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Poslanci nevypustia svoj rybník

Rakúsky denník Die Presse 10. 11. 2010 vyjadril 
obavy, že by sa do alpskej republiky mohli začať 
sťahovať vzhľadom na stanovenú minimálnu pen-
ziu seniori z niektorých krajín Európskej únie. Novi-
ny ako príklad uvádzajú Slovensko. V Rakúsku je ga-
rantovaný najnižší dôchodok 783 eur pre jednotlivca a 
1175 eur pre pár, preto by prisťahovalci mohli požiadať 
o dorovnanie výšky penzie. Vláda chce „sociálnej turis-
tike“ zabrániť. Podmienkou pre dorovnanie dôchodku je 
bydlisko v Rakúsku. Údajne sa už rozširuje prax, že 
osoby žijúce v Bratislave majú formálne bydlisko v 
okolitých rakúskych obciach práve z uvedených dô-
vodov. Rakúske ministerstvá sociálnych vecí a vnút-
ra pripravujú novelu, ktorá by tomu zabránila. Nárok 
na dorovnanie dôchodku by mali mať v budúcnosti len 
ľudia, ktorí skutočne preukážu, že v Rakúsku majú legál-
ny pobyt a nežijú v krajine zo sociálnych dávok či práve z 
doplatku penzie. Niektorí právnici tvrdia, že návrh nie 
je v súlade s európskym právom. O dorovnaní pen-
zie sa však európska legislatíva výslovne nezmieňuje. Iní 
právni experti pokladajú pripravovanú novelu za opod-
statnenú. (lk)

Do Rakúska pre penziu?

Snem strany Smer-SD sa uskutočnil v sobotu 13. novembra 2010 v  Ružomberku.  Na snímke zľava podpredsedovia strany Robert Kaliňák, Dušan Čaplovič, Peter Kažimír, 
Pavol Paška, predseda Robert Fico a podpredseda Marek Maďarič na tlačovej konferencii po skončení snemu.  FOTO TASR - Štefan Puškáš

Staronový predseda Smeru-SD Robert Fico pri-
pustil, že by zrejme neodmietol ponuku byť ge-
nerálnym prokurátorom. „Myslím, že to povedal 
futbalista Hamšík. Povedal, že v tom talianskom 
klube, v ktorom teraz je, sa strašne dobre cíti, 
že dokonca predĺžil s nimi zmluvu, ale ponuka 
od Manchesteru United by sa ťažko odmietala,“ 
odpovedal Fico v dnešnej relácii televízie TA3 V 
politike na otázku, či by ponuku obsadiť spomí-
naný post prijal.
V súvislosti s tým, že v minulosti sa o ňom ako o kan-
didátovi na generálneho prokurátora uvažovalo Fico 
pripomenul, že v tom čase ešte nespĺňal vekové kri-
térium na túto funkciu. „Nie je o čom sa baviť. Bola to 
len taká nejaká rétorika niekoho, ale keď nespĺňate 
podmienky, tak nespĺňate podmienky,“ vyhlásil.
Dotkol sa aj témy svojej prípadnej kandidatúry v pre-
zidentských voľbách v roku 2014. Na priamu otázku, 
či sa bude o post hlavy štátu uchádzať odpovedal, 
že je to ešte ďaleko. „Ja neviem, či dnes prídem 
zdravý domov,“ poznamenal. Zároveň upozornil, 
že ako expremiér by mal v boji o funkciu prezidenta 
asi menšiu šancu uspieť ako kandidát, ktorý nebol 
v „konfliktoch exekutívneho charakteru“. „Výhodu 

bude mať ten, kto nebol v takýchto konfliktoch,“ 
poznamenal.
Fico si myslí, že premiérom či expremiérom šance 
na úspech v prezidentských voľbách znižuje aj fakt, 
že polarizujú spoločnosť. „Majú veľa sympatizan-
tov, ale aj odporcov,“ vysvetlil s tým, že odporcovia 
nebudú nikdy uvažovať o tom, že podporia expremié-
ra, s ktorým nesympatizujú. Preto sa domnieva, že 
šéfovia exekutívy, aj tí bývalí, by mali zvažovať svoju 
kandidatúru v prezidentských voľbách.
V súvislosti so súčasnou politickou situáciou na Slo-
vensku uviedol, že podľa neho vláda v terajšom zlo-
žení nevydrží do najbližších riadnych parlamentných 
volieb v roku 2014. „Bol by to asi malý politický 
zázrak,“ zdôraznil expremiér, ktorý však nepredpo-
kladá, že sa uskutočnia predčasné voľby.
„Neverím, že by si poslanci vypustili svoj vlastný 
rybník,“ zdôvodnil. Skôr očakáva rekonštrukciu ka-
binetu. Pripustil, že ak by k tomu došlo a Smer-SD by 
mal príležitosť vstúpiť do vlády, je pripravený ju využiť. 
Spojil by sa aj so stranami zo súčasnej pravicovej 
koalície. „Iná možnosť ako kombinácia Smeru a 
niekoho z vládnej koalície neprichádza bez par-
lamentných volieb do úvahy,“ vysvetlil. (TASR)

Medzi Nórskom a USA 
vzplanul diplomatický 
škandál vzhľadom na ne-
legálne sledovanie stoviek 
nórskych občanov. Špeci-
álna bezpečnostná služba 
amerického veľvyslanectva 
v Osle si na to (podľa infor-
mácií publikovaných v nór-
skych médiách 4. 11. 2010) 
najala miestnych expertov, 
často bývalých vysoko po-
stavených policajtov, ktorí 
mali monitorovať vytypova-
né osoby 24 hodín denne. 
Podľa nórskej televízie TV2 
Nyhetskanalen orgány USA v 
Osle zamestnali 15 až 20 ľudí, 
ktorí od roku 2000 pozorovali 
osoby žijúce v Nórsku. Foto-
grafovali  najmä účastníkov 
demonštrácií a osobné údaje 
bez ich vedomia evidovali vo 
zvláštnej databáze, ku ktorej 
má prístup šéf protiteroristic-
kého oddelenia amerického 
veľvyslanectva.
Niekoľko nórskych médií uvie-
dlo, že tamojších špecialistov 
najala agentúra SDU (Surveil-
lance Detection Unit) sídliaca 
v susedstve americkej am-
basády. Podľa agentúry DPA 
spomínanú službu riadi bývalý 
šéf protiteroristickej jednot-
ky nórskej polície Olaf Johan 
Johansen. Okrem neho pre 
SDU pracovali bývalí promi-
nentní nórski kriminalisti, ako 
aj niekdajší príslušníci armá-
dy a civilnej ochrany. Nórske 
komunikačné prostriedky 
konštatujú, že zložky SDU pô-
sobia pri amerických zastupi-
teľských úradoch vo viacerých 
ďalších krajinách.
Minister spravodlivosti Knut 
Storberget TV2 oznámil, že 
nórska vláda o sporných 
amerických aktivitách neve-
dela. Nórska strana začala 
vyšetrovanie, ktoré má ob-
jasniť, či na jej území orgá-
ny USA vykonávali činnosť, 
odporujúcu nórskym záko-
nom. Šéf nórskej diplomacie 
Jonas Gahr Störe vyhlásil, že 
vláda zatiaľ od americkej am-
basády nedostala všetky po-
žadované informácie. Ak by 
sa preukázalo, že americké 
služby porušili nórske zákony, 
išlo by o veľmi vážny a citlivý 
medzinárodný problém. Pred-
staviteľ amerického rezortu 
zahraničia v nórskej televíziu 
tvrdil, že všetky bezpečnostné 
aktivity konzultovali s nórskymi 
partnermi. (pj)

Sledovali Nórov

Spoluprácu s miestnym zastupiteľstvom 
nevníma úzko politicky. Zasadzuje sa o 
slušnosť, zákonnosť a racionálne rieše-
nie problémov. V oblasti rozvoja a výstavby 

mestskej časti presadzuje transparentnosť 
a vzájomnú informovanosť všetkých zainte-
resovaných strán. 

Čítajte na 7. strane

Mestu Prešov rozhodne neprospieva 
to, že celé jeho vedenie na čele s pri-
mátorom sa zaoberalo nerealistickými, 
často megalomanskými projektmi, kto-

ré sa nakoniec, samozrejme, ani nere-
alizovali. Mohol by som ešte spomenúť 
projekt postavenia 30-metrov vysokej 
sochy Krista... Čítajte na 8. strane

Nízka ekonomická výkonnosť, nízka mie-
ra investícií, pomalšia dynamika rastu no-
vých pracovných miest, zastaraná štruk- 
túra regionálnej ekonomiky, prípadne po - 

malá reštrukturalizácia podnikov vedie k 
pretrvávajúcej a vysokej miere nezamest-
nanosti a k problémom s dlhodobou ne-
zamestnanosťou.  Čítajte na 5. strane

SLAVOMÍR DROZD, kandidát na starostu MČ Bratislava-Ružinov

MILAN LACA, kandidát na primátora mesta Prešov

ROBERT FICO, podpredseda Národnej rady SR

Predsedom Smeru-SD zostane 
aj naďalej jeho doterajší líder 
Robert Fico. Rozhodli o tom v 
tajnom hlasovaní, v ktorom ne-
mal protikandidáta, delegáti 
snemu strany (13. novembra) v 
Ružomberku. Získal stopercent-
nú podporu. K výmene tak ne-
došlo ani po 11 rokoch, keďže 
stranu vedie už od jej ustano-
vujúceho snemu v decembri 
1999. Staronový šéf Smeru-SD 
chce riadiť stranu tak, aby bola na-
ďalej politickým subjektom, ktorý 
nebude mať žiadne vnútrostraníc-
ke problémy. „Bude to jedna sta-
bilná, medzinárodne rešpektova-
ná politická strana, ktorá sa bude 

venovať verejným problémom,“ vy-
hlásil po oficiálnom zverejnení vý-
sledkov. Prisľúbil, že vedenie bude 
maximálne aktívne vo vzťahu k ve-
rejnosti a chce dostať čo najrých-
lejšie stranu do vlády. „Tam Smer 
určite patrí,“ zdôraznil.
Na podpredsedníckych postoch 
nastala iba jedna zmena. Igora Fe-
deriča, ktorý nekandidoval, na-
hradil bývalý štátny tajomník mi-
nisterstva financií Peter Kažimír. 
Ostatných piatich podpredsedov 
Dušana Čaploviča, Pavla Pašku, 
Mareka Maďariča, Vladimíra Maň-
ku a Roberta Kaliňáka delegáti po-
tvrdili vo funkciách.
Kaliňák získal 96,44 percenta hla-

sov, Maďarič s Paškom 95,43 per-
centa, Čaplovič 94,41 percenta a 
Maňka s Kažimírom 93,4 percen-
ta hlasov.
Známe je už aj zloženie 36-člen-
ného predsedníctva. Jeho sú-
časťou sú automaticky predse-
da a podpredsedovia, krajskí 
predsedovia, predseda klubu 
poslancov v NR SR a generál-
ny manažér. Ostatných členov 
volí a odvoláva snem strany. Je-
dinými novými menami v ňom 
sú Igor Choma a Ľuboš Marti-
nák. Predseda využil svoju prá-
vomoc a menoval generálneho 
manažéra strany, ktorým je na-
ďalej Ján Richter. (TASR)

Predsedom SMER-u zostáva Robert Fico

Spojené štáty americ-
ké 9. 11. 2010 odmietli 
výzvy niekoľkých krajín, 
aby prestali používať trest 
smrti. Návrhy predložili 
predovšetkým európski 
predstavitelia na zasadaní 
Rady OSN pre ľudské prá-
va v Ženeve, kde zaznelo 
viacero odporúčaní, aby 
Američania zlepšili dodr-
žiavanie ľudských práv. 
USA prisľúbili, že sa budú 
usilovať uľahčiť situáciu 
väzňov, uviedla agentúra 
Associated Press. Požia-
davku, aby USA zrušili trest 
smrti alebo zastavili jeho 
vykonávanie, vyslovili najmä 
členské štáty Európskej únie 
a Rusko. Zástupca USA Ha-

rold Koh návrh odmietol s 
odôvodnením, že medziná-
rodné právo trest smrti neza-
kazuje. Ďalšie krajiny vyzvali 
Američanov, aby sa pokúsili 
vyriešiť problém preplnených 
väzníc. Upozornili aj na to, 
že odsúdených je nepo-
merne viac príslušníkov 
národnostných menšín 
ako bielych Američanov. 
Koh vyhlásil, že Spojené 
štáty budú zaobchádzať so 
zatknutými osobami humán-
nejším spôsobom, ale kriti-
zoval niektoré stanoviská k 
USA. Pokladá ich iba za po-
litické provokácie, ktoré ne-
možno brať vážne, ale bližšie 
nespresnil, ktoré prípady má 
mysli.  (lk)

USA nezrušia trest smrti
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SDKÚ-DS sa počas svoj-
ho snemu v sobotu 6. 

11. 2010 venovala vnútro-
straníckym otázkam. Na-
priek tomu, že ide o vnútor-
né záležitosti tejto strany, 
výsledkom rokovania je po-
trebné sa venovať, nakoľko 
z podpredsedníčky je pre-
miérka a z ministra zahra-
ničných vecí predseda. 

Mikuláš Dzurinda mu-
sel pre škandály a 

podozrenia odstúpiť z 
kandidátky pre parlament-
né voľby. Po nich sa vrá-
til a rovno do ministerské-
ho kresla. Nič nevysvetlil, 
nič nevyvrátil a pol roka po 
voľbách je naďalej predse-
dom strany. Vládnej stra-
ny, ktorá do premiérskeho 
kresla vyslala svoju pod-
predsedníčku. Iveta Radi-
čová doposiaľ neprekro-
čila svoj tieň a po sneme 
ostáva jedným zo štyroch 
Dzurindovych zástupcov. 
Naďalej nemá jasnú pozí-
ciu vo svojej vlastnej stra-
ne, naďalej je iba zmoc-
nencom SDKÚ v exekutíve, 
hoci stojí na jej čele. Naj-
silnejšia koaličná strana 
pokračuje v začatom tren-
de, v rámci ktorého sa kriti-
ka premiérky voči ministro-
vi na rokovaní vlády môže 
v priebehu dňa preniesť do 
podoby konfliktu predse-
du strany voči svojej pod-
predsedníčke. Nie je to 
špekulácia, lebo títo dva-
ja sú kolegami na rôznych 
úrovniach, avšak na kaž-
dej z nich sa strieda nad-
radenosť s podriadenos-
ťou. SDKÚ nič nezmenila 
ani vo vzťahu k svojim pod-
predsedom. Znížila ich po-
čet, ale neponúkla novú 
tvár, nové myšlienky a ani 
signál novej politiky. Zníže-
nie ich počtu určite nesúvi-
sí s potrebou šetrenia, ale 
skôr s tým, že pri menšom 
vedení sa lepšie delí... Na-
ďalej pôjde o kalkulácie a 
vypočítavosť, ktorá sa v prí-
pade rozporu osobných tú-
žob môže preniesť do stra-
níckej až koaličnej krízy. 
Naďalej sa vytvárajú pod-
mienky, aby boli peniaze a 
osobné interesy na prvej a 
občan až na ďalšej koľaji.  

Dzurindovci sa ani pre 
nasledujúce obdobie 

nemenia. Je to dobrý sig-
nál pre ich konkurentov, 
ktorí pravicovým voličom 
ponúkajú rovnaké úmysly, 
ale v inom balení. Horšia 
správa je to pre občanov, 
pretože táto strana ani po 
mnohých chybných a ťaž-
ko napraviteľných rozhod-
nutiach nemá záujem nič 
meniť. 

Najsilnejšia opozičná strana SMER-SD 
sa ostro ohradzuje proti slovám no-
vozvoleného predsedu SDKÚ Mikuláša 
Dzurindu, ktorý oficiálne na kongrese 
svojej strany prirovnal členov a sympati-
zantov SMER-SD k bande skorumpova-
ných komunistov, ktorí robia nenávistnú 
a protiľudovú politiku. „V tomto prípa-
de pán Dzurinda prekročil akékoľ-
vek hranice. Po jeho vyjadrení som 
bol doslova zaplavený telefonátmi a 
reakciami ľudí z celého Slovenska, 
a to nielen zo strany členov a sym-
patizantov strany Smer – sociálna 
demokracia, považujúcich toto vy-
jadrenie pána Dzurindu za obrovskú 
urážku a za niečo, čo by si nikto v 
právnom štáte nemal len tak dovoliť 
povedať,“ povedal na adresu M. Dzu-
rindu predseda SMER-SD Robert Fico.
Podľa R. Fica je neprijateľné, aby ta-

kéto obvinenia zaznievali zo strany člo-
veka, ktorý nemá problém bezbreho a 
bez dôkazov osočovať druhých či hovo-
riť o ničení opozície, pričom to bol on, 
kto musel odstúpiť z líderskej pozície v 
SDKÚ preto, lebo riadil stranu, v ktorej 
sa preukázateľne prali špinavé peniaze.
SMER-SD na tlačovej konferencii zá-
roveň predložil ďalší dôkaz, definitívne 
usvedčujúci M. Dzurindu z korupčného 
správania. „Ide o nahrávku, ktorá nám 
bola doručená do centrály strany. Mô-
žeme sa teraz baviť o tom, kedy a ako tá 
nahrávka vznikla. Ide asi o obdobie zo 
začiatku Dzurindovej vlády v roku 1998 
– 1999. Ale v tejto nahrávke sa jasne 
ukazuje, kto je pán Dzurinda. Ukazuje 
sa, čoho bol schopný, čo organizoval. 
A ak si toto dovoľoval v rokoch 1998 
– 1999, pýtam sa, čo si potom dovo-
ľoval ďalej, v ďalších rokoch, keď bol 

do roku 2006 predsedom vlády a čo 
si dovoľuje teraz, keď je predsedom 
SDKÚ?“ spýtal sa na margo nahrávky 
Robert Fico. 
V nahrávke sú počuť tri hlasy – hlas 
Mikuláša Dzurindu, hlas vtedajšieho 
primátora Bratislavy Petra Kresánka a 
hlas podnikateľa Vladimíra Miškovské-
ho, ktorý sa v tom čase veľmi angažoval 
v rôznych obchodných projektoch, kto-
ré organizovala SDKÚ (vtedy SDK).
Príbeh z nahrávky je podľa predstavite-
ľov SMER-SD veľmi jednoduchý. Pán 
Miškovský organizuje veľký obchod po-
kiaľ ide o dodávku kotlov pre spaľovňu v 
Bratislave. A organizuje to cez spoloč-
nosť Siemens. Potrebuje to vybaviť u 
vtedajšieho primátora mesta Bratislava 
Kresánka. Vstupuje do toho poslanec 
pán Vavrík, ktorý si podľa pána Miškov-
ského pýta peniaze ako úplatok za tento 

biznis a celé to prikrýva pán Dzurinda, 
ktorý im potvrdzuje, že sa o to všetko 
postará, že všetko bude v poriadku.
„Toto je naša odpoveď na bandu 
skorumpovaných komunistov, pod-
ľa Dzurindu robiacich nenávistnú 
a protiľudovú politiku. Príbeh, v 
ktorom „účinkujú“ - spaľovňa Bra-
tislava, zmluva medzi Siemensom 
a mestom Bratislava – organizuje 
Kresánek, po finančnej stránke 
zabezpečuje napríklad Miškovský, 
politicky to prikrýva pán Dzurinda. 
Ak teda dvojnásobný predseda 
vlády Slovenskej republiky orga-
nizoval a prikrýval biznis takéhoto 
typu v rokoch 1998 – 1999, pýtam 
sa, čoho je schopný dnes, alebo 
čoho bol schopný v rokoch 1998 
– 2006?“ spýtal sa na záver ešte raz 
Robert Fico. (kč)

Nahrávka usvedčuje Mikuláša Dzurindu z korupčného správania

Novozvolený podpredseda 
Smeru-SD Peter Kažimír, 
ktorý bude mať na staros-
ti ekonomickú agendu stra-
ny, vníma svoju úlohu pre-
dovšetkým v koordinácii 
vnútorných odborných ka-
pacít. „Smerom navonok 
budem ponúkať veľmi otvo-
renú komunikáciu s profe-
sijnými organizáciami, od-
bormi, zamestnávateľmi či 
učiteľmi,“ povedal pre TA-
SR po dnešnom sneme naj-
silnejšej parlamentnej stra-
ny v Ružomberku.
Smer-SD má po štvorročnom 
pôsobení vo vláde množstvo 
skúseností, ktoré vie využiť pri 
tvorbe alternatívneho progra-
mu k súčasnej pravicovej ko-
alícii, avizoval Kažimír. V tej-
to súvislosti opozičný subjekt 
pripravuje aj zostavenie tieňo-
vého kabinetu. Jeho komplet-
né zloženie bude známe až 
po nadchádzajúcich komunál-
nych voľbách, ktoré sa usku-
točnia koncom novembra.
„V kabinete by mohli zasadnúť 

aj ľudia, ktorí dnes kandidujú. 
Ak dosiahnu úspech, a my ve-
ríme, že dosiahnu, zrejme sa 
budú musieť venovať viac ko-
munálnej politike. Počkáme 
na výsledky,“ priblížil. V tejto 
súvislosti má aj určité vlastné 
predstavy, s ktorými obozná-
mi ostatných členov vedenia.
Za svojho najbližšieho spo-
lupracovníka v strane ozna-
čil bývalého ministra financií 
Jána Počiatka, s ktorým sú v 
ekonomických otázkach vzá-
jomne zastupiteľní. „Spolu-
práca bude prirodzene pokra-
čovať. Ja by som sa chcel viac 
koncentrovať na koordináciu 
výstupov,“ avizoval.
Kažimír považuje za poctu, že 
môže pracovať vo vrcholnom 
tíme Roberta Fica. „Moja skú-
senosť so Smerom je taká, že 
v prvom rade nejde o funkcie, 
ale o tímovú prácu a partiu ľudí, 
do ktorej, verím, dobre zapad-
nem. Nie som pre nich úplne 
neznáma osoba,“ reagoval na 
dnešné zvolenie na podpred-
sednícky post. (TASR)

Snem strany Smer-SD sa uskutočnil v sobotu 13. novembra 2010 v  Ružomberku.  Na snímke  voľba predsedu, podpredsedov, ústrednej revíznej 
komisie, rozhodcovskej komisie strany.  FOTO TASR - Štefan Puškáš

Ide nám o tímovú prácu
Strana Smer-SD chce podľa svojho úradujúce-
ho predsedu Roberta Fica vyhrať novembrové 
komunálne voľby. Vyhlásil to počas svojho prí-
hovoru na sneme v Ružomberku.
Tento cieľ podľa neho zodpovedá reálnemu po-
staveniu strany v spoločnosti. „V roku 2006 bolo 
zvolených 760 primátorov a starostov priamo kan-
didujúcich za stranu. Je to počet, ktorý vyvoláva 
rešpekt,“ zdôraznil s tým, že takýto výsledok musí 
Smer-SD teraz nielen obhájiť, ale aj zvýšiť.
Do komunálnych volieb 27. novembra posta-
vili 1700 kandidátov za primátorov a staros-
tov a 12.000 kandidátov za poslancov obec-
ných a mestských zastupiteľstiev. „Zodpovedá to 
sile Smeru-SD,“ konštatoval. Ako poznamenal, v 
niektorých mestách nasadili aj skúsených vlád-
nych politikov ako Igor Choma (Žilina), Richard 
Raši (Košice) či Ľubomír Vážny (Banská Bystrica).
Smer-SD pozorne sleduje tiež primátorský súboj 
v Bratislave, ako aj v jej jednotlivých mestských 
častiach. Pravica podľa Fica dotiahla mesto do re-
kordného zadlženia. „Nechápem, ako si dovo-
ľujú kritizovať naše vládne pôsobenie, keď 
sme krajinu odovzdali s druhým najnižším dl-
hom v eurozóne,“ podčiarkol. Ako pokračoval, 
víťazstvo kandidáta Milana Ftáčnika a výrazné po-
silnenie postavenia Smeru-SD v mestskom zastu-
piteľstve by znamenalo veľkú šancu na zmenu po-
merov v hlavnom meste. Zároveň vyzval vládu, aby 
sa začala venovať Slovensku a nie Smeru-SD, aby 
dobre spravovala štát, neškandalizovala a nenahá-
ňala opozíciu. Pri predkladaní sociálno-demokra-

tickej alternatívy k vládnym opatreniam chce stra-
na vychádzať predovšetkým z väčšej solidarity 
bohatých so slabšími. „Pýtam sa legitímne, pre-
čo zdražovať základné potraviny, energie, služby, 
keď rovnaký efekt vieme dosiahnuť osobitným zda-
nením bánk,“ pripomenul jeden z návrhov Smeru
-SD. Pre zintenzívnenie práce na legislatívnych 
návrhoch zriaďuje strana tieňový kabinet. V plnej 
zostave ho však predstaví až po komunálnych voľ-
bách. „Očakávame, ako niektorí adepti na člen-
stvo dopadnú vo volebnom súboji. Kandidujú vo 
veľkých mestách, bojujú o pozície primátorov na-
príklad v Košiciach, Banskej Bystrici alebo Žiline,“ 
priblížil Fico.

