná nádcha je senná,
jesenná je jarná?

Vidák
Viditeľný vodák.

Vodno
Vidno vo vode.

Čo sa týka politika
Politické prasce
nastavujú pasce.

Zo života politika
Najprv sa aktivizuje,
potom sa z toho vyzuje.

Pomýlená botanika
Liečivé debiliny. 

Zmätočné 
poľnohospodárstvo
Výživné debilniny.

Zamotaný odev
Popletený sveter.

Skutočný gentleman
Narodil sa s pupočnou krava-
tou.

Astronomická gastronómia
Reštaurácia s astronomickými 
cenami.

PAVoL JANíK

CHRuŇoLóGIA

(Ne)kultúra v parlamente a v spoločnosti
Kultúra je súhrn hmotných a duchovných hodnôt a tiež spô-
sob ich vytvárania a odovzdávania, vytvorených ľudstvom v 
procese jeho vývoja. Nedá sa deliť na parlamentnú kultúru, 
pouličnú, súkromnú, verejnú, na kultúru mestskú a dedinskú 
atď. To, že sa najčastejšie hovorí o kultúre v politike a menovi-
te v parlamente je preto, lebo spôsob správania sa poslancov 
je na očiach verejnosti, diskutuje sa o nej v médiách. 

Je to síce neuveriteľné, ale je to skutočne tak. V 
celej Českej republike je oficiálne iba jeden pre-
dajca slovenskej literatúry a slovenskej hudby. Je 
ním Zbyněk Adam, pôvodne strojár – technik a zá-
roveň bubeník v rockovej kapele, neskôr hudobný 
producent. V roku 1994 prijal ponuku prvého 
veľvyslanca SR v Prahe Ivana Mjartana, aby 
si otvoril predajňu slovenskej hudobnej pro-
dukcie a kníh v slovenčine v novovytvorenom 
Slovenskom inštitúte. Tento kníhkupec zostal 
predaju slovenských kníh a slovenskej hud-
by verný, i ked vo Vltave i v Dunaji odvtedy 
pretieklo veľmi veľa vody. V súčasnosti už 
Slovenský inštitút sídli v nových priestoroch 
v Jílskej ulici, ale do nej sa presťahovala aj 
predajňa Z. Adama, aj ked už nesídli priamo v 
Slovenskom inštitúte.
Občianske združenie Obec Slovákov v Českej 
republike každoročne oceňuje osobnosti, ktoré 
sa významne zaslúžili o vzájomnosť Čechov a Slo-
vákov, o úzku kultúrnu, duchovnú a ekonomickú 
spoluprácu dvoch blízkych národov. Je to hod-

nota, ktorá je pre Slovákov žijúcich v ČR životne 
dôležitá. Zatiaľ poslednými držiteľmi tohto ocene-
nia – ceny Mateja Hrebendu sú Zbyněk Adam a 
Slovenka Ľubica Svárovská, vedúca redaktorka 
Českého rozhlasu v Prahe.
Prečo práve Cenu Mateja Hrebendu? Pretože 
tento národný buditeľ (1796-1880) napriek tomu, 
že už v detstve prišiel o zrak, bol veľmi chudobný, 
ale vzácnu zbierku starých kníh venoval Matici slo-
venskej a Prvému slovenskému gymnáziu v Revú-
cej. Neúnavne zbieral ľudové piesne, iným dikto-
val svoje verše, v batôžku na chrbte roznášal knihy 
po slovenských a moravských dedinách. Jedno-
ducho, vnášal medzi pospolitý ľud svetlo slova, 
písaného po slovensky i česky. Patril tak medzi 
prvých poslov vzájomnosti oboch národov...
V každom prípade, keby Matej Hrebenda dnes žil, 
bol by veľmi smutný z toho, že nám najbližšiemu 
národu slovenská literatúra v origináli nechýba, že 
plných 17 rokov je na celom území Českej repub-
liky „jeden statočný“ kníhkupec... 

