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Podľa objavu z 9. januára v is-
tom slovenskom denníku pat-
rím do nižšej sociálnej a vzdela-
nostnej vrstvy. Do tejto skupiny 
zaradil istý, samozrejme tiež 
mienkotvorný renomovaný ko-
mentátor a analytik, okrem iné-
ho aj dôchodcov. A samozrejme 
aj tento autor prešiel školou Slo-
bodnej Európy, ako mnohí jeho, 
isteže tiež mienkotvorní kolego-
via, hoci pôvodne sme sa mali, 
ako sa všeobecne tvrdilo, uberať 
modelom BBC. Názory o zaosta-
lých dôchodcoch potvrdzujú zvy-
čajne aj hodnotenia prieskumov 
verejnej mienky. Vždy sa zdôraz-
ňuje, že ide o neprispôsobivú 
vrstvu, ktorá veľmi nerada prijíma, 

ba odmieta zmeny – napríklad 
prerobenie programov SRo. Kým 
v iných štátoch Európskej únie sa 
kladie dôraz na solidaritu, na to, 
aby celé skupiny obyvateľstva ne-
prepadávali do biedy, tu sa hneď 
na začiatku roka dožaduje širo-
ko medializovaný a mienkotvorný 
autor, aby takým ľudom, ako sú 
mnohí dôchodcovia vysvetlili, že, 
tri euro nie sú tri koruny. Prečo to 
treba o.i. mnohým dôchodcom 
vysvetľovať? Objav si treba dať 
patentovať – lebo sú to ľudia, 
ktorí dostanú dve – tri či štyri 
stoeurové bankovky a nemô-

žu teda v obchode podľahnúť 
omylu. Teda mnohí dôchodco-
via by sa mali vystríhať márnot-
ratnosti a vedieť poriadne ob-
racať euro, kým ho vydajú, už 
teraz by im mala vláda vysvet-
liť, že tri eurá nie sú tri koruny. 
Chápem obavy autora o mno-
hých dôchodcov po nástupe 
eura o to viac, keď zdôrazňuje, 
že dobre stredne zarábajúcich 
sa prechod na euro vlastne 
ani nedotkne, skôr ho uvíta-
jú, alebo ich príjmy im otvára-
jú už dávnejšie celý svet, kým 
tie nižšie sociálne vrstvy majú 
svoj obzor ohraničený maxi-
málne hranicami Slovenska.

Pokračovanie na 7. strane

Vraví sa, že každý začiatok je ľah-
ký. To zrejme vysvetľuje našu zá-
ľubu v začiatkoch. Ani teraz si 
neodpustíme radosť zo začiatku 
nového roka, pretože od budúc-
nosti spravidla očakávame vždy 
niečo lepšie, ako nám dala minu-
losť a poskytuje súčasnosť. Nap-
riek tomu ma literatúra venovaná 
budúcnosti, teda vedecko-fantas-
tika, zvaná aj sci-fi, úprimne desí 
a Zem je pre mňa už dnes dosť 
neznáma planéta. Uvedomujem 
si, že poézia, ktorú často vníma-
me, akoby bola pre súčasný svet 
dokonale mŕtva, je jednou z ne-
nahraditeľných možností, aby živí 
raz našli spoločnú reč s tými, ktorí 
už absolvovali všetky svoje skúš-
ky, i s tými, ktorí ešte len majú 
pred sebou úskalia nebezpečné-
ho zázraku života. Predbežne by 
nás azda mohlo potešiť, keby si 
dokázali porozumieť aspoň bytos-
ti, ktoré sa na Zemi zhodou okol-
ností a riadením osudu stretnú v 
tom istom čase. Ide o tak zdanli-
vo málo, aby sme prijali spoločnú 
výzvu – zodpovednosť za planétu, 
ktorú si možno Stvoriteľ zvolil ako 
jediné životodarné miesto v mrazi-
vom tichu vesmíru.
Napriek šľachetným úmyslom a 
zbožným želaniam sa však v do-
hľadnom čase na svete toho veľa 
nezmení – najmenej a najmä nie 
ľudia. Netalentovaní ostatnú neta-
lentovanými, pracovití pracovitými 
a podvodníci s najväčšou pravde-
podobnosťou tiež ostanú sami se-
bou. Väčšina z nás v živote nič ne-
získa zadarmo a nemali by sme sa 
spoliehať výlučne na veci, ktoré 
nám spadnú rovno z neba. Spo-
medzi všetkých darov a milostí by 
sme mali vari najväčšmi oceniť a 
neodkladne získať osobnú nezá-
vislosť, teda závislosť iba od seba 
a svojich schopností.
Tým nehorlím za bezbrehý, ni-
čím a nikým neohraničený indi-
vidualizmus, pretože pre priazni-
vý budúci osud ľudstva bude mať 
naďalej nesmierny význam prá-
ve spolupatričnosť, súcit a sú-
držnosť. Nech sa teda tento rok 
stane časom jednoduchých a od-
vekých hodnôt, ktoré sú dozais-
ta dosiahnuteľné, sú nám priam 
súdené, dané, až biologicky pri-
rodzené, nášmu vnútornému na-
staveniu a psychologickému 
uspôsobeniu celkom blízke a väč-
šine úplne normálnych ľudí aj ab-
solútne sympatické a stopercen-
tne samozrejmé. Aby som článok 
neskončil a nový rok nezačal pri-
veľmi pateticky, dovolím si v tom-
to období veľkých želaní pripome-
núť malý postreh, že je lepšie byť 
bohatý a zdravý, pretože čo už 
má chudobný človek z toho, že 
je chorý.

Dnešné noviny hľadajú dôchodcov, ktorí nevedia narátať do troch

Šíria paniku a strach

PAVOL JANÍK

Príhovor predsedu NR SR PAVLA PAŠKU k 15. výročiu Slovenskej republiky

Potrebujeme sociálny Štát

Z legendy zlodej?
Povyk, aký spustili médiá na historické prirovnanie premiéra k Já-
nošíkovi, je smiešny. Využili príležitosť a z legendy hneď urobili zlo-
deja. Juraj Jánošík bol podľa vtedajších zákonov zlodejom. Ale v 
tom čase existovalo nespravodlivé usporiadanie vzťahov vo feudál-
nej stredovekej spoločnosti. Odkaz Jánošíka nie je v zbojstve, ale 
jednoznačne v odvahe postaviť sa aj za cenu života proti nespra-
vodlivosti. Aj naša Ústava SR pozná ustanovenie, podľa ktorého sa 
môže občan postaviť na odpor voči štátnym orgánom, ak iné ústav-
né a demokratické princípy zlyhali. V stredoveku tieto princípy ne-
uznávali, lebo ich nepoznali a tiež sa ľudia búrili proti nespravodli-
vosti. Dnes legendy ako Jánošík majú vyznenie vo frazeologickom 
význame.
Fráza bohatým brať a chudobným dávať je motto, aké sa každému Slová-
kovi vybaví v mysli, ak hovoríme o jánošíkovskej tradícii. Darmo by niekto 
túžil potom, aby sa pri mene Juraj Jánošík v ľuďoch vybavil obraz škare-
dého zlodeja. Bolo by to úbohé. Aj Angličania majú Robina Hooda a tiež 
to nebol ľudomil v bielych rukavičkách. Nehovoriac o tom, že biele ruka-
vičky nosia aj biele goliere, prípadne tí, ktorí na ľuďoch často bezpracne 
zarábajú vďaka možnostiam, ktoré sa rôzne vyvinuli. 

Pokračovanie na 3. strane

STANISLAV HÁBER

DUŠAN D. KERNÝ

Martinčania, Slovensko!
Musím sa priznať, že mi tento večer behali trikrát zimo-
mriavky po chrbte. Prvýkrát, keď som vystúpil z auta, čo 
je normálne, veď je 2. január. Druhýkrát, keď som sle-
doval po 15 rokoch tú eufóriu na veľkoplošných obra-
zovkách z 1. januára roku 1993. Tretíkrát teraz, keď tu 
stojím pred vami, obrovským davom ľudí, pretože Vám 
chcem povedať, že keď vás tu vidím -  stálo to za to tých 
15 rokov, stojí to za to a bude to stáť za to! ... Ďakujem, 
že ste prišli!
Vážený pán prezident, vážený pán predseda vlády, 
členovia vlády, priatelia, Martinčania, Slováci, otec 
kardinál, dámy a páni,  
keď sa dnes obzeráme za vyše tisícročnou históriou 
nášho národa, za históriou,  ktorá nepoznala nič také, 
čo dnes oslavujeme, ako je vlastná štátnosť, demokra-
cia, sloboda. Keď tak hľadíme na priehrštie slovenských 
dejín, poznačené útlakom a porobou, znie to možno až 
neuveriteľne, že Slovensko má za sebou už 15 rokov 
svojej vlastnej svojbytnej a demokratickej existencie –  
15 rokov slobody.  Či už hovoríme o Memorande slo-
venského národa, o Matici slovenskej, kde mala 
dnes možnosť zasadať vláda, kde som mal dnes 

možnosť sa stretnúť s predstaviteľmi Matice slo-
venskej alebo o Martinskej deklarácii - vždy hovo-
ríme o večnom sne Sloveniek a Slovákov vydať sa 
svojou vlastnou, slobodnou cestou. 
Stáročný boj Slovákov za sebaurčenie, ktorého vzneše-
ným centrom bol, je a bude Martin, našiel svoje histo-
rické rozuzlenie presne pred 15 rokmi. A ja som osobit-
ne rád, že sa dnes môžem stretnúť s vami tu v Martine 
a osláviť 15.výročie samostatnosti v meste, ktoré - a to 
chcem všetkým pripomenúť – je od roku 1994 záko-
nom Národnej rady Slovenskej republiky centrom ná-
rodnej kultúry Slovákov! A ešte pripomeniem. V tomto 
zákone sa píše, že orgány Národnej rady budú zasadať 
práve v Martine, aby prerokovali otázky národnej kultú-
ry. A chcem vám sľúbiť, tak ako tu stojím, že budeme 
tento zákon napĺňať a už čoskoro Národná rada napl-
ní tento zákon z roku 1994 a zasadne v tomto krásnom 
srdci Slovenska!
Nezabúdajme, že Slovensko – to sú predovšetkým 
jeho občania. Slovensko – to sme my všetci. A me-
dzi nami vždy boli, sú a budú výnimočné osobnos-
ti, bez ktorých by náš národ nebol ničím. 

Pokračovanie na 3. strane

Začiatky

Už pred dva pol tisíc rokmi položili základy diplomatickej a kon-
zulárnej služby Egypťania, Peržania, Gréci a Rimania. Slovo diplo-
macia sa vyvinulo z gréckeho slova „diploma“, ktoré označovalo 
zdvojené tabuľky s oficiálnymi textami a odkazmi, slúžiace vyslan-
com ako doklad ich totožnosti a oficiálneho splnomocnenia za-
stupovať vládcu na cudzom území. Držiteľovi zabezpečovali ur-
čité práva, výhody a privilégia. Táto príjemná výnimočnosť však 
mala aj inú tvár, a tou bola zvýšená zodpovednosť a nesenie rizi-
ka za konanie iných v rôznych krízových situáciách. O tom, aký je 
dnešný svet, ako ho formujú štáty a ich vládcovia, aká je naša po-
zícia v ňom a aké sú naše vzťahy a záujm, hovoríme s ministrom 
zahraničných vecí Slovenskej republiky Ing. Jánom KUBIŠOM, 
ktorý pôsobí v zahraničnej politike v rôznych funkciách už vyše 
tridsať rokov.  Pokračovanie na 5. strane

SLOVO MÁ MINISTER zAHRANIČNÝcH VEcÍ SR JÁN KUBIŠ 

trpezlivosť a hľadanie kompromisov

Vo VlAstnom PrÍstAVe
Prejav predsedu vlády SR Roberta Fica na oslavách 
15. výročia vzniku SR dňa 2. januára 2008 v Martine
Vážený pán prezident, vážený pán predseda Národnej rady, ale najmä 
drahé Slovenky a Slováci, občania Slovenskej republiky! Želám vám na 
začiatku roku 2008 len to najlepšie, najmä spokojný život. Veľmi si vá-
žim, že ste prijali pozvanie na túto národnú slávnosť. Rok 2008 bude 
veľmi zaujímavý, nielen preto, že si v ňom pripomíname 15. výro-
čie vzniku nášho mladého štátu, štátu veľmi starého národa sta-
rých Slovákov. Pripomenieme si aj 160. výročie prvej Slovenskej 
národnej rady na Myjave, 145. výročie martinského memoranda, 
ale aj 90. výročie vzniku Československej republiky, ku ktorej sa 
Slováci, aby sa bránili pred pokračujúcou maďarizáciou, prihlási-
li práve tu v Martine 30. októbra 1918. A mimochodom, aj to bude-
me oslavovať, vážení priatelia - 26. januára 1688 sa narodil veľký vzor 
mojej vlády Juraj Jánošík, aj na toho si ešte určite spomenieme. Dnes 
2. januára 2008 si však skúšam predstaviť, vážené dámy a páni, že krá-
čam po Martine a stretnem šéfredaktora Slovenských pohľadov Sveto-
zára Hurbana – Vajanského či správcu Matice slovenskej Jozefa Cígera 
– Hronského. Pristavím sa pri nich a vyslovím jediné slovíčko – ďaku-
jem. Za to, že ste žili a mreli pre slovenský národ vtedy, keď to nepriná-
šalo nijaké výhody. Skúšam si predstaviť, ako v martinskej budove Tatra 
banky rokovali osobnosti Slovenska, keď 30. októbra 1918 prijali Mar-
tinskú deklaráciu, a skúšam si predstaviť aj rozjasané námestie Sloven-
ského národného povstania v Bratislave 1. januára 1993. Akú môže-
me, vážení priatelia, pri 15. výročí vzniku Slovenskej republiky vyjadriť 
vďačnosť historickým postavám slovenského života? Som pyšný, že im 
máme čo odpovedať, lebo za nás hovoria skutky. 

Pokračovanie na 2. strane

DZurinDoVA reformA
Robiť zásadné reformy bez občana, bez predchádzajúcej odbornej 
a verejnej diskusie a s prispením tzv. nezávislých poslancov, to nebol 
prejav demokratickej spoločnosti. Čo priniesla Dzurindova daňo-
vá reforma občanovi? Stačí si pozrieť na účet z každodenného 
nákupu základných životných a zdravotníckych potrieb v ob-
chode a v lekárni, na platby za plyn, elektrinu, vodu atď. Občan 
zistí, že zhruba 1/5 z ceny činí DPH. Kompetentní reformátori 
zariadili, aby úbytok zdrojov rozpočtu z dôvodu upustenia od 
progresívneho zdaňovania najmä vysokých príjmov fyzických 
osôb, zníženia sadby dane právnických osôb (s čím možno sú-
hlasiť) a zrušenia niektorých majetkových daní (celkom zhru-
ba 20,6 mld. Sk), uhradil formou daní zo spotreby, najmä 19% 
DPH v cene chleba, mlieka, kníh, donedávna liekov, atď. 