ZMENA V STANOVÁCH
Delegáti snemu Smer-SD zmenou stanov rozšírili 
dôvody na vylúčenie zo strany. Po novom ním bude 
aj to, ak člen tohto politického subjektu prijme no-
mináciu na verejnú funkciu na kandidátke inej po-
litickej strany alebo pôjde do volieb ako nezávislý 
bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu 
strany. Rovnaké podmienky platia aj v prípade pre-
rušeného členstva. Počas tohto obdobia zaniká tiež 
členstvo a možnosť byť volený do orgánov strany. 
Poslednou úpravou v stanovách je zmena skratky 
strany z doterajšieho Smeru na zaužívaný Smer-SD. 
„Hlavným dôvodom na spracovanie návrhu dnešnej 
malej novely stanov strany sú skúsenosti zo straníc-
kej praxe a vnútrostraníckeho života uplynulých šty-
roch rokov. Potreba zmien bola odporúčaná aj z re-
gionálnych štruktúr strany,“ priblížil hlavný manažér 
strany Ján Richter. (TASR)

ChCú vyhRAť koMUNálNE voľby
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PhDr. JOZEF BOB (6. 10. 1935 Tekovská Nová Ves – 6. 
11. 2010 Bratislava), spisovateľ, scenárista, literárny kritik, 
podpredseda Spolku slovenských spisovateľov a šéfredak-
tor Literárneho týždenníka, nositeľ vysokého štátneho vy-
znamenania Rad Ľudovíta Štúra za mimoriadne zásluhy v 
oblasti kultúry.
Popredný autor literatúry faktu a jeden z najlepších filmo-
vých a televíznych scenáristov Jozef Bob začínal svoje 
profesionálne pôsobenie v legendárnom týždenníku Zvä-
zu slovenských spisovateľov Kultúrny život, ktorého bol v 
rokoch 1967 – 68 šéfredaktorom. K invenčným prácam J. 
Boba patrí dielo Moderný tradicionalista Dobroslav Chro-
bák (1964). Neskôr sa Jozef Bob zapísal do slovenského 
povedomia knihou Ľúbostné siluety (1980). Po scenári 
Hečkovho televízneho Červeného vína, sa začal predsta-
vovať Jozef Bob ako skutočne originálny televízny tvorca. 
Najmä tri seriálové projekty: Povstalecká história (o prí-
prave a priebehu Slovenského národného povstania; spo-
luautor Viliama Plevza); Muži s plnou mocou (O založení 
Česko-slovenskej republiky) a napokon Roky prelomu  (o 
povojnových rokoch 1945 - 48). O Povstaleckej histórii, 
ako to napísala špičková kritička Nového slova Katarína 
Hrabovská, známa aj z pôsobenia v Kultúrnom živote, platí 
to, čomu Goethe vraví pravda archívov a pravda legiend. V 
televíznych sériách scenárista Jozef Bob vydarene nazna-
čil, ako výrazne sa Slováci zapísali do moderných dejín bý-

valého Československa, ale aj do protifašistického odboja 
v rámci SNP. Vrcholom jeho tvorby je kniha Štúrovci (1992) 
a rovnomenný päťdielny televízny seriál (1991), ktorý reží-
roval Peter Mikulík a  hlavnú postavu Ľudovíta Štúra stvár-
nil Dušan Jamrich. Tento seriál sa už v Slovenskej televízii 
opakovane vysielal, čo svedčí o jeho mimoriadnej popula-
rite a umeleckej kvalite. Literárny vedec doc. PhDr. Rudolf 
Chmel, DrSc., (exminister kultúry Slovenskej republiky) Bo-
bových Štúrovcov vysoko ocenil: „Vyšiel z jedinej produk-
tívnej koncepcie: zachytiť nielen človeka v dejinách, ale aj 
dejiny v človeku, to jest z koncepcie, ktorá chce naše deji-
ny vedome poľudštiť, odanonymizovať a zároveň aj odmý-
tizovať, uprednostňujúc, ak to tak možno povedať, princíp 
rozprávačský... Bobova interpretácia štúrovského hnutia 
má tento ľudský rozmer, obsahuje aj istú kolektívnu dušu 
národa a pritom nestiera úlohu osobnosti v dejinách.“ V 
tomto zmysle by sme mohli pokračovať vo výpočte a analý-
ze ďalších významných autorských projektov Jozefa Boba 
– knižných i scenáristických.
Jozef Bob od roku 1999 pôsobil na poste šéfredaktora 
časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týž-
denník, kde uplatňoval v prospech celej slovenskej kultúry 
svoje jedinečné a bohaté skúsenosti.
Česť jeho pamiatke!

Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD.
tajomník Spolku slovenských spisovateľov

Zomrel Jozef bob – šéfredaktor literárneho týždenníka

Šéf najsilnejšej opozičnej strany 
vysvetlil, že Miškovský v rokoch 
1998-1999 organizoval cez 
spoločnosť Siemens veľký ob-
chod na dodávku kotlov na spa-
ľovanie komunálneho obchodu v 
Bratislave. „Potrebuje to vybaviť 
u primátora mesta Kresánka. 
Vstupuje do toho poslanec Ro-
man Vavrík (SDK), ktorý si podľa 
Miškovského pýta peniaze ako 
úplatok za tento biznis. Celé to 
politicky prikrýva Dzurinda, ktorý 
mu potvrdzuje, že sa o všetko 
postará,“ ozrejmil Fico. Ten sa 
zamyslel nad tým, že ak bývalý 
dvojnásobný premiér organizo-
val na začiatku svojho vládnu-
tia takýto biznis, tak čoho bol 
schopný do roku 2006 a dnes 
ako predseda koaličnej SDKÚ-
DS.
Na jednej z telefonických nahrá-
vok, o ktorej je Fico presved-
čený, že sú na nej Dzurinda a 
Miškovský, podnikateľ hovorí, že 
mal s Vavríkom nepríjemný roz-

hovor. „Takže to začína byť veľmi 
zlé.“ Hlas podobný Dzurindovmu 
mu odpovedá, že sa mu úprimne 
snaží pomôcť. „Tak zavolaj v tejto 
chvíli Kresánkovi, ktorý sa už dve 
hodiny vadí s Vavríkom, keď mi 
chceš pomôcť,“ reagoval na to 
telefonický partner. „Neboj sa, 
ja viem, čo mám robiť a ubezpe-
čujem ťa, že to, čo môžem, tak 
aj urobím,“ pokračovala komuni-
kácia. Druhý účastník rozhovoru 
ďalej vysvetľoval, že zažil pokus 
o korupciu. „A ten človek je aj 
na tvojej kandidátke, ktorej si ty 
lídrom,“ zdôraznil.
Fico oficiálne požiadal Dzurin-
du, Kresánka aj Miškovského, 
aby vysvetlili, o čom hovorili na 
týchto nahrávkach. Ako uviedol, 
spolu s ďalšími členmi Smeru-
SD hľadali celú noc podklady 
k tomuto biznisu. Podľa neho 
existuje zmluva so spoločnosťou 
Siemens a mestom Bratislava, 
ktorá má potvrdzovať pokutu 
500 miliónov korún, ktorú získa 

Siemens v prípade odstúpenia 
od zmluvy. „Je zrejmé, že taká-
to mimoriadne lukratívna zmluva 
musela byť dostatočne ohodno-
tená a odmenená,“ podčiarkol.
Aktérov rozhovoru aj to, že ide 
práve o spomínaný obchod, 
identifikovali na základe parla-
mentnej diskusie v roku 2000. 
„Interpelácia bola pravdepo-
dobne na ministra spravodli-
vosti, kde sa hovorí o existencii 
nahrávky, ktorá ma potvrdzovať, 
že sa chystala veľká objednávka 
pre Siemens v Bratislave,“ ozrej-
mil Fico s tým, že sa spomína aj 
jej nevýhodnosť, ktorá sa týka 
predovšetkým odstupného v 
sume 500 miliónov korún.
Líder Smeru-SD predpokladá, 
že nahrávka sa objavila ako re-
akcia na vyjadrenia Dzurindu na 
sobotňajšom (6.11.) kongrese 
SDKÚ-DS. V príhovore vyhlásil, 
že na Slovensku nie je žiadna 
sociálna demokracia, ale partia 
skorumpovaných komunistov, 
ktorí robia nenávistnú protiľudo-
vú politiku. Fico podčiarkol, že 
touto rétorikou, ktorá urazila čle-
nov a sympatizantov tohto opo-
zičného politického subjektu, 
prekročil akékoľvek medze.
So zvukovým záznamom nemie-
ni Fico ďalej nič robiť, ani s ním 
nepôjde na políciu. Za postaču-
júce považuje jeho zverejnenie, 
pričom za tento krok nesie plnú 
zodpovednosť. (TASR)

Kresba: Andrej Mišanek

Znížením prahu pre používanie menšinového jazyka v úradnom 
styku zo súčasných 20 na 10 percent, podľa predsedu posla-
neckého klubu Slovenskej národnej strany Rafaela Rafaja, by 
mohlo dôjsť k pomaďarčeniu troch okresných miest a ďalších 
obcí s celkovo 130 000 obyvateľmi Slovenskej republiky. V sú-
vislosti s rozhodnutím maďarského parlamentu vyhlásiť výročie tria-
nonskej zmluvy za pamätný deň, predseda SNS Ján Slota vyhlásil, 
že „Maďari stále a permanentne chystajú podvratné akcie proti 
slovenskej štátnosti.“ Podľa neho „nie je ticho ani po búrke, ani pred 
búrkou.“ Pripomenul tiež nedávnu návštevu Georgea Sorosa na Slo-
vensku. Podľa informácií J. Slotu, tento americký finančník maďarské-
ho pôvodu rokoval s podpredsedom vlády pre ľudské práva Rudolfom 
Chmelom (Most-Híd) o znížení prahu pre používanie menšinového ja-
zyka v úradnom styku zo súčasných 20 na 10 percent. Zaujímavo, na 
tlačovej besede národniarov, odpovedal jej podpredseda R. Rafaj na 
otázku, ako vláda pristupuje k národnoštátnym záujmom Slovenska. 
„Vláda sa správa ako recyklátor, ktorý zomelie národnoštátne záujmy 
Slovákov, zákon o štátnom jazyku, zákon o dvojakom občianstve, zá-
kon o štátnych symboloch, verejnoprávne médiá, nezávislosť súdnic-
tva...,“ vyhlásil Rafaj a vložil papiere s nápismi  „národnoštátne záujmy“ 
a „zákon o štátnom jazyku“ do skartovacieho prístroja s nápisom „vlá-
da“ a skartoval ich.
Na nebezpečenstvo maďarskej rozpínavosti upozornili národniari aj v 
Ružomberku pri príležitosti spomienky na krvavý masaker v Černovej 
z 27. októbra 1907. Slovenská národná strana ho nepovažuje len za 
spomienku na národnostný útlak Slovákov vo vtedajšom Uhorsku, ale 
aj za výstrahu pre súčasnosť. „Už tradične sme sa poklonili pred obe-
ťami zlovôle maďarských žandárov, keď pred 103 rokmi v Černovej 
zahynulo 15 nevinných ľudí, mnohí ďalší boli zranení a odsúdení 
len kvôli tomu, že chceli, aby ich farár Andrej Hlinka vysvätil ich 
novopostavený kostolík,“ uviedol pre TASR J. Slota bezprostredne po 
skončení pietneho aktu. Podľa vyjadrenia predsedu SNS existuje pa-
ralela medzi minulosťou a prítomnosťou. „Pretože aj po 103 rokoch 
Maďari vyvíjajú snahy, aby sa slovenská štátnosť stala minulos-
ťou, aby prestal platiť Trianon či bol minimálne revidovaný a aby 
boli zrušené Benešove dekréty. Takéto tlaky sa nevytvárajú len 
v Maďarsku, ale aj na Slovensku cez politické subjekty, ktoré sú 
jednoznačne iba predĺženou rukou budapeštianskej politickej 
špičky,“ zdôraznil. „Toto by malo byť memento pre nás všetkých, 
pre Slovákov, aby sme nespali tým svojím spánkom a videli i tie 
snahy v slovenskom parlamente zrušiť jazykový zákon, resp. ho zá-
sadne revidovať, zrušiť vlastenecký zákon a revidovať ďalšie a ďal-
šie veci, ktoré skutočne okliešťujú suverenitu slovenského štátu,“ 
dodal predseda SNS. VLADIMÍR DOBROVIČ

Chystá sa pomaďarčovanie?

M. Dzurinda prikrýval veľký obchod
Staronový líder SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda mal koncom 90-
tych rokov politicky prikrývať obchod na dodávku kotlov pre 
spaľovanie komunálneho odpadu v Bratislave. Tvrdí to pred-
seda Smeru-SD Robert Fico. Vychádza pritom z nahrávok, 
ktoré niekto osobne doručil v sobotu 6. novembra do cen-
trály strany. Novinárom na tlačovej konferencii (7. 11.) pustil 
tri rozhovory. Tvrdí, že hlasy patria vtedajšiemu primátorovi 
Bratislavy Petrovi Kresánkovi (SDK), vtedajšiemu premiérovi 
Mikulášovi Dzurindovi a  podnikateľovi Vladimírovi Miškovské-
mu, ktorý sa podľa Fica angažoval v rôznych obchodných pro-
jektoch organizovaných Slovenskou demokratickou koalíciou 
(SDK).

Arogantne s nenávisťou
Komunálne voľby sa blížia a boj o 
voliča sa rozprúdil na plné obrátky. 
Je neľútostný, často bezohľad-
ný, s veľkou dávkou arogancie 
i nenávisti k politickým protivní-
kom. Väčšina občanov očakáva-
la prijateľnejšiu politickú kultúru, 
úctu k faktom a predovšetkým k 
voličom. Je sklamaná. Pochybu-
je o úprimnosti slov, ktorými ju 
oslovujú viacerí kandidáti najmä z 
radov terajšej vládnej koalície.  Z 
ich prejavov a bombastickej pro-
pagandy cítiť iba veľkú túžbu po 
moci a peniazoch. Dobre platené 
miesta chcú získať aj neúspešní 
politici. Kandidáti na poslancov, 
starostov a primátorov z pravico-
vých strán začali veriť a presvied-
čajú samých seba, že tento raz 
budú úspešní. Veľmi by chceli 
rozhodovať nielen o osudoch ľudí, 
ale aj o miliónoch z európskych 
fondov a iných zdrojov. Na kan-
didátkach sú aj také osoby, ktoré 
sa v minulosti dostali do konfliktu 
so zákonom a neraz pri získavaní 
rôznych výhod napríklad bytov či 
pozemkov konali v ostrom rozpore 
s elementárnou etikou, slušnos-
ťou a spravodlivosťou. Niektorých 
podporujú kresťanské strany KDH 
a SDKÚ. Osobitnú kapitolu tvoria 
politickí turisti. Už viackrát zmenili 
stranícke tričká. Rýchlo zabudli, 
že občan volič je ešte stále zne-
chutený politikou a tvárami, ktoré 
vládli v rokoch 1998 – 2006 a 
spôsobili väčšine národa veľa sta-
rostí a trápenia. Škoda, že bývalí 
mocní, teraz už aj v iných farbách, 
prezentujú čas svojho vládnutia 
ako veľmi úspešný a nerešpektujú 
skutočné fakty. Ich kandidáti opäť  
príliš agresívne sľubujú lepší život 
nereálnymi volebnými programa-
mi. Majstrami v tomto „remesle“ sú 
príslušníci SDKÚ. Aj terajší primá-
tori a starostovia sa nechcú vzdať 
výhodných stoličiek. Viacerí z nich 
si ich vôbec nezaslúžili. Svoje po-
stavenie zneužili na osobné ciele, 
na zabezpečovanie vysokých pla-
tov a odmien. Mysleli v prvom rade 
na seba, na svojich blízkych a až 
potom na tých ostatných a dokon-
ca aj na vlastných voličov. Mierou 
vrchovatou podporovali svojich 
bratov, zaťkov, kmotrov, švagrov 
a neraz aj lotrov. Klientelizmus 
dominoval v mnohých obciach aj 
mestách. Práve takým kandidátom 
by voliči už nemali prejaviť dôveru.

(jk)

Rádio Expres manipulovalo v prospech SaS
Počas ostatného rokovacieho dňa Národnej rady SR v piatok 5. 
novembra vznikla časová tieseň. Štyria pôvodne prihlásení po-
slanci (mimochodom dvaja koaliční a dvaja opoziční) nevystúpili 
k návrhu novely zákona o štátnom občianstve, čím sa rozprava 
k nemu skrátila na minimum. Kvôli tomu nestihol poslanec NR 
SR za stranu Smer-SD Ján Počiatek ako spravodajca ďalší bod 
programu, ktorým bol návrh zákona o platových pomeroch ústav-
ných činiteľov. Ten riadne odprezentovala predkladateľka a po-
slankyňa za stranu Smeru-SD Jana Laššáková a Jána Počiatka 
zastúpil na poste spravodajcu predseda Výboru NR SR pre finan-
cie a rozpočet Jozef Kollár. Z rovnakého dôvodu, pre ktorý meškal 
Ján Počiatek, však museli poslanci približne 20 minút čakať aj na 
predkladateľov ďalšieho návrhu zákona - a to zákona o zlučova-
ní verejnoprávnych médií. Konkrétne na ministra kultúry Daniela 
Krajcera, ale predovšetkým na spravodajcu Jozefa Viskupiča – 
obaja sú zo strany SaS. Z hlavnej spravodajskej relácie najpočú-
vanejšieho rádia – rádia Expres - sa však verejnosť dozvedela, že 
návrh z dielne Smeru-SD nemal kto v pléne predstaviť, pritom bol 
riadne prezentovaný predkladateľkou Janou Laššákovou. Ďalej 
Expres informoval, že „poslanci Smeru ráno nestihli prísť do 
práce“, ale to, že rovnako ako Počiatek, meškal aj spravodajca 
Viskupič, už pre autorku Alexandru Dovalovú nebolo podstatné. 
Korunu všetkému nasadila, keď priestor na kritiku dochádzky 
poslancov Smeru-SD poskytla Jozefovi Kollárovi zo SaS, teda z 
tej strany, ktorá mala rovnaký problém. Rádio Expres spracovalo 
reportáž týmto spôsobom napriek tomu, že strana Smer-SD po-
čas dňa vydala k tejto téme dve písomné stanoviská a zorganizo-
vala brífing poslancov Jána Počiatka a Petra Kažimíra. Vrcholom 
všetkého však bolo správanie sa šéfredaktora spravodajstva rádia 
Expres Igora Gűttlera. Keď sa ho chcel riaditeľ odboru komuni-
kácie strany Smer-SD Erik Tomáš oficiálne opýtať na nevyváže-
nosť reportáže, jeho reakciou bola protiotázka „Má váš predseda 
milenku?“ Áno, čítate správne! Ide o štýl komunikácie nápadne 
pripomínajúci spôsoby SaS. Rádio Expres už zase hrá na starých 
dobrých vlnách – tendenčných! Strana Smer-SD podá podnet na 
Radu pre vysielanie a retransmisiu.

SDľ je pravicový výtvor
V stanovisku SMERu - SD k vydaniu predbežného opatrenia, kto-
rým súd zakázal strane SDĽ používať ochrannú známku na vybra-
né tovary a služby sa konštatuje, že SDĽ je pravicový výtvor, ktorý 
vznikol preto, aby poškodil strane SMER-SD. Navyše sa táto stra-
na prezentovala nezákonným spôsobom. Preto sa SMER-SD ako 
právny nástupca Strany demokratickej ľavice v súlade so zákonom 
obrátil na súd, aby ten vydal predbežné opatrenie, ktoré zakáže 
strane používať ochrannú známku na vybrané tovary a služby. Súd 
návrhu SMERu - SD vyhovel. Je smiešne ak si pán Blaha myslí, 
že si toto SMER-SD mohol vybaviť u ministerky spravodlivosti L. 
Žitňanskej v súvislosti s komunálnymi voľbami.

SILVIA GLENDOVÁ

Nový REktoR Uk
Budúci rektor Univerzity Komen-
ského (UK) v Bratislave prof. 
RNDr. Karol Mičieta, CSc., kto-
rého 10.11.2010 zvolil Akade-
mický senát, chce počas svojho 
pôsobenia vo funkcii zvyšovať 
zanietenosť ľudí pre prácu a rie-
šiť finančné problémy univerzity. 
Vedúci Katedry botaniky Mičieta 
nahradí dvojnásobného rektora 
Františka Gahéra, do funkcie na-
stúpi až vo februári 2011. 
„Chcem získať ďalšie prostriedky 
aj mimo štátnych dotácií, z iných 
zdrojov,“ priblížil svoje plány. Mi-
čieta si myslí, že senát presvedčili 
jeho skúsenosti a dlhodobá práca 
v akademickej obci. (TASR)
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ODSTUPNé
Odstupné pri výpovedi má po-
môcť prekonať nečakanú stratu 
príjmu. Pracovník má dva mesia-
ce na hľadanie nového zamest-
nania. Vláda teraz pripravuje zme-
nu – keď bude ešte dva mesiace 
po výpovedi pracovať, nemusí mu 
zamestnávateľ vyplatiť odstupné. 
Čas na hľadanie nového miesta 
sa zredukuje na nulu. To platí pre 
obyčajných ľudí, ktorí nie sú v par-
lamente. Obyčajní ľudia (a ostat-
ní), ktorí sedia v parlamente, pri 
odchode z teplého miesta dosta-
nú päťmesačné odchodné. Pri-
tom neodchádzajú nečakane, le-
bo ich miesto sa dá kvalifikovať 
ako „termínovaný pracovný po-
mer“. Vedia, že novým volebným 
obdobím končia, pokiaľ ich opäť 
na presne určený čas nezvolia. Ak 
musia odísť skôr, je to preto, le-
bo nepracovali kvalitne, teda tiež 
si odchodné nezaslúžia. Rovnaké 
kritériá platia aj na ministrov, sta-

rostov a primátorov. Zrušte teda v 
rámci šetrenia tieto výhody! Nech 
sa o funkcie neuchádzajú preto, 
lebo sa dá na nich „zarobiť“, ale 
preto, lebo chcú naozaj robiť to, 
čo hlásajú na predvolebných bil-
bordoch. Pokiaľ ich motivujú „zá-
robky“, nech otvorene napíšu – 
„Chceme sa nabaliť, máme na to 
silu“ a občan, poučený napríklad 
kauzami lacných bytov v rámci zá-
kona, dodá – „...aj žalúdky“.

TELEFóN
Keď som zverejnil svoje telefón-
ne číslo v tiráži, niektorí priatelia 
vyslovili názor, že ma budú otra-
vovať neznámi volajúci. Nie je to 
tak, volajú čitatelia a tí neotravujú, 
hovoria svoje pripomienky, vyslo-
vujú obavy čo sa stalo keď dosta-
li noviny oneskorene, pochvália i 
skritizujú. Ale vždy ma takýto vo-
lajúci poteší, je dôkazom, že na-
še články nájdu adresáta. Mal 
som však aj jeden otravný pred-

volebný telefonát. Zo sluchátka 
sa ozval hlas Magdy Vášáryová, 
ktorá mi oznámila, že kandiduje 
na primátorku Bratislavy a chce-
la, aby som vyjadril súhlas či ne-
súhlas. Pokiaľ by volala skutočne 
ona, nemám nič proti rozhovoru, 
ale otravovať ľudí hlasom nahra-
tým do počítača, považujem za 
nechutné narušenie súkromia. 
Ak sa kandidát nechá „zastupo-
vať“ počítačom, otázka znie - bu-
de takto riešiť aj riadenie mesta 
– bez priameho kontaktu s jeho 
obyvateľmi?

DOKUMENTARISTI
Predsedovi parlamentu páno-
vi Sulíkovi stačilo pár mesiacov, 
aby naštartoval cestu dehones-
tácie parlamentnej kultúry a ne-
rešpektovania zásad, na ktorých 
parlamentarizmus stojí. Namiesto 
faktov používa v diskusii osob-
né urážky, neuznáva ako ospra-
vedlnenie neprítomnosti poslan-

ca potvrdenie lekára (i keď to 
uznáva parlamentný výbor), ne-
dôstojne vedie schôdze a naj-
novšie mu jeho poslanci zdoku-
mentovali svoje tajné hlasovanie. 
Sulík na tom nevidí nič nenor-
málne. Poslanec Droba vysvetlil, 
že to „urobil preto, aby mal čis-
té svedomie pred voličmi“. Nuž, 
čisté svedomie budú mať poslan-
ci SaS pred voličmi vtedy, keď 
budú plniť to, na čo ich nalákali. 
Lenže, čo už. Keď chce marke-
tingová strana robiť politiku, vždy 
z toho vyjde obchod. Dôležité je 
nominovať svojich ľudí bez výbe-
ru na všetky miesta kde sa dá 
(zbytočne Matovič píše otvorené 
listy, pokojne ich mohol nechať 
zalepené v obálke, alebo vôbec 
nenapísať), urobiť také zmeny v 
zákonoch aby sa vyhovelo spon-
zorom – jednoducho nastal čas, 
aby „marketing priniesol vyšší ob-
rat“ pre firmu, pardón stranu.