VLADIMíR MEZENCEV

Nežiarlili na seba, všetci však žiarili
Košice a Prešov sú tradiční rivali. Predovšetkým v športe, 
ale aj v iných sférach života. V podstate tieto „ťahanice“ 
pomáhali obom. Vždy niečo Košičania závideli Prešovča-
nom – pokiaľ to aj oni nemali, alebo naopak.
Obe mestá sa stretli aj vo finále o primát v národnej súťaži 
Europske hlavné mesto kultúry 2013. Nakoniec zvíťazili 
Košice, ale Prešov na ne nezanevrel. Jeho predstavitelia 
vyhlásili, že Prešov sa chce s Košicami spoločne podie-
ľať na príprave mnohých podujatí, ktoré budú súčasťou 
EHMK 2013. Zdalo sa, že sú to iba slová, ktoré majú 
skryť sklamanie z toho, že vyhrali Košice. Po dvoch ro-
koch od skončenia národnej súťaže o EHMK 2013 však 
práve na túto počesť obe mestá pripravili hodnotný kul-
túrny program. Stačí vymenovať jeho účastníkov a z tohto 
zoznamu je jasné, že účinkujúci chytili za srdcia všetky 
vekové kategorie. Veď v programe vystúpili rockové ka-
pely, ale aj Štátna filharmonia Košice, alebo súbor Že-
leziar. Nechýbali prešovský rodák Peter Lipa, uznávaný 
džezmen však svoju spevácku kariéru začal práve v Ko-
šiciach. No Name, Marián Čekovský, Miro Šmajda a už 
spomínaný folklorny súbor Železiar a Štátna filharmonia 
za Košice, Peter Lipa, IMT Smile, Komajota, Hrdza za 
Prešov... K tomu tisíce východniarov na Hlavnej ulici. 
Niektorých okoloidúcich prilákali košicko-prešovské, ale 
zároveň slovenské hviezdy, iní prišli na tento spoločný 
koncert plánovite. Skutočne z celého východného Slo-
venska. Nezávideli si, nežiarlili jeden na druhého, nešlo 
im o rivalitu. Išlo im o spoločný efekt a ten sa dostavil. 
Škoda len, že titul EHMK 2013 nemohli dostať obe mes-
tá. Naozaj veľká škoda... JÁN SLIAČAN

Najreprezentatívnejšie združenia li-
terárnych tvorcov v Slovenskej re-
publike – Asociácia organizácií 
spisovateľov Slovenska (AOSS) 
a Spolok slovenských spisova-
teľov (SSS) – sa spoločným vyhlá-
sením, ktoré podpísali predsedovia 
oboch ustanovizní doc. PhDr. Igor 
Hochel, PhD., a PhDr. Ján Tužin-
ský, PhD., obrátili na politické stra-
ny v Národnej rade Slovenskej re-
publiky (NR SR).
V dokumente sa uvádza, že na Slo-
vensku dlhodobo chýba štátna kul-
túrna politika a osobitne legislatívne 
podmienky rozvoja kvalitnej, hod-
notnej, myšlienkovo a esteticky ná-
ročnej pôvodnej literatúry. Štát by si 
mal stanoviť strategické ciele a zvo-
liť optimálne prostriedky na ich do-
siahnutie v duchovnej oblasti, ktoré 
by sceľovali spoločnosť v jej vnútor-
nej rozmanitosti. 
Doterajšia prax štátnych inštitúcií 
nedoceňuje význam tvorby origi-
nálnych literárnych diel – napriek 
tomu, že práve literatúra ako výraz 
jedinečnosti národných spoločen-
stiev je spoločným bohatstvom eu-

rópskej a svetovej kultúry, pričom v 
podmienkach kontinentálnej a glo-
bálnej civilizačnej integrácie zostá-
va dôležitým identifikačným znakom 
Slovenska v jeho imanentnej mno-
horakosti a pestrosti, spočívajúcej 
v umeleckých prejavoch realizova-
ných vo viacerých jazykoch – naj-
mä v slovenčine, maďarčine a ukra-
jinčine. 
V záujme prehlbovania demokra-
tickosti a samosprávnych prv-
kov v duchovnej sfére spisova-
telia žiadajú paritnú účasť AoSS 
a SSS na rozhodovacích proce-
soch prostredníctvom delegova-
ných zástupcov v príslušných od-
borných komisiách Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky (MK 
SR) a Literárneho informačného 
centra podľa rovnakého modelu, 
ktorý sa osvedčil v praxi Literár-
neho fondu.
V záujme riešenia celého radu pre-
trvávajúcich problémov vo vzťahu k 
potrebám literárneho procesu vy-
hlásenie požaduje aj koncepčnú a 
operatívnu komunikáciu štátnej re-
prezentácie s predstaviteľmi AOSS 

a SSS. Predovšetkým treba prijať 
zákon o knihe, ktorý by určil legis-
latívne rámce pre činnosť zaintere-
sovaných ustanovizní a ktorý by za-
bezpečil finančne aj organizačne 
centrálny nákup pôvodných literár-
nych diel pre sieť verejných a škol-
ských knižníc. Je nevyhnutné znížiť 
administratívnu náročnosť a racio-
nálne zmeniť metodiku grantové-
ho systému MK SR tak, aby mohol 
skutočne komplexne a systémovo 
zabezpečovať priebežnú podporu 
vydávania hodnotných nekomerč-
ných periodických i neperiodických 
publikácií a realizácie cyklických li-
terárnych podujatí. Deklarácia vy-
jadruje presvedčenie, že politické 
strany v NR SR s porozumením prij-
mú spoločnú iniciatívu oboch rele-
vantných spisovateľských organizá-
cií, ktoré sa usilujú svojimi aktivitami 
vyvážiť záľahu banalít, bulvárnosti a 
nevkusu. Spisovatelia dúfajú, že sa 
v konštruktívnom dialógu podarí od-
vrátiť ohrozenie kvalitnej pôvodnej 
literatúry a vytvoriť adekvátne pod-
mienky pre jej slobodný a perspek-
tívny rozvoj. PAVoL JANíK

SLoVENSKÁ LITERATÚRA V ČR STÁLE IBA PoPoLuŠKou

Ľahostajnosť, zaznávanie, či podceňovanie? 