Pokračovanie na 3. strane
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Dokončenie z 1. strany
Môžeme odkázať Bernolákovi, Moyzeso-
vi aj Kuzmánymu, hurbanovským povstal-
com, ale aj komisárom Slovenskej národ-
nej rady, martýrom Šulekovi a Holubymu, 
že sme ich sen zmenili na skutočnosť. Slo-
vensko je od 20. storočia stále na vzostu-
pe. Teraz konečne kotvíme vo vlastnom 
prístave, v Slovenskej republike, ktorú sme 
si sami zbudovali. chcem poďakovať všet-
kým spolkom, slovenským spisovateľom 
a intelektuálom, vedcom, hnutiam a stra-
nám, najmä vlasteneckým občanom, za 
nasadenie, s akým si na dejinách vyvzdo-
rovali vlastný štát. Dnes, keď sa v médiách aj 
v postojoch k životu presadzuje módna 

NEVERA AKO NÁVOD
na dezintegráciu spoločnosti, prichádzam s 
myšlienkou o vernosti. Je tu čas, aby sme sys-
tematicky pestovali vernosť samým sebe a pre-
dovšetkým svojej vlastnej vlasti. Naši predko-
via mohli o existencii Slovenskej republiky iba 
snívať, my súčasníci a súčasne šťastlivci v nej 
slobodne žijeme. Od samého prebudenia eu-
rópskych národov v 19. storočí až podnes sme 
my, Slováci, nemali priaznivé prostredie na pl-
nohodnotné prežívanie národného života. Stá-
le sme dlžníkmi voči sebe samým. Musíme sa 
vážne zamyslieť, ako vzrušíme slovenskú mlá-
dež pre poznanie vlastnej národnej histórie, 
lebo najťažšou chorobou súčasnosti je ľahos-
tajnosť, na ktorú sa zomiera už počas živo-
ta. Vidíme, že nedostatok úcty k slovenským 
osobnostiam, nedostatok vlastenectva ve-
die súčasných mladých ľudí často k extrémiz-
mu, ktorý sa akosi dostáva k móde. Je to žiaľ 
aj naša zodpovednosť, že sme pätnásť rokov 
slovenskú mládež ponechali napospas výcho-

vy ulice a vplyvu bulvárnych médií. Vo výcho-
ve k vlastenectvu má nezastupiteľnú povinnosť 
škola, rodičia, ale aj starí rodičia. Máme plnú 
slobodu, preto môžeme slobodne diskutovať o 
štátnej idei Slovenskej republiky a o vízii náš-
ho mladého štátu. Naša vláda, vážené dámy 
a páni, bude rozhodne podporovať národnú 
kultúru, pôvodnú slovenskú tvorbu v literatú-
re, osobitne vo filme. Pýtam sa - prečo dodnes 
nemáme sfilmované osudy kráľa Svätopluka, 
kniežaťa Pribinu, Rastislava či Cyrila a Metoda? 
Veď sú to príbehy, ktoré spevňujú našu 

ŠTÁTOTVORNÚ TRADÍcIU 
- dokedy chceme ešte čakať? Napriek tomu, 
že sme vstúpili do Schengenu a zrušili sa hra-
nice, zostane práve slovenská kultúra naším 
najcennejším vízom do Európy. Budeme pod-
porovať rozumný štátny historizmus, pesto-
vať hrdosť na unikátne národné tradície. Vie-
me, že to, čím sme, je to, čím sme boli. Preto 
chceme na skutok premeniť Štúrovu víziu, že, 
citujem: „dejiny vstúpili do služieb ducha“. Aj 
politika potrebuje vlastnú sebareflexiu. Mô-
žem za vládu Slovenskej republiky povedať, že 
si želáme stabilitu a nechceme radikalizova-
nie slovenskej spoločnosti. Prioritou pre mňa 
osobne a pre našu koaličnú vládu je slúžiť ob-
čanom Slovenskej republiky. Chceme rozví-
jať slovenskú životaschopnosť ako v prípade 
rýchlej dostavby diaľnic, lebo sú predpokla-
dom prosperity stredného a východného Slo-
venska. Hodnoťte nás preto podľa myšlienky z 
Knihy kníh: „Podľa skutkov poznáte ich.“ Drahé 
Slovenky a Slováci, občania Slovenskej repub-
liky, vláda Slovenskej republiky dnes tu v Mar-
tine zasadala a prijala aj vyhlásenie k 15. vý-
ročiu vzniku Slovenskej republiky. Dovoľte mi 
iba dva citáty z tohto vyhlásenia: „Vláda Sloven-

skej republiky vyslovuje hlbokú vďaku ľuďom, 
za každodennou prácou ktorých stojí úspech 
Slovenska. Len vďaka ľuďom sa nenaplnil ani 
jeden z katastrofálnych scenárov sprevádzajú-
cich vznik Slovenskej republiky. Len vďaka nim 
dnes Slovenská republika požíva úctu, rešpekt 
a solídny hospodársky rozvoj. Vláda Sloven-
skej republiky si uvedomuje túto vážnu zásluhu 
slovenských občanov a cíti voči nim hlboké zá-
väzky. Je ústavnou povinnosťou vlády Sloven-
skej republiky presadzovať silnú sociálnu politi-
ku pri rešpektovaní trhovej ekonomiky. Životná 
úroveň občanov štátu, ktorému sa darí medzi-
národne aj hospodársky, už nesmie klesať.“ K 
tomuto sa zaviazala vláda Slovenskej republiky. 
Vážené dámy a páni, v každodennom konaní 
sa budeme riadiť 

MyŠLIENKAMI ĽUDOVÍTA ŠTÚRA, 
ktoré majú presah do 21. storočia. Prvý výrok 
pre nás platí aj v Európskej únii: „Najskôr musí-
me slúžiť sebe, až potom iným.“ A druhý – vizi-
onársky – by mal nosiť v srdci každý slovenský 
vlastenec: „My sme národ života a budúcnos-
ti.“ Náš štát je tu pätnásť rokov a my si trúfame 
byť odteraz už iba slobodní a nezávislí. Túžime, 
aby si menšiny, ktoré u nás žijú, našli hlboký 
vzťah k Slovenskej republike, aby náš štát po-
važovali za svoj večný a šťastný domov. Preto 
pozývam do spolupráce všetkých, ktorí milu-
jú naše Slovensko, našu Slovenskú republiku. 
Nech žije naša drahá vlasť, Slovenská repub-
lika! Veľa šťastia tejto zemi a všetkým ľuďom v 
nej, osobitne mladým Slovákom a Slovenkám 
na celom svete, aby sa po skusoch vrátili do-
mov k Dunaju a pod naše majestátne Tatry! 
Šťastný život na Slovensku, drahé Slovenky, 
Slováci, vážení občania Slovenskej republiky!

ROBERT FIcO

Vo VlAstnom PrÍstAVe

Túžby mnohých slovenských 
generácií po nezávislosti sa 
naplnili 1. januára 1993 kon-
štituovaním samostatnej a su-
verénnej Slovenskej republiky. 
Vláda Slovenskej republiky si 
váži všetky vlastenecké a poli-
tické sily, ktoré sa spojili, aby 
sme dosiahli tento ušľachtilý a 
nespochybniteľný cieľ. 
Slovenská republika, mladý 
štát veľmi starého národa sta-
robylých Slovákov, za pätnásť 
rokov svojej slobodnej exis-
tencie naplnila všetky opráv-
nené očakávania. Kým koniec 
20. storočia bol etapou obrov-
ských štátotvorných skokov a 
plného medzinárodného uzna-
nia Slovenskej republiky, začia-
tok 21. storočia sa nesie v zna-
mení definitívneho ukotvenia 
Slovenskej republiky v európ-
skych a euroatlantických štruk-
túrach. Vláda Slovenskej re-
publiky oceňuje širokú verejnú 
podporu a iniciatívy všetkých 
politických síl, ktoré sa zaslúžili 
o vstup Slovenskej republiky do 
Európskej únie a schengenské-
ho priestoru. 
Slovenský národ spoločne s prí-
slušníkmi národnostných menšín 
a etnických skupín žijúcich na úze-
mí Slovenskej republiky, občania 
Slovenskej republiky, dali mladé-
mu štátu od jeho samotného vzni-
ku až po súčasnosť životodarnú 
energiu. Vláda Slovenskej repub-
liky vyslovuje hlbokú vďaku ľuďom, 
za každodennou prácou ktorých 
stojí úspech Slovenska. Len vďa-
ka nim sa nenaplnil ani jeden z ka-
tastrofických scenárov sprevádza-
júcich vznik Slovenskej republiky. 
Len vďaka nim dnes Slovenská re-
publika požíva úctu, rešpekt a so-
lídny hospodársky rozvoj. 
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLI-
Ky SI UVEDOMUJE TÚTO VÁž-

NU zÁSLUHU SLOVENSKÝcH 
OBČANOV A cÍTI VOČI NIM HL-
BOKé zÁVäzKy. 
Je ústavnou povinnosťou vlády 
Slovenskej republiky presadzo-
vať národno-štátne záujmy Sloven-
ska, v globalizovanom svete chrá-
niť identitu nášho mladého štátu 
a posilňovať jeho konkurencie-
schopnosť! 
Je ústavnou povinnosťou vlády 
Slovenskej republiky presadzo-
vať silnú sociálnu politiku pri re-
špektovaní trhovej ekonomiky! 
Je ústavnou povinnosťou vlá-
dy Slovenskej republiky vytvá-
rať ľuďom žijúcim na Slovensku 
také sociálne a ekonomické 
podmienky, aby v pokoji mohli 
užívať a využívať základné prá-
va a slobody garantované Ústa-
vou Slovenskej republiky! Vláda 
Slovenskej republiky bude plniť 
túto ústavnú povinnosť nadov-
šetko, a to aj v rámci pripravo-
vaného prechodu na spoločnú 
európsku menu. životná úro-
veň občanov štátu, ktorému sa 
darí medzinárodne a hospodár-
sky, nesmie klesať! Slovensko 
musí byť moderným, politicky, 
sociálne a ekonomicky vyspe-
lým štátom, ktorý bude priná-
šať vysokú úroveň kvality života 
všetkým jeho slušným obča-
nom, ktorí o túto úroveň stoja a 
sú ochotní k nej aj prispieť. 
Vláda Slovenskej republiky vidí aj 
dlhy voči histórii - osobnostiam 
a udalostiam slovenskej vzdiale-
nej či nedávnej minulosti, ako aj 
voči záchrane a obnove hmotné-
ho a nehmotného kultúrneho de-
dičstva. Každý európsky národ má 
právo pripomínať si zápas o vlast-
nú emancipáciu, vidieť vlastné 
činy v toku dejín, aby z nich čerpal 
poučenie aj silu do ďalších zápa-
sov, aby napredoval po schodoch 
pokroku. Vláda Slovenskej repub-

liky bude systematicky rozvíjať roz-
umný historizmus ako súčasť svo-
jej štátnej politiky. Nedovolí, aby 
sa slovenské dejiny vyľudňovali, 
hoci sú plné významných udalos-
tí a vynikajúcich ľudí, počnúc vlád-
nutím starých Slovákov vo Veľko-
moravskej ríši, cez stredovek až 
po začiatok zápasov za národné 
sebaurčenie v meruôsmych ro-
koch a boj za demokraciu vrcho-
liaci v Slovenskom národnom po-
vstaní a vo vzniku samostatnej a 
slobodnej Slovenskej republiky 1. 
januára 1993. Vláda Slovenskej 
republiky bude rovnako viesť, oso-
bitne mladú generáciu, k hlbšiemu 
vzťahu k štátu, národnej identite, k 
zdravému vlastenectvu. 
Vláda Slovenskej republiky sa 
v mene dobrej budúcnosti Slo-
venska bude aj naďalej opie-
rať o pracovitosť, historickú 
múdrosť a vzdelanie sloven-
ských občanov. Popri zreteľ-
nej sociálnej politike a podpo-
re hospodárskeho rastu musia 
najbližšie roky existencie Slo-
venska sprevádzať aj činy ve-
dúce k rozširovaniu vzdelanost-
nej elity. Pätnásty rok života 
Slovenska bude pre vládu Slo-
venskej republiky symbolickým 
impulzom na predstavenie kon-
krétnych vládnych programov 
umožňujúcich mladej generá-
cii bez ohľadu na jej sociálne 
zázemie nadobúdať vedomos-
ti na najvyššej úrovni doma či 
v zahraničí. 
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLI-
Ky žELÁ OBČANOM SLOVEN-
SKEJ REPUBLIKy PRI PRÍLE-
žITOSTI 15. VÝROČIA VzNIKU 
NÁŠHO ŠTÁTU A NA zAČIATKU 
NOVéHO ROKU 2008 SPOKOJ-
NÝ žIVOT.
Nech žije a prekvitá naša slo-
bodná a nezávislá Slovenská 
republika!

Vyhlásenie vlády SR k 15. výročiu vzniku Slovenskej republiky

bohAtá históriA A Dobrá buDúcnosť

Zimná krajinka v januárových dňoch 2008 pod historickou DUKLOU v Prešovskom samosprávnom kraji.  
Foto: Ladislav CUPER

V Českej republike, ani v Poľsku nedokážu ekonomic-
kí experti povedať, kedy v ich krajinách zavedú euro. Na 
rozdiel od Slovenska. My sa už pomaly začíname pri-
pravovať na rozlúčku s korunou. I keď do júla to bude 
všelijaké. Až vtedy Európska rada definitívne rozhodne 
o tom, či Slovensko splnilo podmienky pre zavedenie 
eura. V pozitívnom prípade už zároveň stanoví aj kurz, 
za ktorý sa v januári 2009 budú vymienať koruny za 
eurá. Od augusta už ceny tovarov, služieb, sumy na fak-
túrach i na výplatných páskach budú povinne uvádzané 
až do konca roka v korunách i eurách.
Či už priaznivci súčasnej vládnej koalície, alebo 
opozície – oba tábory musia uznať, že euro v minu-
lom roku po prvýkrát stálo menej, než 33 korún. A 
to je jednoznačne úspechom a výsledkom ekono-
mickej politiky súčasnej vlády Roberta Fica. 
Mnohí finanční odborníci, bez ohľadu na to, či politic-
ky patria k ľavici, alebo pravici, sa zhodujú v tom, že 
Slovensko je už dnes patrične pripravené na zavedenie 
eura. Prehnaný optimizmus však tiež môže poškodiť. I 
keď naša vláda robí všetko preto, aby napríklad deficit 
štátneho rozpočtu nebol vyšší ako 3% HDP, čo je jed-
na zo základných podmienok pre vstup do eurozóny, sú 
tu ešte mnohé nebezpečné prekážky, ako napríklad in-
tenzívny rast ceny ropy, zlata a najmä potravín na celom 
svete. Tento rok teda skutočne nepatrí medzi tie ideál-
ne – aspoň z pohľadu stabilizácie a upevňovania národ-

ných mien v Európe, ale keď si už s eurom „poradili“ 
Malta i Cyprus, podarí sa to zrejme aj Slovensku.
Čo sa týkalo vstupu do Schengenského priestoru, teraj-
šia opozícia veľmi dlho tvrdila, že je to predovšetkým jej 
zásluhou. Dobre však vieme, ako to v skutočnosti bolo. 
Čo sa týka prognóz zavedenia eura – tiež nie je o čom 
diskutovať. Opozícia preto vytiahla inú zbraň: vraj obča-
nia majú stále málo informácii o tom, čo ich po zavede-
ní eura čaká. Pritom jednotlivé banky doslova chŕlia in-
formácie o všetkom, čo súvisí s prípravou na prechod 
na novú európsku menu i o tom, čo bude potom. Ďalšie 
kroky pripravuje a realizuje Národná banka Slovenska, 
ministerstvo financií i samotná vláda. Opozícia zároveň 
straší tým, že po zavedení eura ceny tovarov i služieb vý-
razne vzrastú. Samozrejme, zabudla už na všetko dob-
ré, čo sľubovala sama – aké výhody nám prinesie euro. 
Myslela si totiž, dokonca bola presvedčená, že k euru 
republiku dovedú SDKÚ s SMK, poťažne ešte s KDH. 
U nás sa však môže stať, čo sa stalo 1. januára na Cyp-
ruse, konkrétne v jeho južnej „gréckej“ časti, ktorá je 
členskou krajinou EÚ. Pri prevedení cien na euro ob-
chodníci zaokrúhľovali všetky ceny smerom dole, nie 
hore! Keď si z nich vezmú príklad aj naši obchodníci, 
tak vládne inštitúcie nebudú musieť pripravovať žiadne 
tzv. čierne zoznamy s menami tých, ktorí to pri zmene 
cien na euro poriadne preženú...

VLADIMÍR MEzENcEV

najskôr schengen, potom euro

Časy sa skutočne menia. Veľ-
mi dobre si pamätám na rok 
1991, kedy napríklad pracovní-
ci a aktivisti Čs. červeného krí-
ža v Michalovciach sa chystali 
postaviť stany a prístrešky pre 
utečencov zo Sovietskeho zvä-
zu, ktorí vraj zaplavia vtedajšie 
Česko – Slovensko. Budú tým 
chudákom podávať v zime čaj a 
aspoň skromné občerstvenie...
Nuž, nič proti tomu, že to síce dob-
re mysleli, ale skutočnosť je úplne 
inakšia. Prišli časy, kedy sme ne-
trpezlivo čakali na ukrajinskych 
stavbárov, či pašerákov cigariet 
a benzínu. V ďalšej etape na sol-
ventných Rusov a Ukrajincov, kto-
rí aspoň ako-tak držali nad vodou 
náš aktívny cestovný ruch. Tak to 
je dodnes. V Poprade sa naprík-
lad, každoročne nevedia dočkať 
pred Vianocami prvých ruských ly-
žiarov, ktorí otvárajú zimnú sezó-
nu pre turistov. Hoteliéri ich vítajú 
takmer tak, ako v rokoch 1944-45 
vtedajších osloboditeľov – červe-
noarmejcov. Vo Vysokých Tat-
rách a ich okolí, napríklad až v 
Levoči, sa každoročne úprimne 
tešia na návštevníkov z Ruska 
i Ukrajiny. Už len kvôli ich veľ-
korysosti, veď hostia zo zápa-
du chodia k nám preto, aby nie-
čo ušetrili, naši slovanskí bratia 
naopak – prichádzajú na Slo-
vensko utrácať. Podľa rôznych 
štatistických údajov vychádza, 
že jeden Rus „pustí“ počas po-
bytu vo Vysokých Tatrách v 
priemere 4000 korún. Málo? 

Ale to je suma bez ubytovania 
a stravovania! 
V tejto zimnej sezóne očakávajú, 
resp. očakávali asi 60 000 rus-
kých turistov – lyžiarov. Žiaľ, realita 
bude inakšia – podľa zaintereso-
vaných príde z nich asi polovica. 
Prečo naraz iba toľko? žiaľ, Slo-
vensko síce vstúpilo do Schen-
genského priestoru, ale pra-
covníci, udeľujúci slovenské 
víza pre občanov Ruskej fede-
rácie sa na to nedostatočne 
pripravili. Inakšie by sa nemoh-
lo stať, aby Rusi na slovenské 
turistické víza čakali dvakrát 
viac, než napríklad na talian-
ske, či rakúske víza. Stalo sa, je 
ale zbytočné plakať nad rozlia-
tym mliekom. Schengen však 
znamená nielen obmedzova-
nie a prísnejšie kontroly, ale aj 
flexibilnosť, operatívnosť a kva-
litnejšiu organizáciu. Verme, že 
zodpovední sa z tzv. ruského zim-
ného prípadu už poučili. Musíme 
si predsa stále uvedomovať, že 
99,9% návštevníkov Slovenska z 
Ruskej federácie k nám prichá-
dza za turistikou, teraz konkrétne 
na lyžovačky, nakupovať prevažne 
luxusný a drahý tovar. Okrem toho 
– čím menej Rusov príde v zime 
lyžovať k nám, tých viac ich bude 
v rakúskych Alpách, či poľskom 
Zakopanom, alebo už aj v bulhar-
ských a rumunských zimných stre-
diskách, ktoré – či chceme, alebo 
nie – už vôbec v ničom nezaostá-
vaju za našimi...