JOZEF ŠUCHA

GLOSÁR Slovenského rozhľadu

PROBLéM
Už sú všetky múry popísa-
né. Ako obrátiť list?

POKUSNÝ KRÁLIK ZVANÝ 
ČLOVEK
Človek je pokusný králik 
svetových farmaceutických 
firiem.

BEZCITNÝ SPOLOČNÍK
Zdravie je najbezcitnejší 
spoločník! Dokáže nás zo 
dňa na deň opustiť bez jedi-
ného slova rozlúčky.

SME SPEVAVÝ NÁROD
Slováč radostne nôti preto, 
aby nebolo počuť škŕkanie 
v jej bruchu.

NÁJDU SA AJ TAKÍ
Čo na tom, že nemá moc, 
keď má dosť?

ZÁSADNÝ ROZDIEL
Za starého režimu sme  hľa-
dali, komu sa vyžalovať. V 
novom – koho zažalovať.

OTÁZKA NA ÚVAHU
Dokedy nám budú sypať 
hrach pod nohy a my zasa 
hrach na stenu?

NEBEZPEČNé ZABÚDANIE
Skleróza je nebezpečná až 
vtedy, keď jej vinou zabúda-
me cesty svojich daňových 
únikov.

SKVELÁ METóDA
Potlesk je mocná zbraň! 
Možno ním pretrhnúť myš-
lienkovú niť politického pro-
tivníka.

NOVÝ ZVYK
Keď nám hlúposť dovezú  
zo zahraničia, usilujeme sa 
v nej nájsť čosi múdre.

HESLO, KTORé TREBA 
ZABUDNÚŤ
Píš ako počuješ! To je hes-
lo, na ktoré musí tlačový ta-
jomník či hovorca čo naj-
skôr zabudnúť.

POLITICKÉ 
SENTENCIE

MILAN KENDA
PhDr. MILAN PIOVARČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

Určite ste sa stretli s agresívny-
mi typmi vandalstva: ľudia zú-
rivo ničia predmety vo svojom 
okolí práve preto, že slúžia ale-
bo patria iným. S bojovým kme-
ňom Vandalov mali problémy už 
starí Rimania, ale to je iná histó-
ria. Dnes si pod pojmom vandal 
predstavujeme človeka, ktorý ve-
dome a so zlým úmyslom ničí 
súkromný alebo verejný majetok. 
Od čias Rimanov svet pokročil a 
„pokrok“ sa nedá zastaviť ani tu. 
Začína sa „vandalizovať“ po no-
vom. Súčasní vandali si v nezmy-
selnom ničení vybíjajú nadbytok 
energie a súčasne sa pôžitkár-
sky vyžívajú v ničení. Môžeme to 
roky pozorovať okolo seba na te-
lefónnych búdkach, lavičkách 
v parkoch, stieračoch aút, vysa-
dených stromčekoch, sedač-
kách v autobusoch i vo vlakoch, 
„umeleckých“ výtvoroch spre-
jerov, ktorí spôsobujú miliónové 
škody na cudzom majetku. Van-
dalstvom je aj rozkrádanie ka-
nalizačných poklopov a ich spe-
ňažovanie ako starého železa či 

ničenie porastov drevín v národ-
nom parku. V súšasnosti je „mo-
derné“ skákanie po strechách a 
kapotách automobilov...
Jednou z „odrôd“ vandalstva je 
aj postupné rozoberanie vozi-
diel. Stal som sa svedkom rozo-
berania malého úžitkového auta. 
Pikap stál na ulici, kým ho jeden 
z vandalov „jemne“ nenačal. Po-
tom na ňom mládež zo sídliska 
cvičila ako na trenažéri. Každý 
deň niečo z auta ubudlo – rozbi-
té okno, zlomená páka...
Na ďalších častiach si deti skú-
šali „zručnosť a silu“, ako a čo 
odtrhnúť a potom zdemolovať. 
Zakrátko pikap vyzeral ako ošar-
paný vrak, na ktorom nebolo ani 
stopy po oprave. Okoloidúci ob-
čas deti napomínali, ale ich slo-
vá si nikto nevšímal. Bol to van-
dalizmus skôr z nudy, zvedavosti, 
bez agresivity. Deti pred dospelý-
mi ani neutekali a dospelí napo-
kon tiež rezignovali. Deti sa tvárili 
ako demolačná čata, ktorá do-
konca zadarmo robí očistu oko-
lia od vrakov.
A z nás, dospelých, sa už nikto 
nesnažil ani len nesúhlasne po-
krútiť hlavou. Keďže pokarhaním 
šetrili rodičia a ozbrojení ochran-
covia  nezasiahli, osud opravené-
ho pikapu sa naplnil.
Zdemolovali ho.

Populizmus Ivety Radičovej 
„Premiérsky post pre mňa znamená 27 hodín každo-
dennej práce,“ týmito slovami obhajovala svoje odmietnutie 
kandidatúry na predsednícky post  SDKÚ-DS predsedníčka 
vlády Iveta Radičová. Občas sa síce ironicky hovorí, že keď si 
odpustíme obed, tak má deň aj 25 hodín. Škoda, že premiérka 
bližšie nešpecifikovala, čo okrem obeda ešte vypúšťa zo svojej 
každodennej činnosti. Možno by to boli zaujímavejšie informá-
cie ako tie, ktorými sa snaží „kŕmiť“ vláde naklonené médiá o 
pripravených opatreniach súčasnej vlády, ktoré v žiadnom prí-
pade nemôžeme označiť ako sociálne. Nehovoriac o tom, že 
ochrana národných a štátnych záujmov Slovenska je pre koa-
ličnú vládu SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-híd cudzím pojmom. 
Zo strany podpredsedníčky SDKÚ-DS I. Radičovej od-
mietnutie návrhu Miroslava Mičudu z Liptovského Mikulá-
ša na kongrese najsilnejšej koaličnej strany bolo prinaj-
lepšom neúctivé. Prečo Iveta Radičová skutočne zaujala 
odmietavý postoj ku kandidatúre? Obávala sa, že jedno-
značným víťazom bude Mikuláš Dzurinda a ona si zakni-
huje výraznú porážku? Pokiaľ je správna táto verzia, tak 
kuvičie hlasy o tom, že je na premiérskom poste len pre-
dĺženou rukou M. Dzurindu, budú zrejme pravdivé. V tom 
prípade naďalej v strane aj v koaličnej rade vládne ten, kto na 
základe medializovaných informácií o netransparentnom finan-
covaní SDKÚ-DS len naoko uvoľnil líderstvo v strane. Takže I. 
Radičová sa možno len neodvážila vybočiť z cestičky, ktorú jej 
mocní v SDKÚ-DS prepožičali. Síce vo voľbách o prezidentský 
palác neuspela, ale tretím najvýznamnejším postom ústavného 
činiteľa si zahojila svoju dušičku. Veď to nie je tak málo. Všimli 
si ju preto aj v Amerike. Na vzdialenom americkom kontinente 
sa zaradila medzi ocenené ženy roka. To sa len tak nepošťastí 
každej žene.
Aj preto si myslím, že by ako premiérka Slovákov mala 
viac uvažovať nad tým, čo povie. Nemala by sa uchyľovať 
k lacným populistickým tvrdeniam ako v tomto prípade. 
S vážnou tvárou tvrdiť o sebe, že ako predsedníčka vlády 
je  zaneprázdnená až 27 hodín denne, tak tomu snáď 
neuverí ani ten najzaslepenejší člen SDKÚ-DS. (vič)

Novela by mala byť účinná už 
od januára. Podľa M. Dzurindu, 
následne sa slovensko-maďar-
ské vzťahy usporiadajú tak, aby 
sa obe krajiny sústredili na ďal-
ší rozvoj spolupráce. Zbabelý 
prístup nášho ministerstva za-
hraničných vecí len potvrdzuje 
šuškandu, že súčasná vládna 
koalícia visí na Bugárových ga-
tiach. V oblasti národnoštát-
nych záujmov Slovenska by 
sme nemali robiť jednostran-
né ústupky. Skôr, než Maďar-
sko nezruší svoj jednostranný 
krok, ktorým umožnil našim ob-
čanom maďarskej národnosti, 
aby získali aj štátne občianstvo 
Maďarskej republiky, je naša 
ústretovosť neospravedlniteľná. 
Pripomína prváčika, ktorý sa 
trasie pred ramenami nafukujú-
cich sa nespratníkov. Maďarský 
parlament 26. mája schválil zá-
kon, ktorým zjednodušil ude-
ľovanie dvojakého občianstva 
zahraničným Maďarom napriek 
ostrým protestom SR. Zjavne 
maďarská strana chce  takto 
rozšíriť počet svojich občanov, 
najmä o početnú skupinu slo-
venských občanov maďarskej 
národnosti žijúcich na južnom 
Slovensku. Je preto len priro-
dzené, že Slovensko adekvát-
ne reagovalo prijatím zákona o 

štátnom občianstve. Na jeho 
základe občania SR, ktorí dob-
rovoľne požiadajú o občianstvo 
iného štátu, automaticky prídu o 
slovenské. Strata sa nevzťahuje 
na nadobudnutie cudzieho štát-
neho občianstva v súvislosti s 
uzavretím manželstva alebo na-
rodením. Na poslanecký návrh 
novely zákona o štátnom občian-
stve reagoval aj Dušan Čaplovič, 
bývalý podpredseda vlády pre 
vedomostnú spoločnosť, eu-
rópske záležitosti, ľudské práva 
a menšiny, podpredseda strany 
SMER-SD a poslanec Národ-
nej rady Slovenskej republiky.  
Poslanecký návrh novely zá-
kona o štátnom občianstve, 
podľa D. Čaploviča, nie je kro-
kom správnym smerom a ani 
„pekným príspevkom“ rezortu 
diplomacie. Je opätovným jas-
ným dôkazom, že vláda Ivety Ra-
dičovej cez tri poslanecké kluby 
(SDKÚ-DS, Most-Híd a SaS) je v 
hlbokom úklone a naďalej ustu-
puje Budapešti. Ignoruje národ-
no-štátne záujmy Slovenskej re-
publiky, jej integrity a suverenity 
a nie je schopná s naším južným 
susedom rokovať ako rovný s 
rovným. Ako sa ďalej uvádza v 
stanovisku D. Čaploviča, nove-
la neodstraňuje „negatívny do-
pad na občanov SR“ tak, ako 

sa snaží presviedčať verejnosť 
podpredseda parlamentu Béla 
Bugár. Práve naopak, odhaľu-
je pravú tvár strany Most-Híd, 
ktorá stojí za touto iniciatívou a 
tlačí pri rokovaniach na svojich 
koaličných partnerov, pretože 
ona je pod tlakom SMK predĺ-
ženou rukou Fideszu a Jobbiku 
na Slovensku. Osobitne teraz, 
pred komunálnymi voľbami. 
Je šokujúce, že tento, vraj 
„ústretový krok“ k Maďarsku 
sa predkladá v dobe, keď v 
maďarskom parlamente, v 
parlamentnom výbore na vy-
pracovanie ústavy sa navrhu-
je, aby sa právo hlasovania vo 
voľbách týkalo aj Maďarov ži-
júcich v zahraničí, v čase, keď 
hlavný iniciátor týchto zmien 
– Fidesz – má ústavnú väčši-
nu v maďarskom Národnom 
zhromaždení. Na jednej strane 
ďalšie maďarské pritvrdenia a na 
strane druhej ďalšie slovenské 
poklonkovanie. Som presved-
čený o tom, že jediným riešením 
tohto problému je najprv odstrá-
niť príčinu a až potom dôsledok. 
Teda požadovať zrušenie exte-
ritoriálneho zákona o dvojakom 
občianstve v Maďarskej republi-
ke a následne, po jeho zrušení, 
upraviť aj našu novelu zákona o 
štátnom občianstve, ktorá bola 
len reakciou na neeurópske a 
jednostranné kroky bez konzul-
tácií – mimo platnej slovensko-
maďarskej zmluvy z roku 1995 
- zo strany Budapešti. To však 
slabá a ustupujúca vláda Ivety 
Radičovej nedokáže požadovať 
a realizovať, uvádza sa v stano-
visku D. Čaploviča.

VLADIMÍR DOBROVIČ

Je Mikuláš Dzurinda skutočne tak naivný?
Ministerstvo zahraničných vecí pripravilo novelu zákona o 
štátnom občianstve, ktorú do Národnej rady SR predložila 
skupina poslancov. K tomuto kroku sme pristúpili preto, aby 
mohla byť prerokovaná už na novembrovej schôdzi parlamen-
tu. „Nemusel som to urobiť. Je to kompetencia iného rezortu, 
ale nesmierne nám záleží na tom, aby sme mali čistý stôl, aby 
sme mohli potom žiadať Budapešť, aby opravila svoju chybu, 
lebo tam je prapôvodný začiatok nedorozumenia,“ ozrejmil 
aktivitu rezortu na tlačovej konferencii minister zahraničných 
vecí Mikuláš Dzurinda. 

Šokujúce porušovanie ľudských práv
Britský denník Guardian 4. 11. 2010 informoval o šokujúcom po-
rušovaní ľudských práv v Iraku po invázii USA. Webová stránka 
WikiLeaks médiám poskytla 400 000 tajných dokumentov, 
obsahujúcich záznamy o znásilňovaní, neľudskom mučení 
a vraždách väzňov od januára 2004 do konca roka 2009. 
Lekárske správy potvrdzujú, že vyšetrovatelia a strážcovia zadrža-
né osoby  oslepovali a vešali za spútané zápästia, bičovali, mláti-
li päsťami a kopali do nich. Mŕtvoly nesú stopy po popáleninách, 
bodných ranách a dokonca nejasných chirurgických zákrokoch. 
Zakladateľ a editor WikiLeaks Julian Assange konštatoval, že ma-
teriály svedčia o vojnových zločinoch, ktorých sa v Iraku dopúšťali 
spojenecké sily a iracká armáda. Odmietol tvrdenie, že zverejnenie 
uvedených údajov ohrozuje niečie životy. (lk)

Na viaceré nedostatky vládneho zákona o 
Rozhlase a televízii Slovenska (RTS) upozor-
nil v pléne NR SR poslanec Peter Zajac (Most-
Híd). Podľa jeho vyjadrenia kabinet návrhom 
zlúčiť Slovenskú televíziu (STV) a Slovenský 
rozhlas (SRo) do jednej verejnoprávnej in-
štitúcie zvolil postup, ktorý nezabezpečuje 
úspešnosť celého procesu transformácie ve-
rejnoprávnych médií. Zajac sa domnieva, že by 
bolo potrebné sa vrátiť na začiatok celej diskusie. 
V rámci rozpravy o uvedenej legislatívnej norme, 
ktorá sa prerokováva v parlamente položil otázku, 
či navrhované zlúčenie bude skutočne prínosom. 

Ako príklad spomenul iné postkomunistické 
štáty, kde podobné projekty zlyhali. 
Domnieva sa, že by bolo vhodnejšie najskôr vyrie-
šiť zlý stav v STV a až následne sa zamýšľať nad 
tým, čo by prinieslo jej zlúčenie so Slovenským 
rozhlasom, ktorý, ako podotkol, je v oveľa lepšej 
situácii. Za jeden z problémov Zajac považuje 
nedostatok finančných prostriedkov, potreb-
ných na zlúčenie oboch inštitúcií v štátnom 
rozpočte na budúci rok. Jasné nie je podľa 
neho ani to, ako si STV a SRo zachovajú ekono-
mickú subjektivitu a čo bude nasledovať, keď sa 
zrušia koncesionárske poplatky. (TASR)

Zlúčenie Stv a SRo nezabezpečí úspech
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Musím pripomenúť aj spochybnenie 
projektu širokorozchodnej železnice. 
Nie je možné mávnutím ruky a bez 
akýchkoľvek analýz odhodiť projekt, 
na ktorom sa robí tak dlho, bez akých-
koľvek informácií povedať, že to nie je 
dobré. Politický argument na zrušenie 
takéhoto obrovského projektu je ne-
postačujúci. Naviac ide o projekt, ku 
ktorému nás prizvali veľkí obchodní 
partneri z Východu aj Západu. To nie 
je ruský projekt. Je to rusko-ukrajin-
sko, dúfam, že niekedy v budúcnosti 
aj Slovensko, ale 

NAJMä RAKÚSKY PROJEKT. 
Ak to neurobíme my, tak to urobia s 
radosťou Maďari a potom sa ukáže, 
aká to bola hrubá chyba, že sme ten-
to projekt nepodporovali. Po tretie, 
na politickej úrovni sú podporované 
všetky možné trasy tranzitu zemného 
plynu, len nie tá vedúca cez Sloven-
sko. Akoby politika bola nad hos-
podárskymi záujmami Slovenskej 
republiky. Keď sme my boli vo 
vláde, riešili sme predovšetkým to, 
ako zvýšiť kapacitu prepravy plynu 
cez územie Slovenskej republiky a 
nešpekulovali sme o tom, či pôjde 
severo-južný ťah alebo západo-vý-
chodný ťah. Slovensko má svoje 
kapacity a tieto treba využívať. A 
samozrejme, aj snaha o odlišnosť 
vo vzťahu k zodpovednosti za 
menu euro má svoje medzinárod-
né dôsledky a vplyv na postavenie 
Slovenska. Stávame sa nie celkom 
dôveryhodným partnerom v Európ-
skej únii. A nakoniec, šéf Európskej 
centrálnej banky povedal, že ak by 
Európska centrálna banka vedela, že 
Slovensko sa takto zachová, nesúhla-
sila by s prijatím Slovenskej republiky 
do eurozóny. Nuž, keby sa toto stalo 
nám, tak tu organizujete

MEDZINÁRODNé 
DEMONŠTRÁCIE. 

A stalo sa to vám, nie nám, ale je na-
šou povinnosťou tieto veci pripomí-
nať. Už ani nehovorím o významných 
agentúrach, ktoré povedali, že to 
dáva veľmi zlý príklad budúcej kandi-
dátskej krajine. V dôsledku všetké-
ho uvedeného sa možno stotožniť 
s relevantnými závermi o násobení 
negatív na rôzne oblasti spoločen-
ského a hospodárskeho života. Na 
hospodárstvo, regionálne rozdiely, 
zamestnanosť a celkovo na sociál-
nu sféru. Dopravnú vybavenosť úze-
mia, až po spomínanú geografickú 
polohu Slovenska a jeho medzinárod-
né hospodárske a politické väzby. Pri 
takomto kumulatívnom zlyhávaní mož-
no jednoznačne konštatovať absenciu 
elementárnej snahy o využívanie tzv. 
strategickej dimenzie vládnutia. Toto 
je, vážené dámy a páni, rukopis 100 
dní vládnutia. Také sú širšie súvislosti 

zastavenia výstavby diaľnic na Sloven-
sku. Tejto vláde, ktorá tu je, chýba ví-
zia, nevie čo so Slovenskom. Chýba 
jej národnoštátna vízia, chýba jej 

MEDZINÁRODNÁ VÍZIA, 
a preto sme svedkami ad hoc rozhod-
nutí, ktoré neprinášajú tejto krajine 
žiadny efekt. V rokoch 1998 až 2006 
už raz došlo k obdobnému. Uvedený 
fakt mal za následok zvýšenie re-
gionálnych rozdielov a prehĺbenie 
zaostávania niektorých regiónov. 
Kým bratislavský región dosiahol 
úroveň 148 % priemeru Európskej 
únie, ostatné regióny významnej-
šie zaostávajú. Západné Slovensko 
dosahuje úroveň 62,8 %, stredné 
Slovensko 49,2 % a východné Slo-
vensko 44 %. Jedinou možnosťou, 
ako reagovať na tento závažný prob-
lém, je predovšetkým prepojíť východ 
a západ čo najrýchlejšie diaľnicou. 
Uvedená priorita mala mať výrazný 
synergický potenciál pre budúci roz-
voj Slovenska. My sme si povedali, v 
našom programovom vyhlásení 2006 
až 2010, že postavíme a dokončíme 
100 km diaľnic a rýchlostných komu-
nikácií. Odovzdali sme 150, naviac sa 
odovzdalo 90 km diaľnic a rýchlost-
ných komunikácií 

VO VYSOKOM ŠTÁDIU 
rozostavanosti. Keby svetová hospo-
dárska kríza 18 mesiacov nezdržala 
projekty PPP, dnes sme ešte ďalej, 
pokiaľ ide o diaľničné prepojenie 
Bratislavy a Košíc. Z uvedeného 
dôvodu sme sa, ako som to už 
uviedol, v roku 2006 zaviazali 
dôsledne využiť všetky dostupné 
zdroje na efektívne dobudovanie 
základnej dopravnej, informačnej 
a komunikačnej infraštruktúry. A 
nehovorili sme o tom, ale naozaj 
sme sa tomu začali venovať veľ-
mi intenzívne. Predovšetkým sme 
razantne prehodnotili možnosti 
využitia kohézneho fondu na roky 
2004 a 2006 a obdobie 2007 až 
2013. Dali sme nutné prostriedky zo 
štátneho rozpočtu a pripravili sme ne-
vyhnutné kroky pre využitie verejno-
súkromných partnerstiev pre projekty 
nadradenej dopravnej siete. Ak sa 
bavíme o PPP projektoch, nezachytil 
som, či to povedal pán poslanec Váž-
ny, ale chcem to zopakovať. Projekt 
PPP medzi 

NITROU A ZVOLENOM 
bol vyhlásený za najlepší infraštruktu-
rálny projekt v Európe v roku 2009. 
Tak sme to asi nerobili zle. Pracuje 
tam obrovské množstvo ľudí, je tam 
vynikajúce tempo prác, sú tam nád-
herné stavebné diela, odporúčam, 
mňa tam nechceli pustiť na stavbu, 
ale vás tam pustia, choďte si pozrieť 
nádherné mostné prepojenia, úžasné 

technológie, je to niečo, na čo Slo-
vensko bude určirte hrdé a bude to 
zážitok prechádzať z Bratislavy až do 
Banskej Bystrice po tejto ceste.
Koncentrácia pozornosti na diaľnice 
bola z hľadiska dopravnej obslužnosti 
absolútne správnym a nevyhnutným 
riešením. Prepojenie západnej časti 
so strednou a východnou časťou diaľ-
nicou a rýchlostnými cestami malo

VYTVORIŤ NEPOCHYBNE 
potenciál pre rast zaostávajúcich úze-
mí, ktorých je v strednej a východnej 
časti Slovenska stále veľký počet. 
Medzi hlavné regionálne problémy 
patrí predovšetkým západno-východ-
ný rozdiel, tzv. pretrvávajúci západ-
no-východný gradient rozvoja. Vý-
chodná a južná časť Slovenska 
sú charakteristické nižšou mierou 
koncentrácie obyvateľov, vidiec-
kym charakterom osídlenia a vý-
znamnou priestorovou koncentrá-
ciou marginalizovaných skupín. 
Hlavne hovoríme o sociálne slabších 
skupinách, hovoríme o rómskom oby-
vateľstve. Nízka ekonomická výkon-
nosť, nízka miera investícií, pomalšia 
dynamika rastu nových pracovných 
miest, zastaraná štruktúra regionálnej 
ekonomiky, prípadne pomalá reštruk-
turalizácia podnikov, vedie k pretrvá-
vajúcej a vysokej miere nezamest-
nanosti a k problémom s dlhodobou 
nezamestnanosťou. A špecifickým 
problémom týchto regiónov ostáva zlá 
dopravná dostupnosť a celkové nedo-
statky v základnej infraštruktúre. Sek-
tor dopravy a snáď sa o tom 