Spisovatelia oslovili politikov

Azda netreba osobitne pripomínať, že latinské úslovie nomen omen 
(doslova meno znamenie) upozorňuje na súvislosť mena a osudu, res-
pektíve na spojenie mena a typickej vlastnosti. Keď som písal báseň 
Niekto ako boh (vyšla v rovnomennej zbierke v roku 1998) netušil som, 
že pomerne časté meno v našom rodinnom, národnom i medzinárod-
nom okolí Michal (po hebrejsky Michaél) znamená „kto je ako boh“. A 
od akého iného mena než Michal (Mišo, Miško) možno odvodiť priez-
visko Mišák? (Práve tak ako niet pochýb, že priezvisko Janík je deminu-
tívna podoba mená Ján, ktoré v hebrejskej pôvodine Jochanán zname-
ná „boh je milostivý“.) A na dôvažok poznamenajme, že meno Peter v 
gréckom origináli Petros znamená „skala“. Literárny tvorca a publicista 
Peter Mišák sa narodil pred šesťdesiatimi rokmi v Ružomberku (10. 9. 
1950), vysokoškolské štúdium slovenčiny a nemčiny absolvoval v Ban-
skej Bystrici. Bol dlhoročným redaktorom a vedúcim redaktorom Vyda-
vateľstva Osveta, od roku 1992 pracuje v Matici slovenskej, kde v po-
zícii šéfredaktora rozvíja tradíciu Slovenských národných novín (SNN), 
ktoré 1. 8. 1845 založil Ľudovít Štúr. Dlhšie obdobie úspešne viedol 
Žilinskú odbočku najstaršej spisovateľskej organizácie na Slovensku 
a aj v súčasnosti je členom predstavenstva Spolku slovenských spi-
sovateľov (SSS) a predsedom jeho členskej komisie. Kompetentne sa 
podieľal na činnosti viacerých odborných porôt ako ich člen i predse-
da, vrátane renomovaných autorských súťaží a udeľovania výročných 
cien Literárneho fondu. Telegraficky zrekapitulujme knižné súbory bás-
ní Petra Mišáka – Listovanie (1982), Deň (1989), Soľ v nás (1998), 
Necelé sonety o láske (2004), Rozhovor na ulici (2009). Pripomeňme 
knihu poviedok Pointa smrť (2007). S Ladislavom Lajčiakom a Petrom 
Matisom vydal zbierku Apel (1983). S Petrom Vrlíkom participoval na 
vzniku publikácie Povesti z Liptova (2009). Pripravil literárne príručky 
a antológie Skúmať vlastné slová (2000), Malý slovník slovenských 
spisovateľov (2002), Profily (2005). V tvorivom registri osciluje medzi 
rozmanitými polohami a výrazovými prostriedkami prírodnej a reflexív-
nej lyriky, intímnymi tóninami ľúbostnej poézie a nevyhýba sa ani hlbo-
kým analýzam závažných tém prameniacich z kontrastu na rozhraní 
pôvabov života a pohrôm vojny. Myslím si, že meno Peter Mišák vý-
stižne charakterizuje svojho nositeľa, ktorý je naozaj výrazným zjavom 
súčasného slovenského literárneho života, jedným z jeho pevných au-
torských pilierov, náročných hodnotiteľov i neúnavných organizátorov 
a propagátorov. Svoju duchovnú energiu spravodlivo delí medzi jed-
notlivé sféry vlastného profesionálneho pôsobenia, v ktorých dosahuje 
vskutku pozoruhodné výsledky. PAVoL JANíK

NOMEN OMEN
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PROJEKT 
SMER TV

Strana SMER – sociálna demokracia, ako obohatenie internetovej komunikácie  
s verejnosťou, spustil projekt SMER TV. V rámci tohto projektu postupne prinášame 
rozhovory s predstaviteľmi vlády SR nominovanými stranou SMER-SD.

www.strana-smer.sk
alebo na 

http://www.youtube.com/smersd

Na našej stránke si môžete pozrieť naživo prenášané tlačové besedy strany 
SMER-SD a taktiež tam nájdete archív tlačových konferencií. Nájdete tam 
rozhovory s Robertom Ficom, Pavlom Paškom, Ľubomírom Vážnym, Vierou 
Tomanovou, Ľubomírom Jahnátekom, Marekom Maďaričom, Jánom Počiat-
kom, Robertom Ficom, Richardom Rašim, Robertom Kaliňákom, Jaroslavom 
Baškom, ako aj Miroslavom Lajčákom. 

s.r.o.
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