JÁN SLIAČAN

Každé zaváhanie niečo stojí
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Dokončenie z 1. strany
Aj preto pamätajme na velikánov našej histórie – na 
osobnosti, ktoré utvárajú našu spoločnú identitu, naše 
spoločné povedomie. Vracajme sa s úctou k takým po-
stavám našich dejín, ako boli Svätopluk, Pribina, Cyril a 
Metod; k takým buditeľom, ako boli Štúr, Hurban či Ho-
dža, k takým štátnikom, ako boli Štefánik, Milan Hodža 
či Alexander Dubček. Títo a mnohí iní boli tvorcami na-
šej histórie a aj vďaka nim dnes môžeme na tomto ná-
mestí oslavovať 15. výročie Slovenskej republiky.
Dámy a páni, pohľad späť do histórie nášho náro-
da ma osobne napĺňa nesmiernou hrdosťou. A ver-
te mi, nehovorím to ako bezobsažnú frázu. Som úp-
rimne hrdý na dejiny Slovenska z celkom jasného a 
konkrétneho dôvodu: a možno sa to nebude všet-
kým páčiť, ale naše dejiny sú totiž dejinami ľudské-
ho zápasu za spravodlivú vec – za vlastné sebaur-
čenie. 
Na rozdiel od iných národov, naša história nie je histó-
riou dobývania, ale históriou emancipácie. Ako povedal 
prvý predseda Slovenskej národnej rady Jozef Miloslav 
Hurban: „História je pre národ tým, čím je svedomie pre 
človeka.“ A naše historické svedomie, vážení spoluob-
čania, môže byť priezračne čisté, pretože sme ako Slo-
váci vždy bojovali za to, čo je pre národ najprirodzenej-
šie – za vlastnú slobodu.
Nikdy sme nikoho nedobývali, nikdy sme neškodili 
žiadnemu inému národu. Sme národ s čistým sve-
domím, národ mierumilovný – národ, ktorý má byť 
na čo hrdý. Pretože taká, aká je Európa dnes – plná 
mieru a porozumenia – také bolo Slovensko a Slo-
váci vždy! Možno v našich dejinách nemáme Napo-
leonov či cézarov, ale zato máme to, čo by Hurban 
nazval –  čisté historické svedomie. A to je skutoč-
ný dôvod pre národnú slovenskú hrdosť! 
Vážené dámy a páni, priatelia, 
som presvedčený, že dnes, po 15 rokoch existencie 
Slovenskej republiky, si môžeme slávnostne a úprim-
ne povedať, že sa nám podarilo vybudovať stabilnú eu-
rópsku demokratickú spoločnosť. Demokracia, politic-
ká sloboda, suverenita, to všetko je krásne a nesmierne 
dôležité. Je to však iba jedna stránka mince. K tomu, 
aby sme boli skutočne vyspelou európskou krajinou po-
trebujeme rozvíjať aj hodnotu, ktorá je Európe najvlast-
nejšia – hodnotu solidarity. Som presvedčený, že ak ho-
voríme o čistom svedomí, potom musíme zdôrazniť, že 
aj slovenský parlament bude mať čisté svedomie jedine 

vtedy, ak budeme prijímať také zákony, ktoré pomáhajú 
ľuďom v ich sociálnej situácii. A ja verím, chcem vám to 
sľúbiť, že parlament za posledný rok dokázal prijať také 
zákony, vďaka ktorým je jeho svedomie čistejšie ako po 
iné roky predtým. 
Keď sa tak vraciam späť do najbližšej minulosti, 
nedá mi nespomenúť, že v eufórii deväťdesiatych 
rokov, keď sme budovali svoju štátnosť, demokra-
ciu a slobodu, sme akosi zabudli, že sloboda, to 
nie je len otázka politických práv a občianskych 
slobôd – že sloboda úzko súvisí s dôstojnosťou člo-
veka, s jeho sociálnymi právami a istotami, skrát-
ka, s materiálnym zabezpečením našich občanov. 
Som presvedčený, že potrebujeme to, čo je vo vys-
pelých krajinách Európskej únie absolútne priro-
dzené – potrebujeme sociálny štát. Pretože Európ-
ska únia nie je iba o slobode pohybu, je to hlavne o 
sociálnej slobode a sociálnej spravodlivosti.  
Dovoľte mi preto na záver drobnú paralelu. V pätnás-
tich rokoch dostáva každý občan Slovenska občiansky 
preukaz, respektíve preukaz totožnosti. Znamená to, že 
sme viac-menej svojprávni, ale ešte nie sme celkom do-
spelí. 
Som presvedčený, že Slovensko, ktoré včera oslá-
vilo svoje 15. narodeniny, si za ostatných 15 rokov 
vystavilo svoj preukaz totožnosti, alebo ak chcete 
– Slovensko si za ostatných 15 rokov dokázalo ob-
hájiť svoju totožnosť, svoju demokratickú a európ-
sku identitu. Slovensko je dnes slobodná demok-
ratická krajina, ktorá je plnohodnotným členom 
Európskej únie. Slovensko je vyspelou občianskou 
spoločnosťou, ktorá vyznáva hodnoty parlamen-
tarizmu a ochrany ľudských práv. Ale niečo nám, 
priatelia, k úplnej dospelosti chýba. Je to to, čomu 
hovoríme sociálna oblasť, sociálne práva a sociál-
ne istoty našich občanov. A ja vám tu chcem z toh-
to miesta sľúbiť a opäť vysloviť aj presvedčenie, že 
o tri roky, keď Slovensko dovŕši svoju „osemnás-
tku“ – si budeme môcť povedať, že Slovensko je 
nielen štandardným európskym demokratickým 
štátom, ale že Slovensko je aj štandardným európ-
skym sociálnym štátom.
Ostáva mi len zaželať Vám všetkým len to najlepšie do 
nového roku – aby rok 2008 bol pre Slovensko ešte 
úspešnejší ako predošlý rok. A najmä, aby v ňom bolo 
ešte viac vzájomnosti a solidarity. Všetko dobré! 

PAVOL PAŠKA

Potrebujeme sociálny Štát

Koncom každého roka sú sa-
mozrejme bilancie a tradične 
medzi ne patrí aj výber toho, 
čo si kto prečítal a kto čo po-
važuje za najlepšiu knihu roka. 
Stará tradícia sa zakladá na fíg-
li, že si možno vybrať iba jednu 
či dve knihy, spravidla sloven-
skú a zahraničnú. V posledných 
takmer dvoch desaťročiach sa me-
dzi zahraničné samozrejme naďa-
lej nerátajú české. Nielen pre-
to, lebo to pre Slovákov zväčša 
nie je cudzí jazyk, ale najmä pre-
to, lebo sa českí vydávatelia pre-
sadili pri nákupe licencií prekladov 
aj s argumentom, že budú dodá-
vať na slovenský trh. A tým vrzom 
mnohé publikácie dostanete iba v 
češtine, niektoré preklady nebu-
dú v slovenčine už nikdy jestvovať. 
Nikdy sa nebudú prekladať, nik-
dy nebude slovenčina konfronto-
vaná a nútená sa vyrovnať s istými 
jazykmi, či textami. A teda nebudú 
tu jestvovať ľudia, ktorí by to vede-
li a k tomu viedli verejnosť, či číta-
júcu verejnosť vytvárali. Čo pri zá-
ľahe kníh o tretej ríši a jednotkách 
wehrmachtu či SS, 

PONORKOVOM LOďSTVE,
či výsadkároch s hákovým krížom 
nie je zaiste tragédia, ale pri pre-
kladoch napr. G. Grassa je to do-
slova ochudobnenie slovenčiny, 
jej možností a schopností vyjadro-
vať sa takpovediac v súvislostiach 
európskych jazykov.
Nasledujúce riadky nechcú byť 
prejavom profesionálnej plačky 
nad tým, ako sa mení doba a trh, 

marketing a PR zmenil aj publicis-
tiku, ale naopak neradostným zis-
tením ako dokonale sa uplatňuje 
kádrovanie a kádrovníci novej ge-
nerácie. Nehynúci to dôkaz, že ani 
vstup do EU a Schengenu nemô-
že na slovenskej mediálnej scéne 

zASTAVIť TENTO NÁVyK. 
A to najmä tam, kde má dávne tra-
dície. Prečítal som si istý denník, 
ktorý tuším ako jediný nezmenil 
názov a tam som zistil hrôzostraš-
nú vec: na Slovensku je z roka na 
rok ťažšie a ťažšie získať sto ľudí, 
ktorí by sa vedeli vyjadriť o svojich 
na obľúbenejších knihách roka. 
Ba čo horšie, každý rok je zrej-
mé, že sa nebude dať zohnať 
okrúhla stovka osobností, kaž-
dý rok je jasnejšie, že ich stov-
ka nebude, klesá to doslova 
po desiatkach. Tento rok chý-
balo do stovky osobností tak-
mer tridsať. A bude ešte horšie, 
lebo štatisticky je jasné z me-
dzinárodných prieskumov (zná-
meho postrachu PISA), že čita-
teľská gramotnosť slovenských 
žiakov klesá a ešte k tomu aj 
osobnosti čítajú menej.
Odmenou za prečítanie anke-
ty bolo zistenie, koho redakcia za 
osobnosti považuje. Neprekáža 
mi samozrejme nikto, koho si vy-
brala, hoci ide takrečeno o čias-
točné samooplodňovanie, keď-
že autori sa neubránili pochváliť aj 
sami seba, alebo skromne vybrali 
si kamarátov, spoluautorov, takre-
čeno spoluklanovcov. Ba nechý-
ba ani oslava vlastného predstave-

ného. Jedine ospravedlniteľnou je 
chvála vlastného otca, slovenské-
ho klasike, od vlastnej dcéry. Hoci 
nepochybujem o úprimností odpo-
vedí, predsa len celok - vyše 150 
odpovedí 73 ľudí - vyvoláva otáz-
ku, či to všetko nie je prejavom 
marketingového novinárstva. Jed-
noducho daňou za mediálne buď 
kamoštvo, alebo priamo kumpán-
stvo, či nechcené a pritom dobre 
skryté cielené ovplyvňovanie, kto 
sa môže a kto nemôže vyjadrovať. 
Vlastne ani tak nie o slovenskej a 
prekladovej literatúre, ako predo-
všetkým a najmä 

O KNIžNOM TRHU
a trhu s knihami, kde sú buď knihy 
zatracované alebo chválené, kde 
sa autori vyrábajú pomocou PR a 
reklamy a podobný osud majú aj 
knihy.
Medzi osobnosti Slovenska - ak 
dobre rozumiem ankete a jej au-
torom - nepatrí množstvo ľudí. Ne-
chápem prečo tam nie je jeden z 
najvýraznejších prozaikov posled-
ných desaťročí P. Holka. Pre-
čo chýba prof., literárna vedkyňa, 
prekladateľka a jedna z najaktív-
nejších autoriek E. Farkašová? 
Neviem prečo tam nie sú takí kú-
zelníci slovenčiny a rozširovate-
lia jej modernej schopnosti vyjad-
rovania sa ako P. Janík alebo Š. 
Moravčík. Kde sú autori a doko-
nalí znalci literatúry Winkler či Ma-
ťovčík? Neviem prečo chýbajú le-

gendy prekladov zo španielčiny 
ako je V. Oleríny, alebo spisova-
teľ a hispanista R. Brat, nehovo-
riac o L. Franekovi. Kde chýba 
taký velikán slovenčiny a prekla-
dov do nej ako je básnik, poét V. 
Turčáni. Kde je J. Vilikovský, 
ktorý prekladmi z americkej anglič-
tiny dokázal schopnosť slovenské-
ho jazyka, jeho slovnej zásoby krá-
čať v jednom rade 

SO SVETOVÝMI JAzyKMI,
kde sú germanisti prof. Šimon či 
D. Humajová? Alebo prekladateľ-
ka Tolstého a Merežkovského R. 
Dvoráková-žiaranová? Nehovo-
riac už o A. Ferkovi, enfant ter-
rible hneď niekoľkých režimov po 
roku 1989? Kde je doslova čítajú-
ci titan, literárny vedec V. Šabík, 
L. ťažký, J. Tužinský, M. Vároš, 
J. Čomaj. Prečo na všetko od-
povedajú ľudia z Bratislavy, kde 
zmizli autori z mimo bratislav-
ských univerzít? 
Prečo sa nezaujímali, povedzme 
o Čičmanca z Oslo, či Hollú zo 
Seattle, alebo básnika Piusa zo 
Senice, alebo prozaika Marca z 
Tatier, aby som aspoň náhodilo vy-
tiahol niekoho z rukáva? A prečo 
sa nespýtať autorov, žijúcich v Če-
chách? Alebo poctivých vydava-
teľských nádenníkov, ako N. Du-
rianovú, ktorá vydala prelomový 
preklad Dostojevského s pomo-
cou rusistu P. Birčáka (nateraz v 
Moskve). Celými generáciami slo-
venských rusistov, vydavateľov a 
divadelníkov kanonizovaný názov 
Ponížení a urazení poňali novo - a 

správne, v duchu ruštiny - Poníže-
ní a potupení. 
Nerátal som, či už je to tridsať 
mien, ale našiel by som mnohé iné 
- a čo je zarážajúce, určite aj auto-
ri ankety. To by však museli chcieť. 
Samozrejme vieme, prečo sa nie-
komu tak ťažko, preťažko dá napl-
niť stovka slovenských osobnos-
tí. Takto vidno tú ústretovosť voči 
trhu, snahu formovať verejnosť, 
kto je na Slovensku osobnosťou. 
Takto len vidno, kto je pre nich IN. 
A teda KTO JE OUT. Paradoxom 
je, že ani keby skutočne kádrova-
ním redakcie, jej ideologickým si-
tom prešlo 
SKUTOČNE STO OSOBNOSTÍ,
 ktorých na Slovensku možno hra-
vo nájsť, asi by sa takmer všetci 
zhodli na mnohých tituloch, ktoré 
označila anketa. Lenže kým an-
kete chýbajú mnohí, ktorí by 
dávali výber do slovenských sú-
vislostí a rovnováhy, anketa sa-
motná zasa nedáva kritický po-
hľad na to, ako obstojí knižná 
produkcia roku 2007 na Slo-
vensku v európskych, alebo as-
poň stredoeurópskych súvis-
lostiach.
Ak sa niekto živí profesionálne 
tým, čo predkladá čitateľom, 
mal by mať schopnosť rozšíriť 
mu obzor a nie oznamovať to, 
čo každý vie, sám na to na chu-
dokrvnom trhu skutočnej lite-
ratúry a prekladov prišiel. Slo-
vom, čítanie ankety je strata 
času a kupovať ju vyhodenými 
peniazmi.

Marketingové novinárstvo a zatajovanie osobností na Slovensku

kádrovníci novej generácie
DUŠAN D. KERNÝ

Dokončenie z 1. strany
Spomeňme si len na bezbrehú priva-
tizáciu v časoch dvoch vlád Mikulá-
ša Dzurindu, kedy odhadom majetok 
za 700, ba podľa niektorých úvah až 
900 miliárd korún prešiel za smiešny 
výnos pre štát do rúk nadnárodných 
spoločností.
A tie sú často zložené aj z podnikov 
so štátnou účasťou. Spomeňme si 
na privatizáciu monopolu Sloven-
ských telekomunikácií, ktoré získala 
firma Deutsche telecom s nemeckou 
štátnou účasťou. Prípadne na SPP a 
francúzsku štátnu firmu, ktorá v ňom 
získala podiely. O rozvodných pod-
nikoch nehovoriac. Potom sa u nás 
každým (Dzurindovým) rokom dvíha-
li ceny energií priam do nedozerných 
výšin, ak sme ich porovnávali trebárs 
s českou výškou. U našich bratských 
susedov zažívajú časy zdražovania 
týchto médií a pritom ešte vždy ne-
dosiahli vysokú laťku našich cien pre 
občana.
Takže prirovnanie Roberta Fica môže 
nalievať trošku optimizmu do sŕdc ob-
čanov rátajúcich ešte vždy každú ko-
runu, hoci už druhý rok nezažívame 
priam tradičné zdražovanie od 1. ja-
nuára, aké sme zažívali osem rokov 
za Dzurindu. Pritom jeho osem vlád-
nych rokov sa vládlo aj s nenávrat-
nými peniazmi získanými z výpreda-
ja strategických podnikov. Teraz sa 
vládne bez tejto strategickej poisťov-
ni. Napriek tomu nás výber daní za 
minulý rok napĺňa optimizmom, keď 
sa oproti plánom podarilo dostať do 
rozpočtu o 12 miliárd korún viac, než 
bolo naplánované. A celkovo deficit 
štátneho rozpočtu za rok 2007 je o 
celých 15 miliárd nižší, než bol plá-
novaný. Dosiahol úroveň 23 miliárd, 
kým plánovaný bol až na výške 38 mi-
liárd korún. Analytici jednoznačne po-
tvrdzujú, že správa štátu bola lepšia v 
hodnote spomínaných 15 miliárd ko-
rún, čo je úspech celej vládnej koalí-
cie. Občania si zasa môžu gratulovať, 
že si vo voľbách vybrali takú formáciu 
na svoje čelo, ktorá ich neožobraču-
je, ale naopak, posilňuje.
Takže vláda má z čoho uvoľňovať 
opasky občanom a správať sa podľa 
frázy o Jánošíkovi, že pridá chudob-
ným. V každom prípade je premié-
rov výrok sympatický, lebo hovorí o 
snahe udržať podobný vývoj. Slováci 
majú o rok zaviesť euro. Bez posilne-
nia sociálnych istôt by sa k takému-
to kroku ťažko mohla akákoľvek vláda 
odhodlať. Preto je jasné, že Dzurin-
dova vláda by niečo podobné urči-
te nedokázala. A i keď médiá za ňou 
smútia, vysmievaním sa jánošíkov-
skej tradícii robia Ficovej slovenskej 
vláde v skutočnosti reklamu.