NEMUSÍME PRESVIEDČAŤ 
na pôde Národnej rady Slovenskej 
republiky, nepôsobí na ekonomiku 
iba sprostredkovane, ale taktiež pria-
mym podieľaním sa na tvorbe HDP 
a zamestnanosti. Niekedy hovoríme 
o diaľniciach iba v pozícii peňazí, že 
koľko to stojí. Áno, všetko niečo sto-
jí, ale diaľnica nie je iba o tom, že 
ako sa rýchlo presuniem z bodu 
A do bodu B, diaľnica znamená 
automaticky obrovský rozvoj da-
ného územia. Spomeňme si, ako 
vyzeralo Považie na začiatku 90-
tych rokov a čo urobila diaľnica 
v tejto oblasti. Ako sa dnes bude 
dariť napr. aj takej časti, ako je 
Považská Bystrica po dobudovaní 
diaľničného mostu. Už ani nehovo-
rím o spomínanej rýchlostnej komuni-
kácii medzi Nitrou a Zvolenom. Preto 
chcem, vážené dámy a páni, konšta-
tovať, že na sektor dopravy pripadá 
približne 6,52 hrubého domáceho 
produktu Slovenskej republiky a asi 
4 % pracovných miest. To je ten ob-
rovský počet, obrovské množstvo pe-
ňazí, je tomu treba venovať podstatne 
väčšiu pozornosť.
Ministerstvu dopravy, a to chcem 

oceniť, to, čo urobil vtedajší minister 
dopravy pán Vážny, sa v minulom vo-
lebnom období, samozrejme, hovorí-
me o rokoch 2006 - 2010, podarilo 
naplno rozbehnúť viaczdrojové finan-
covanie cestnej infraštruktúry. Bola 
rozbehnutá implementácia infraštruk-
turálnych projektov v rámci Operač-
ného programu doprava s pomocou 
nenávratných zdrojov z fondov Európ-
skej únie. Začala diaľničná výstavba v 
rámci PPP projektov a v oboch prípa-
doch sme sa veľa naučili a máme aj 
veľké skúsenosti. 
Vážené dámy a páni, znovu to tu otvo-
rím a hovorte o tom na pôde Národnej 
rady. Ak vás vláda presviedča, že je 
schopná zafinancovať diaľnice bez 
PPP projektov, tak vás klame. Preto-
že vieme koľko je peňazí v štátnom 
rozpočte, vieme, koľko je peňazí vo 
fondoch, aj keď popresúvate peniaze 
v rámci 11 operačných programov v 
rámci strategického referenčného 
rámca, nepostavíte nič. Bez PPP pro-
jektov nie ste schopní 

POSTAVIŤ DIAĽNICE 
na Slovensku a neklamte sa sami, 
že jednoducho ste schopní diaľnice 
stavať v rýchlejšom tempe. Poslanec 
Vážny vám presne povedal termíny 
ako skončíte, ak nebudete využívať 
súkromné verejné partnerstvo v tej-
to oblasti. Môžem skonštatovať, že 
vláda v rokoch 2006 až 2010 spl-
nila svoje proramové ciele. Urobili 
sme nie 100, ale 150 km a ešte 
sme odovzdali okolo 90 km vyso-
ko rozostavaných stavieb diaľnic 
alebo rýchlostných komunikácií 
a robili sme tak, vážené dámy a 
páni, napriek obmedzeniam, ktoré 
sme mali z maastrichtských krité-
rií a programu stability. Veď sme 
zavádzali euro 1. januára 2009 a de-
ficit musel byť pod 3 %-ami a aj bol, 
to považujem za obrovský výsledok 
práce vlády v rokoch 2006 až 2010. 
Samozrejme, že boli aj chyby, ale kto 
pri takýchto novátorských projektoch 
ako je PPP, chyby neurobí? Ale pripo-
mínam ešte raz, že sme sa veľa naučili 
a tieto skúsenosti mohli byť teraz po-
užité pri efektívnejšom využívaní tejto 
formy financovania diaľnic.
Už v predvolebnom období sa na 
politickej scéne, teraz hovorím o jari 
2010, objavili názory smerujúce k 
spomaleniu, resp. zastaveniu intenzív-
neho budovania diaľnic. Nesú v sebe 

KOMPLExNEJŠIE RIZIKÁ 
a ohrozenia, ako je len samotné za-
stavenie budovania infraštruktúry. Za-
hrňovali aspekty zamestnanosti. Dnes 
nám hlásia veľké firmy, ktoré boli pri-
pravené stavať PPP projekt na D1, že 
budú prepúšťať ľudí a budeme hovo-
riť o tisícoch ľudí, nebudeme hovoriť 
o desiatkach alebo o stovkách ľudí a 
dostávame tieto samotné firmy do veľ-
kých problémov. Chcem povedať, 
že ak budeme pokračovať takýmto 
prístupom vo výstavbe diaľnic, tak 
zamestnanosť opäť dostane na 
Slovensku ďalší úder. Toto všetko, 
čo sa pred voľbami hovorilo tak tro-
chu potichu, sa však po voľbách stalo 
úplnou realitou, a to napriek tomu, že 
rozhodujúcim materiálom, ktorý urču-
je riešenia v oblasti budovania doprav-
nej siete na Slovensku, je stratégia 
rozvoja dopravy do roku 2020. Táto 
stratégia bola schválená 3. marca 

2010 uznesením vlády č. 158 a pod-
čiarkujem, súčasná vláda doposiaľ 
žiadne zmeny v obsahu stratégie ne-
prijala. Tak teda, ako ste pripravení na 
vládnutie? Nastúpili ste do vlády, tvrdili 
ste, že ste najlepšie pripravení na sve-
te, ako máte všetko vymyslené, ale v 
základnom dokumente štátu, ktorý ho-
vorí o budovaní infraštruktúry, ste za 
100 dní neurobili jednu jedinú čiarku 
a tento dokument vás stále zaväzuje. 
Tak na základe čoho idete? Idete na 
základe nejakých vlastných nápadov 
alebo myšlienok alebo idete podľa 
strategických dokumentov, na ktorých 
sme veľmi tvrdo pracovali pomerne 
dlhé obdobia? Tento dokument, 

TÁTO STRATéGIA, 
ktorá stále platí a ktorej ste sa ani 
nedotkli, okrem analytickej časti po-
núka prognózu vývoja dopravy, víziu, 
priority a ciele statégie, ako aj určuje 
nástroje a opatrenia na dosiahnutie 
týchto cieľov. Plnenie navrhovaných 
priorít statégie predpokladá financie 
zabezpečené z kapitoly ministerstva 
dopravy, zdrojov Európskej únie, ale 
najmä súkromných zdrojov a potom 
príjmov, ktoré prichádzajú zo spoplat-
nenia dopravnej infraštruktúry, hovo-
ríme najmä o zavedení elektronické-
ho mýta. Realizácia navrhovaných 
opatrení predpokladá priaznivý 
dopad na hospodársky rast a kon-
kurencieschopnosť Slovenska a 
jej regiónov. Výstavba diaľnic, vá-
žené dámy a páni, je proces, kto-
rý presahuje nie jedno, dve, ale 
presahuje niekoľko volebných ob-
dobí. Preto sa musí plánovať dlho-
dobo a v širokej zhode. Ak sa mení 
koncepcia a priority každé 4 roky, 
neuveriteľne sa plytvá ľudskou prácou 
v príprave stavieb a rovnako sa plytvá 
aj finančnými prostriedkami. Už teraz 
počúvame, že stavba projektu D1 
medzi Dubnou Skalou sa začína pri-
krývať opäť zemou, aby

NEDOŠLO KU ŠKODÁM 
na tých cestných úpravách, ktoré sa 
už urobili. Veď to sme už úplne na 
hlavu padnutí. Tak boli tam buldozéry, 
vyklčovali všetky stromy, urobili prvé 
zemné úpravy a teraz, aby to zima ne-
zlikvidovala, lebo tam nechcete sta-
vať, tak teraz tam opäť navážajú ornú 
pôdu, aby to uchránili pred dôsled-
kami zimy. Takto staviate diaľnice? 
Takto sa to nerobilo nikdy a je to ško-
da, pretože míňate tak ľudský poten-
ciál, ako míňate finančné prostriedky. 
Napríklad pri zmene priorít a u stavieb 
posunutých do budúcnosti prepadá 
platnosť tých povolení, ktoré sú len 
dvojročné. 

Pokračovanie na 6. strane

Z vystúpenia podpredsedu Národnej rady SR ROBERTA FICA na pôde parlamentu počas 7. schôdze NR SR

Naša stratégia ponúka program rozvoja dopravy
Už takmer 20 rokov na Slovensku diskutujeme o tom, ako optimálne vyutiť geografickú polohu Slo-
venskej republiky. 100 dní novej vlády však ukázalo presný opak. Experti, či už pochádzajú zo Sloven-
ska alebo zo zahraničia, v danej súvislosti hovoria o násobení negatív, o kumulatívnom efekte strát pri 
spoločnom odmietnutí rýchlej výstavby dopravnej infraštruktúry, spochybnení dôležitej železničnej 
trasy cez Slovensko, podceňovanie opatrení na rozvoj tranzitu zemného plynu cez naše územie a 
v neposlednom rade aj o významnom zakolísaní v európskych štruktúrach. A majú pravdu, pretože 
všetky tieto veci sa dajú na konkrétnych príkladoch odôvodniť. Po prvé, je zastavená výstavba diaľnic. 
Môžeme používať akékoľvek výrazy, či je spomalená, či je zmrazená, jednoducho je zastavená. Kto sa 
pozrie na výstavbu diaľnic v strede Slovenska, tak nie sú tam žiadne stroje, a to, čo bolo pripravené, 
sa nerealizuje. Pritom všetci dobre vieme, že bez adekvátnej dopravnej infraštruktúry nezvládneme 
ani len problémy s obslužnosťou jednotlivých regiónov, vôbec už nehovoriac o vylúčení sa zo širších 
stredoeurópskych koridorov a s nimi súvisiacim hospodárskym rozvojom. 

FOTO TASR - Tomáš Halász
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Dokončenie z 5. strany
To si treba uvedomiť, že máme niektoré povole-
nia, ktoré končia. Ak sa nevyužijú, musíme ísť od 
začiatku. Po vstupe do Európskej únie nastali vo 
výstavbe dopravnej infraštruktúry tri dôležité mo-
menty. Prebrala sa 

SPOLOČNÁ LEGISLATÍVA, 
predovšetkým v oblasti životného prostredia a 
vo verejnom obstarávaní. Využívajú sa fondy 
Európskej únie na financovanie a výstavba 
sa riadi príslušnými pravidlami a po tretie, 
otvorili dvere finančne silnejšej zahraničnej 
konkurencii. A z toho vyplynuli aj tri kardinálne 
dôsledky. Predĺžil sa investičný cyklus. S tým mu-
síme rátať. Výkup pozemkov za trhových podmie-
nok výrazne zasahuje do postupových termínov. 
Len vás opäť žiadam, nerobte nič s osobitným 
zákonom, ktorý sme prijali pokiaľ ide o urýchle-
nie výstavby diaľníc. Ak tento zákon zrušíte, tak 
pripisujete ďalších 10 rokov pokiaľ ide o výstavbu 
diaľníc a 

RÝCHLOSTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ. 
Dôsledok je, že dĺžka jednotlivých etáp investič-
ného cyklu sa dá len veľmi ťažko odhadnúť. Zno-
va opakujem, že súčasná vláda doposiaľ žiadne 
zmeny v obsahu stratégie a rozvoja dopravy do 
roku 2020 neprijala. Jediný relevantný mate-
riál, návrh navýšenia rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva dopravy a informácii a ukončení 
koncesnej zmluvy a jej dodatkov bol preroko-
vaný 6. 10. 2010 uznesením vlády 681 z roku 
2010. Hovorím čísla preto, aby ste si nemysleli, 
že vás nepozorujeme a nesledujeme. Uvede-
ný krok je v priamom rozpore s cieľmi schvále-
nej stratégie a bezprostredne sa podpisuje pod 
spomalenie procesu vyrovnávania regionálnych 
rozdielov a zvyšovania dostupnosti regiónov s 
negatívnymi dopadmi v ekonomickej, sociálnej 
a teritoriálnej oblasti. Je to v priamom rozpore s 
napĺňaním základného cieľa kohéznej politiky a s 
priamymi 

NEGATÍVNYMI DOPADMI 
na kvalitu života, riešenie zamestnanosti a kon-
kurencieschopnosti v zaostávajúcich regiónoch. 
Regionálne disparity na území Slovenskej re-
publiky sú výsledkom pôsobenia systémových 
a vecných podmienok. Rýchle a efektívne rie-
šenia projektov nadradenej cestnej siete a 
prepojenia regiónov má priamy dopad na 
vývoj merateľných ukazovateľov ako je hrubý 
domáci produkt, pridaná hodnota, miera ne-
zamestnanosti, miera podnikateľskej aktivity, 
absorpčných možností, objem HDP v parite 
kúpnej sily na jedného obyvateľa, produkčná 
výkonnosť regiónov, demografický ukazova-
teľ, ukazovateľ infraštruktúrnej vybavenosti 

územia a v neposlednom rade aj komplexný 
ukazovateľ ekonomickej a sociálnej úrovni. 
Z merateľných ukazovateľov vo vzťahu k regio-
nálnym rozdielom ich predchádzajúceho očaká-
vaného vývoja je zrejmé, je po narušení cieľov, 
ktoré sme nastavili v stratégii rozvoja dopravy do 
roku 2020, sa procesy vyrovnávania disparít spo-
malia. Ich vývoj bude ťažko odhadnuteľný a 
bude znamenať ďalšie prekážky pre problé-
mové regióny Slovenska v oblasti ekonomic-
kej, sociálnej a teritoriálnej kohézie. Z uvede-
ných dôvodov sme predložili návrh uznesenia a 
považujeme za opodstatnené, aby Národná rada 
konštatovala dôsledky zastavenia výstavby 75 
km úseku diaľníc tak, ako je to uvedené v návrhu 
predmetného uznesenia. Je zrejmé, že zastave-
nie výstavby diaľníc znamená rast nezamestna-
nosti a znamená spomalenie riešenia regionál-
nych rozdielov. Prečo sa bojíme priznať 

FAKTICKÚ PRAVDU, 
ktorá tu je? Nijako inak to už nebude. Rovnako 
považujeme za opodstatnené, aby Národná rada 
požiadala vládu o predloženie správy o výstavbe 
diaľníc a rýchlostných ciest. Presne definované 
okruhy otázok správy predurčujú jednoznačné 
zameranie na vecnú rovinu a majú vylúčiť politic-
ké a mediálne hry. Nechcem, aby ste nám pí-
sali nejaké klasické frázy, ktoré poznáme pri 

takýchto správach. Postavili sme v uznesení 
jasné otázky a chceme na tieto jasné otázky 
aj jasné odpovede. Takto koncipovaný návrh 
je o tvrdej realite, pretože chceme vedieť, čo sa 
na diaľniciach bude diať. O kľúčovej téme pod-
mieňujúcej hospodársky rozvoj Slovenska, jeho 
regiónov, s priamymi alebo nepriamymi úžitkami 
pre väčšinu ľudí. Doprava je vnímaná nielen ako 
prostriedok mobility, ale ako prostriedok na zvý-
šenie atraktivity územia, jeho ekonomického po-
tenciálu a kvality života obyvateľstva. A ešte jedna 
vec je v tomto uznesení, žiadame, aby vláda Slo-
venskej republiky vzhľadom na utlmenie výstavby 
diaľníc a rýchlostných ciest 

NEPRISTUPOVALA K ZVÝŠENIU CENY 
za diaľničnej nálepky pre fyzické osoby a vozidlá 
do 3,5 tony. My sme diaľnice stavali, tak ako sme 
vedeli. Opakujem 150 km plus 90 km úspešné 
PPP projekty, ale nedotkli sme sa za 4 roky diaľ-
ničnej známky. Nedotkli sme sa jej. Cena diaľnič-
nej známky pre fyzické osoby a pre vozidlá do 3,5 
tony 4 roky bola tá istá. A vy ste zastavili diaľnice 
a ešte ani neuschol atrament na tomto podpise, 
že zastavujete diaľnice a už idete zvýšiť diaľničnú 
známku pre slovenskú verejnosť na 50 eur. Tak 
vám teda všetkým veľmi pekne blahoželám. Bol 
by som veľmi rád, keby ste návrh uznesenia pod-
porili v takej podobe v akej bol predložený.

Naša stratégia ponúka program rozvoja dopravy

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je známe 
svojím farizejstvom. Stačí si spomenúť na časy, 
kedy Slovensko bojovalo o svoju plnú suverenitu 
a samostatnosť. Keď to niekto dnes pripomenie 
predstaviteľom KDH, teda konkrétne ich odmieta-
vé stanovisko k vzniku samostatnej SR, tak sa do-
kážu dokonca začervenať a niečo nezrozumiteľné 
jachtať, aby poslucháč mal dojem, že sa osprave-
dlňujú. Nuž, našťastie samostatné Slovensko tu 
máme a aj vďaka nemu mohol pán Ján Figeľ stráviť 
v Bruseli krásne a bezstarostné roky, pritom veľmi 
dobre zaplatené. Keď už sme pri KDH – ani jeho 
súčasný poslanec NR SR a primátor Bratislavy An-
drej Ďurkovský sa zrejme z farizejstva (určite nie 
zo skromnosti) nepriznal k tomu, že zápolí o zápis 
do Guinessovej knihy rekordov. Veď predsa asi 
ani  jednému komunálnemu politikovi v civilizova-
ných krajinách sa nepodarilo predať za babku toľ-
ko obecných bytov svojim straníckym kolegom a 
ďalším služobníkom, ako jemu. Keď sme pri pánovi 
Ďurkovskom, tak si spomeňme na jeho farizejstvo 
spojené s objektom PKO na nábreží Dunaja...
Vráťme sa však k pánovi Jánovi Figeľovi. Písať 
o jeho kauze s bratislavským bytom je už ako 
nosiť vodu do mora. Môžeme iba pripomenúť, 
že spôsob sprivatizovania jemu pridelenému 
komunálneho bytu (kým iným, keď nie kole-
gom z KDH pánom Ďurkovským?) odsúdili aj 
jeho mnohí koaliční partneri. Niektorí hlasnej-
šie, iní potichšie, ale museli: veď sa predsa blí-
žia komunálne voľby! Všetci však dali najavo, 
že ide skutočne o farizejstvo, veď keby sa celý 
škandál s jeho bytom neprevalil na verejnosť, 
tak by súčasného ministra dopravy, pôšt a 
telekomunikácií ani nenapadlo, aby si čo len 
spomenul na „akúsi charitu“... 
Predseda KDH si pri odhalení jeho bytovej kauzy 
tak trochu posypal hlavu popolom, urobil veľko-
dušné gesto v súvislosti s darom tejto strechy nad 
hlavou charite – a bodka. Definitívna. Ťažko pove-
dať prečo nerátal s tým, že pri návšteve parlamen-
tu sa na ten byt opýtajú aj niektorí poslanci. Jeho 
odpovede však už boli až priveľmi suverénne. Typu 
starajte sa o svoje veci a nepchajte nos do mojich. 
Akosi veľmi rýchlo zabudol, že o kúpe bratislavské-
ho bytu za akúsi symbolickú cenu má verejnosť 
plné právo sa zaujímať. Veď ide predsa o význam-
ného slovenského politika veľmi dobre plateného 
z daní občanov.

KAUZA BRAT
Brat pána J. Figeľa Anton je dospelý človek a teda 
zodpovedný za svoje činy. Okrem toho jeden ne-
môže za správanie sa druhého. Ale... Ing. Anton 
Figeľ je obvinený z podvodu za asi 2 mil. eur. Sa-
mozrejme, musíme zdôrazniť, že obvinený, ale nie 
odsúdený. Je tu predsa prezumpcia neviny. Je tu 
však ďalšie ALE... Vôbec nejde o záležitosť, ktorú 
novinári vytiahli na svetlo sveta iba preto, aby po-

škodili KDH a jeho predsedu pred komunálnymi 
voľbami. Tí, ktorí majú pamäť, si bez problé-
mov spomenú na to, že kauza A. Figeľ sa zača-
la oficiálne už pred štyrmi rokmi, teda v čase, 
kedy brat Ján bol európskym komisárom. Vte-
dy pán eurokomisár na otázku, čo si myslí o 
aktivitách brata povedal, že ho to veľmi mrzí, 
ale brat, ako dospelý človek, za svoje skutky 
zodpovedá sám aj pred zákonom. Samozrej-
me, nemohol vtedy povedať, že vytiahnutie na 
svetlo Božie vážnych kriminálnych obvinení A. 
Figeľa je útok na Európsku komisiu a EÚ!
Teraz sa však všetko zmenilo. Pán podpredseda 
vlády, minister, atď. sa síce dištancuje od skutkov 
brata, ale jeho ľudia dávajú najavo, že medializácia 
tohto prípadu súvisí s jeho politickými aktivitami a 
preto sa k ním odmieta vyjadrovať. Napriek tomu, 
že nenesie zodpovednosť za bratove skutky, ne-
môže, ako známy politik a verejný činiteľ – obrazne 
povedané – strčiť hlavu do piesku a tváriť sa, že 
jeho sa to vôbec netýka. Keď už nič iné, mohol 
aspoň vysvetliť ako s bratom Antonom už pred 
rokmi riešil prípady, kedy sa A. Figeľ pri hľa-
daní vhodných ľudí na poskytnutie pôžičky 
odvolával na svojho brata v Bruseli, na to, že 
neskôr sa vďaka nemu podarí zohnať výhod-
né úvery, objednávky, atď., atď. Aspoň tak to 
už pred časom tvrdili niektorí poškodení. Aj preto 
sa mu podarilo úspešne osloviť toľko dôverčivých 
ľudí. Veď už iba to, že išlo o brata eurokomisára, 
bola dostatočná záruka na poskytnutie pôžičky, 
plus k tomu sľubované úroky...
Nech už súd uzavrie celú kauzu akokoľvek, na 
to sú predsa súdy, nemôžeme nekomentovať 
niektoré vyjadrenia A. Figeľa, podľa ktorých je 
on sám obeť a všetci by sme ho mali ľutovať. 
Samozrejme, nie každé podnikanie prináša 
očakávaný zisk, ale na druhej strane, každý 
podnikateľ musí byť pripravený niesť za svo-
je kroky aj následky. Najmä vtedy, keď ide o 
peniaze iných. Tváriť sa, že išlo iba o nevyda-
rený a neúspešný biznis a čakať k tomu ešte 
slová útechy je v obchode prisilná káva aj pre 
najostrieľanejších podnikateľov. Čo je však 
najpravdepodobnejšie, tí dôverčiví ľudia, kto-
rí bratovi pána eurokomisára poskytli svoje 
úspory, ich už asi neuvidia.
Masy občanov predstavujú veľmi citlivý politický 
barometer a potvrdzujú to aj najaktuálnejšie výsku-
my verejnej mienky. Vráťme sa preto o niekoľko 
mesiacov dozadu. Predseda KDH J. Figeľ pred jú-
novými voľbami tvrdil, že kresťanskí demokrati zís-
kajú minimálne 10% volebných hlasov. KDH však 
dostalo len 8,5%. V súčasnosti sa jeho preferencie 
podľa renomovaných agentúr pohybujú na úrovni 
7,0 – 7,5%. Tu už žiadny komentár naozaj netre-
ba... 

VLADIMÍR MEZENCEV

Počiny figliarov z Čaklova

Kresba: Andrej Mišanek

Dokončujú oceliareň
Na to, aby sa u nás otvárali 
nové výrobné podniky sme už 
akosi zabudli. Ešte k tomu hut-
níckeho charakteru – o tom sa 
nám mohlo iba snívať. Napriek 
tomu sa už v januári plánuje 
spustenie novej oceliarne na 
Zemplíne, konkrétne v Stráž-
skom. V meste, ktoré bolo vždy 
spájané s chémiou. Oceliareň 
začali stavať pred dvomi rokmi, 
teda v čase pôsobenia vlády 
Róberta Fica. Teda v čase, 
kedy podľa terajšej vládnej 
garnitúry bolo ohrozené pod-
nikanie a nie to ešte otváranie 
nových výrobných podnikov. V 
každom prípade sú v súvislosti 
s novým podnikom zaujímavé 
vlastnícke vzťahy. Za oceliar-
ňou stojí síce jedna holandská 
firma, ale jej majoritným majite-
ľom je Slovák Braňo Prieložný.
Zainteresovaní nielen dokon-
čujú výstavbu podniku, ktorý 
bude zamestnávať až 400 ľudí, 
ale dokonca už teraz majú vy-
riešené všetky problémy s od-
bytom svojich výrobkov. Celá 
produkcia, predovšetkým sta-
vebnej ocele, pôjde do zahra-
ničia. V marci 2011, po ukon-
čení komplexných skúšok, 
má už v Strážskom tiecť prvá 
oceľ... (mez)

odmietam urážanie a šikanovanie 
Predseda NR SR Richard Sulík 4. 11. opäť dokázal, že nie 
je hodný a schopný vykonávať funkciu druhého najvyššieho 
ústavného činiteľa. Richard Sulík chápe NR SR ako svoju 
firmu, v rozpore so slobodne a demokraticky zvoleným naj-
vyšším zákonodarným zborom, nie je schopný viesť schôdze, 
a ak áno, tak len v rozpore s Rokovacím poriadkom NR SR. 
Neustále uráža opozičných poslancov a vyháňa ich z parla-
mentu.
Ostro protestujem voči jeho výrokom na moju osobu, najmä s prí-
kazom, aby som okamžite opustil NR SR o 18.55 h a to vraj z 
dôvodu, že som porušil rokovací poriadok. Áno, trikrát som mimo 
rozpravy žiadal predsedajúceho R. Sulíka, aby prerušil a napo-
menul poslanca A. Slafkovského, ktorý označil stranu SMER-SD 
za fašizoidnú a požiadal ho o ospravedlnenie. Čo sa však nesta-
lo! Odmietam napadanie môjho slobodného mandátu po-
slanca, vykazovanie z rokovacej sály, dokonca vyhrážaním 
celodennej absencie a ujmy na plate. Po celý deň som sa 
zúčastňoval rokovania, vystupoval a hlasoval, nepoužil som 
alkohol a ani neužíval marihuanu. Neospravedlnil som sa 
R. Sulíkovi, a ani nemám prečo, ale kvôli priebehu schôdze 
som uviedol, že neadekvátne reagoval a opätovne požado-
val ospravedlnenie. Čo sa nestalo! Preto žiadam, aby predse-
da NR SR sa ospravedlnil za urážky a zlé vedenie schôdze. Pripo-
mínam, že o porušení Rokovacieho poriadku NR SR poslancom 
môže rozhodnúť Mandátový a imunitný výbor a následne mu udeliť 
finančný alebo iný postih. Predseda parlamentu svojim konaním 
mi nechcel dovoliť vykonávať, v zmysle Ústavy SR, slobodný man-
dát poslanca, ktorý mi dali občania SR, aj preferenčnými hlasmi, 
v demokratických voľbách.
Odmietam takýto prístup predsedu parlamentu, lebo som sa ne-
zúčastnil konkurzu vo firme Sulík s. r.o., ale dostal som mandát od 
občanov Slovenskej republiky a jedine im sa budem zodpovedať, 
pretože v parlamente sme si všetci rovní, vrátane jeho predsedu.

DUŠAN ČAPLOVIČ, poslanec Národnej rady SR
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• Vo funkcii starostu ste prvé štyri roky. 
Prejavili ste záujem pokračovať ako staros-
ta aj v ďalšom volebnom období. V komu-
nálnych voľbách 27. novembra sa uchádza-
te opakovane o dôveru občanov Ružinova. 
Ako hodnotíte svoje pôsobenie vo funkcii 
starostu? 
Byť starostom mestskej časti Ružinov vôbec nie 
je jednoduchá úloha. Ružinov patrí medzi eko-
nomicky najrozvinutejšie regióny Slovenskej re-
publiky. Okrem toho je to bratislavská časť, v 
ktorej sa sídliskový urbanizmus spája s vyso-
kým podielom parkovej a verejnej zelene. Ceny 
bytových nehnuteľností, nebytových priestorov 
a stavebných pozemkov patria medzi najvyššie 
v Bratislave. Preto je Ružinov dlhodobo v hľa-
dáčiku investorov. Väčšina developerov skupu-
je pozemky v tejto mestskej časti, aby na nich 
mohli stavať obytné, polyfunkčné či administra-
tívne budovy. Ekonomický status im totiž pred-
určuje nemalý zisk. Komunálni zástupcovia Ru-
žinovčanov – medzi ktorých patrí aj starosta – 
sa s touto situáciou musia vysporiadať. Aj v Ru-
žinove sme sa niekoľkokrát snažili zamedziť ne-
žiadanej výstavbe. V mnohých prípadoch sa 
nám to i podarilo. Musíme však mať na to le-
gálne nástroje. Svojvoľne zamedziť výstavbe je 
v rozpore s právnymi normami. Výstavbu v Ruži-
nove definuje územný plán Bratislavy a staveb-
ný zákon. Je to proces komplikovaný, do ktoré-
ho vstupujú tiež majitelia, ako i zástupcovia in-
vestorov a developerov. Tí si bránia svoje zá-
konné nároky pri zveľaďovaní a ďalšom rozširo-
vaní svojich nehnuteľností. V tomto smere nie je 
nič čierno-biele. V Ružinove sme, ale našli spô-
sob ako skĺbiť predstavy investorov s požiadav-
kami obyvateľov. Receptom je územná regulá-
cia. Vyžaduje si to zmenu Územného plánu hlav-
ného mesta tak, aby stabilizoval územia s indivi-
duálnou rodinnou zástavbou (Trnávka, Prievoz), 
s vyhovujúcim sídliskovým urbanizmom (sídliská 
Štrkovec, Trávniky, Pošeň, Ostredky), urbaniz-
mom Starého Ružinova, Ružovej doliny a „500 
bytov“. Tieto lokality nechceme zahusťovať. Na 
druhej strane chceme rozvoj Ružinova sme-
rovať do lokalít priemyselných zón ako sú 
Mlynské Nivy-západ, Mlynské Nivy-východ, 
Palenisko a Domové role. Tu chceme zme-
niť funkciu územia z výrobných hál na ob-
čiansku vybavenosť, obytné územia, šport, 
voľný čas a zeleň. Čiže funkciu stabilizovanú 
nahradíme rozvojovou. Súčasné znenie územ-
ného plánu Bratislavy nespĺňa požiadavky Ruži-
nova a jeho obyvateľov. Preto, na základe skú-
senosti presadzujeme aj zmenu stavebného 
zákona, ktorý je praxou prekonaný. Považu-
jem za vhodné do zákona zakomponovať inšti-
tút stavebnej polície, vyššie sankcie za nelegál-
ne stavby a možnosť nelegálnu stavbu odpojiť 

od médií – od elektrickej energie, plynu a vody. 
• Územnou reguláciou chcete zamedziť 
developerom realizovať svoje projekty. Ako 
to však chcete dosiahnuť, keďže aj vy ste 
spomenuli, že i oni majú svoje práva? Na-
príklad ústavné právo na ochranu a zveľa-
ďovanie súkromného majetku. 
Ako som spomínal, problémom je územný plán 
Bratislavy. Ten schvaľujú na bratislavskom ma-
gistráte a mestské časti majú povinnosť sa ním 
riadiť, napriek tomu, že s ním nesúhlasia. Uve-
diem príklad: ak územný plán dovoľuje naprí-
klad pri Štrkoveckom jazere postaviť polyfunkč-
né objekty, stačí, keď magistrát vydá súhlasné 
záväzné stanovisko na stavbu a stavebník do-
drží podmienky stavebného zákona. V tomto 
prípade starosta mestskej časti už nemá reál-
ny vplyv stavbu zastaviť. Preto je potrebné, aby 
občania začali byť aktívni ešte pred vydaním zá-
väzného stanoviska magistrátu a petície proti 
výstavbe smerovali predovšetkým na primátora 
a následne na mestskú časť. 
Územná regulácia je jediným spôsobom 
ako skĺbiť predstavy investorov s požia-
davkami samosprávy a Ružinovčanov. To-
uto cestou sme sa pred štyrmi rokmi vydali 
v Ružinove. Pripravili sme desať urbanistických 
štúdií, dve dopravno-inžinierske štúdie a štyri 
územné plány zón, pričom sme ďalších osem 
začali vypracovávať. Samozrejme, táto územná 
dokumentácia sa týka lokalít, ktoré sú najviac 
ohrozené výstavbou ako Štrkovecké jazero, Tr-
návka, Prievoz a sídliská vôbec. 
• Aký je rozdiel medzi urbanistickou štú-
diou a územným plánom zóny? 
Rozdiel je podstatný. Preto som si za jednu zo 
svojich priorít, vo funkcii starostu Ružinova, vy-
týčil dosiahnutie zmeny územného plánu hlav-
ného mesta. Na magistrát sme poslali desiat-
ky návrhov zmien na ochranu vnútroblokov, síd-
lisk, rodinnej zástavby, parkov a zelene. Zača-
li sme pripravovať urbanistické štúdie, ktoré sú 
potrebným podkladom pre zmeny územného 
plánu. Mestská časť štúdiu vypracuje v spolu-
práci s expertmi z oblasti urbanizmu, dopravy a 
architektúry, magistrát ju posúdi a mestskí po-
slanci na základe nej schvaľujú doplnky a zme-
ny územného plánu. Prijatím potvrdia zmenu 
územného plánu. Pripravili sme čistopis via-
cerých urbanistických štúdií: Štrkovecké jaze-
ro, Ružinovská ulica-východ, autobusová stani-
ca Mlynské Nivy, Klingerka a Vlčie hrdlo. Žiaľ, 
zatiaľ ich mestskí poslanci neschválili. 
Reguláciu územia definuje aj územný plán zóny. 
Zaoberá sa však menším územím. Reguluje po-
mer výstavby so zeleňou a inými funkciami, 
výšku zástavby a podobne. Regulovať územie 
môže však len v súlade so schváleným územ-
ným plánom. So súčasným  územným plánom 

však nie sme v Ružinove stotožnení. Preto sa 
usilujeme, v prvom kroku, o zmenu územné-
ho plánu Bratislavy na podklade urbanistických 
štúdií. Následne považujeme za dôležité regu-
lovať podrobne územie formou územných plá-
nov zón.
• Pred štyrmi rokmi ste sľubovali, že zacho-
váte zelenú tvár Ružinova. Podarilo sa vám 
to? 
Mnohí neprajníci sa snažia tento môj predvo-
lebný sľub spochybniť. Som presvedčený, že 
to robia z čisto politických dôvodov. Ich tvrde-
nia sú zavádzajúce. Ja som nesľúbil, že v Ruži-
nove sa nebude stavať. Sľúbil som, že nedo-
pustím, aby sa stavalo na verejnej a parko-
vej zeleni. Svoj predvolebný sľub som so 
cťou splnil. Žiadna časť parku alebo verej-
nej zelene nebola zastavaná. Napokon aj po-
lyfunkčný objekt Retro sa stavia na mieste býva-
lého zničeného obchodného centra Jadran – 
nie na zeleni. Naopak, investor musí kompletne 
zrevitalizovať detské ihrisko, športoviská a ze-
leň v susednom Parku Rumančekova za vyše 
700 tisíc eur. Zeleň teda touto stavbou pribud-
ne, zrevitalizuje sa. Cieľom nášho zámeru re-
gulovať územie je, aby investori svoje staveb-
né projekty smerovali do bývalých priemysel-
ných zón – tzv. brownfileds – na Mlynských Ni-
vách a podobne. Tam by mohlo vyrásť v budúc-
nosti obchodné centrum Ružinova v spojení so 
službami, školami, športoviskami a parkmi. Pre-
to sme vytvorili tiež urbanistické štúdie Mlynské 
Nivy – západ a Mlynské Nivy – východ. 
• V ružinovskom miestnom zastupiteľstve 
ste mali silnú opozíciu pravicových strán 
SDKÚ-DS a KDH. Ako sa vám darilo presa-
dzovať svoje ciele v tejto pre vás nepriazni-
vej politickej konštelácii? 
Ťažko. Ružinov nikdy neschválil rozpočet na 
čas. A to ani na rok 2007, ktorý pripravilo ešte 
vedenie úradu pod vplyvom pravicových strán. 
Mnohé projekty mi poslanci zamietli, mnohé 
zdržovali, zrejme len z politických dôvodov. 
V Ružinove akoby politika prerástla komunál-
ny charakter založený na odbornosti. Napriek 
tomu sa nám podarilo urobiť kus práce. Všet-
ky okná základných a materských škôl sú vy-
menené. Sú bezpečné a budú šetriť nemalé fi-
nančné prostriedky na platbách za vykurovanie 
a energie. Opravili sme cesty na uliciach Kľu-
katá v Prievoze a Kovorobotnícka na Trnávke. 
Dokončili sme problematickú stavbu zimného 
štadióna V. Dzurillu, v ktorom dnes hrá hokejo-
vú extraligu Slovan Bratislava. Z časti sme zre-
konštruovali starú časť tejto haly aj za asistencie 
klubu Slovan Bratislava. Máme jediný na Slo-
vensku curlingovú halu. Vybudovali sme nové 
športoviská na Drieňovej a Pivonkovej ulici. 
Kompletne zrekonštruovali materskú školu Pie-
sočná na Trnávke a základnú školu Nevädzo-

va na Trávnikoch. Zrekonštruovali sme 17 det-
ských ihrísk. Revitalizujeme parky na Ruman-
čekovej, v Ružovej doline a vnútrobloky v loka-
lite „500 bytov“. Opravili sme strechy základ-
ných škôl, telocvične... V neposlednom rade 
sme ružinovský úrad otvorili občanovi elektro-
nizáciou a komunikačnými modulmi v rámci ru-
žinovských médií. Ružinovčanom sme, v rámci 
akcie Muškátové leto, rozdali vyše 60 tisíc muš-
kátov a letničiek. To je len časť odpočtu toho 
na čom som sa počas uplynulého volebného 
obdobia aktívne podieľal ako starosta Ružino-
va. Pritom, počas celého obdobia som musel 
neustále zápasiť s politickými útokmi zo strany 
opozície. Vždy som však uprednostňoval pri rie-
šení problémov slušnosť, opieral som sa o zá-
konnosť a racionálny prístup k riešeniu problé-
mov. Transparentnosť a vzájomná informova-
nosť všetkých zainteresovaných strán bola al-
fou a omegou v mojej každodennej činnosti. 
Myslím si, že aj preto sa nám v Ružinove po-
darilo výrazne zmeniť štýl politiky. Priblížili 
sme sa k ľuďom, investovali do športu, kul-
túry a vzdelávania a obmedzili neregulova-
nú výstavbu. 
• A čo sociálna politika? 
Napriek všeobecnej hospodárskej kríze, kto-
rá spôsobila problémy na celom svete – nielen 
v Ružinove, sme sociálnu politiku Ružinova udr-
žali, ba dokonca aj rozšírili. Ružinovské deti 
a seniori každoročne navštevujú chorvát-
sky Umag. Seniori chodia na výlety do Vied-
ne, na ozdravné pobyty do Sklenných Tep-
líc a Dudiniec. Pre deti organizujeme letné 
prázdniny, školy plávania, lyžovania, korču-
ľovania. Pravidelne vyplácame jedno rázové 
príspevky pri narodení dieťaťa a pri nástupe do 
školy. Prevádzkujeme finančne náročné zaria-
denia ako Ružinovský dom dôchodcov a Ruži-
novský dom seniorov.
• Ktorý z vašich predvolebných sľubov sa 
vám nepodarilo naplniť podľa predstáv, 
s čím chcete osloviť voličov pri opätovnej 
kandidatúre na starostu Ružinovčanov? 
Veľmi intenzívne som sa usiloval, aby sme v Ru-
žinove vybudovali plaváreň s 50-metrovým pla-
veckým bazénom. Vyhliadli sme si pozemky, 
vedľa zimného štadióna V. Dzurillu na Ružinov-
skej ulici. Keďže sú predmetom sporu medzi 
magistrátom a štátom, samozrejme to pribrzdi-
lo môj zámer. Napriek tomu, sme však už na 
dané pozemky vytvorili aspoň projektovú štúdiu 
na výstavbu plavárne a športovej haly pre lop-
tové hry.
Pri kandidatúre na starostu v roku 2006, som 
mal ideálne predstavy o zmenách, ktoré urobím 
v prípade zvolenia. Realita v komunálnej politike 
je však trochu odlišná. Niekedy sa mi do cesty 
postavili už nevyhovujúce zákony, inokedy zau-
žívané vzťahy a veci sa menili veľmi zložito. Na-
priek tomu sa domnievam, že som naplnil svoju 
víziu posunúť Ružinov aspoň trochu ďalej. Ne-
vzdávam sa predstavy, vybudovať v Ružino-
ve športovú-relaxačnú zónu pre celú Brati-
slavu. Za najvhodnejší priestor na tento zá-
mer považujem lokalitu Štrkoveckého jaze-
ra. V prípade úspešného volebného výsled-
ku urobím maximum preto, aby som tento 
svoj osobný zámer úspešne realizoval. Na-
ďalej za svoju prioritu považujem aj regulá-
ciu výstavby na území Ružinova tak, aby jej 
riešenie bolo v súlade s oprávnenými po-
žiadavkami Ružinovčanov. Pri ich posudzo-
vaní budem aj v budúcnosti vychádzať z po-
žiadaviek občanov, či už tlmočených na ve-
rejných diskusiách, alebo priamymi pod-
netmi na miestne zastupiteľstvo. Budem 
pokračovať v podpore mladých rodín, ako 
i seniorov. Naďalej má významné miesto 
medzi mojimi prioritami výstavba športo-
vísk a detských ihrísk, ako aj zateplenie 
všetkých ružinovských školských objektov.

VLADIMÍR DOBROVIČ

Slovo má Ing. Slavomír DROZD, starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov

Receptom našej úspešnosti je citlivá územná regulácia 
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• Máte teda za sebou roky práce 
poslanca a konkrétne osem rokov 
pôsobenia vo funkcii námestníka 
primátora. Môžete sa čitateľom 
Slovenského rozhľadu pochváliť 
aj niektorými konkrétnymi výsled-
kami, na ktorých ste sa osobne 
podieľali?
- V rokoch 2002 – 2006 sme v 
Prešove dokázali postaviť cca 200 
nájomných bytov pre mladé rodiny a 
to za aktívnej finančnej podpory Štát-
neho fondu rozvoja bývania. Mesto 
ich prideľovalo na základe žrebovania 
za účasti štátneho notára. Od roku 
1990 doteraz to boli jediné nájomné 
byty postavené v Prešove pre mladé 
rodiny. Žiaľ, potom sa už neodovzdal 
ani jeden takýto byt i keď by mesto 
potrebovalo aspoň toľko, koľko sa 
postavilo za spomínané štyri roky. Iš-
lo o nie prepychové, teda nadštan-
dardné byty, ale také, ktoré spĺňajú 
nároky na solídny život mladých ľu-
dí. Okrem toho na sídlisku III a v are-
áli ZŠ Šmeralova sme vybudovali at-
letický štadión s tartanovou dráhovou 
v hodnote asi desať miliónov sloven-
ských korún. Dovtedy medzi Košica-
mi a Popradom sa takýmto povrchom 

nemohla pochváliť ani jedna atletická 
dráha. Spomeniem ešte aj ihrisko s 
umelou trávou v priestoroch jazdec-
kého areálu.
• Na druhej strane sa vedeniu 
mesta v rokoch 2006-2010, te-
da v čase, kedy na primátorskej 
stoličke sedí Pavol Hagyari, nepo-
darilo zrealizovať veľa predsavza-
tí prvého muža mesta, alebo aj 
uznesení, prijatých mestským za-
stupiteľstvom. Ktoré to boli?
- Mestu rozhodne neprospievalo 
to, že celé vedenie Prešova na čele 
s primátorom sa zaoberali nerealis-
tickými, často megalomanskými pro-
jektmi, ktoré sa nakoniec, samozrej-
me, ani nerealizovali. Spomeniem 
napríklad výstavbu obrovského cen-
tra pri Mestskej hale, v ktorom mali 
byť kongresové sály aj exkluzívne by-
ty, plánovala sa aj výstavba drahých 
bytových domov v tvare cigár na Ča-
pajevovej ulici, ďalšie prepychové by-
ty sa mali postaviť pri amfiteátri. Mo-
hol by som ešte spomenúť projekt 
postavenia 30-metrov vysokej sochy 
Krista... Všetko to bolo zbytočné mr-
hanie energiou, teda strata času, veď 
išlo o projekty z „ríše snov.“ Nesplne-

né sľuby zostali aj v súvislosti s rieše-
ním statickej dopravy, výstavby parko-
vacích domov na sídliskách, doslova 
nás gniavi nákladná doprava na Ša-
fárikovej ulici.... Nepomohli ani petí-
cie občanov. Pri všetkej objektívnosti 
musím spomenúť dokončenie druhé-
ho vonkajšieho dopravného okruhu, 
čím sa uľahčil motoristom vstup do 
mesta zo západnej strany. Náš posla-
necký klub SMER-SD neraz podporil 
dobre myslené a reálne projekty, ne-
snažil sa byť voči primátorovi v opozí-
cii. Naopak, pomáhal mu všade tam, 
kde to bolo naozaj potrebné.
• Predstavme si, že vás obyvate-
lia Prešova zvolili za prvého mu-
ža v meste. Čím by ste začali rie-
šiť problémy tretieho najväčšieho 
mesta v republike?
- Dobudovaním potrebnej cestnej 
infraštruktúry, či už ide o Kuzmányho 
ulicu alebo prepojenia Rusínskej uli-
ce s Čiernym mostom. Tu v čase do-
pravných špičiek vznikajú skutočne 
veľmi zložité dopravné situácie. Ten-
to problém spojenia centra mesta so 
sídliskom Sekčov však môžeme riešiť 
iba spoločne s vyšším územným cel-
kom. Medzi svoje primátorské priority 

by som zaradil aj pokračovanie vo vý-
stavbe nábrežnej komunikácie sme-
rom k ZVL, rekonštrukcie Jarkovej 
ulice, nákupného strediska Centrum, 
cesty k hromadným garážam a ZŠ 
na Prostějovskej ulici, budovanie no-
vých parkovísk na uliciach Mukačev-
ská a Prostějovská... Začal by som 
sa veľmi vážne zoberať Priemyselným 
parkom Záborské. Je tu predsa úze-
mie až o rozlohe približne 40 hektá-
rov, ale za štyri roky sa tu nepodari-
lo prakticky nič, i keď mesto na jeho 
rozvoj mohlo využiť rôzne európske 
fondy. Za tieto nedostatky už nesie 
osobnú zodpovednosť terajší primá-
tor. Pritom, Prešov a jeho okolie po-
ciťujú v porovnaní s ostanými časťami 
republiky veľmi vysokú nezamestna-
nosť a práve tento priemyselný park 
by mal dať možnosť zamestnať sa 
mnohým mladým ľuďom. Okrem toho 
by som urobil všetko preto, aby sa v 
meste postavilo s finančnou podpo-
rou štátu aspoň sto nájomných bytov. 
Ako primátor by som sa prednostne 
musel zaoberať aj riešením ďalších 
problémov, akými sú výkup pozem-
kov pre zriadenie nového cintorína 
v Solivare, bezpečnosťou občanov, 
verejným poriadkom, rozvojom škol-
stva... Prešov už dávno dostal prívlas-
tok „Atény nad Torysou“ a skutočne 
treba v súčasnosti urobiť veľmi veľa, 
aby si ho zaslúžil.
• Jedna generácia Prešovčanov 
vás pozná ako vynikajúceho špor-
tovca – futbalistu, ktorý za Tatran 
Prešov hrával počas jeho pôsobe-
nia v najvyššej česko-slovenskej 
súťaži. Teda v elite, ktorú okrem 

najlepších slovenských mužstiev 
tvorili aj pražské tímy Sparta, Sla-
via a Bohemians, Brno, Ostrava, 
Plzeň... Môžete niečo priblížiť z 
tých čias?
- Do mužstva dospelých som pre-
šiel z dorastu Tatrana v sezóne 1972 
– 73, kedy prvoligový kolektív viedol 
v tých časoch jeden z najuznávanej-
ších slovenských trénerov Milan Mo-
ravec. Tatran pod jeho vedením zís-
kal historický úspech – 2. miesto v 
konečnej ligovej tabuľke a tým zá-
roveň aj účasť na prestížnej medzi-
národnej súťaži Pohár UEFA. Práve 
jemu vďačím, že mi umožnil hrať s ta-
kými futbalovými osobnosťami, aký-
mi boli napríklad Červeňan, Mačupa, 
Čabala, Turčáni, Bubenko, Igor No-
vák, Komanický a mnohí ďalší.

Pokračovanie na 10. strane

PhDr. MILAN LACA, kandidát na primátora Prešova za strany SMER-SD, ĽS-HZDS, HZD a SNS

Skúsenosti, odvaha a osobná zodpovednosť
Vo voľbách primátora Prešova v roku 2006 strana SMER-SD so svojím kandidátom neuspela. Práve 
preto sa rozhodla dôkladne zanalyzovať tento neúspech a teda nezopakovať chyby spred štyroch ro-
kov. Mimoriadnu pozornosť venovala výberu svojho kandidáta. Je ním 56-ročný pedagóg PhDr. Milan 
Laca, neobyčajne skúsený komunálny politik. Má za sebou päť (!) volebných období poslanca mest-
ského zastupiteľstva, z toho dve dokonca vykonával funkciu zástupcu primátora mesta Prešov. Absol-
voval Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa Strednej odbornej školy 
(SOŠ) technickej v Prešove. Milan LACA vstúpil do volebnej kampane s unikátnym heslom: SMER-om 
k Prešovu, MY SME TU DOMA... Vyžaruje z neho hrdosť nad svojou straníckou príslušnosťou a zároveň 
zdravý a v komunálnej politike tak potrebný lokálpatroizmus. V súvislosti s jeho kandidatúrou sme ho 
požiadali o rozhovor.