Z legendy 
zlodej?

Dokončenie z 1. strany

Aký to paradox? Až 19% DPH z ceny chleba, ale aj z ceny luxusného 
auta! Občan len ťažko zistí, že v cene pohonných látok je na Sloven-
sku najvyššia spotrebná daň zo všetkých krajín EÚ 25. Daniam zo spo-
treby, ktoré sú priamou súčasťou trhovej ceny, možno iba veľmi zložito vrá-
tiť sociálny, vedomostný a ekologický rozmer, ktorý je základom sociálneho 
štátu a jedným z predpokladov znižovania chudoby a sociálnej odkázanos-
ti. Je to zámer reformátorov, alebo ich odborná plytkosť? Dane zo spotre-
by sa na celkových daňových príjmoch štátneho rozpočtu (2006) podieľajú 
zhruba 79% (v roku 1998 to bolo 51,1%). Od roku 1998 do 2004 zníže-
ná 6% sadzba DPH na základné životné, zdravotné a sociálne potreby vzrá-
stla o 13 p. b. (na 19%). V uvedenom období, podiel dane z príjmov fyzic-
kých osôb na celkových daňových príjmoch poklesol o 16 p. b. (na 1,2%). 
Občan je povinný platiť rastúce miestne dane, najmä daň z nehnuteľností. 
Na zníženie podielu daní z príjmov fyzických osôb na celkových daňových 
príjmoch nesporne pôsobí zásadné zvýšenie nezdaniteľného minima, ale aj 
nízka priemerná mzda podstatnej časti občanov. Za uvedené obdobie po-
klesol podiel dane z príjmov právnických osôb na celkových daňových príj-
moch o 0,7 p. b. na 17,1%. Nečudo, že terajšia vláda musí naprávať ne-
dostatky z obdobia tzv. obdivovaných reforiem prijatých kabinetmi Dzurindu 
v rokoch 1998-2006.  (jtk)

DZurinDoVA reformA
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Na slovíčko,
 priatelia

MILAN PIOVARČI

Nemať pocit viny je pre člo-
veka veľkou útechou. Prvým 
a najväčším trestom vinníkov 
je vedomie, že sa dopustili 
niečoho zlého, skrátka, že sa 
prehrešili proti zákonu, mo-
rálke, zvyklostiam. Nič nie je 
horšie ako zlé svedomie. Za 
úmysel sa ešte neodsudzuje, 
ani len úmysel kradnúť nero-
bí ešte človeka zlodejom.
Hovorí sa, že nikto sa nena-
rodí zlý, takým sa môže stať 
zlým životom. Ak sa však 
vydá na krivolaké chodníčky 
a uvedomí si to, je to začia-
tok prerodu. Na dobré mravy 
nie je nikdy neskoro rovna-
ko ako na dobré predsavza-
tia, za ktorými však musia 
nasledovať skutky. Zločiny 
získavajú na sile rýchlosťou, 
dobré zámery strácajú odďa-
ľovaním.
Je dobré sa držať zásady, že 
druhým treba odpúšťať veľa, 
sebe však nič. Každého obe-
rá o duševný pokoj i zdravie 
jeho vlastný podvod, opováž-
livosť, prečin, zločin, či si to 
už navonok priznáva, alebo 
nie. Tak či tak platí, že ne-

čestne získaná korisť vedie 
k zlým koncom. Už naši pra-
otcovia hovorili, že ako zase-
ješ, tak zozbieraš, alebo ty si 
si to nadrobil, ty si to všetko 
musíš zjesť.
Najväčším lákadlom na zlé 
konanie je predstava bez-
trestnosti, viera, že mne sa 
nemôže nič stať. Ľudia sa 
neraz netrápia tým, že sa 
previnili, ale zle znášajú, keď 
im ich prehrešky vyčítajú iní, 
hoci by mali trpieť pocitom 
previnenia a byť vďační za 
upozornenia, že konali ne-
správne. Lebo človek sa han-
bí za to za čo by mal zaslú-
žene trpieť. A kto sa nehanbí 
za svoj čin, znásobuje svoje 
previnenie.
Pre toho, kto vyčíta či tres-
tá, nie je nič horšie ako hnev, 
lebo spolu s ním neraz pri-
chádza aj pomsta. A tá je roz-
košou vždy len pre malicher-
nú a slabú povahu. Hovorí sa, 
že pomsta uľaví bolestiam. 
Poviete si, keby som sa mu 
mohol pomstiť,... ale potom 
si poviete – vypomstí sa mu 
jeho povaha.
Mnohé viny spáchané mno-
hými zostávajú nepotres-
tané. Odňatý môže byť len 
trest, vina však pretrváva.
Poznáte azda ťažší trest, ako 
je nenávisť národa?

chytľavá chamtivosť 
Hovorili o nej, že má veľké oči. 
Najprv sa mi to nezdalo, ale po-
tom... Organizoval sa zájazd, 
ale miest bolo málo. Vedela, že 
napokon pôjde iba sama, pri-
hlásila však dvoch. Čo ak by... 
Spisovali objednávky na pred-
zásobovanie zemiakmi. Dote-
raz jej vždy stačil metrák - ob-
jednala si dva. Čo ak by?... Išla 
kúpiť mäso na sviatky. Rok čo 
rok z neho vyhodili, lebo to ne-
stihli pojesť. zobrala však toľko 
ako po iné roky. Čo ak by?...
Syn jej bude tohto roku matu-
rovať. Učiť sa mu nechce, ale 
matka rozhodla, že prihlášku 
na vysokú školu podajú. Čo ak 
by?... Dnes už aj ja nesúhlasím 
s tými, čo hovoria, že má iba 
veľké oči, presnejšie a výstiž-
nejšie slovo je - chamtivosť. Ne-
pripomína vám to nové počíta-
če pre poslancov, hoci mnohí 
z nich len nedávno už dostali 
nové? Nepripomína to aj mno-
hé iné výhody, plynúce z posta-
venia poslanca a jeho imunity? 

Treba však chápať argument: 
Čo ak by sa do parlamentu už 
viac nedostali?

Nenávidím, teda som 
,,in“?
Nenávisť je emocionálny postoj je-
dinca k osobe, ku skupine osôb, 
ale aj k veci či akcii, charakterizo-
vaný silne prežívaným odporom 
s tendenciou poškodiť. Nie je to 
nový jav, veď siaha do prahistórie 
ľudstva. Spôsobil tragédie, vojny, 
ovplyvnil jedincov i celé skupiny 
ľudí. Vyskytuje sa v každej situácii 
a často psychicky ovplyvňuje sprá-
vanie sa človeka v spoločnosti.  
Do pavučín nenávisti sa zamotali 
aj ľudia, ktorí dobre chápu a cítia 
jej ostrie, i to, čo môže z nej vzísť. 
Ľudia v tejto sieti pavučín prežíva-
jú ostrie tejto nenávisti ako objekt, 
iní ako subjekt. Strach, hnus, od-
por pociťujú tí, ktorí neboli na také-
to pomery zvyknutí. Čo si myslíte, 
zvykáme si, keď sledujeme ab-
surdné vystúpenia v spoločnosti, 
rozdelenej na opozíciu a koalíciu? 
Je neustále vyhrážanie sa súdmi, 

ktoré nikto neiniciuje, zosmiešňo-
vaním či znevažovaním inak serióz-
nych ľudí podfukmi a nástrahami 
od politických či spoločenských 
odporcov alebo konkurentov? Nie 
je to absurdné konanie ľudí, kto-
rí majú vysoké akademické hod-
nosti, vysoké postavenia v politike 
i spoločnosti a zastupujú nás všet-
kých?

Silvester STV v zname-
ní mnohých ...sti
Hrubosti, oplzlosti, bezcitnosti, 
vulgárnosti, nekvalifikovanos-
ti, zlosti, nespravodlivosti, pod-
lízavosti... Tí, ktorí sa rozhod-
li stráviť posledný deň roka pri 
silvestrovskom programe STV, 
nevychádzali z údivu. Čakali ve-
selú zábavu, ako to všade na 
svete chodí, našli však predo-
všetkým všetko to, čo sme spo-
menuli v úvode, okrem dobrej 
pohody a radosti pri prechode 
do nového roku. Nekvalitné vý-
stupy ,,obtiažnej“ primabaleríny 
s nadváhou, spevácke hara-kiri, 
irónia na vysielanie ,,jarmočné-

ho deja“ inej televízie, hrubosti 
v dialógoch a veľa vulgárnos-
tí i zlomyseľné zosmiešňova-
nie predstaviteľov štátu bolo 
bezprecedentnou ukážkou, 
že v STV naozaj nie je niečo v 
poriadku. A napokon bez sláv-
nostného príhovoru do nové-
ho roka videli sme často prive-
selé, presnejšie pripité, prejavy 
účastníkov veselice v PARTy-
SLAVE, ako sa kvôli verejnej sil-
vestrovskej párty premenovalo 
naše hlavné mesto - Bratislava.  
Dobré mravy všade hovoria, že 
špiniť do vlastného hniezda, 
najmä v takomto slávnostnom 
okamihu, neprislúcha ani vtá-
kom, nieto ešte aktérom, dob-
re plateným aj štátom z peňazí 
poplatníkov. Fiktívny útok pred-
sedu vlády kyjakom na ,,finanč-
níka“ a primitívne štylizovaný 
prejav presiahol medze aj v ab-
surdne chápanom humore. Veď 
STV je jediná oficiálna predsta-
viteľka verejnoprávnosti u nás 
a tak by sa mala aj správať.

PhDr. MILAN PIOVARČI

gLoSár Slovenského rozhľadu

zdá sa, že už to bolo veľmi dávno. Odvte-
dy však prešlo iba pätnásť rokov. Ako kaž-
dý deň v roku, aj vtedy sa narodili desiat-
ky a desiatky detí. Ten deň bol predsa len 
pre Slovensko neobyčajný: vtedy, 1. ja-
nuára 1993 sa stalo suverénnou, slobod-
nou a samostatnou republikou so všet-
kým, čo k tomu patrí: štátnymi hranicami, 
armádou, políciou, ministerstvom zahra-
ničných vecí... Preto deti, ktoré sa vtedy 
narodili, sú niečim výnimočné. Predsa nie 
každý prvý deň v roku sa rodí nový samo-
statný štát, ktorý v priebehu niekoľkých 
dní uzná prevažná väčšina krajín sveta.
Tak sa teda narodili prvé deti v novej, samos-
tatnej krajine. Okrem rodičom a množstvu prí-
buzných urobili veľkú radosť aj vtedajšiemu 
premiérovi Vladimírovi Mečiarovi. Nie je to iba 
obyčajná fráza. Osobne som sa presvedčil, 
že premiér tie deti skutočne miloval. A urči-
te miluje stále, i keď ich už niekoľko rokov ne-
videl.
Spočiatku na každoročných stretnutiach mu 
ich rodičia ukazovali „iba“ zabalené v perin-
kách. V nasledujúcich rokoch mu každé z 
nich už sedávalo na kolenách a pri takomto 
poslednom stretnutí v roku 1998 mu už mno-
hé z nich, teda päťročné aj spievali, či reci-
tovali.
Takéto stretnutia sa konali na troch mies-
tach – V Bratislave, B. Bystrici a Koši-
ciach. Pravidelné stretnutia v košickom 
hoteli Slovan boli skutočne zaujímavé. 
Vladimír Mečiar nemal problémy prihovo-
riť sa každému dieťaťu, každé pohojdať v 
rukách a v tých chvíľach – ako očitý sve-
dok môžem potrvdiť, že vtedy bol ako ich 
skutočný otec. Každé dieťa okrem toho 
dostalo hodnotnú hračku, vkladnú knižku, 
šťastných rodičov i ich ratolesti potešilo 
aj pripravené občerstvenie. Medzi rodič-
mi boli samozrejme aj Rómovia, solven-

tnejší i chudobnejší, intelektuáli aj ľudia s 
neukončeným základným vzdelaním. Tam 
však boli všetci rovní, tam nikoho nezau-
jímalo, či rodičia podporujú HzDS, alebo 
nie.
To však nie je všetko. Kto to nevidel, jed-
noducho neuverí. Väčšina z nás pozná V. 
Mečiara ako tvrdého, dôsledného politi-
ka, ktorý nekompromisne dokáže presa-
dzovať svoje názory i predsavzatia. To je 
jedna strana jeho tváre. Tá druhá doká-
že byť neobyčajne príťažlivá. Viete si ho 
predstaviť celé hodiny skákať s päťročný-
mi detvákmi, bez topánok, bez saka i kra-
vaty na nafukovacom hrade? Niekto si to 
skutočne nedokáže predstaviť pri najlep-
šej vôli, ja som mal ale to šťastie vidieť ho 
„v akcii“ na vlastné oči. Akurát jeden rok 
sa premiér nemohol s deťmi „vyblázniť“ 
do sýtosti. Vtedy mal problémy s chrbti-
cou a chlapcov i dievčatá nezdvíhal sám 
zo zeme, ale mu ich podávali do kresla. Aj 
vtedy všetky deti dokázal poláskať a po-
baviť sa s nimi.
Pri týchto stretnutiach úplne chýbalo to, na čo 
sme od politikov zvyklí: žiadne strojené úsme-
vy, či mávanie „masám“. Vladimír Mečiar bý-
val na nich azda najprirodzenejší a každý jeho 
pohyb, či každé vypovedané slovo svedčili o 
tom, že s deťmi to jednoducho vie. Svedčí to 
aj o jeho vzťahu k najmladším a vo všeobec-
nosti i o tom, že takto sa venoval aj vlastným 
deťom a aktívne sa podieľal na ich výchove.

ČO ďALEJ?
Dnes majú všetci pätnásť rokov. Navštevujú 
deviaty ročník základnej školy a zaujíma ich 
všetko, čo má zaujímať správnych tínedžerov. 
Napríklad SuperStar, hokej, futbal, počítačo-
vé hry, niektorých dokonca folklór, či skalole-
zectvo. Niektoré z týchto detí si uvedomujú, 
že ich dátum narodenia je tak trochu výnimoč-

ný. Dokonca sa aj tak trochu pamätajú na tie 
stretnutia. Aspoň na to posledné v roku 1998, 
kedy dostali od V. Mečiara aj tašky do školy. 
Niektorým tieto strenutia stále pripomína-
jú hračky, ktoré pravidelne dostávali, ďal-
ším o nich stale rozprávajú ich rodičia. 
Tieto deti však o politike vedia veľmi málo 
a prakticky nemôžu hodnotiť ani rozpad 
federácie, či charakterizovať politickú 
činnosť V. Mečiara. Napriek tomu sa na-
šiel jeden z tzv. mienkotvorných denníkov 
(pričom jeho majitelia sú v Anglicku), kto-
rý s predstihom oslovil niektorých z týchto 
chlapcov a dievčat, aby povedali svoje ná-
zory na ČSFR, príčiny a dôsledky rozpadu 
Česko-Slovenska a čo nám ako Slovákom 
dal. Odpovede boli rôzne, niektoré vzbudzo-
vali úsmevy z ich neznalosti situácie a snahy ju 
hodnotiť. Niektoré, ktoré tvrdia, že politika ich 
vôbec nezaujíma (čo je v ich veku úplne sa-
mozrejmé), pritom tvrdia, že Vladimír Mečiar 
vedie u nich poradie najsympatickejších poli-
tikov. Sú medzi nimi aj take deti, ktorých dnes 
mrzí, že s V. Mečiarom stratili úplne kontakt 
i keď ich rodičom na každom stretnutí tvrdil, 
že sa o osudy každého z nich bude pravidel-
ne zaujímať.
Pri ich vstupe do dospelosti Slovenská 
republika nebude sláviť žiadne výročie. 
Budú však mať už osemnásť a ich názo-
ry i pohľad na svet môžu byť pre politi-
kov veľmi zaujímavé. Dnes môžeme sme-
lo predpokladať, že aj vtedy bude stáť na 
čele vlády Robert Fico. Možno sám pre-
javí záujem stretnúť sa s tými chlapcami 
a dievčatami, ktoré sa narodili 1. januára 
1993, teda vtedy, kedy aj naše samostat-
né Slovensko. Možno ich už aj teraz pova-
žuje tak trochu za svojich, i keď v rokoch 
1993-1998 dostali prívlastok „Mečiarove 
deti“.

VLADIMÍR MEzEcEV

Deti rePubliKy, Alebo meČiAroVe Deti?