V roku 2002 vstúpil aj do politiky. Ako člen stra-
ny SMER-SD si získal dôveru voličov a stal sa 
poslancom Mestského zastupiteľstva v Prešo-
ve. V tejto funkcii pôsobí aj teraz. Svoje bohaté 
odborné skúsenosti uplatňuje najmä v oblasti 
zdravotníctva a sociálnych vecí, kde sa veľmi 
aktívne podieľal a podieľa na realizácii viacerých 
úspešných projektov v tejto oblasti. V závere 
septembra roka 2006 ho vláda SR vymenova-
la za prednostu Obvodného úradu v Prešove, 
kde pôsobil do septembra 2010, keď v rámci 
nevídaných čistiek, ktoré robí terajšia vládna 

garnitúra, bol z tejto funkcie bez udania dôvo-
dov odvolaný. 
V blížiacich sa komunálnych voľbách opäť, už 
po tretí raz, kandiduje na poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Prešove. V tejto súvislosti sme 
hovorili na aktuálnu tému. 
• Rozvoj mesta, jeho problémy, rozhodova-
nie o budúcnosti, to všetko predstavuje zlo-
žitý mechanizmus. V ňom poslanci, vedenie 
mesta a pomerne početný aparát pracovní-
kov majú svoje nezastupiteľné miesto. Ako 
na základe osobných skúseností vnímate 
celkovú činnosť poslancov, prácu úradní-
kov, ale aj vzájomnú profesionálnu spolu-
prácu medzi ľuďmi, pôsobiacimi v rámci 
tohto významného a pre občanov nenahra-
diteľného úradu?
- Vzhľadom na zložitosť celkovej činnosti, ale aj 
vývoja a navyše na komplikované vzájomné vzťa-
hy medzi ľuďmi zodpovednými za plnenie úloh s 
určitým pochopením a s potrebnou dávkou tole-
rancie. Ale som presvedčený, že niektoré cel-
kom zbytočné spory medzi poslancami, ktoré v 
rámci tejto inštitúcie pretrvávajú pomerne dlho, 
ale aj pokusy presadzovať osobné a úzke sku-
pinové záujmy nad tie celospoločenské, znižujú 
autoritu poslancov, pracovníkov mestského úra-
du a často aj primátora. Potom celkom zákoni-
te strpčujú život nielen občanom, ale aj rôznym 

firmám a spoločnostiam pôsobiacim na území 
mesta. Mrzí ma tvrdohlavé presadzovanie stra-
níckych záujmov členmi pravicových strán, ktoré 
nás v ostatných štyroch rokoch výrazne postihlo. 
Pokladám to za najhoršie, čo nás v konečnom 
dôsledku všetkých brzdilo. Verím, že v novom 
volebnom období sa to nebude opakovať.
• Občania mesta nie sú spokojní s prácou 
zastupiteľstva. Čo im, a teda aj Vám, ako 
poslancovi, najčastejšie v tomto predvoleb-
nom období na rôznych stretnutiach vyčíta-
jú?
- Pomerne malú iniciatívu smerom k perspek-
tívnemu napredovaniu mesta. Ďalej, veľa zby-
točných rokovaní o nepodstatných otázkach, 
ale aj o takých, ktoré nemôžeme úspešne rie-
šiť napríklad aj preto, že to zákon jednoducho 
nedovoľuje. Trápi ich odkladanie rôznych veľmi 
potrebných rozhodnutí. Z pomerne ľahkých, 
ktoré zastupiteľstvo prijalo na začiatku volebné-
ho obdobia, sa časom stali neriešiteľné. Témou 
dňa je aj pretrvávajúca a podľa môjho názoru 
zbytočne rozsiahla byrokracia. Niekedy mám 
pocit, že úradníci si byrokratickou činnosťou 
doslova hľadajú náplň práce. Napriek viacerým 
sľubom aj odhodlaniu poslancov sa v tejto ob-
lasti takmer nič nezmenilo. 
• V čom to je?
- Z mojich skúseností viem, že mnohí poslanci 
sa často prispôsobujú danej situácii. Niektorí sa 
správajú podľa čudnej zásady – počúvaj, poze-
raj a čuš! Nebudeš mať problémy. Som presved-
čený, že takýto postup škodí nám všetkým. Vždy 
som bol na strane tých, čo sa dokázali škriepiť 
a kultúrnym spôsobom sa vzájomne presviedčať 
o podstate problému.  Vždy som veril a verím v 
múdrosť a schopnosť ľudí rozoznávať hodnotu 
slov, ich dôveryhodnosť i dobrý či zlý úmysel pri 
ich vyslovovaní. Volič môže v týchto dňoch po-
rovnávať a vyberať. Lenže nemali by ho ovplyv-
ňovať rôzne názory, nesprávne postoje, výmysly  

a najmä nereálne sľuby a predsavzatia, ktorých 
je v predvolebnom období vyše hlavy. Čítame 
ich na rôznych plagátoch aj v osobných listoch, 
ktoré občania dostávajú. Veľmi ma mrzia surové 
a nekultúrne útoky na politických protivníkov. Vo 
voľbách by mali dostať dôveru ľudia, ktorí v živo-
te niečo významné dokázali. Predovšetkým takí, 
ktorí pre občanov dokázali presadzovať veci po-
trebné, spravodlivé a užitočné. Nemali by sme 
zabúdať, že mnohí, čo sú aj teraz na rôznych 
kandidátkach, v roku 2006 sľubovali hory, doly, 
ale už vo chvíli sľubov mali pripravené výhovor-
ky, prečo sa to či ono nepodarí realizovať. A 
dnes sľubujú opäť, aj veci nereálne. Jedni sľu-
bujú z neznalosti, iní predovšetkým preto, aby 
získali voliča. 
• A čo sľubujete svojím voličom vy?
- Pokračovať v doterajšej dôslednej práci  na 
prospech mesta a jeho občanov. Bojovať proti 
byrokracii a zvýšenú pozornosť chcem venovať 
riešeniu problémov, ktoré dlhodobo trápia cho-
rých a invalidných občanov. Budem podporovať 
výstavbu bytov pre mladé rodiny a budovanie 
športových ihrísk pre deti a mladú generáciu. 
V centre mojej pozornosti bude riešenie veľmi 
zložitého problému, ktorý trápi stovky, ba až tisí-
ce občanov a to sú parkovacie miesta pre autá, 
chodníky a ochrana zelených plôch. Nie sľuby, 
ale činy sú dôležité. V prípade môjho zvolenia 
sa budem aj naďalej riadiť touto zásadou. 
• Predpokladajme, že už po tretí raz získa-
te dôveru voličov. Aké budú vaše prvé slová 
staronového poslanca?
- Slová úprimnej vďaky za prejavenú dôveru 
a zároveň záväzok konať tak, aby som svoj vo-
lebný úspech obhajoval cieľavedomou činnos-
ťou na prospech všetkých občanov mesta. Aby 
som po štyroch rokoch mohol s čistým svedo-
mím povedať, odovzdal som maximum schop-
ností i síl pre ľudí, ktorí žijú a pracujú v mojom 
rodnom meste. JOZEF KUCHÁR

Hovoríme s kandidátom na poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove za stranu SMER-SD MUDr. Igorom SMOLKOM

Namiesto sľubov činy
Meno Smolko je mnohým Prešovčanom veľmi dobre známe. Veď jeho nositelia sa 
zásluhou svojej dlhoročnej obetavej práce v oblasti medicíny dostali do povedomia 
širokej verejnosti. MUDr. Igor Smolko, rodený Prešovčan, patrí k uznávaným a vyhľa-
dávaným lekárom so špecializáciou ortopéda. Len veľmi ťažko by sa dalo spočítať, 
koľkým ľuďom a malým deťom prinavrátil zdravie. Veď v jeho prípade ide o generá-
ciu mladých, ale aj seniorov. No nielen lekárska prax, ale aj ďalšie zaujímavé aktivity 
tohto obetavého a všestranne vzdelaného muža prispeli k jeho popularite.
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DANIEL STROŽ: V tomto roku uplynie dvadsať ro-
kov od udalostí 17. novembra 1989. V podchode 
na Národní třídě v Prahe sa budú klásť vence sú-
časných vládnych politikov. Ako sa pozeráte vy na 
túto dobu, najmä na úlohu našej armády v nej?
MIROSLAV VACEK: Všetko to bolo už nespočetnekrát 
opísané všetkými možnými vyšetrovacími komisiami. 
Vždy to ale muselo vyznieť v neprospech armády. Tí 
hodnotitelia, ale aj politici, potrebovali a dodnes potre-
bujú zvýrazniť úlohu disentu, študentov, hercov, spiso-
vateľov. Nehodí sa im, aby niekto znevažoval význam 
ich novembrového úsilia napríklad tým, že označí za 
rozhodujúci vplyv na rozpad socializmu u nás a rovna-
ko v celej Európe, predovšetkým rezignáciu predstavi-
teľov ZSSR. Hovoriť stále o tom, že prevrat mohli spô-
sobiť skupinky disidentov v socialistických krajinách, 
je holý nezmysel. Pre súčasných prepisovačov histórie 
nehrá vôbec nijakú úlohu skutočnosť, že armáda, hoci 
bola dobre pripravená aj na obranu existujúceho štát-
neho zriadenia, sa nedopustila nijakých násilností proti 
našim občanom. Ponovembrovej vládnej garnitúre sa 
podarilo vymyslieť – a aj do sveta presadiť – názov „za-
matová revolúcia“. Revolúcia to však nebola, ale „poli-
tický prevrat“, ako sa o tom zmieňoval sám najznámejší 
pofebruárový emigrant, pán Tigrid. Ja osobne by som 
nemal nič proti takému označeniu, ale aj o to sa zaslú-
žili predovšetkým tí, ktorí mali politickú moc v rukách a 
k tomu aj všetky ozbrojené zložky. Výstižnejšie by asi 
bolo označenie „odovzdanie politickej moci“.Už pred 
desiatimi rokmi, v roku 1999, bola zverejnená Správa 
vlády o stave českej spoločnosti, kde sa v stati Obra-
na okrem iného píše, že postoj armády rozhodol, že 
novovznikajúce demokratické hnutie bolo ochránené 
proti možným pokusom o násilné potlačenie demokra-
tickej premeny spoločnosti. A tiež je tam jasne napí-
sané, že ozbrojené sily, najmä armáda, tak nepriamo 
svojím postojom poskytli ochranu tlaku ľudového pro-
testu a podstatne prispeli k nenásilnému pokračovaniu 
spoločenských premien.
• O tom sa ale pri novembrových výročiach vôbec 
nehovorí…
Pred čím viac rednúcimi davmi pri oslavách novembra 
1989 sa naopak snažia najrôznejší „znalci“ vojenskej 
problematiky upravovať fakty. Tvrdia napríklad, že ar-
máda bola rozložená a neschopná akejkoľvek aktivi-
ty a podobné nepravdy. Napríklad pán Kocáb, inak 
azda dobrý hudobník, sa dodnes domnieva, že nebyť 
jeho, tak by tu sovietske vojská doteraz zostali. Neja-
kú tú iniciatívu iste vyvíjal, ale záležitostiam spojeným 

s odsunom vojsk nerozumel a ani rozumieť nemohol. 
Pretože som v tom čase bol náčelníkom Generálneho 
štábu ČSĽA – prvým zástupcom federálneho ministra 
obrany a na základe tejto funkcie aj sekretárom Rady 
obrany štátu, môžem s istotou tvrdiť, že udalosti sa 
uskutočnili inak, ako sa to javí Kocábovi, ktorý sa veľmi 
snaží sa zviditeľňovať. Je to až trápne, ak sa pasuje za 
jediného iniciátora odchodu vojsk.
• Myslím si, že ste to boli práve vy, kto v tom mal 
hlavné slovo…
Ja nemám záujem o akékoľvek uznanie. Ani netúžim 
po tom, aby mi prisudzovali zásluhy o nekonfliktné ro-
kovania počas novembrových udalostí, ako aj v období 
po nich. To totiž nemôžu byť zásluhy jednotlivca. Pre-
to už po niekoľký raz zdôrazňujem, že sa to dosiahlo 
uvážlivým prístupom komunistického vedenia nášho 
štátu i velenia ČSĽA.
• Znovu a znovu sa objavujú správy o tom, že po-
čas novembrových udalostí sa prejavili tendencie 
udržať starý poriadok silou. Môžete k tomu niečo 
povedať?
Opísal som tú situáciu v niektorých svojich knižkách. 
Dôležité bolo, že vtedajšie politické vedenie štátu ne-
požadovalo od ČSĽA nijaké akcie, ktoré by mali udržať 
poriadok silou. A ani velenie ČSĽA po takom riešení 
netúžilo. Armáda bola samozrejme pripravená na 
udržanie poriadku, predovšetkým v situáciách, ktoré 
mohli vzniknúť, a medzi takými nebolo možné vylúčiť 
ani občiansku vojnu. 
• A ako to bolo s vystúpením vtedajšieho ministra 
národnej obrany Václavíka, ktorý bol vaším pred-
chodcom?
Generál Václavík skutočne vystúpil na schôdzi Federál-
neho zhromaždenia aj na zasadaní ÚV KSČ v novem-
brových dňoch s obavami o osud socializmu v našom 
štáte. Jeho slová však nevyzneli ako vyhrážanie. Skôr 
ako ubezpečenie poslancov i členov ÚV, že armáda je 
pripravená chrániť existujúce politické zriadenie. Ale-
bo azda vtedy očakávala väčšina našich občanov, že 
sa armáda bude podieľať na zvrhnutí socializmu a jeho 
nahradení kapitalizmom? Veď napokon aj Václav Havel 
pri svojej voľbe za prezidenta prisahal vernosť pracujú-
cemu ľudu a socializmu. Minister obrany predsa nebol 
nijaký „mocipán“, ktorý by sám od seba mohol robiť, 
čo by chcel. O riešení krízových situácií rozhodovala 
Rada obrany štátu, a ak sa dnes niekto domnieva, že 
Václavík by mohol tento orgán ignorovať, tak šíri ne-
zmysly. Oficiálne teda minister Václavík k akémukoľvek 
použitiu armády nedostal súhlas a naopak ho odvolali 

z funkcie. Osobne som presvedčený, že zamýšľal na-
najvýš využiť pripravené armády na akúsi demonštrá-
ciu sily štátnej moci, ktorá by sa prejavila napríklad zvý-
šením ochrany vládnych budov vo väčších mestách. 
Nedomnievam sa, že by pri takom demonštratívnom 
prístupe došlo k stratám životov demonštrujúcich. 
• Vravelo sa vtedy tiež, že vláda mala vyjednávať 
o zásahu sovietskych vojsk. Je to možné?
K tomu môžem povedať len toto: V nijakom prípade 
nerokovali štátne orgány, ani velenie našej armády 
o nejakej pomoci, ktorú by malo poskytnúť v riešení 
vzniknutej politickej situácie velenie Strednej skupiny 
sovietskych vojsk. Je tiež úplne vylúčené, že by súčas-
ní historici našli jeden jediný príklad, keď prítomnosť 
sovietskych vojsk nejako výrazne ovplyvnila za dvadsať 
rokov ich pobytu akokoľvek politickú situáciu u nás.
• Chcel by som pripomenúť, ako vás chválil pre-
zident Havel vo svojom prejave v júni 1990. Uvie-
dol, že je presvedčený o vašej profesionalite, a 
že projekt transformácie našej armády je predo-
všetkým vaším dielom. A doslova potom povedal: 
„Armádny generál Miroslav Vacek má rozhodujú-
cu zásluhu o to, že sa v najdramatickejších dňoch 
rúcajúceho sa totalitného režimu nikto ani nepo-
kúsil zneužiť našu armádu proti ľudu…“, atď. Pri-
chádza mi na um pri tom, aby som sa vás spýtal, 
aký má k vám vzťah súčasná Armáda ČR?
Vzťah súčasnej armády ku mne sa počas rokov menil. 
Ja sám som ako poslanec Parlamentu ČR často zdô-
razňoval, že nemám výhrady proti nej a jej príslušní-
kom, ale zásadne nesúhlasím s jej politickým vedením. 
Výrazne sa vzťah predstaviteľov AČR ku mne zmenil 
k lepšiemu v posledných rokoch. Súčasný náčelník 
Generálneho štábu ma pozýva na rôzne spoločenské 
akcie usporadúvané armádou. Príslušníci AČR sa ku 
mne správajú priateľsky a za posledných osemnásť 
rokov ma nikto z nich nenapadal za moje politické pre-
svedčenie. Nepočul som odnikiaľ ani výčitky, že som 
niekomu ublížil. To považujem za najcennejšie. Mrzelo 
ma o to viac, že asi v polovici deväťdesiatych rokov, 
keď ma pozvali na jeden z posledných posádkových 
plesov v Karlových Varoch, sedelo pri okolitých sto-
loch šesť príslušníkov Vojenského obranného spravo-
dajstva s úlohou zisťovať, s kým som hovoril a o čom. 
Príslušníci vojenskej polície dostali úlohu hlásiť akékoľ-
vek stretnutie so mnou do dvadsiatich minút. To však 
vyvoláva zvláštne pocity, pretože som túto vojenskú 
zložku sám zakladal a presadzoval neskôr aj ďalšie 
uplatnenie týchto ľudí v armáde.

• Patrím k ľuďom, ktorí zastávajú názor, že v no-
vembri 1989 sa neuskutočnila u nás nijaká revo-
lúcia. Že za tým boli opäť Sovieti, tentoraz na čele 
s Gorbačovom…
Takéto zlomové okamihy v histórii sa ťažko hodnotia z 
mojej úrovne. A to, aj keď som bol náčelníkom Gene-
rálneho štábu ČSĽA a na základe tejto funkcie i sekre-
tárom Rady obrany štátu. Existovala samozrejme urči-
tá snaha mladších funkcionárov KSČ prevziať politickú 
moc od starších a urobiť aj niektoré demokratické 
zmeny. Socializmus však v nijakom prípade nelikvido-
vať. Nebolo to však to najpodstatnejšie v celom politic-
kom procese. Rozhodujúcu úlohu naozaj zohral ZSSR 
a jeho najvyšší stranícki predstavitelia na čele s Gor-
bačovom. Západné štáty začali vyvíjať najväčšie tlaky 
na likvidáciu svetovej socialistickej sústavy po rokovaní 
Helsinskej konferencie v roku 1975, keď predstavitelia 
socialistických krajín a osobitne ZSSR pristúpili na ich 
požiadavky. Nástupom Gorbačova do funkcie sa celý 
proces podstatne zrýchlil a čo sa nepodarilo jemu, 
docielil potom Jeľcin. V novembrových dňoch 1989 
ZSSR prestal presadzovať jednotnú líniu a ja túto poli-
tiku hodnotím tak, že bola príčinou všetkých zmien. O 
miere zásluh vtedajších politikov ZSSR najlepšie sved-
čí to, aký podiel na zmenách im prisudzujú ich bývalí 
protivníci.
• Chcete dodať ešte niečo na záver?
Stáva sa, že po uplynutí dlhšieho času sa začnú ob-
javovať úplne nové skutočnosti o historických udalos-
tiach, ktoré väčšina občanov sama prežila, alebo sú 
im dodatočne predložené na uverenie v podobe, ktorá 
vyhovuje iba niekomu. Tak je to aj s udalosťami okolo 
novembrového politického prevratu v roku 1989. 
Nemám v úmysle niekomu zamotávať hlavu a búrať jeho 
presvedčenie o účelnosti takzvanej zamatovej revolú-
cie. Ale ono stále viac českých ľudí, ktorí vtedy cengali 
kľúčmi, má možnosť sa bezprostredne presviedčať 
na sebe, na svojich neustále slabnúcich sociálnych 
istotách, čo všetko dokážu tí hlásatelia „skutočnej“ de-
mokracie s nimi urobiť. Keď sa blíži dvadsiate výročie 
17. novembra, musia nespokojní občania dostať as-
poň kvapôčku nádeje a povzbudenia. A paradoxom je, 
že práve mnohí novinári, predtým zväčša patriaci k naj-
schopnejším propagátorom v „totalitných“ novinách, 
chcú byť v tom dnes opäť tými najviac zaslúžilými. To 
už samo o sebe stojí za zamyslenie, alebo sa mýlim?

In: Dušan Spáčil, Karel Sýs & kolektiv:  
Viděno deseti, Praha 2009

Vybral a preložil PAVOL JANÍK

ROZHOVOR Z ROKU 2009: Armádny generál Ing. MIROSLAV VACEK o odovzdaní politickej moci v roku 1989

PREvRaT NESPôSObILI dISIdENTI

PAVOL JANÍK: Patríš k pôvodným jede-
nástim signatárom vyhlásenia z 19. 11. 
1989, z ktorého vzišlo hnutie VPN. Po 
roku si 25. 11. 1990 zvolal prvých vy-
hlasovateľov pri príležitosti pádu totali-
ty, ktorá sa na Slovensku skončila o tri 
skôr ako v Prahe. Nedávno 5. 3. 1991 
časť týchto zakladateľov zaujala postoj 
k rozštiepeniu VPN. Ty si sa nepridal 
ani k jednému zo vzniknutých prúdov. 
Prečo?
ĽUBOMÍR FELDEK: Nie som politik, som 
občan, volič. Svoju politickú vôľu som pre-
javil v júni 1990 vo voľbách, ktoré už neboli 
formálne, s 99,9-percentným jednomy-
seľným výsledkom, ale slobodné, dôvery-
hodné, do budúcich volieb by som teda 
teoreticky mal mať od politiky pokoj a pro-
fesionálni politici by mali zas do budúcich 
volieb výsledky volieb rešpektovať.
• Lenže to, čo sa deje vo vnútri VPN, ti 
iste nie je ako spoluzakladateľovi hnu-
tia ľahostajné. 
Samozrejme, že nie. Už len z ľudského 
hľadiska - v novembri 1989, keď išlo do 
tuhého a keď išlo všetkým o to isté, sa vo 
mne zakorenil priateľský vzťah k mnohým 
ľuďom, ktorých som vtedy spoznal, o sta-
rých priateľoch nehovoriac. Hovorili sme si 
vtedy, že do volieb, ktoré nastolia v krajine 

legálnu moc, musíme vydržať po hromade, 
potom sa môže každý vrátiť k svojej práci. 
Vydržal som to horko-ťažko, ale len Pán 
Boh vie, či som si stále počínal v tej prak-
tickej politike politicky. V júni 1990 som sa 
napríklad jednoznačne postavil na stranu 
Jána Budaja a ostatných lustrovaných - 
chápal som, že jestvuje čosi ako renomé 
hnutia, ale aj tak mi pripadalo dôležitejšie, 
aby sa nepoškodilo renomé ľudí, ktorých 
chyba vôbec nebola preukázaná. Dnes, 
keby som sa ešte zúčastňoval aktívnej poli-
tiky, by som zasa odmietal pochopiť, prečo 
by som sa mal rozhodnúť medzi Fedorom 
Gálom a Milanom Kňažkom, keď predsa 
neviem o tom, že by jeden alebo druhý z 
nich spáchal nejaký zločin. A odmietam to 
pochopiť aj ako obyčajný občan. 
• Aj ako radový občan môžeš byť zve-
davý, či sa napĺňa program VPN. V štá-
toprávnom usporiadaní bol napríklad 
v programe VPN pojem „autentickej 
federácie“. Rešpektuje sa táto voľba? 
Nevzniká dnešné štiepenie práve pre-
to, že nikdy nebol jasné, čo to vlastne 
„autentická federácia“ je?
Pojem „autentická federácia“, ak sa dob-
re pamätám, je Havlov. Vznikol v novem-
bri 1989 ako výraz presvedčenia, že sa 
nemožno vrátiť k dvom zdiskreditovaným 

ideám - k unitárnemu štátu, ktorý skom-
promitovala najmä prvá republika, a k fe-
derácii, ktorú skompromitovala totalita (ako 
som to v diskusii o federácii povedal už v 
januári 1989) v Literárnom týždenníku. V 
novembri 1989, v čase revolučnej eufórie, 
sa pri diskusiách, čo by vlastne tá „auten-
tická federácia“ mala znamenať, dosť často 
hovorilo o tom, že „autentická federácia“ je 
to isté, čo konfederácia. Dnes mám už pri 
vyslovení slova konfederácia pocit akéhosi 
prehrešku. Pani Dagmar Burešová nedáv-
no v televízii povedala, že konfederácia je 
čosi, čo zásadne odmieta, pretože sa to 
nesvedčilo. Ako keby sa to neosvedčilo u 
nás - a ako keby sa u nás osvedčilo niečo 
iné. Jej argument mi pripadá taký istý, ako 
keby niekto prednášal hladujúcim Etióp-
čanom o škodlivosti vysmážaných rezňov. 
Myslím si, že myšlienka „autentickej fede-
rácie“, ktorej vo voľbách odovzdala svoje 
hlasy väčšina voličov, stále platí a že aj 
konfederácia spadá ako jedna možnosť do 
rámca jej konkrétneho výkladu. Rovnako si 
myslím, platí ešte stále aj volebný program 
VPN Šanca pre Slovensko - pre obidva prú-
dy, ktoré na pôde VPN vznikli a ktoré vznikli 
práve preto, že konkrétny výklad pojmu 
„autentická federácia“ sa ešte stále hľadá. 
• Mimo VPN sú ďalšie smerovania - 
jestvuje aj myšlienka samostatnej Slo-
venskej republiky. Aký máš postoj k 
tejto alternatíve?
Keď táto myšlienka zvíťazí v slobodných 
voľbách - stane sa skutočnosťou. Zatiaľ 
dala verejnosť v slobodných voľbách naja-
vo inú vôľu. Ale znova poviem, že si myslím, 

že ešte stále hľadáme výklad pojmu „au-
tentická federácia“, ešte stále nevieme, čo 
všetko sa doňho zmestí a nemusíme príliš 
skoro jeho pôdu opúšťať. Dve veci vieme: 
vonkajší svet, veľmoci, Európa, Amerika - tí 
všetci si želajú, aby sme zostali pohroma-
de ako jeden štátny celok. A zas naopak, z 
hľadiska našich vnútorných potrieb, všetci 
cítime, že svoj život môžeme usporiadať 
najlepšie len ako súštátie dvoch zvrchova-
ných štátov. Zdanlivo tu ide o neriešiteľné 
protirečenie. No deti a básnici vedia, že aj 
neriešiteľné protirečenia sú riešiteľné, keď 
sa na pomoc privolá imaginácia. Spomeň-
me si napríklad na Exupéryho Malého prin-
ca - ten si vedel predstaviť, že kresba, ktorá 
vyzerá ako jeden klobúk, pri inom pohľade 
môže znamenať dve veci - veľhada a slona. 
A nemusel sa vôbec bolestne rozhodovať 
pre jednu alebo druhú možnosť - videl obi-
dve možnosti súčasne. Politický boj, ktorý 
dnes u nás prebieha, je podľa mňa vlastne 
boj o to, či sa presadí, alebo nepresadí 
princíp politickej imaginácie. Isteže - dotý-
ka sa každého občana a každý občan to aj 
naplno prežíva. Neprejdete po ulici desať 
metrov, aby vám niekto nepodstrkoval na 
podpis nejakú rezolúciu, podporujúcu ten 
alebo onen prúd, alebo aby sa vás aspoň 
niekto neopýtal, na ktorej strane ste. Je to 
výborné - štyridsať rokov tu čosi také ne-
bolo. No ja na takú otázku aj tak každému 
odpovedám: „Na ktorej strane som? Na 
svojej. A aj vy buďte na svojej, máte na to 
plné právo. Nezaraďte sa, keď nechcete - 
zaradíte sa, keď dostanete na to chuť, veď 
sme demokratická krajina v období medzi 

vlaňajšími a budúcoročnými slobodnými 
voľbami. V tomto období - ak náhodou 
máte veľa roboty - máte napríklad aj prá-
vo na politiku zabudnúť. Nemusíte si krájať 
srdce na dvoje, kedykoľvek si niekto zmyslí 
vás o to žiadať!“
• A dá sa pokojne pracovať, ak náho-
dou horí dom, v ktorom pracujeme?
Ak horí, potom je to zas čosi iné. Ak bude 
referendum, disciplinovane sa ho zúčast-
ním. Dúfam, že nebudú len dve možnosti, 
ako v nejakom šialenom obuvníctve - nech 
sa páči dve ľavé topánky, alebo nech sa 
páči dve pravé. Dúfam, že bude aj tretia 
možnosť: pokladám za najvhodnejšie no-
siť jednu pravú topánku a jednu ľavú a svoj 
hlas odovzdám za konfederáciu. No kým k 
tomu referendu dôjde, bez toho že by som 
hlásal pacifizmus za každú cenu, myslím si, 
že treba rešpektovať to, čo sme si v  po-
sledných voľbách zvolili, ústavnosť, právo, 
pravidlá. A nielen pravidlá hry, ale aj pra-
vidlá slušnosti. Mládenci, ktorí na námestí 
napadnú prezidenta, zbytočne mávajú slo-
venskými zástavkami - čo z nich má Slo-
vensko okrem hanby? (Aj ja si viem urobiť 
hanbu, keď si vypijem - ale usilujem sa ju 
robiť nie Slovensku, ale iba sebe.) Skrát-
ka a dobre necítim sa byť horší Slovák ako 
ktorýkoľvek iný - ale pokiaľ ide o riešenie 
slovenského problému s pomocou rozdu-
chovania nenávisti k iným národom, na to 
ma nikto nedostane. Som presvedčený, 
že aj s pani Burešovou, keď na to príde sa 
môžeme o prednostiach konfederácie ba-
viť zásadne a pritom kultúrne. 

(In: Smena, 23. 3. 1991, krátené)

Hovoríme s básnikom ĽUBOMÍROM FELDEKOM, signatárom vyhlásenia, z ktorého vzišlo hnutie VPN

Columbus objavuje SLOvENSKO
S odstupom takmer dvoch desaťročí sa vraciame k rozhovoru s básnikom 
Ľubomírom Feldekom, pretože obsahuje myšlienky, ktoré dokumentujú au-
tentický vývoj slovenskej spoločnosti smerujúci v demokratických podmien-
kach po novembri 1989 k zásadnému riešeniu štátoprávneho usporiadania 
vzťahov vo vtedajšom Československu a k zavŕšeniu procesu vyhlásenia zvr-
chovanosti Slovenska, pričom mnohé aspekty dodnes nestrácajú aktuálnosť.
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- Žiadne dvere nie sú zatvorené na-
vždy, treba hľadať spôsob, ako ich 
otvoriť a nevzdávať sa!
To je základ pracovnej logiky starostu 
Spišského Hrhova, ktorá patrí (a zrejme 
ešte dlho bude) k ťažko skúšaným úze-
miam na ceste I. triedy E 50 medzi Le-
vočou a tunelom Branisko. Napriek tomu-
to handicapu však obec v ostatných ro-
koch prekvitá a je na široko-ďaleko zná-
ma svojimi aktivitami i tým, že mení svo-
ju tvár výrazne k lepšiemu a ľudia sú tam 
čoraz spokojnejší. I v terajších kritických 
časoch. V roku 2007 získal Spišský 
Hrhov mimoriadne ocenenie v súťa-
ži Dedina roka, ktorá je vyhlásená Eu-
rópskou komisiou. A potom nasledo-
valo európske finále v Porte, kde sa 
rozhodlo o Enterprise Adwards a oce-
nenia i finančné granty. Neznáma de-
dinka spod Spišského hradu sa zaradila 
medzi kontinentálne veličiny. Čím je táto 
obec iná ako väčšina slovenských dedi-
niek? Nasledujúce slová úradujúceho 
starostu PhDr. Vladimíra Ledeckého by 
mali pozorne čítať najmä tí jeho kolegovia 
v starostovských kreslách, ktorí si nevedia 
rady. Vladimír Ledecký je totiž zvlášt-
ny starosta. Nielen sa stará, ale pre-
dovšetkým vymýšľa, realizuje, plánuje 
a projektuje, zháňa peniaze a buduje. 

A okrem toho si sem-tam nájde čas aj na 
svojho koníčka, ktorým je cestovanie. 
- Vidieť svet znamená učiť sa, ako sa 
dá žiť lepšie i horšie. A potom príde 
druhá etapa, doma realizovať všetko 
to dobré, čo svet ponúka. 
To je vlastne druhá časť jeho pracovnej lo-
giky. Aby sme nezabudli, okrem toho všet-
kého, čo sme doteraz spomenuli, dokáže 
si nájsť čas aj na literárne spracovanie zá-
žitkov zo svojej „tularémie“ a aby toho ne-
bolo málo, ešte je aj poslancom prešov-
ského krajského parlamentu. Poďme sa 
však aspoň v niekoľkých vetách pozrieť 
na to, čo je v ostatnom čase nové v Spiš-
skom Hrhove. Dedinka s 1300 obyvateľ-
mi má nový obecný úrad, zrekonštruova-
nú a rozšírenú materskú školu so zatep-
lením, interaktívnymi tabuľami, novými po-
čítačmi, jednoducho, tiež ako novú. Ču-
dujete sa preto, že o túto škôlku preja-
vili záujem rodičia až šesťdesiatky detí? 
A ďalej: Z dotácií ministéria životné-
ho prostredia je budovaná kanalizá-
cia a pripravovaná technológia pre-
čerpávania pitnej vody. Keď už sme 
u tej vody, starosta sa dušoval, že do 
konca tohto roka budú mať v obci ho-
tové vlastné kúpalisko s plaveckým 
bazénom. Peniaze na technológiu zo-
hnal až u vlády, stavebnú časť si robia 
vlastnými silami, obecnou firmou. Ne-
byť tohtoročného mimoriadne daždi-
vého počasia a množstva búrok i po-
vodní, dávno by už bolo hotové. A k 
tomu remeselná dielňa, plenéry, prie-
myselný park či  motokrosový klub, 
vydávanie spišskohrhovského občas-
níka. Hm, že dedinka? Ešte tá obec-
ná firma... 
V júni začali v obci s ďalším európskym 
projektom „Zvýšenie zamestnanosti oby-
vateľov obce Spišský Hrhov rozvojom 
a posilnením kapacít obecnej firmy“. Pro-
jekt vlastne rieši za štvrť milióna eur tech-
nologické zabezpečenie firmy. Nie je 
však zlatom všetko čo sa leskne, to pla-
tí aj v tomto prípade. Obec totiž nesmie 
podľa tvrdých európskych podmienok po-
môcť svojej firme ani jediným „obecným“ 

centíkom, preto je v nej úlohou číslo je-
den zháňanie práce, zákaziek. Pretože 
firma musí na seba zarobiť a nesmie sa 
dostať do straty. Priemerná zamestnanosť 
je 15 ľudí, ich počet sa pohybuje v závis-
losti od aktuálnej pracovnej náplne. A tou 
je vlastne robenie všetkého, čo komu tre-
ba. Doma i v širokom okolí. 
Poďme však ďalej: Projekt ozeleňova-
nia a revitalizácia centrálnej obec-
nej zóny (obec má pritom nádhernú 
kaštieľnu parkovú záhradu), výstav-
ba bytov pre obyvateľov obce, rekon-
štrukcia chodníkov a miestnych komu-
nikácií, v obci už sú miesta na kultúr-
ne a príjemné posedenia a stretávania 
občanov...
Je udivujúce, že obec starostove nápady 
podporuje a ľudia mu veria. Ako ich doká-
zal presvedčiť, aby mysleli ako on a chce-
li to, čo on? 
- Všetko je na správnej komunikácii. 
Keď chcete ľudí o niečom presved-
čiť že im to pomôže, musíte nájsť spô-
sob, ako im jednoduchým spôsobom 
vysvetliť, že im to skutočne pomôže, 
ale realizácii musíme pomôcť všetci, 
každý svojimi možnosťami. Najlep-
šie však presvedčí prvý, druhý či tre-
tí úspech. A to, keď ľudia vidia, že im 
chcete pomôcť skutočne a úprimne. 
Vladimír Ledecký však už vlastne pracu-
je pre budúcnosť a rozmýšľa nad novými 
projektmi a novými peniazmi. Okrem toho, 
čo sme spomínali, „má na krku“ realizáciu 
projektu rozvoja cestovného ruchu, chce 
dať do „glancu“ obecné školské zariade-
nia, dobudovať cyklistický chodník a od-
dychovú zónu v rámci projektu „Rybní-
ky“, no a ako každý muž, urobiť všetko, 
čo sa len dá, pre rozvoj obecného špor-
tu. A stavať ďalšie chodníky, ďalšie byty a 
ďalšie obecné zariadenia pre spríjemne-
nie života občanov a ich detí, pozháňať 
peniaze na odkúpenie chátrajúceho ob-
jektu bývalej „palenčarne“ a zrevitalizovať 
ho, vybudovať v obci nový most. Po tvr-
dej robote však treba aj aktívne odpočí-
vať, cestovať a vidieť, učiť sa. A na to tre-
ba obecný autobus... (mog)

Na kandidátskej listine strany SMER-SD 
pre voľby poslancov Mestského zastupi-
teľstva v Prešove je aj meno terajšej po-
slankyne Ing. Svetlany Pavlovičovej 
(na obr.), reprezentujúcej mladú generá-
ciu politikov tejto strany. Vzdelaním envi-
romentalistka, pracovne manažérka v ob-
lasti regionálneho rozvoja a čerpania fon-
dov EÚ (vedúca odboru SO/RO Prešov-
ského samosprávneho kraja) má už jed-
no volebné obdobie v pozícii poslankyne 
mestského parlamentu za sebou a teda 
horúce i drobné problémy Prešova, naj-
mä desaťtisícového Sídliska III, pozná dô-
verne z pohľadu „in natura“. A keďže rov-
nako blízka je pre ňu aj problematika ži-
votného prostredia, v kontexte jej doteraj-
ších skúseností a blížiacich sa komunál-
nych volieb sme ju požiadali, aby nám po-
vedala svoj odborný názor na tému  naj-
novšieho „hitu“ mnohých kandidátov na 
stoličky poslancov a primátora -  predvo-
lebných sľubov budovania nových parko-
vísk v obytných zónach: 
-	 Všimla som si to, tých sľubov je to-
tiž toľko, že pri ich splnení by Prešov 
bol parkovisko pri parkovisku. Nesys-
tematické, takpovediac živelné bu-
dovanie parkovísk bez ladu a skladu 
mestu a jeho občanom v konečnom 

dôsledku nepomôže. O dvadsať ro-
kov zistíme, čo vlastne sme  takýmto 
spôsobom vykonali. Že naše sídliská 
sú betónovými púšťami, ktorým kra-
ľujú autá, pomedzi ktoré sa budeme 
predierať pri odchode z bytu, aj pri ná-
vrate. Každé parkovacie  miesto totiž 
znamená úbytok zelenej plochy, úby-
tok kyslíka, úbytok prírody a prirodze-
ného životného prostredia. Kam by 
sme sa teda takýmto spôsobom do-
stali? Aby sa naše vnúčatá pýtali, ako 
vyzerá tráva, kvety, stromy? A leká-
ri budú márne bubnovať na poplach 
z nárastu tzv. civilizačných chorôb. 
Iba preto, že každý by rád parkoval 
pred vchodom do svojho bytu, aby 
nemusel urobiť pár krokov naviac. Ur-
čite to takto nechce nikto z nás.
-	 Parkoviská, to predsa nie je iba prešov-
ský, ale celosvetový problém.  Preto musí-
me ísť cestou poučenia z chýb ostatných, 
ktorí túto nešťastnú etapu majú už dávno 
za sebou. Predchádzanie chybám je to-
tiž podstatne lacnejšie, ako ich napráva-
nie a odstraňovanie. Problém parkovania 
musí byť chápaný ako jeden z problémov 
riešenia dopravnej situácie v našom mes-
te. Bez ohľadu na to, či ide o to či ono 
sídlisko, o centrum mesta či jeho okra-

jové časti. Musí byť chápaný i realizova-
ný ako súčasť komplexu dnešného rieše-
nia budúcnosti mesta. Formou plánovania 
a budovania záchytných parkovísk, cen-
trálnych viacpodlažných parkovísk a gará-
ží, viacúčelových odstavných dopravných 
plôch.
-	 Ale je to aj o osobnej zodpovednos-
ti volených poslancov a funkcionárov 
mesta, ktorých činnosť v záujme prí-
tomnosti i budúcnosti mesta títo po-
slanci majú riadiť.  Ja som rozhodnu-
tá ísť  cestou múdreho plánovania a 
budovania, občania budú mať o nie-
koľko dní možnosť  voľby medzi betó-
novou púšťou a príjemným i zdravým 
životným prostredím. (mog)

Ing. SVETLANA PAVLOVIČOVÁ kandiduje opäť 

Pohľad odborníka

Blížiace sa komunálne 
voľby neobídu ani obec, 
známu predovšetkým 
medzi milovníkmi príro-
dy, podzemných krás 
a kvalitnej minerálnej 
vody, Lipovce, ktorá je 
doslova nabitá darmi prí-
rody: známe chránené 
územie tiesňavy Lačnov-
ský kaňon, dnes už o nič 
menej známa osada Lač-
nov s osmičkou stálych 
obyvateľov, ktorá je sú-
časťou Lipoviec, krasova 
jaskyňa Zlá diera, minerálny prameň Salvator, neďaleký ly-
žiarsky areál Buče atď.).  
Úspešnosť končiaceho sa volebného obdobia je v obci viditeľ-
ná. Nová čistička odpadových vôd (čaká na kolaudáciu) a po-
stupná rekonštrukcia obecnej kanalizácie, nové i zrekonštruo-
vané obecné komunikácie, nové verejné osvetlenie, pribudla 
krytá čakáreň autobusovej zastávky či nový park. To sú novin-
ky, ktoré udrú do očí pravidelnému návštevníkovi lokality, i prí-
ležitostnému turistovi. Menej viditeľné, ale o nič menej dôležité 
sú protipovodňové opatrenia a odkanalizovanie daždových vôd, 
dnes už bezmála zabudnutá rekonštrukcia sídla obecného úra-
du so znížením energetickej náročnosti. 
Starosta Lipoviec Bc. Peter Miženko (na obr.) by mohol pokra-
čovať vo vymenovaní noviniek ešte dlho, za všetko však stačí, 
keď spomenieme dokončenie vysporiadania pozemkov chotára 
(operát ROEP), ale na rad prichádza zlučovanie výmier.  
-	 S poslancami obecného zastupiteľstva sme počas končiace-
ho sa volebného obdobia dokázali zabezpečiť približne 22 a pol 
milióna korún, čo v konečnej bilancii predstavuje cca 750 tisíc 
eur.  Do obce pribudli aj také „maličkosti“, akými sú nové požiar-
ne vozidlo, poľná kuchyňa či osobné auto Škoda Fabia. 
Peter Miženko (SMER-SD) kandiduje na starostovskú stoličku 
v Lipovciach opäť. Prečo, to je tiež vidieť priamo v strede obce, 
kde je naskladané množstvo paliet s dlaždicami:
-	 Máme rozpracovaných množstvo projektov, rád by som 
získal možnosť dokončiť ich. Týkajú sa nielen samot-
nej obce, ale aj chránených území a objektov, ide teda 
o komplexný prístup k zveľadeniu a skultúrneniu prostre-
dia. Obec je zapojená do niekoľkých projektov, dokonca 
aj medzinárodného rozsahu (Interreg v spolupráci s poľ-
ským partnerom Gmina Moszcenicza či projekt Partner-
stvo Bachureň, do ktorého je zapojených 12 obcí, projekt 
revitalizácie sídla atď.), musíme ich dotiahnuť do úspeš-
ného konca. V tomto prírodnom raji sú výborné podmien-
ky na rozvoj turizmu, je potrebné ich využiť v prospech 
občanov i prírody samotnej. Som presvedčený, že keď 
inde vedia žiť z podstatne slabších „turistických mag-
netov“, nám dokážu naše klenoty pomôcť tiež, len treba 
pre to niečo zásadné urobiť. Preto hovoríme o revitalizá-
cii chráneného územia, o dokončení rekonštrukcie kul-
túrneho domu i základnej a materskej školy, o potrebe in-
tenzívnej a cielenej propagácii predností nášho mikrore-
giónu. Pripravujeme však aj úplne nové projekty. Verím 
v úspech nášho snaženia, pretože som našiel desať spô-
sobov, ako to dokázať! (mog)

Májú spoločné ciele

Ako „starostovať“ v dedine roka 2007? 

Dokončenie z 8. strany

• Čo vám osobne dal vrcholový šport?
- To, čo každému, kto sa mu dôsledne a svedomite venoval. 
Teda telesnú zdatnosť, odolnosť, pevnú vôľu, odvahu, vytrva-
losť, snahu dosahovať úspechy a víťaziť.
• Ako oddychujete a máte nejaké koníčky?
- Som predsa bývalý aktívny športovec a tak sa snažím udr-
žiavať v dobrej fyzickej forme. Našťastie, v našej škole je dosť 
kolegov, s ktorými sa môžem pravidelne stretávať na športovis-
kách, predovšetkým pri nohejbale a volejbale. V zime využívam 
možnosti na lyžovanie. Nie tak dávno sa zo mňa stal záhradkár. 
Mám rád aj dobrú literatúru, i keď toho času na knihy by sa mi 
zišlo viac. Dávam prednosť knihám zo športového prostredia, 
knihám o histórii a literatúre faktu.
• Čo považujete pred nastávajúcimi voľbami za vaše 
osobné prednosti?
- Moje dvadsaťročné skúsenosti poslanca mestského zastu-
piteľstva, veď som až päťkrát na túto funkciu úspešne kandido-
val. Za svoje prednosti teda považujem získané skúsenosti, od-
vahu a moju osobnú zodpovednosť. VLADIMÍR MEZENCEV

Skúsenosti, odvaha...
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Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

ostern Slovakia
Po zložení vládnej koalície, te-
da modrej koalície, ožilo sloven-
ské podsvetie. Uvedomilo si, že 
znova začne vládnuť duch libe-
ralizmu, kde si každý môže robiť 
čo chce a štát je tu len na okra-
su. Tak sa to stalo po prvých me-
siacoch Dzurindových vlád a tak 
je to aj dnes, keďže štát a jeho 
premiérka je tu len na okrasu. 
Znova začali streľby, pod rana-
mi strelcov padajú podnikate-
lia, účty nevybavené sa vybavu-
jú, prepadávajú sa banky, strieľa 
sa v Devínskej Novej Vsi a to ešte 
je len prvý polrok vládnutia mod-
rej koalície, ktorá si takmer do 
programového vyhlásenia chce-
la dať znenie, že buduje libe-
rálny štát. Na čele ministerstva 
vnútra stojí mladý liberál, hoci z 
kresťanskej strany, jednoducho 
nerešpektovaný, na čele poli-
cajného zboru je akýsi chodiaci 
budha, ktorý sa vyjadruje ako ke-
by mal v ústach piesok a zaují-
ma ho akurát tak Sereď, kde je 
ochotný nasadiť 20 tisíc policaj-
tov na zopár boxerov. Tento pán 
povyhadzoval z policajného zbo-
ru čo sa dalo, čo si všimli v pod-
svetí a hravo zistili, že majú zele-
nú. Len sa čakalo, čo sa stane. 
A nebolo treba čakať veľmi dlho.

koaličná rada: Štát sme my!
Nie vláda, nie národ, štát je v 
dnešnej demokracii koaličná ra-
da. Hókusy-pokusy s voľbou ge-
nerálneho prokurátora o tom ho-
voria celkom jasne. To, že sa 
koaličná rada nevedela dohod-
núť na jednom mene, pravdaže 
hovorí aj o tom, ako to v koalícii 
chodí. Keď si Dzurinda posta-
ví hlavu, niet šance uspieť. SD-
KÚ-DS tento post potrebuje pre 
seba, je to silový post a iný vo 
vláde už nemá, takže nemož-
no čakať že ustúpi a zvyšná ko-
alícia sa musí prispôsobiť návrhu 
Dzurindovcov, ktorí ukázali svo-
jim partnerom pri predchádza-
júcej voľbe, kto v tomto prípade 
bude tvrdiť muziku. Pritom, voľ-
ba generálneho prokurátora je 
niečo, čo by malo nebodaj vyjsť 
zo všeľudového hlasovania a ak 
nie, tak by sa na jeho mene ma-
li zjednotiť všetci zástupcovia ľu-
du v parlamente, teda by tu mala 
existovať viac ako ústavná väč-
šina. V parlamente sa bude vo-
liť tak, ako rozhodne koaličná 
rada. Toto je teda tá sľubovaná 
nová demokracia z predvoleb-
ných sľubov.

lampa do Afganistanu
Slovensko zvyšuje kontingent 
vojsk v Afganistane. Sme súčas-
ťou NATO, takže sa musíme po-
dieľať na činnosti tejto organizá-
cie, nie je síce rýdzo európska 
a Európa si Afganistan nevymys-
lela. V minulosti dolapili všetkých 
zbojníkov, či to už bol Jánošík 
alebo Ben Hur a vtedy neboli ani 
mobilné telefóny či satelity na 
oblohe. Zbojník Bin Ladin je jed-
noducho nepolapiteľný. Ale, ak 
pôjde do Afganistanu aj americ-
ký vlastenec Štefan Hríb so svo-
jou Lampou, Bin Ladin bude mať 
namále. Ak by sa naozaj Štefan 
Hríb vybral do Afganistanu, aby 
dokázal aj v praxi, že je skutoč-
ný americký vlastenec, ako to 
o sebe vyhlasuje, bude to ne-
hynúci úspech terajšieho minis-
tra obrany. Lampa Štefana Hrí-
ba totiž dokáže osvietiť aj takého 
moslimského osvietenca ako je 
Bin Ladin. A potom ho už možno 
konečne aj polapia.