Slovenská republika sa 1. ja-
nuára 1993 zrodila do sveta, 
ktorý – či sa to niekomu páči, 
alebo nie – ju už netrpezlivo 
očakával. S účinnosťou od dá-
tumu vzniku ako samostatného 
štátu, teda od spomínaného 1. 
januára pred pätnástimi rokmi, 
ju medzinárodne uznalo 89 kra-
jín sveta, vrátane USA, V. Britá-
nie, Ruskej federácie, Nemec-
ka, Francúzska, Austrálie, ale aj 
Svätej stolice, či Zvrchovaného 
rádu Maltézskych rytierov. Valné 
zhromaždenie OSN prijalo SR 

za člena tejto najvýznamnejšej 
medzinárodnej organizácie sve-
ta 19. januára 1993. V ten deň o 
12.30 hod. miestneho času po 
prvýkrát zaviala slovenská štát-
na zástava pred sídlom OSN v 
New Yorku.
Za prvých deväť mesiacov svo-
jej existencie Slovenskú repub-
liku uznalo 122 krajín sveta, z 
toho 106 s ňou nadviazalo dip-
lomatické styky. Za toto obdo-
bie sa SR stala členom aj naj-
významnejších medzinárodných 
organizácií, akými sú napr. Rada 

Európy, Medziparlamentná únia, 
UNESCO, UPU (Svetová pošto-
vá únia so sídlom v Berne), ILO 
(Medzinárodná organizácia prá-
ce so sídlom v Ženeve), WHO 
(Svetová zdravotnícka organi-
zácia so sídlom v Ženeve), atď. 
Dňa 4. októbra 1993 SR podpí-
sala asociačnú dohodu o pridru-
žení k Európskemu spoločen-
stvu.
Ako vidieť z tohto veľmi struč-
ného prehľadu, Slovenská re-
publika nikdy nepociťovala me-
dzinárodnú izolovanosť, či už 

prirodzenú, alebo umelú, ako sa 
to snažili a snažia už 15 rokov 
tvrdiť niektorí naši politici. Alebo 
sa snažia presvedčiť verejnosť, 
že iba vďaka im, konkrétne vďa-
ka dvom vládam M. Dzurindu v 
rokoch 1998-2006 sa podari-
lo prelomiť bariéry izolovanosti 
Slovenska vo svete. Už z oficiál-
nych, vyššie uvedených údajov 
je jasné, že Slovensko vykročilo 
do života ako samostatná a zvr-
chovaná republika – symbolicky 
povedané – ľavou nohou...

(vm)

Samostatnosť nás neizolovala

Keď politik nevníma realitu
Slovenský národ si už akosi zvykol, že účastníci politických 
diskusií v rozhlase alebo v televízii s úsmevom na tvári za-
stávajú úplne protichodné stanoviská o objektívne existu-
júcej realite v našom živote. Pritom namiesto evidentných 
argumentov neváhajú vyhlásiť, že ten druhý diskutujúci za-
vádza a klame. Neraz sa takto počastujú aj vzájomne a po-
tom divák (poslucháč) v nemom úžase neraz nevie posúdiť, 
kde tá pravda vlastne je. 
Osobitnú kapitolu takýchto postojov tvoria vyhlásenia na míle 
vzdialené realite, pri ktorých čo i trochu zorientovaný divák (po-
slucháč) zapochybuje, či vlastne dobre počul vyrieknuté slová. 
Do takejto situácie som sa dostala pri sledovaní politickej relácie 
v televízii JOJ dňa 16. decembra 2007. Poslanec Pavol Hrušov-
ský (KDH) suverénne vyhlásil že „...na Slovensku nie je chu-
doba...“ Dozaista netreba obšírne vyargumentovať, že toto jeho 
suverénne vyjadrenie je na míle vzdialené od skutočnosti. Dokon-
ca aj tlač niekoľko dní pred spomínanou reláciou odpublikovala 
údaje, že na Slovensku žije 160 tisíc detí v chudobe (t. j. každé 
šieste dieťa) a že 30 tisíc penzistov živorí z 3735 Sk. Tieto infor-
mácie dokazujú nielen to, že sa v politických diskusiách neraz 
bohorovne vyhlasujú do neba volajúce nepravdy, ale sú dôkazom 
aj toho, že plody ekonomickej prosperity, na ktorú je bývalá vlád-
na koalícia tak hrdá, zbierala počas Dzurindových vlád iba malá 
časť spoločnosti. Ako vidieť, súčasná vládna koalícia má ešte čo 
z minulosti naprávať a pán poslanec Hrušovský má čo doháňať vo 
svojom informačnom portfóliu.

Prof. JUDr. KATARÍNA TóTHOVÁ DrSc.
podpredsedníčka Ústavnoprávneho výboru NR SR

Rok 1998. Vtedajší premiér V. Mečiar sa poslednýkrát stretol s 
deťmi, ktoré sa narodili 1.1.1993 - v deň vzniku samostatnej SR. 
Snímka je z košického stretnutia.  Foto: archív
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Dokončenie z 1. strany

Ak apelujeme na niekoho, aby nebol prchký, uhovorený 
a prehnane aktívny, tak ho vyzveme, nech sa správa ako 
diplomat. Sú preto slušnosť, taktnosť, rozvážnosť, pred-
vídavosť a rozhodnosť základnými vlastnosťami na túto 
profesiu? Alebo sú aj iné?
Slušnosť patrí do výbavy každého človeka bez ohľadu na to, 
či je alebo nie je diplomat. K ďalším spomínaným vlastnostiam 
diplomata by som zaradil ešte trpezlivosť a hľadanie kompro-
misov. Dôležitá je aj empatia ako snaha porozumieť partne-
rovi, vypočuť si jeho argumenty a pochopiť ich význam, pre-
čo práve ony, aj podľa poradia a zdôraznenia, sú pre neho 
tými dôležitými v istom čase a v konkrétnej problematike. Ku 
komplexnej výbave patrí ešte neodmysliteľný všeobecný spo-
ločenský a politický prehľad, vôľa získavať nové informácie a 
dokázať komunikovať vo viacerých cudzích jazykoch. 

Ocitli ste sa v takej situácii, že vám nestačili tieto štan-
dardné korektné nástroje a museli ste siahnuť aj na ne-
diplomatické spôsoby?
Diplomacia má celú škálu prostriedkov a niekedy sa musia po-
užiť aj tvrdšie nástroje. Napríklad ako posolstvo ich zabaliť do 
veľmi jednoznačných, ba aj drsných termínov, ktoré by nema-
li byť neslušné, ale musia byť tak jasné, že aj pri slušnosti da-
ného slova v zásade odkazujete partnera do určitých rámcov, 
ktoré už nemožno prekročiť. Dôležitá je tiež neverbálna komu-
nikácia a používanie protokolu, ktoré dávajú viditeľne najavo, 
čo chcete povedať alebo akú odpoveď možno očakávať od 
vás na komplikované otázky, aby ste v určitom probléme ne-
bol zaangažovaný len sám. V diplomatickej reči, vypovedanej 
i nevypovedanej, teda existuje celá sústava signálov, do kto-
rých zabalíte verbálny alebo písomný prejav tak, že partnero-
vi je dostatočne známy váš postoj, názor a riešenie konkrét-
nej veci.

Pred necelými dvesto rokmi sa pruský generál carl von 
clausewitz vyjadril, že vojna je len pokračovaním politi-
ky inými prostriedkami. žiaľ, dejiny ľudstva mu dávajú 
za pravdu. Je nádej, že politika raz bude mať svoje pros-
triedky len a len v diplomacii?
Politika a diplomacia sú neoddeliteľné, ale to je na dlhšiu de-
batu... Domnievam sa, že práve zásluhou diplomacie sa rie-
šia krízové situácie bez toho, aby sa použila sila. Patria sem 
napríklad hospodárske sankcie či politická izolácia so všetký-
mi dôsledkami. Nie je vždy možné vyhnúť sa takýmto krokom, 
ktoré sú dôrazné a razantné, pričom nie sú hrubou silou. Par-
tneri si musia byť vedomí, že tiež patria do politického inštru-
mentáriá. Predsa však, a uznáva to aj Charta OSN, ktorá bola 
vypracovaná za účelom zabezpečenia svetového mieru, nie-
kedy treba použiť aj silové kroky a prvky. To je absolútne kraj-
ný prostriedok, nie však v tom zmysle, ako sa vyjadril o politi-
ke a vojne pruský generál. 

V politike sa vyskytnú rôzne situácie, ktoré treba okam-
žite korigovať. Napríklad, aby určitý problém, ale aj vin-
ník nevyšiel hneď najavo. V manželskej nevere mal dr. 
Plzák účinnú radu: zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať. O niečo po-
dobné sa pokúšal aj minister zahraničných vecí Soviet-
skeho zväzu Andrej Gromyko v roku 1983 v OSN, keď 
sovietska stíhačka zostrelila juhokórejske civilné lietad-
lo nad ostrovom Sachalin. Pravda i tak vyšla najavo. Kto 
klamal: diplomat alebo štát? Alebo – je pravda tým najú-
činnejším receptom na riešenie problémov a sporov?
Pravda je najlepší prostriedok, s akým musíme v živote opero-
vať. V diplomacii to platí mnohonásobne viac. V nej nemožno 
zavádzať a klamať, čo neznamená, a platí to aj širšie, že okam-
žite idete so všetkým, čo viete a chcete povedať – na trh. Že 
všetko zverejníte, že budete o veciach v celom rozsahu hovo-
riť, že veciam dodáte interpretáciu. V takomto pokračovaní to 
môže byť politika, ale už nie diplomacia. V diplomacii musí ve-
dieť partner partnera „prečítať“, rozumieť mu, poznať jeho po-
zície. Kto začne zavádzať či nebodaj až klamať, možno mu to 
raz vyjde, ba aj druhý raz, ale neskôr už nie a stratí u svojho 
partnera dôveryhodnosť, skončí u neho ako diplomat. A defi-
nitívne. Takže, v zásade to bez pravdy nejde. Je tiež dôležité, 
ako sa s ňou narába. Sú situácie, keď je v diplomatickej prá-
ci nevyhnutné oddeliť viditeľnú časť od neverejnej činnosti. Na 
neverejných rokovaniach sa hovorí otvorenejšie, používajú sa 
najviac vystihujúce výrazy v záujme riešenia konkrétnej veci. 
Je potom na dohode oboch partnerov, čo z ich rokovaní vyne-
sú na verejnosť a aký bude ich postup. Teda, čo povedia teraz 
a čo až neskôr. Ale pravda, ako jediný možný prístup k rieše-
niu problémov, musí zostať vždy zachovaná. 

Dnešný diplomat má výhodu voči svojím predchodcom 
z minulosti. Bude to znieť drsne, ale aj to patrí do histó-
rie diplomacie: Posla zlých správ niekedy popravili. Ani 
dnes nenosí posol, v dnešnom vyjadrení diplomat, len 
dobré správy. 
Diplomat je poslom všetkých správ, pokiaľ tak nerobí, potom 
si neplní základnú funkciu. Diplomat nesmie selektovať infor-
mácie, ktoré áno a ktoré nie, on ich nielenže prijíma, ale aj vy-
hľadáva a precizuje. Niekedy získa len časť informácie, ktorá 
môže byť len malým výsekom istého celku – udalosti, problé-
mu, osoby, ale môže odrážať zmýšľanie a postoje partnera. 
Na jej základe sa ho snaží pochopiť, skúma pozadie toho, čo 
chce povedať a prečo to chce povedať, či vypovedané bude 
odrážať realitu alebo len myslenie a úvahy partnera o konkrét-
nej udalosti a v konkrétnej chvíli. Ide o komplex aktívnych úko-

nov smerujúcich k poznaniu skutočnosti, nie je to pasívne ča-
kanie na to, čo príde a ako sa to samo prejaví.
 
Medzi dôležité činnosti ministerstva patrí zabezpečenie 
ochrany práv a záujmov Slovenskej republiky a jej obča-
nov v zahraničí. Môžete túto širokú oblasť zúžiť a konkre-
tizovať na typických činnostiach?
Tých činností je veľmi veľa. Základnou je ochrana štátnych zá-
ujmov SR, v ktorej sa nachádzajú aj záujmy našich občanov. 
Kontinuálne je to presadzovanie našich záujmov v Európskej 
únii, v NATO, vrátane všetkých inštrumentov nášho členstva v 
OSN. K hlavným úlohám patrí ochrana slovenských občanov 
a pomoc, či už v núdzi, alebo pri vybavovaní rozličných práv-
nych úkonov, ak žijú dlhodobo v zahraničí. 
Na faktoch uvediem o akú rozsiahlu a rozmanitú činnosť ide: 
V roku 2006 naše zastupiteľské úrady poskytli konzulárnu po-
moc v takmer 28 tisíc prípadoch, akými sú zranenia, úmrtia, 
právna pomoc a agenda v trestných veciach. Do popredia sa 
dostáva, popri turizme, aj starostlivosť o našich občanov, kto-
rí chodia za prácou do zahraničia. Nechcú stratiť kontakt so 
svojou vlasťou, chcú nás cítiť nielen v ťažkých a problémo-
vých časoch. Ak ešte donedávna sme hovorili o desiatkach 
tisícoch občanov pracujúcich v cudzine, dnes ich je už vyše 
dvesto tisíc. Cestovné doklady, vrátane náhradných cestov-
ných dokladov vyhotovili naše konzulárne úrady pre vyše 7 
tisíc občanov. V rámci štátnoobčianskej a matričnej činnosti 
sme poskytli pomoc vo vyše 8 a pol tisíc prípadoch a v lega-
lizačnej agende to bolo cez 31 tisíc prípadov. Konštatujeme 
výrazne vzostupný trend konzulárnej pomoci. Dokazuje to na-
rastajúci počet našich turistov, ale aj skutočnosť, že čoraz viac 

našich občanov cestuje za prácou alebo žije v zahraničí, kde 
sa potrebujú pracovne alebo rodinne etablovať. 

V programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že minister-
stvo zahraničných vecí bude presadzovať mierovú, bez-
pečnú a sociálne zodpovednú Európu. Čo stojí za úva-
hou o sociálne zodpovednej Európe a akú činnosť v 
tomto zmysle vyvíja váš zahraničný rezort? 
Sociálnosť sa stáva európskym rozmerom a my sme sa veľmi 
nahlas prihlásili k tomuto európskemu chápaniu. Silná ekono-
mika nemôže byť zúžená len na makroekonomiku s vysokým 
tempom rastu, s investičnými stimulmi pre veľkých investorov 
a super daňovými podmienkami pre podnikateľov, ale musí 
uspokojovať záujmy väčšiny občanov. Tí musia na svojom ži-
vote cítiť, že sa majú lepšie, že sú spokojnejší, že ich budúc-
nosť má zmysel a perspektívu. Táto úvaha vyplýva aj zo zod-
povednosti za plnenie ústavných práv slovenských občanov. 
V ústave sa priamo hovorí, že hospodárstvo slovenskej repub-
liky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientova-
nej trhovej ekonomiky. Zdôrazňovanie sociálneho štátu vládou 
SR plne korešponduje s predstavou sociálne zodpovednej a 
solidárnej Európy usilujúcej sa o sociálne trhové hospodár-
stvo. Cieľom novej vlády je uplatňovať takú sociálnu politiku, 
ktorá vychádza z európskej sociálnej a právnej kultúry. 
Sociálny štát možno dosiahnuť pomocou synergie rozhodnutí 
a krokov na národnej a európskej úrovni. Úlohou ministerstva 
zahraničných vecí je členstvo v Európskej únii efektívne využí-
vať ma presadzovanie vlastných záujmov, na podporu a spolu-
vytváranie spoločných politík aj v tejto oblasti. Opierame sa o 
širokú podporu slovenskej verejnosti, ktorá spája perspektívy 
vlastnej krajiny s EÚ. Táto skutočnosť dodáva ministerstvu se-
badôveru a zaväzuje nás voči našim občanom. 

V Lisabone sa dohodli premiéri členských štátov Európ-
skej únie na texte Lisabonskej zmluvy, ktorá je v sku-
točnosti ústavou únie. Ako vnímate obavy niektorých na-
šich politikov, že ak NR SR ratifikuje túto zmluvu, potom 
Slovensko stratí svoju štátnu suverenitu? Argumentujú 
tým, že už dnes sa sedemdesiat percent legislatívy Eu-
rópskeho parlamentu stáva súčasťou slovenského práv-
neho poriadku. 
To je základné nepochopenie Európskej únie ako celku a 
členských štátov ako suverénov moci. Som však presvedče-
ný, že tí, ktorí prichádzajú s tézou straty domácej suvereni-
ty vedia, že toto ich nepochopenie je vedomé a v skutočnos-
ti je len ich politickou pozíciou a pózou. Moja odpoveď znie: 
ak chceli odporcovia Lisabonskej zmluvy zostať len na pozí-
ciách národného štátu, potom si mali rozmyslieť, či vôbec Eu-
rópsku úniu chcú a mali to povedať jasne svojim voličom. Oni 
však veľmi dobre vedia, že Slovensko neprichádza o svoju su-
verenitu, ale že Lisabonská zmluva je akousi dvojsmernou uli-
cou, na ktorej časť svojich národných kompetencií odovzdá-
vame a časť únijných prijímame. To je trend v Európskej únii 
už od jej vzniku, pretože cesta vedie k silnému politickému 
a ekonomickému európskemu zoskupeniu. Keď už je reč o 

obavách... ak ich niektorý členský štát má, existujú poistky, 
že kompetencie, ktoré odovzdal európskemu celku, sa mu na 
požiadanie vrátia späť. Takže kritika, s ktorou sa stretávame na 
domácej politickej pôde, nie je podložená korektnými vecný-
mi argumentmi, ale skôr neetickými citovými výlevmi. Možno 
sa dobre počúvajú, ale majú zápornú hodnotu pravdivosti. 

O Slovensku sa hovorí, že má nulový lobbing vo význam-
ných štátoch sveta, snáď s výnimkou Ruska. za vzor 
sa dávajú Maďarsko, Poľsko a iné krajiny. V USA však 
máme početné zastúpenie našich krajanov. Ako ich vý-
razne zapojiť do presadzovania záujmov Slovenska u tej-
to veľmoci? 
O nulovom lobbingu sa určite nedá hovoriť, to by bolo premr-
štené a nepravdivé. Naši krajania, podľa svojich možností, lo-
bujú za svoju vlasť na celom svete. Myslím si však, že naj-
lepším lobbingom je samotná práca našich politikov. A bez 
výnimky kam ideovo patria. Dosahujeme úspechy, ale žiaľ, aj 
neúspechy, prechádzame krízami. Zvonku máme aj negatívne 
odozvy na správanie sa niektorých našich politikov, najmä na 
ich výroky a vyjadrenia, ktoré naši partneri považujú za krajne 
nevhodné. Tvrdím, že najsilnejším lobbingom je správanie sa 
občanov a predstaviteľov štátu. Je tiež pravdou, že keď sa po-
zriem na našu krajanskú obec, nemôžem nevidieť jej vnútornú 
rozdielnosť, ktorá je prenesená a spôsobená našou domácou 
politickou roztrieštenosťou. U našich krajanov silne cítiť indivi-
dualistické postoje. Možno je to dané celou našou doterajšou 
históriou, keď sa musel postarať každý sám o seba a nemohol 
sa veľmi spoliehať na druhých, na svoje okolie. Možno aj pre-
to dnes nemáme taký efektívny krajanský lobbing. Môžem si 

len povzdychnúť, že nie sme v takej situácii, ako sú naši poľskí 
a maďarskí priatelia. Pre ich krajanov sú určité otázky, kde ne-
závisle od politickej orientácie, pracujú všetci ako Polonia ale-
bo Hungaria. V prvom rade vystupujú jednotne za svoj mater-
ský štát, až neskôr sa diskutujú o tom, kto je naľavo či napravo 
alebo kto nie je zásadne nikde. Sme však mladým štátom, 
mnohým veciam sa učíme nielen doma, ale aj vonku. Väčši-
na našich krajanov sa stotožnila so vznikom samostatnej Slo-
venskej republiky, nevytvorili si však ešte takú inštinktívnu ob-
rannú reakciu na ochranu jej záujmov, aby boli v každej chvíli 
ochotní a pripravení sa aktívne za ňu aj postaviť. 

Až priveľmi ochladli vzťahy medzi Slovákmi a Maďar-
mi, ktorí žili spolu v rôznych štátnych formáciách mno-
ho storočí. Sme však odkázaní na večné susedstvo. Ako 
znížiť napätie vo vzťahoch medzi politikmi, hoci obyčajní 
ľudia medzi sebou problémy nemajú? 
Nemyslím si, že medzi Slovákmi a Maďarmi vzťahy ochlad-
li. Skôr nám to chcú niektorí politici nahovoriť, ba robia všet-
ko pre to, aby sa vzťahy medzi ľuďmi naozaj skomplikovali a 
vyhrotili. Naša spoločná história je históriou tisícročia, kaž-
dá strana v nej kadečo nájde, môže sa jej všeličo „hodiť“, o 
ochladení by však nemala byť reč. Keď sa pozrieme bližšie 
či ďalej dozadu, ale aj na dnešok, ak si odmyslíme niekto-
ré sporné body, potom máme väčšinu dôkazov o tom, ako 
si spolu rozumieme. Slovenskí a maďarskí obyvatelia dávajú 
svojimi životmi a vzťahmi medzi sebou lekcie politikom, ako 
by sa mali aj oni k sebe správať. V absolútnej väčšine máme 
rovnaké postoje k základným civilizačným otázkam a hodno-
tám, sme v tom istom politickom a ekonomickom zoskupení, 
či už je to Európska únia alebo NATO. Ešte bližšie a spätej-
šie uskutočňujeme spoločné záujmy vo Višegrádskej štvorke. 
Pokiaľ však ide o jednotlivých politikov a ich politické strany, 
a to na oboch stranách, potom existuje veľmi citlivá agenda, 
s ktorou by mali veľmi opatrne zaobchádzať. Ide o národne 
a národnostne orientované otázky, ktoré majú vo výbave nie-
ktoré politické sily ako základ svojej existencie. V maďarsko-
slovenských vzťahoch je to mimoriadne riziková oblasť, stačí 
najmenšie vzájomné nedorozumenie a hneď hrozia kompliká-
cie na rôznych úrovniach. Naša spoločná história bola krás-
na, ale v istých chvíľach aj krutá, sú v nej úspechy, ale aj preh-
ry. My si však musíme pozerať do očí, držať sa toho, čo nás 
spája a takto sa i vzájomne chápať. Spoločná budúcnosť je 
tým kľúčom, ktorá nám umožní preklenúť občasné nedorozu-
menia. Je tiež najlepšou odpoveďou pre tých politikov, ktorí 
nám často „kazia počasie“ a myslia si, že najlepšou obranou 
národných záujmov je vymedziť sa voči svojmu partnerovi, su-
sedovi a najbližšiemu spojencovi. To je zhubná cesta. Vízia 
vzájomnej spolupráce medzi oboma štátmi by mala túto kri-
vú cestu zahatať.

Prešli ste kus sveta, pôsobili ste v jeho krízových oblas-
tiach, videli ste veľa nešťastia a bolestí. Tri slovenské 
generácie nezažili hrôzy vojnového konfliktu a utrpenia. 
A predsa sa dokážeme tu, doma, hrýzť a spôsobovať si 

rany na duši - v politike, v médiách, ale aj v malicherných 
pracovných, rodinných a osobných vzťahoch. Až „obdi-
vuhodne“ sa dokážeme dokonale ničiť a - zničiť. Sú tieto 
naše verejné a súkromné mini vojny tým, čo má charak-
terizovať novú slovenskú realitu? 
Nevidel by som to tak dramaticky. Možno je to v ľudskej 
podstate. Netreba zabúdať, že sme určitý živočíšny druh, 
ktorý vyšiel z neustáleho zápasu o presadenie sa a ono to 
stále trvá. Takže: podstata človeka ako zápasiaceho tvo-
ra zostáva, zostávajú i jeho inštinkty, aj keď sú už obrúse-
né, len niekedy nie dostatočne. Napokon sa domnievam, 
že úplná strata asertivity, určitej výbojnosti, by možno zna-
menala stratu životnej energie. Týmto exkurzom do vývoja 
človeka som chcel poukázať, že nie sme výnimoční, aj keď 
nás samozrejme to, čo sa deje u nás doma, páli. S určitým 
záujmom, ale bez citového previazania či väzby sledujeme 
obdobné situácie ako určité divadlo, keď sa to deje u suse-
dov alebo inde, pretože sa nás to bezprostredne nedotý-
ka. Existuje všeobecný pocit zodpovednosti, avšak na úrov-
ni politiky a politikov by mal byť veľmi intenzívny a účinný. Sú 
určité hranice, ktoré by sa nemali prekročiť. Žiaľ, moderná 
história za posledných pätnásť až dvadsať rokov dokazuje, 
že hoci si politici myslia, že majú tie najlepšie pohnútky a na 
základe nich konajú v prospech svojich voči „tým cudzím“, 
nakoniec dôjde k tragédií, na ktorú doplatia všetci – svoji i 
cudzí. Keď sa pozrieme na históriu Balkánu, ktorý je dosť 
blízko nás, nielen geograficky, ale aj časovo, potom by si 
niektorí naši politici mali uvedomiť, že vždy, keď prídu s urči-
tými tézami, existujú limity zodpovednosti, za ktoré sa nedá 
zájsť. A to ani v politickom zápase s kýmkoľvek a za čokoľ-
vek. Hovorím to typovo, nehovorím to preto, že by nám hro-
zila podoba vývoja tragédie na Balkáne. Politická asertivi-
ta je prípustná, ale politická agresivita už presahuje hranice 
možného a dovoleného, lebo práve verbálnou agresivitou to 
neraz začína. To by si mali uvedomiť aj voliči, keď konkrét-
nemu politikovi a konkrétnej strane dávajú hlasy svojej poli-
tickej a ľudskej dôvery. 

Je ťažké oddeliť súkromný život od diplomatického? Dá 
sa odložiť vysoký stupeň rezervovanosti a opatrnosti a 
nechať sa uniesť prirodzenou spontánnosťou a úprim-
nosťou? 
Ale áno, aj keď v diplomacii je človek v práci i vtedy, keď v nej 
v skutočnosti nie je. Čím ste vyššie, tým menej času vám zo-
stáva na pracovnú voľnosť. Na poste ministra už ide o dvad-
saťštyrihodinovú pracovnú pohotovosť. Nie priamo fyzickú, 
ale pravidlá diplomacie a istého spoločenského dekóra v mys-
li i správaní zostávajú. Stále ste však človekom. Prišli ste na 
svet, vychovali vás rodičia, vzdelala škola, každý sme iný, kaž-
dý sme nejaká povaha, niekto silnejší a výbojnejší, iný slabší 
a zraniteľnejší, niektorí sú dokonca osobnosťou. Jednoducho 
– prejavujete sa ako človek. V diplomacii je potrebná zdržan-
livosť, ale aj diplomati sú ľudia, majú tiež svoje zlé dni, bývajú 
chorí i podráždení, ak sme doma bez verejnej kontroly, potom 
aj k svojim najbližším – nevrlí. To čo uvádzam, sa však nesmie 
odraziť na rokovaniach s partnerom. Áno, stáva sa i to, že par-
tner z ničoho nič začne reagovať netypicky a až neskôr sa do-
zviete, že sa mu len nedávno alebo bezprostredne pred ro-
kovaním niečo nepríjemné stalo. Vtedy partnera treba veľmi, 
veľmi pochopiť. 

Je veľkou výhodou pre diplomata, ak má s kolegami aj 
iné než len diplomatické pracovné vzťahy? Existujú až 
vzťahy natesno, priam rodinné?
Veľakrát. Nebudem menovať profesionálnych priateľov, ten 
okruh môže byť oveľa širší. Na veľké priateľstvá v diplomatic-
kej „branži“ však nie je ani času ani priestoru, pretože diplo-
mati sú kočovníkmi modernej doby. Každú chvíľu sú niekde 
inde a s niekým iným. Práca nás zavedie na rôzne miesta a k 
rôznym ľuďom. Niekedy je partner sympatický už na prvý po-
hľad a keď sa v diskusii vyskytnú aj kontroverzné otázky, vzá-
jomná sympatia umožní hovoriť o problémoch otvorenejšie, 
riešenia sa hľadajú rýchlejšie a ľahšie. Ak je medzi partnermi 
osobná anymozita, čo sa v rokovaniach tiež nedá vylúčiť, je 
to už zložitejšie. Ale profesionalita na oboch stranách dokáže 
prekonať aj takúto normálnu ľudskú nepriazeň. Nemožno sa 
brániť hľadaniu východísk, pretože diplomat nie je súkromnou 
osobou, ale predstaviteľom štátu. 

Spomeniete si na úsmevnú epizódu alebo takú, ktorí vás 
uviedla do rozpakov?
Je ich viac, niektoré pripadajú zábavné len nám, diploma-
tom, pri úplnom poznaní konkrétnej situácie. Občas sa stane, 
že keď sa zasmejeme, iní sa len začudovane pozrú, či je sa 
čomu smiať. Asi sme poznačení svojou profesiou. Poviem, čo 
ma skôr mrzí. Napríklad, že si nás pletú so Slovinskom...

To by nás malo skôr potešiť, konečne máme popri veľ-
horách aj more...
Isteže, ale už by to mohlo skončiť. Na mojej nedávnej ceste 
do USA uverejnili krásnu mapu „Slovenska“ s hlavným mes-
tom Ľubľana. V práci diplomata sú tiež situácie, istým spô-
sobom trápne, akési diplomatické „fopa“, cez ktoré sa treba 
veľkoryso preniesť. Niekedy sú situácie až tak úsmevné, že 
sme nútení porušiť protokol a odľahčiť to napätie, ktoré sa ob-
čas vyskytne vo vzťahoch medzi štátmi a ich predstaviteľmi. To 
všetko, chvalabohu, patrí do diplomatického života, lebo ne-
byť aj takýchto chvíľ, bola by diplomacia len suchá robota. 

Zhováral sa RUDOLF GALLO

SLOVO MÁ MINISTER zAHRANIČNÝcH VEcÍ SR JÁN KUBIŠ 

trpezlivosť a hľadanie 

kompromisov
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Niekdajší režim sám seba označoval za reálny socializmus. V sú-
časnosti sa etablovaný systém dôsledne vyhýba nielen prívlast-
ku reálny, ale aj podstatnému menu kapitalizmus. Svoju skutočnú 
identitu rád zahmlieva a maskuje rozmanitými označeniami – par-
lamentná demokracia, trhové hospodárstvo a spravidla sa k tomu 
ešte vždy pridávajú nejaké povinné frázy o humanizme, tolerancii, 
liberalizme, otvorenosti a dobročinnosti. Je však viac ako evident-
né, že veľmocenský vplyv sa v záujmových krajinách bez ohľadu 
na deklarované hodnoty naďalej rutinne uskutočňuje ozbrojenou 
inštrumentáciou politickej moci a predovšetkým jej vitálne dôleži-
tými súvislosťami s činnosťou spravodajských služieb.
Dnes sú už verejne známe viaceré tajné akcie CIA späté s vojenskými 
operáciami, ku ktorým patria dramatické udalosti v takých krajinách ako 
Chile, Guatemala, Nikaragua, Grenada, kde zavraždili prezidenta Bis-
hopa a napokon aj odstránenie panamského generála Noriegu. Hovoriť 
o aktuálnych vojenských dobrodružstvách USA, či spomínať americkú 
diverznú činnosť proti Kube, pokusy zavraždiť Fidela Castra a podobne 
by bolo nosením slanej vody do mora. Pravdaže, podobné aktivity nie 
sú výsadou špionážnych organizácií Spojených štátov.
Legendárny autor Ronald Kessler vo svojom objemnom, nie však do-
jemnom diele o ústrednej spravodajskej agentúre USA konštatuje, že 
CIA po neblahých skúsenostiach dáva prednosť ovplyvňovaniu volieb 
pred dodatočným odstraňovaním demokraticky zvolených politikov. 
Udalosti na Slovensku od roku 1989 akoby svedčili o tom, že sa tieto 
metódy navzájom nevylučujú a možno ich hojne i úspešne kombinovať.

Trumanova doktrína po druhej svetovej vojne zrozumiteľne definova-
la zásady novej politiky vo vzťahu k dovtedajšiemu spojencovi v rám-
ci protihitlerovskej koalície. Vychádzala z analytických dokumentov, 
ktoré nastoľovali otázku vojenskej deštrukcie Sovietskeho zväzu a ne-
vyhnutnosť prípravy na totálnu vojnu vedenú aj atómovými a bakteri-
ologickými zbraňami - na súši, na mori, pod morom, vo vzduchu i vo 
vesmíre. Sotva možno predpokladať, že v najpragmatickejšej krajine 
sveta zostalo v rámci podobných strategických úmyslov a zámerov len 
pri slovách zaznamenaných na úradných listinách.
Aby všetkých podivuhodných náhod a účelových spojitostí ne-
bolo primálo, tak v Bratislave niekoľko rokov pôsobil americký 
veľvyslanec (a po skončení oficiálnej diplomatickej misie v dô-
ležitých okamihoch opäť zavítal k nám na návštevu), ktorý je no-
toricky opradený legendami o svojich vzťahoch s výzvednými 
inštitúciami a profesionálnym podielom na viacerých uskutoč-
nených štátnych prevratoch.
Pred očami Slovenskej republiky a jej autentickými politickými 
reprezentantmi, ktorí nie sú iba nástrojmi cudzích štátnych a 
ekonomických záujmov, vyvstáva naliehavá otázka ukázať vlast-
nú obozretnosť a schopnosť samostatného myslenia i konania, 
pretože bez týchto atribútov zostáva myšlienka našej štátnej zvr-
chovanosti síce príťažlivým, ale nejasným a nedosiahnuteľným 
ideálom. Artikulácia sociálnych a kultúrnych parametrov nášho 
národného bytia sa odvíja od elementárnych možností uskutoč-
ňovať politiku Slovenska v prospech jeho obyvateľov.