V scenári nemohlo samozrejme 
chýbať ani to, aby sa jeden z de-
legátov akože ozval, či by nekan-
didovala pani Radičová. Tá to 
samozrejme s poďakovaním za 
dôveru odmietla a hlavný herec 
to okomentoval tak, že je rád, že 
sa aj také hlasy ozvali. Vraj de-
mokracia a otvorenosť. No, skôr 
réžia. Radičová by bola kami-
kadze, keby sa teraz chcela 
dostať do čela SDKÚ-DS, je 
si toho vedomá a tak zostá-
va naďalej hračkou v rukách 
Dzurindu a Mikloša, dokedy, 
to ešte sama nevie, ale zatiaľ 
to zostane tak.
Potom sa ten „politik“ producíro-
val vo všetkých televíziách, ako 
keby išlo o udalosť národného 
významu a trepal svoje nezmysly 
o demokracii, stabilite, dôvere 
a jednote. Nikto mu ani neo-
ponoval, lebo o čom by sa 
tu aj oponovalo? Na hlúposti 
netreba nijaký komentár, nie 
ešte diskusiu. Na jeho kon-
gresovú party mu však nepri-
šli šéfovia koaličných strán a 
hoci niektorí poslali aj tele-
gramy, ani tie sa nečítali. Ne-
prišli, tak nečítame. Prečo ne-
prišli, to sme sa už nedozvedeli, 
lebo politická scéna vybuchuje 
každý deň čímsi novým a novina 

dnes už nie je novinou zajtra.
Možno mali šťastie že neprišli, 
lebo by sa museli kyslo tváriť 
pri Dzurindových nápadoch 
o zjednotenie stredopravých 
síl, ktoré v akomsi horizonte 
hlavný divadelník plánuje. Je 
to síce z jednej strany logické, 
lebo hlavného šéfa stále mátajú 
vysoké čísla preferencií Sme-
ru, ale z druhej strany by chcel 
zakladateľ absurdného divadla 
SDKÚ–DS pre svoje „dieťa“ za-
bezpečiť budúcnosť a blahobyt. 
Keby toto mal počúvať Hru-
šovský, asi by mu spadli oku-
liare, u Figeľa to je iné, ten je v 
podstate voči marke KDH lax-
ný, nehovoriac už o tom, že v 
KDH má zakladateľ nasadené 
svoje figúrky, ktoré konzerva-
tívnych KDH-kov prevalcujú z 
noci na ráno. Podobne je to 
aj v onom Híde, kde pracuje 
skupina OKS. V tejto súvislos-
ti by sme mohli položiť pánovi 
Bugárovi aj otázku, ktorú mu 
adresuje naša čitateľka pani 
Eva B. z Trenčianských Tep-
líc, ako by zareagovali čisto 
z ľudského postoja maďarskí 
poslanci, keby jeden z nich 
vyskočil a povedal, že keď 
vidí maďarský štátny znak je 
mu na grcanie? 

Ako dodáva pani čitateľka, so 
zdravou kožou by nevyviazol. Na 
báze zjednotenia stredopravých 
síl nakoniec aj s pomocou časti 
SaS vznikne akési konzervatív-
no-liberálne hnutie či združenie, 
ktoré by chcelo byť protiváhou 
sociálnej demokracie na dru-
hom brehu. Dieťa zakladate-
ľa by sa tak stalo veľkým a 
bohatým a „otec“ by sa stal 
čestným predsedom na več-
né časy. Takže žuvačka na 
Dzurindu nemá.
Vymyslené to hlavný herec má 
dobre, ešte keby tak všetko 
klapalo podľa jeho scenára. Za-
tiaľ veľkej časti KDH podobné 
zjednocovanie voňať nebude, 
lebo však SDKÚ vznikla z KDH, 
Bugár so svojim Hidom nie je v 
Budapešti v milosti a fúziou by si 
ešte viac podlomil kolená, Sulík 
zasa ako vždy bude držať baló-
nik. Môže to však byť celkom 
inak, ak by sa vlády v SDKÚ-DS 
zmocnila Iveta Radičová. Mé-
diá má na svojej strane, aj tie 
niekedy vidiace v Dzurindovi 
div nie spasiteľa Slovenska si 
dnes do neho udrú kde môžu, 
to si treba všimnúť. 
Ktovie, kto dodal aj tú nahrávku 
do centrály strany SMER. Ne-
zištne to nebolo, to je jasné. A 
tak možno čakať rôzne scenáre, 
ktoré by mali hlavného herca di-
vadla jedného herca z tejto úlo-
hy vypoklonkovať. Ten sa však 
okrem toho uzamyká v obrannej 
pevnosti zvanej ministerstvo za-
hraničných vecí, kde môže ťahať 
nitkami a prehadzovať páky ako 
sa mu zachce.

DIvADlo JEDNého PolItIkA
Viete aký je rozdiel medzi žuvačkou a Dzurindom? Dzurin-
da trvá dlhšie. Aj tak by sa dali charakterizovať výsledky 
posledného kongresu SDKÚ-DS. Bolo to okrem toho ešte 
predstavenie jedného herca alebo aj inak povedané, kon-
gres strany, ktorá je zaťažená na svojho hlavného pred-
staveného. Plamenná reč herca v hlavnej úlohe bola sku-
točne zmesou všetkého možného, starých banalít i nových 
invektív. Nuž, len každý piaty volič volil M. Dzurindu a tak 
bolo treba niečo urobiť. 

Parlament v suteréne
Bývalý predseda KDH Pavol Hrušovský, starý osvedčený parlament-
ný harcovník, mal v poslednom decéniu plné ústa kultúry v parlamen-
te. Bola to jeho každodenná modlitba. Jeho orodovanie za kultúru 
v parlamente sa mu dnes vrátilo ako bumerang. Ako podpredseda 
terajšieho parlamentu má možnosť presvedčiť sa na vlastné oči a uši 
o parlamentnej kultúre. A zaujímavé je, že dnes, ako keby uťal, už 
o kultúre v parlamente nehovorí. To, čo robí terajší predseda parla-
mentu a niektorí jeho členovia strany Sulík and Sulík, hovorí a svedčí 
nielen o „kultúre“ v parlamente, ale aj o osobných hodnotách týchto 
pánov poslancov, predsedu parlamentu zvlášť. Ak by sme brali do 
úvahy, že predseda parlamentu je liberál, tak ani v takomto prípade 
mu nemožno prepáčiť jeho parlamentné vystrájanie. Ani liberáli sa 
takto nesprávajú. Nehovoriac už o tom, že sú v koalícii s kresťanský-
mi stranami a na podpredsedníckej stoličke sedí kultúrtréger Pavol 
Hrušovský. Za tých sto dní, od momentu, keď pánovi Sulíkovi pre-
miérka vetila, aby držal balónik, mohol sa už aspoň niečomu priučiť. 
Keď už správanie predsedu zarazilo aj takého detinského provoka-
téra a poslanca ako pán Matovič, tu už naozaj netreba nič dodať. 
Aký pán, taký krám, aká vláda, taký parlament, to hovoria ľudia už 
po celom Slovensku a nestačia sa čudovať, ako hlboko za pár me-
siacov klesol slovenský parlament, do suterénu, a padá ešte hlbšie. 
Nemá tento pád kto zastaviť, lebo predseda parlamentu to nebude 
a podpredseda parlamentu Pavol Hrušovský je už vlastne rád, že je 
rád, už totiž nevelí kresťanskej strane. 

Obyčajný poslanec Viskupič 
presviedča obyvateľov Slo-
venska, že zlučovanie STV 
s SRo je nevyhnutné, lebo 
v inakšom prípade by Slo-
venská republika padla eko-
nomicky na kolená. Podľa 
tohto svojrázneho poslanca 
deficit STV, ktorý sa ťahá už 
celé roky, ohrozuje slovenskú 
ekonomiku v takej miere, že 
treba STV zlúčiť s rozhlasom. 
A dokonca v skrátenom legis-
latívnom konaní. Potom budú 
ohrozovať logicky slovenskú 
ekonomiku obidva subjekty. 
Nuž, aj takto možno zdôvodniť 
Krajcerovu sonátu D-mol, lebo 
sa nepodarilo dostatočne zdô-
vodniť, že je to v programovom 
vyhlásení vlády. Ani ďalšie dôvo-
dy, ktoré sa moderátorovi prisni-
li, odborne neobstáli a tak zostal 

jeden, ktorý keťasí obyčajný po-
slanec, z ktorého sa z noci na 
ráno stál mediálny expert. Jeho 
obhajoba Krajcerovej sonáty pri-
pomína stretnutie dvoch nahne-
vaných štamgastov vo vidieckej 
krčme, ktorí začínajú po druhom 
poldeci borovičky rozumovať 
nad nesmrteľnosťou chrústov. 
A už dokonca tento nový me-
diálny moloch má aj názov RTS, 
čo možno voľne preložiť ako 
Radičovej Tlačové Stredisko. 
Obyčajný poslanec by si len tak 
mimochodom mohol preštudo-
vať doterajšie kroky Radičovej 
vlády, ktoré skutočne ohrozili a 
naďalej ohrozujú slovenskú eko-
nomiku a obsahy peňaženiek 
občanov Slovenska. A to naozaj 
ohrozuje štát až do takej miery, 
že treba podať trestné oznáme-
nie a podnet na skrátené súdne 

konanie. Je celkom jasné, že 
ide len a len o ovládnutie STV 
modrou garnitúrou. Už sú pripra-
vené aj mená, aj noví redaktori, 
pripravení ministerstvom kultúry, 
teda Krajcerom, aby naštartovali 
tzv. šetrenie, ktoré bude ťahať 
veľké peniaze zo štátneho roz-
počtu. Aká bude programová 
štruktúra, to nezaujíma niko-
ho. Hlavne, že budú vysielať 
dva programy, kde si prídu na 
svoje „modrí novinárski abi-
turienti“. Z terajších hovorcov 
ministrov sa stanú nové hviezdy 
Radičovej Tlačového Strediska 
a toto stredisko už nikdy nikto 
neovládne ani nerozbije, lebo 
zmodrá do tuha. Krajcerovi sa 
tak podarí to, o čo sa viac me-
nej snažili už obidve Dzurindové 
vlády, len sa im to nedarilo tak, 
ako chceli.

obhajcovia krajcerovej sonáty D-mol

báthoryčka II
„Generálna prokuratúra potrebuje nevy-
hnutne čerstvú krv“ povedala premiérka 
Slovenskej vlády Iveta Radičová v Sobot-
ných dialógoch Slovenského rozhlasu. 
Prvou obeťou Báthoryčky II sa stala pro-
kurátorka Miššíková, ale to nie je tá čer-
stvá krv po ktorej volá. Treba hľadať ďalej. 
Súčasní Bathoryčkini súpútnici – Bugár, 
Dzurinda, Sulík a Figeľ dostali jasnú úlo-
hu, nijaký Trnka, ale musia hľadať Šíp-
ku alebo nebodaj Šípkovú Ruženku, le-
bo inak opustí kaštieľ. Režisér Jakubisko 
by už mal premýšľať ako nakrúti druhý diel 
Báthoryčky, scenár píše sám život ergo 
súčasná vládna koalícia. Taký kasa film 
ešte nikto nenakrútil.

Glamour Iveta Radičová
Slovenské médiá spievali pomaly celý týždeň o tom, že Iveta Radi-
čová si išla prevziať cenu žena roka amerického časopisu Glamour. 
Je síce podstatné, kto tento časopis vydáva, ale to nechajme radšej 
bokom. V skutočnosti je to asi takto, ak chceme preložiť do sloven-
činy názov časopisu, tak by sa dalo preložiť ako kúzlo alebo pôvab. 
Ale v spojení glamour girl sa to dá preložiť ako krásavica. To zname-
ná, že Iveta Radičová sa stala Glamour girl tohto časopisu, ktorý sa 
venuje móde, životnému štýlu, sexu a podobne. Časopis odmeňuje 
ocenením všetky ženy, čo sa objavia na verejnosti či je to už herec-
tvo alebo politika. A tak môže byť glamour girl aj pani Merkelová, le-
bo proti gustu žiaden dišputát, rovnako to isté platí o pani Radičovej. 
Kým však pani Radičová hádzala na pódiu cukrlinky, na Slovensku 
sa strieľalo. A v New York Times vyšiel presne vtedy článok o tune-
lovaní na Slovensku. Ako povedal jeden český odborník na tunelo-
vanie, sme svetoví odborníci, dokázali sme vytunelovať aj tunel (Bra-
nisko), čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo. Načim len poznamenať, 
že najväčšiu radosť z tejto ceny mal G. Soros, ktorý bol náhodou 
predtým na Slovensku a zariadil, čo bolo treba aj v New Yorku.

Čakajte na šľahačku
Už teraz si možno celkom dobre predstaviť, čo sa udeje po návrate 
slovenskej premiérky Radičovej z USA. Návšteva pripravená v ko-
ordinácii so Sorosovými inštitúciami má svoju krivku, od titulu Gla-
mour girl až po stretnutie s podnikateľmi a prednáškami. A tak pred 
komunálnymi voľbami a v očakávaní chudobných Vianoc sa spus-
tí mediálny cirkus z obrazoviek a médií o tom, čo všetko premiérka 
u Veľkého brata ergo Veľkého strýka vybavila, aké ružové oblaky sa 
na nás valia a aké šľahačky budú na našich stoloch. Hoci realita bu-
de celkom iná, budúcnosť musí byť ružová a lilavá v jednom. Ame-
ričania natlačili zasa na stroji ďalšie doláre, ktoré dali do obehu a 
tak sa každému ujde, kto sa pokloniť príde - Bohu zvanému dolár. 
Z vtrhnutia do Iraku bola niekedy nadšená aj naša Glamou girl a po-
čas návštevy sa dozvedela z práve vydaných memoárov G. Busha 
ml., že tam žiadne nukleárne či atómové zbrane neboli. Ale na ve-
rejnosť vyšli aj ďalšie lotrovstvá tohto pána prezidenta. Demokra-
ciu milujeme pre jej nedokonalosť, tak prečo by sme sa červenali či 
hanbili. Nehanbíme sa klamať voličov pred voľbami a po voľbách im 
nastriekať do tváre slzotvorný plyn. Alebo im pred Vianocami na sto-
le ukázať v trojrozmernej expozícii šľahačku.

bubo a Mikloš
Na reklame súkromnej firmy, presnejšie cestovnej 
kancelárie sa objavilo aj meno ministra financií Iva-
na Mikloša, ktorý pre ňu pripravil aj pekný inzertný 
text. On, ako tvrdí, v ňom cestuje skôr „na divoko“, 
ale služby tejto cestovnej kancelárie, využíva jeho 
manželka. Text je starý asi štyri roky a teraz sa objavil 
v reklame znova. V tom čase síce nebol Ivan Mikloš 
ministrom financií ale bol poslancom NR SR a rov-
nako sa dopustil prehrešku voči konfliktu záujmov. S 
jeho vedomím a textom ho cestovná kancelária po-
užila pred štyrmi rokmi a rešerše pripravila aj teraz, 
pričom jeho súhlas na použitie textu trval, sám ho ne-
zrušil. Zákon teda I. Mikloš porušil a mal by niesť aj 
zodpovednosť, lebo ako vetí jeho nadriadená, trans-
parentnosť nadovšetko, korupciu treba potlačovať a 
merať každému rovnako, nie od buka do buka.
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ČUDNÝ POSTOJ 
ZAINTERESOVANÝCH
Zainteresovaní sa k situácii, ktorú sami 
zapríčinili, stavajú ako k nejakému žartu, k 
športu azda okrem maratónca M. Dzurin-
du nemajú nijaký vzťah, preto sa tak tvária 
i správajú. Tak čo, v najhoršom prípade 
nebudú majstrovstvá, taký je ich postoj. 
Lenže, Medzinárodná hokejová federá-
cia pridelila Slovensku MS už pred štyr-
mi rokmi, dostala prísľuby a teraz, päť mi-
nút pred dvanástou, jej hrozia zastavením 
stavby. Mestské zastupiteľstvo Bratislavy 
zasadalo, no priaznivú správu neprinies-
lo a čaká sa na ďalšie rokovanie, hoci dni 
cválajú vpred ani splašené kone. Zaujíma-
vé je pozadie. Väčšina poslancov doslu-
huje, má starosti so sebou, do budúcnos-
ti nehľadí a kandidáti ešte nie sú zvolení, 
prečo by mali pomáhať nejakému športu 
a štadiónu? Máme teda na stole ani nie 
športové a finančné problémy, ale politi-
kárčenie na úkor športu, ktorý im všetkým 
prináša slávu a tým aj výplaty. Vo februá-
ri 2011 má byť štadión v skúšobnej pre-

vádzke a na novom ľade má byť skúšobný 
turnaj Slovakia Cup za účasti Nemecka, 
Bieloruska, Švajčiarska a Slovenska. A 
21. apríla má zaznieť siréna MS na 75. 
svetovom šampionáte. Nie dostavba šta-
dióna by nás mala teraz zaujímať, ale od-
poveď od primátora A. Ďurkovského, pre-
čo sa dostalo hlavné mesto do platobnej 
neschopnosti keď sa vedelo, že bude tre-
ba platiť za rekonštrukciu štadióna. Zastu-
piteľstvo malo v ostatných dňoch trikrát o 
peniazoch a dostavbe rokovať, no trikrát 
po sebe nebolo uznášania schopné. Ta-
ký je záujem našich poslancov o štadión i 
o svetovú hanbu, ktorá by v prípade zasta-
venia prác hrozila.   
VOĽBY BRZDIA REKONŠTRUKCIU
Jarmila Tvrdá, riaditeľka Generálneho in-
vestora Bratislavy povedala, že termín 
dokončenia je skutočne ohrozený, ale 
mesto sa situáciou zaoberá!! Kedy a ako, 
nevieme, hoci každý deň sa nebezpečen-
stvo približuje. Ale viete, približujú sa voľ-
by, poslanci a kandidáti majú inakšie záuj-
my. Investorská spoločnosť Ingsteel však 

oznámila, že pokiaľ nebudú peniaze, tak 
práce zastaví. Situácia, aká nemá  pri ta-
kýchto príležitostiach vo svete páru. Od 
júna t. r. sa účty poriadne neplatia ani Do-
prastavu ani Ingsteelu. Do problému sú 
zainteresované aj ministerstvá školstva a 
financií, ktoré tiež iba riešia, ale len slov-
ne, mesto nemá z čoho platiť, hoci už žia-
dalo o štátnu dotáciu. Tam však tiež zíva-
jú pokladnice prázdnotou. Na zasadnutí 
bratislavského zastupiteľstva však prešiel 
návrh M. Ftáčnika, aby vznikla komisia na 
čele s primátorom a skontrolovala všet-
ky výdavky na rekonštrukciu zimného 
šta dióna Ondreja Nepelu. Nápad dobrý, 
lenže vieme, koľko takéto sondy trvajú a 
kedy možno čakať výsledok. Na také „žar-
ty“ už niet času. 
ORGANIZÁTOROM MS JE ZVäZ
Slovenský zväz ľadového hokeja ako 
usporiadateľ MS je prvý na muške, na kto-
rý sa hromží. To však nie je dobrá adre-
sa, ten s financiami pri rekonštrukcii ne-
má nijaké práva. Kto to však vie vo svete 
ako to u nás chodí, kto je za čo zodpoved-
ný, štát, ministerstvá, mesto...? Ak by čo-
koľvek na MS nebolo v poriadku,  všetko 
by šlo práve na plecia hokeja. Ten by zo-
stal v najväčšej hanbe. Verme však, že ku 
katastrofe nepríde, hoci termíny sú už na-
pnuté a niektoré premeškané. Aj robotní-
ci na stavbe však vedia, že majstrovstvá by 
mali a musia na Slovensku byť, aj keď by 
na výplaty museli ešte počkať. Riaditeľ or-
ganizačného výboru MS pre Bratislavu Ľu-
bomír Lenár tiež povedal, že nemá obavy 
o to, aby štadión nebol včas dokončený. 

Výrok odôvodnil tým, že mesto bude mať 
z toho iba osoh. Otázkou je, či všetci za-
interesovaní rozmýšľajú takto. Už 10. aprí-
la 2011 má hokejový zväz prevziať hotovú 
a vybavenú stavbu, aby sa mohli MS za-
čať. Na štadióne ešte reflektory nie sú, 
ale na Bratislavu už svietia zo všetkých za-
interesovaných štátov. Najmä z tých, kto-
ré sa majú na šampionáte zúčastniť. Ešte 
sa totiž nikdy nestalo, že by sa majstrov-
stvá nekonali, pretože nie je k dispozí-
cii súci štadión. Na Slovensku však také-
to nebezpečenstvo vzniklo, pretože šport 
sa dostal do pozadia a vyskočili nad neho 
úzke stranícke a volebné záujmy. Problé-
my, aké sú v zahraničí nepodstatné a ne-
rozumia im ani v prípade Slovenska. Koľko 
bolo debát a sporov o výstavbu či rekon-
štrukciu hokejového štadióna pred piati-
mi rokmi. Zdalo sa, že bude všetko v po-
riadku, ale vo finiši stále nie je. Ostáva iba 
veriť, že zainteresovaní predsa len zafini-
šujú a fanfáry na oslavu zaznejú včas a v 
pravej chvíli. Načo však bol a je súčastný 
chaos? Tí, čo ho zapríčinili, by sa mali aj 
zodpovedať, veď nešlo a nejde o hru na 
fazuľky, ale o vážny medzinárodný počin 
Slovenska, ako zodpovedného i úspešné-
ho člena svetovej športovej rodiny. Takýto 
imidž by si naša vlasť nemala pokaziť pre 
nedôslednosť zodpovedných pracovníkov 
vo vysokých funkciách, na čele so zodpo-
vednými ministrami, vládou, parlamentom 
a funkcionármi mesta, ktorí sú aj teraz naj-
viac zodpovední za stav súčastných dní a 
ťahaníc pri rekonštrukcii hokejového šta-
dióna. IGOR MRÁZ

Ďalšia kuriózna a nebezpečná situácia v slovenskom športe

Samozrejme, na hokej nie sú peniaze
Slovensko sa stáva v ostatnom čase terčom nielen domácich, ale aj za-
hraničných posmeškov. Vláda už stihla zastaviť búranie a stavanie pre re-
prezentáciu potrebného futbalového štadióna a vedenie hlavného mesta 
straší svet, že nemá dosť peňazí na zaplatenie ďalších rekonštrukčných 
prác na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, že sa práce zastavia a hoke-
jové majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach v apríli 2011 nebudú. Dlh 
bol, a zrejme aj teraz ešte je, viac než 10 miliónov nie korún, ale eur. Slo-
venské Kocúrkovo. Neveríme, že MS nebudú, ale svetová tlač má ďalšiu 
tému na zosmiešňovanie našej vlasti, označuje nás za Balkáncov a ne-
schopných organizátorov, ktorí chcú byť prostredníctvom športu slávni a 
slama im trčí z topánok. Situácia, ktorú nikto nečakal.

Sklamanie 
z Mníchova
Dvanásty raz už štartovali slo-
venskí hokejisti na Nemeckom 
pohári. Samozrejme, ako ostat-
ní súperi iba s B-mužstvom, 
pretože najkvalitnejší reprezen-
tanti, najmä z NHL, neprišli. 
Napriek tomu malo Slovensko 
podľa odohraných medzištát-
nych zápasov najskúsenejší 
tím. Hralo však 10 hráčov zo 
slovenskej ligy a po siedmich 
z Čiech a Ruska. Napriek tomu 
zámorský tréner Glen Hanlon 
oznámil, že Slovensko sa pokú-
si o tretie turnajové víťazstvo, že 
bude v prvej časti prípravy spo-
znávať hráčov a niekoľkí by si 
potom mohli zahrať aj na MS.
Silné reči nepadli na úrodnú 
pôdu. Naši hráči vyhrali iba je-
den zápas s Nemeckom po 
predĺžení 3:2, predtým prvý so 
Švajčiarskom prehrali 0:2 a na 
záver opäť prehrali po predĺže-
ní a samostatných nájazdoch s 
Kanadou 2:3. Nezohrané muž-
stvo nedostávalo veľa gólov, v 
zápasoch malo aj iniciatívu, hrá-
či bojovali, ale opäť slabo pre-
mieňali šance. Iba zopár z nich 
bude môcť hrať na MS, kva-
litnejších vyberie tréner v ďal-
ších častiach prípravy. Sloven-
sko totiž skončilo v tomto turnaji 
na poslednom mieste a to bolo 
sklamanie pre trénerov i fanúši-
kov. Zvíťazilo Nemecko pred 
Švajčiarskom, Kanadou a na-
šim výberom. 