V poslednom desaťročí uplynulého storočia 
vznikla nová vojenská doktrína, ktorá sa na-
zýva informačná vojna (infowar, information 
warfare, cyberwar). Tá predpokladá totálnu 
zmenu budúcich vojen, a teda nepredstavuje 
len spresnenie a zrýchlenie informácií, kto-
ré potrebuje každý veliteľ na efektívne roz-
hodovanie. Ide o celkovú zmenu vojenskej 
stratégie s ďalekosiahlym vplyvom na rieše-
nie medzinárodných konfliktov, v ktorých sa 
informácie stanú hlavnou zbraňou.
Podľa Jamesa Adamsa, autora knihy The Next 
World War: Computer Are the Weapons & Front 
Line ich Everywhere (Budúca svetová vojna: po-
čítače sú zbrane a bojové pásmo je všade), vo-
jak 21. storočia „bude vybavený špeciálnou uni-
formou, vyhrievanou telesnou energiou, ktorá 
sa automaticky prispôsobí vonkajšiemu prostre-
diu a bude schopná vysielať informácie o tom, 
kde a v akej situácii sa vojak nachádza. Na hlave 
bude mať prilbu, ktorá mu umožní vidieť za všet-
kých okolností, zaregistrovať nepriateľskú paľbu 
a reagovať na ňu s absolútnou presnosťou pomo-
cou špeciálnej optiky. Veliteľa bude informovať o 
mieste, kde sa vojak nachádza, kde je nepriateľ 
a ďalší vojaci.“
Hlavnou súčasťou informačnej vojny je však 
tajná masívna dezinformačná kampaň s vy-
užitím najmodernejšej počítačovej techni-
ky, ktorej cieľom je paralyzovať, zneškodniť 
či umŕtviť protivníkov komunikačný systém 
a vyradiť jeho vojenskú silu. Podľa Pentago-
nu je kľúčovou úlohou informačnej vojny pre-
vziať kontrolu nepriateľských informačných 
systémov v čase vojenského konfliktu. Od-
borníci na dezinformácie tajne infikujú súpe-
rove počítačové siete, vyradia medzinárodné 
telefónne linky, ochromia železničnú a letec-
kú dopravu, ako aj bankovníctvo a celý finan-
čný sektor. Špeciálne rušičky znemožnia pre-
vádzku vojenských vysielačiek, aby protivník 
ostal slepý, hluchý a zmätený. Informácie sa 
stanú zbraňou, ktorá umožní ľahko dosiah-
nuť víťazstvo – aspoň podľa mienky niekto-
rých nadšených stúpencov tejto stratégie.
Americké, britské, francúzske a ruské vojenské 
i civilné spravodajské služby v súčasnosti vyvíja-
jú horúčkovité úsilie v oblasti výskumu, ktorý je 
zameraný na infikovanie nepriateľských počítačo-
vých sietí mimoriadne agresívnymi deštruktívnymi 
vírusmi. Podľa niektorých neoficiálnych správ CIA 
tajne umiestňuje špeciálne naprogramované víru-
sy do zbraní, ktoré americké firmy dodávajú za-
hraničným záujemcom. Ráta sa s tým, že mnohé 
z nich skončia v rukách znepriatelených štátov. 
V okamihu, keď budú tieto zbrane nasadené do 
skutočnej bojovej situácie, vírus podľa pokynov 
Washingtonu spôsobí ich totálne zlyhanie.
Podľa prezentácie amerického novinára Dougle-
sa Wallera bude mať počítačová vojna približne 
nasledujúci priebeh: „Najprv sa počítačovým ví-
rusom infikuje nepriateľský telefónny systém, čo 
spôsobí jeho umŕtvenie. Potom vopred načaso-
vané počítačové bomby zničia elektronické ope-

račné centrály, ktoré kontrolujú železnice a vo-
jenskú dopravu, a vydajú chaotické rozkazy, čo 
vyvolá totálny dopravný kolaps. Medzitým bude 
dôstojnícky zbor nepriateľskej armády plniť roz-
kazy, ktoré dostane prostredníctvom rádiového 
vysielania – bez toho, aby tušil, že ide o dezin-
formácie. Lietadlá špeciálne vybavené na vede-
nie psychologickej vojny zlikvidujú protivníkovi te-
levízne vysielanie a namiesto neho budú vysielať 
propagandistické programy s výzvami na zvrhnu-
tie existujúcej vlády. Keď leader nepriateľského 
štátu zapne svoj počítač, zistí, že milióny dolárov, 
ktorá si tajne uložil na švajčiarske bankové konto, 
záhadne zmizli.“
Táto zidealizovaná predstava priebehu budúce-
ho konfliktu má však niekoľko slabín. Predpokla-
dá, že nepriateľský komunikačný systém bude 
vyspelý a bude vybudovaný na rovnakých princí-
poch ako americký. Je pravda, že USA uplatnili 
niektoré prvky informačnej vojny v konflikte s Ira-
kom a podarilo sa im paralyzovať časť irackej po-
čítačovej siete, ale nie je možné totálne vyradiť 
celý komunikačný systém protivníka. Pochopiteľ-
ne – nukleárne zbrane sú naďalej najdôležitejším 
faktorom moderných vojen. Ich potenciálny ma-
sový deštruktívny účinok a miliónové straty na ži-
votoch by však vyvolali ostrú odmietavú reakciu 
verejnej mienky na celom svete, a tak, kým sa 
nedostanú do rúk teroristov, ostanú – ako možno 
dúfať – v medzinárodných vzťahoch len účinným 
nástrojom zastrašovania.
Nemožno pochybovať o tom, že informač-
ná vojna predstavuje vážnu hrozbu pre všet-
ky štáty, vrátane USA, pretože teroristi s dô-
kladnou znalosťou počítačových technológií 
môžu napáchať kedykoľvek, kdekoľvek a ko-
mukoľvek značné škody. zraniteľnosť ame-
rických vojenských sietí je o to väčšia, že vyše 
150 000 vojenských počítačov je spojených 
s civilným internetom. Americké vojenské zá-
kladne, roztrúsené po celom svete, nakupu-
jú prostredníctvom počítačov a platia fede-
rálnej banke rovnakým spôsobom. Letecká 
aj železničná doprava je riadená počítačmi. 
V prípade, že by tieto počítače boli vyrade-
né z prevádzky, prestali by americké jednotky 
jesť, pohybovať sa možno aj strieľať.
Špeciálna inštitúcia, ktorá sa zaoberá týmito 
problémami, DISA - Defense Information System 
Agency (Agentúra obranného informačného sys-
tému) sa v roku 1994 rozhodla preskúmať odol-
nosť vojenskej počítačovej siete. V tajnej ofenzíve 
proti 8900 počítačom Pentagonu bolo úspeš-
ných 88 % nepozorovaných útokov a armáda od-
halila len 4 % skrytých atakov. Na základe uvede-
ných skúseností prijala americká vláda celý rad 
opatrení, ktoré majú čeliť narastajúcim kyberne-
tickým rizikám.
Riaditeľ cIA – central Intelligence Agency 
(Ústrednej spravodajskej agentúry) v Kon-
grese v júni 1996 uviedol: „Medzinárodné 
teroristické organizácie môžu zaútočiť na 
infraštruktúru americkej informačnej siete 
veľmi jednoduchými prostriedkami. Môžem 

s istotou predvídať, že v tomto smere dôjde 
k celému radu mimoriadne rozsiahlych a ne-
príjemných incidentov. Každodenné trans-
akcie amerických bánk, dodávka elektriny, 
kontrola vzdušného priestoru, pohotovostné 
lekárske služby, doprava a veľa ďalších hos-
podárskych odvetví závisí od spoľahlivých 
počítačových komunikácií, databáz a riadia-
cich systémov.“
V júni 1995 absolvovala NDU – National Defense 
University (Univerzitu národnej obrany) prvá gar-
nitúra špeciálne vyškolených odborníkov na ve-
denie informačnej vojny. Pentagon konštituoval 
osobitnú skupinu, ktorá sa zaoberá informačnou 
vojnou z ofenzívneho i defenzívneho hľadiska a 
disponuje počítačovým filtrom, kontrolujúcim in-
formácie a dezinformácie prúdiace na interne-
te, vrátane e-mailov. Kedykoľvek narazia na určitý 
signál, okamžite doručia príslušnú správu vopred 
určenému analytickému pracovníkovi, ktorý ju 
zhodnotí a rozhodne o obranných opatreniach.
V decembri 1995 vytvorili cIA, NSA – Nati-
onal Security Agency (Národná bezpečnost-
ná agentúra), Pentagon a niekoľko ďalších 
vládnych inštitúcií novú počítačovú sieť IN-
TELINK. Kým internet predstavuje otvorenú 
sieť, na ktorú má prístup ktokoľvek, intelink 
je prostriedok na prenos dôverných a taj-
ných informácií, určených najvyšším štátnym 
predstaviteľom. Intelink zásobuje približne 
3000 užívateľov utajovanými správami na-
miesto ich dovtedajšieho kuriérneho doručo-
vania. Prezidentovi poradcovia mohli naprík-
lad sledovať na svojich obrazovkách priebeh 
čečenského vojenského konfliktu snímané-
ho kamerami amerických satelitov. Tvorco-
via intelinku tvrdia, že sieť je z bezpečnost-
ného hľadiska prakticky nepreniknuteľná.
Niektoré obranné prostriedky sa však preja-
vili ako dvojsečná zbraň. Úlohou počítačové-
ho programu Nautilus, ktorý sa objavil na trhu 
v roku 1995, je zabrániť nevítaným účast-
níkom internetu, aby registrovali súkromnú 
komunikáciu medzi dvoma stranami. Nauti-
lus operuje s počítačom vybaveným zvuko-
vou kartou, ktorá transformuje informácie do 
zvukovej podoby pomocou modemu a mik-
rofónu, pričom text môže rozumieť len oso-
ba vybavená tajným heslom. Americké kon-
trarozviedkové orgány, vrátane FBI – Federal 
Bureau of Investigation (Federálny úrad vy-
šetrovania), to priveľmi nenadchlo. Nautilus 
poskytuje obranu nielen výskumným ustano-
vizniam a obchodným formám, ale aj zločin-
com a teroristom, ktorí novú techniku začali 
pohotovo využívať.
Napriek všetkým ťažkostiam a prekážkam na-
dobúdajú prvky prevratnej vojenskej a bezpeč-
nostnej stratégie čoraz väčší význam. Moderná 
informačná vojna, ktorá sa v podstate opiera o 
tradíciu počínajúcu čínskym vojenským teoreti-
kom Sun-c’ s jeho dôrazom na klamné manévro-
vanie, sa v tomto storočí bezpochyby stane vše-
obecne uznávanou a uplatňovanou doktrínou.

memoáre žijúceho klasika
Najnovšia kniha jedného z troch žijúcich klasikov slovenskej dra-
matickej literatúry Jána Soloviča Moje radosti s podtitulom Pol-
storočie s ochotníkmi 1956 – 2007 (Vydavateľstvo Štúdio hu-
moru a satiry, Bratislava 2007) evokuje nielen celý rad divácky 
úspešných a profesionálne virtuóznych hier významného autora, 
ale nevdojak a nepriamo aj celý rad podstatných umeleckých a 
spoločenských vývinových súvislostí v mikroskopických sloven-
ských dimenziách i makroskopických globálnych reláciách.
Autor nenáhodne, cieľavedome i provokatívne venuje svoje memoá-
re výlučne polstoročiu spolupráce s ochotníkmi, hoci väčšinu jeho diel 
(konkrétne a chronologicky do roku 1989), uvádzali najmä profesionál-
ne divadlá na Slovensku i v mnohých ďalších krajinách a jednotlivé titu-
ly vyvolávali živú rezonanciu v odborných kruhoch aj spontánny záujem 
publika. Viacero jeho hier malo vyše 100 repríz na kamenných scé-
nach (napríklad Polnoc bude o päť minút, Strašne ošemetná situácia, 
Meridián či Žobrácke dobrodružstvo) a jeho komédia Peter a Pavel na-
plnila hľadisko činohry Slovenského národného divadla 600 krát. Kto-
rýže zo súčasných cenzorov, respektíve tichých privatizérov štátnych 
repertoárových divadelných súborov a ich honosných budov v tomto 
zmysle siaha Solovičovi aspoň po päty?
Áno, významný dramatik Ján Solovič je v tzv. slobodnej, otvorenej a de-
mokratickej spoločnosti zakázaný autor a jeho diela nie sú už 18 rokov 
prístupné verejnosti prostredníctvom siete stálych divadelných prevá-
dzok a televízneho vysielania. Preto sa jeho rozhodnutiu napísať me-
moáre výhradne o tvorivej súčinnosti s amatérskymi telesami nemož-
no vôbec čudovať a treba ich vnímať na jednej strane ako vyjadrenie 
úprimného vzťahu k ochotníckym divadelníkom a ako poctivý pokus o 
autentické zdokumentovanie ich umeleckých aktivít v korelácii s au-
torovou dramatickou tvorbou, ale na druhej strane aj ako výrečné a 
adekvátne gesto adresované tým, ktorí už takmer dve desaťročia ab-
normalizujú pomery v slovenskom profesionálnom divadelníctve – sa-
mozrejme za štátne peniaze, veď pre pracovníkov štátnych divadiel a 
pre štátnych úradníkov sa dodnes nezmenilo spoločenské zriadenie.
Mimochodom – jeden z nemnohých niekdajších prominentných 
disidentov pri nedávnej neformálnej návšteve na pôde Spolku 
slovenských spisovateľov skutočnosť, že u nás existujú tabuizo-
vaní autori a tabuizované témy pripustil, ale nepokladal za vhod-
né alebo možné sa k tejto alarmujúcej situácii meritórne vyjad-
riť či hľadať z nej východisko. Aby som nepoužil jeho meno bez 
jeho súhlasu, odvolám sa na zahraničnú autoritu. Je ňou chorvát-
ska teatrologička Sanja Nikčevičová, ktorá v diele Nová európ-
ska dráma alebo veľký podvod (preložil Ján Jankovič, Vydavateľ-
stvo Jána Jankoviča, Bratislava 2007) konštatuje v spojitosti s 
koncom 20. a začiatkom 21. storočia: „Jediný domáci text, ktorý 
uviedlo Slovenské národné divadlo je Horor v horárni Ľubomíra 
Feldeka a najlepší text niekoľkých predchádzajúcich sezón bol 
– nejestvujúci text, respektíve scenár pre tanečné predstavenie 
bez slov. Inšpirovaní cudzou produkciou (Théatre du campag-
nol Le Bal) dvaja slovenskí autori Martin Huba a Martin Porub-
jak, »napísali« Tančiareň. A tak sme znova pri predstavení bez 
slov, ktoré dokonca museli napísať dvaja autori. zrejme vo fun-
kcii dramaturga!“ Len dodajme, že ani Feldekova hra Horor v ho-
rárni nie je pôvodný text, ale úprava Hviezdoslavovej Hájniko-
vej ženy. 
Aby recenzia nevyznela ako plač nad rozliatym mliekom, dám na zá-
ver zaznieť povzbudeniu divadelného vedca Antona Kreta, ktorý v do-
slove najnovšej publikácie Jána Soloviča upozorňuje: „Treba byť trpez-
livý. Aj Stodola mal politické pauzy, aj Urbánek sa doslova nesmel dlhé 
roky hrávať a jednako sú tu a akiste aj budú.“ Pripomeňme aj poznám-
ku teatrológa Milana Poláka, ktorá tvorí kvintesenciu druhého doslo-
vu mimoriadne pôsobivých a zručne skomponovaných dramatikových 
memoárov. Podľa Polákovho logického a pravdivého vyjadrenia o uvá-
dzaní Solovičových hier amatérskymi súbormi: „...nerozhodovalo, že 
autor bol spoločensky činný a známy, ale to, že hry prichádzali s té-
mami zaujímavými, neraz polemickými, k realite kritickými a vo faktúre 
hry divadelne nosnými.“ Ak majú mať recenzie hlbší duchovný zmysel 
a presah do praktického kultúrneho života, tak mi dovoľte pozname-
nať, že škandalózna prax slovenského profesionálneho divadelníctva 
nerušene pokračuje za výdatnej finančnej podpory a nezanedbateľné-
ho personálneho porozumenia súčasného vedenia Ministerstva kultú-
ry Slovenskej republiky.

Stranu pripravil PAVOL JANÍK

informácia ako Zbraň

reáLny kapitaLiZmuS

Kresba: PhDr. Peter Gossányi
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Výsledky prieskumov verej-
nej mienky, ktoré pravidelne 
uskutočňujú rôzne inštitúcie a 
agentúry, jednoznačne potvr-
dzujú, že opozícia stráca pod-
poru svojich voličov a sympa-
tizantov. Takáto vizitka nie je 
prekvapením. Opozičné strany 
napriek veľkému priestoru a pod-
pore médií nedokážu jasne po-
vedať: ako a či vôbec chcú pris-
pievať k riešeniu najzávažnejších 
problémov v spoločnosti?! Je ža-
lostné, že do centra pozornosti 
obyvateľov Slovenskej republiky 
takmer každodenne razantným 
spôsobom dostávajú rôzne vy-
myslené kauzy a aféry a tak 

ODPÚTAVAJÚ POzORNOSť
od vlastných chýb a omylov kto-
rých sa na úkor väčšiny občanov 
počas svojho vládnutia dopus-
tili. Čudujem sa, že pán Dzu-
rinda a jeho partneri nie sú, ani 
po mnohých rokoch politikárče-
nia schopní objektívne vnímať 
realitu, ktorá na Slovensku dnes 
existuje. Nerešpektujú, že vlád-
na koalícia má vysokú dôveru 

a podporu občanov, že vláda 
plní svoj program v mnohých 
oblastiach a parlament prijí-
ma zákony na prospech väčši-
ny občanov.
Opozícia čoraz väčšmi ukazuje 
svoju pravú tvár. Neustále spo-
chybňuje rozhodnutia vlády, pri-
jímanie zákonov v Národnej rade 
Slovenskej republiky a navyše 
niektorí poslanci 
NEVyBERANÝM SPôSOBOM 

útočia aj na slovenskú justíciu. 
Všeobecnými frázami kritizujú zá-
sadné prejavy prezidenta SR aj 
ďalších ústavných činiteľov. Ne-
páčili sa im ani oslavy pätnástych 
narodenín republiky.
Vystupovanie viacerých opo-
zičných poslancov, aj tých, 
ktorí už sedeli v ministerských 
kreslách, je často nepresved-
čivé, neraz pod hranicou od-
bornosti a správnej hodnoto-
vej orientácie. Mnohí napriek 
pekným rečiam o politickej kul-
túre a tolerancii sú so všetkými, 
ktorí majú iný názor, v neustálom 
konflikte. Tvária sa, že všetko ve-

dia lepšie, všetko dokážu, všetko 
videli aj čítali. Opak je pravdou. 
Málo vedia a takmer vôbec ne-
čítajú. z ich povýšeneckých 
postojov cítiť nedovzdelanosť, 
amaterizmus a neznalosť 
problematiky, čo potvrdzova-
li aj počas svojho vládnutia. 
Konali a konajú ako vyvolení, 
a nie ľudom zvolení. Nadobud-
li presvedčenie, že vstupom do 
politiky ich osvietil lúč poznania 
ekonomiky, histórie, kultúry, škol-
stva, zdravotníctva či poľnohos-
podárstva. Občan až príliš často 
počúva a číta rôzne slová 

BÝVALÝcH MOcNÝcH,
v ktorých dominujú cudzie myš-
lienky. Aj preto je nebezpečné, 
že tí, čo sa kriticky, ale neprofe-
sionálne vyjadrujú o riešení celo-
spoločenských problémov nega-
tívne ovplyvňujú názory a postoje 
niektorých ľudí k štátu a jeho vlá-
de s cieľom vyvolávať nepokoje 
v krajine, nedôveru voči vládnej 
politike a tak prispievať k vytvore-
niu atmosféry neistoty. Je to sta-
rý scenár, ktorý nemá veľkú nádej 

na úspech. Balamutenie národa 
škodí celej spoločnosti aj dneš-
nej opozícii. Jej predstavitelia by 
si mali na začiatku roku 2008 po-
zorne prečítať pre nich aj dnes 
aktuálne slová KARLA ČAPKA 
zo 4. 12. 1938. „Ako veľa sa 
zmenilo, ľudia však ostali rov-
nakí. Lenže teraz vieme lepšie, 
kto je kto. Kto bol slušný vždy, 
je slušný aj dnes. Kto bol ver-
ný, je verný teraz, kto sa točí s 
vetrom, točil sa s vetrom aj prv. 
Kto si myslí, že teraz prišla jeho 
chvíľa, myslel vždy iba na seba. 
Nikto sa nestal prebehlíkom kto 
ním vždy nebol. Kto nemal vie-
ru, nema žiadnu vieru. Človeka 
neprerobíš, iba ak sa ti vyfarbí. 
Kto nenávidí, mal tú nenávisť 
vždy. Kto slúžil, bude slúžiť ďa-
lej. Nikto sa nestane krajší tým, 
že zmenil tvár!“
Opozičná politika plná zloby, 
závisti i nenávisti je nedôvery-
hodná, neslúži občanom, ale 
iba malým skupinkám ľudí ne-
ustále túžiacich po moci.

JOzEF KUcHÁR

Nedôveryhodná opozícia

Dokončenie z 1. strany
Bodaj ťa! To mi je len objav pre vládnu 
kampaň! Nikto si to myslí, dokonca to 
napíše a ešte to aj uverejnia – a ešte 
na biednej chudobe, ktorá sa má učiť 
stískať tri eurá a nemyslieť si, že sú to 
tri koruny, ešte zarobí plat, alebo ho-
norár, či dokonca odmenu k nemu. 
Toto je profil ľudí, ktorí v elektronic-
kých a printových médiách dnes do-
minujú a hodnotia všetko – predo-
všetkým samozrejme nedokonalosť 
prezidenta a neschopnosť vlády, ne-
hovoriac už o tom, aký zlý je jej pred-
seda. Je to neuveriteľné v štáte, kde 
už vyše desaťročia je priam exodus 
Rómov, lekárov, sestričiek a mladých 
ľudí do oblasti tvrdšej meny. Robia to 
bez rozdielu vzdelania, rasy, pohlavia 
a náboženstva. Najmä preto, lebo si 
vedia veľmi dobre zrátať, čo sú tri ko-
runy a čo sú tri eurá. Nijaká kampaň, 
vládna či nevládna im to nemusí vy-
svetľovať. Najmä nie kampaň za 180 
miliónov slovenských korún, ktorá 
nás má pripraviť na euro. A to v štáte, 
kde mnohí dôchodcovia prežili päť či 
šesť – ba možno aj viac – rôznych va-
lút, menových reforiem a výmeny pe-
ňazí bez toho, aby sa vyhadzovali mi-
lióny na propagáciu. Rád by som sa 
spýtal napríklad muža, ktorý je podpí-
saný na prvej slovenskej stokorunáč-
ke – vtedajšieho viceprezidenta Ná-
rodnej banky Slovenska pána Tkáča 
– či vtedy vláda a obyvateľstvo potre-
bovali kampaň za 180 miliónov ko-
rún, keď vznikala terajšia slovenská 
mena. Pokiaľ si spomínam na to, čo 
mi hovorieval otec, ktorý bol schop-

ným riaditeľom banky prv, než sa stal 
úspešným baníkom, nebolo kampa-
ne, nijakej drahej kampane, keď sa 
pri rozličných zvratoch a pádoch re-
žimov striedali na Slovensku aj meny, 
najdrastickejšie v roku 1953.
Samozrejme, že si niekto v bratis-
lavskej mienkotvornej elite na začiat-
ku roka 2008 myslí, že mnohí dô-
chodcovia patria do nižšej sociálnej 
a vzdelanostnej vrstvy a nespytujú sa 
prečo je to tak. Je to ich vysvedčenie 
za nekritickú podporu osemročnice 
minulej vlády. Prečo sa však nespy-
tujú, kto sú tí dôchodcovia, ktorých 
obzor siaha nanajvýš po hranice Slo-
venska. Už roky sa slovenské mat-
ky a babičky úspešne preháňajú po 
USA či Austrálii, alebo štátoch Eu-
rópskej únie, ako vďačná výpomoc 
pre svoje úspešne zamestnané deti. 
Alebo preto, aby im deti ukázali ako 
sa ujali, uviedli v novom domove. Prá-
ve dôchodcovia plnia lietadlá zájaz-
dov do Svätej zeme, nehovoriac o ro-
koch masových púti do Ríma, či Lúrd. 
Keby boli výhodnejšie podmienky 
oveľa plnšie by boli internetové kurzy, 
a keby neboli spoločnosti tak orien-
tované výlučne na zisk a vláda či sa-
mospráva by bola ústretovejšia, rást-
li by aj internetová vzdelanosť, nákup 
služieb a počítačov aj staršími ľudmi. 
Dnešný agresívny spôsob marketin-
gu je prekážkou toho, aby do pasce 
nepredvídateľného zvyčajne dvojroč-
ného splátkového otroctva investoval 
aj starší človek – samozrejme nižšej 
sociálnej a vzdelanostnej vrstvy – 
sumu, ktorá sa rovná sto euro. Teda 

tretinu svojho dôchodku.
Nuž a napokon, komu by mala, pod-
ľa mienkotvorného autora vláda vy-
svetľovať, že tri eurá nie sú tri koru-
ny? Veď náklady na bývanie, energie, 
cestovanie a potraviny denno - den-
ne mnohým dôchodcom  pripomína-
jú, že darmo dvakrát meria a raz reže 
– z dôchodku sa nedá vyžiť, ale ži-
voriť, tí šťastlivejší žijú z ruky do úst. 
Kde je ten dôchodca, ktorý nevie na-
rátať do troch? Sú azda medzi mat-
kami a otcami dnešných mienkotvor-
ných? No to teda pochádzajú veru z 
dobrých rodín.
To, čo treba dnes najmä povedať, že 
to bude pre dôchodcov tvrdé, mož-
no kruté. Médiá nemusia robiť z dô-
chodcov nedovzdelancov – v ma-
sovom ošiali propagácie euro sa 
dostatočne zdiskreditovali svojou 
nekritičnosťou. Śírenie  strachu, ba 
paniky v médiách, že vláda nesplní 
nástupný termín eura od januára roku 
2009, obsahovalo aj skryté očakáva-
nie, že tvrdý dopad na obyvateľstvo 
zalomcuje masovou podporou teraj-
šej vlády a jej predsedu. Nehovoriac 
o tom, že všetko sociálne je im po-
dozrivé, každá prísypôčka dôchod-
com je kupovanie hlasov, každý zá-
kon, obmedzujúci hrabanie ziskov, je 
útokom proti slobode podnikania.
Vstúpili sme do únie, vstúpime 
aj do eurozóny. Ale čože je to za 
vstup, keď mnohí dôchodcovia 
nie sú pre dnešné médiá seniori, 
ale len nižšia sociálna a vzdela-
nostná vrstva.

DUŠAN D. KERNÝ

Zlatá éra žieN
Istý severoamerický indiánsky náčelník povedal, že žena une-
sie alebo zdvihne dva razy toľko ako muž. Dnešní sociológovia 
skúsenosť indiánskeho náčelníka premenili na čísla, z ktorých 
vyplýva, že priemerne má žena o hodinu až dve menej voľného 
času ako muž. Niekedy to môže byť aj naopak, ale potom zvy-
čajne vznikne chaos, lebo staré príslovie vraví, že na žene stoja 
tri uhly domu, na mužovi štvrtý.
A nech to vezmeme aj historicky, rovnoprávnosť medzi mužom a že-
nou vlastne nikdy nebola. Keď sa domovina volala materskou zemou, 
nebola otčinou, keď sa meno detí odvodzovalo od matky, otec bol 
vedľajší. Bohovia na Olympe sa na to nemohli pozerať, a preto obráti-
li koleso dejín. Podľa antickej povesti to má na svedomí súboj bohov 
– bohyne múdrosti Minervy a boha mora Neptúna. Keď Minerva zá-
sluhou aténskych žien zvíťazila, rozčúlený Neptún zaplavil pozemky 
Aténčanov. Aby Aténčania uzmierili rozhnevaného boha, uložili svojim 
ženám trojaký trest: vzali im hlasovacie právo, ich deti sa nemali viac 
nazývať podľa matky a ženy sa už nemali volať Aténčanky. Tak sa his-
toricky skončila zlatá éra vlády žien. 
Skončila? V právach istého nemeckého mestečka z roku 1594 sa 
možno dočítať aj takého príkazy: „Ak žena bije svojho muža, musí za 
pokutu obliecť jedného radného sluhu. Keď to muž bez slova trpí, 
musí obliecť dvoch radných sluhov.“ Ak sa naši mužskí kolegovia brá-
nia pripomenúť si tradičný medzinárodný sviatok žien pripadajúci na 
ôsmeho marca, poučili sa z histórie a vyľakali ich štatistiky. Tie totiž 
jasne vravia, že nás – žien – je o čosi viac. A keďže demokracia je vlá-
dou väčšiny nad menšinou.... Ktovie, ako by potom odpovedal jeden 
z posmešníkov na otázku, čím by chcel byť, keby bol ženou?: „Keby 
som bol ženou, chcel by som byť mužom!“
Napriek historickým výsadám, ktorými sa muži hrdia, že tu zá-
sluhou Adama boli prví, predsa len korením, soľou i oporou ži-
vota sme my – ženy.  Mgr. DANIELA MAGÁLOVÁ

Šíria paniku a strach
Kresba: Andrej Mišanek

Najzábavnejšiu predpoveď počasia vysiela istá te-
levízia – časť divákov oceňuje recesiu, druhú dová-
dza k rozhorčeniu. V každom prípade však priťahuje 
pozornosť – tento model sa už desaťročia uplatňu-
je v USA, kde sa aktéri takýchto predpovedí stali ne-
raz hviezdami a ich výroky aj zľudoveli. Ak sa ešte 
k tomu menuje niekto, povedzme Suchý či Mokrý, 
niet azda nič lepšieho. Pravda, napriek zábavnos-
ti predpovedí, by azda nezaškodila korektnosť. Ak 
niekto na 

PRAVOSLÁVNE VIANOcE
(teda 6. a 7. januára) pozdraví divákov v rámci pred-
povede počasia christos voskres! pripomenul síce 
jestvovanie pravoslávnej menšiny (okolo 80 000 ve-
riacich na Slovensku), ale zároveň si pomýlil ročné 
obdobie a sviatky. Christos voskres je pozdravom 
veľkonočným – Kristus stal z mŕtvych – radostne 
ohlasuje kňaz a chorál veriacich mu odpovedá Vo-
istinu voskres!! Je to pravda, skutočne vstal z mŕt-
vych! (Ruština tu využíva tu využíva svoje čaro – ten-
to slovanský jazyk nemá iba slovo PRAVDA ale aj 
ISTINA.)
Keď sa akosi mimochodom aj v relácii predpoveď poča-
sia chybne uvádza – pravoslávni sa neurážajú – otázka 
však je, čo by sa stalo, keby išlo o inú cirkev či iné nábo-
ženstvo. V tej chvíli však v obnovenom Chráme Spasite-
ľa v strede Moskvy (pôvodný chrám dal Stalin zbúrať) sa 
konala mnohohodinová pobožnosť, ktorú sledovali v TV 
prenose milióny pravoslávnych veriacich na celom svete 
a medzi inými tam vítali najvyššieho predstaviteľa pravo-
slávnej cirkvi v Čechách a na Slovensku. Medzi veriacimi 
bol podpredseda vlády Dmitrij Medvedev, kandidát vlád-
nej strany na úrad prezidenta Ruskej federácie v tohto-
ročných voľbách. Terajší prezident Vladimír Putin tak, ako 
v posledných rokoch, dodržal tradíciu a pobožnosti sa 
zúčastnil mimo Moskvy – tentoraz v historicky starobylej 
ruskej Vologde v jednom z najstarších a najvzácnejších 

pravoslávnych chrámov. V Rusku, kde v XX. storočí ľahli 
popolom tisíce chrámov, desaťtisícky ikôn, kňazi končili v 
gulagoch, je teraz na čele štátu prvý veriaci, pravoslávny 
ruský prezident – alebo pre neveriacich, prvý ruský pre-
zident, ktorý sa zúčastňuje pobožností. Stojí to za zmien-
ku aj preto, lebo súčasťou novej ruskej sebadôvery je o. 
i. aj obnova postavenia pravoslávia. 
To, čo robí V. Putin, je nielen súčasťou novej nábožen-
skej slobody, ale aj národnej hrdosti a sebavedomia. Či 
to robí ako veriaci, alebo to robí ako súčasť novozískanej 
ruskej hrdosti a sebadôvery, je z nášho hľadiska jedno. 
Ako Slováci však veľmi dobre vieme, že 

SEBADôVERA JE VEĽMI DôLEžITÁ, 
ba nevyhnutná pre každý národ ako súčasť, či časť snahy 
o rozvoj. A preto v záplave kritiky o pomeroch v Rusku si 
je dobre uvedomiť, čo všetko dotvára obraz ruského pre-
zidenta v očiach ruskej verejnosti. 
Dodajme už len, že nielen Božie narodenie 7. ja-
nuára, ale pripomína sa aj Starý Nový rok – 13. ja-
nuára. Po prvý raz mali občania Ruskej federácie 
tento rok prázdniny až do 10. januára, teda nie-
len do pravoslávnych Vianoc. A ešte príde 19. ja-
nuára Krst Pánov, kedy tisícky Rusov budú cestovať 
do Izraela kvôli kúpeľu v rieke Jordán, masovo sa 
bude krstiť voda v chrámoch po celom Rusku, tisíc-
ky a tisícky veriacich budú stáť v povestnom obdo-
bí kresčenských mrazov, aby si nabrali posvätenej 
vody, posvätili svoje príbytky a pracoviská. Alebo sa 
vykúpali v rieke, či jazere v prierube do tvaru kríža. 
Dodržiavať ruský kalendár a prikázania cirkvi sa na-
pokon hodí aj mnohému nepravoslávnemu – prísne 
aj 40-dňové pôsty, aj bez mlieka a mliečnych výrob-
kov, vajec, či rýb, sú trikrát do roka. Okrem zeleniny 
je hlavnou súčasťou grečka. Teda naša pohánka, o 
ktorej vám každý dietológ povie: máločo lepšie de-
toxikuje organizmus, ako práve pohánka.  

DUŠAN D. KERNÝ

Nová náboženská sloboda

Napísané je to výborne, zaují-
mavo, pútavo, takmer románovo 
a z toho dokonca detektívkovo. 
Okrem toho je to zrozumiteľné, 
nestranné, aj keď sa autor osob-
nému stanovisku nevyhýba, kla-
die si otázky a nechá na ne od-
povedať čitateľa.
Je obdivuhodné, koľko mravčej 
práce vynaložil Jozef Leikert, aby 
spoznal zbližša i cez iných autorov, 
Mňačkových priateľov, alebo súčas-
níkov a súputníkov. Sú to cenné po-
znatky, každý opýtaný je svojský a 
dobre vystihuje povahové črty i hod-
notí jeho politikum v literatúre a lite-
rárium v politike, v ktorej bol Mňač-
ko vlastnou vôľou až po uši.
Ja sám po prečítaní Leikertovej vý-

skumno-dokumentárno-literárnej 
práce, aj keď som Ladislava Mňač-
ka dosť dobre poznal, bol som prek-
vapený, čo všetko mi z jeho ľudské-
ho, literárneho a politického portrétu 
bolo neznáme. Vedel som, že toho 
“napáchal” až-až, ale, že bol tak od-
vážny, vlastne drzý, to som len tušil. 
Jeho “hrdinstvo” si často podávalo 
ruku so štréberstvom, literárnym, 
presnejšie novinárskym chuligán-
stvom, toto som sa doteraz, aj keď 
opovážil pripustiť, ale nevysloviť. 
Rozbitie okuliarov na Sloukových 
očiach (zást. ved. odd. kultúry ÚV 
KSS), nepovažujem za hrdinstvo. 
Ten človek aký bol, taký bol, ja som 

si ho tiež užil (bol mojim predstave-
ným a aj za jeho pomoci som dostal 
stranícky trest za poviedku Zlý člen, 
ktorú uverejnil Roháč a bol som z 
aparátu ÚV KSS prvýkrát prepuste-
ný), predsa len mal byť inakšie po-
trestaný, nie rozbitými okuliarmi a 
skrvavenou tvárou, a to navyše pred 
očami najvyšších funkcionárov stra-
ny. Akým zázrakom, akými machiná-
ciami sa muselo zatutlať toto Mňač-
kovo krčmové výtržníctvo? Mohlo by 
sa povedať, že Mňačko mal z pekla 
šťastie, že sa to obišlo bez normál-
neho súdu i straníckej disciplinárky. 
Už som spomenul, že ja za trošičku 
pravdy v Roháči som letel, a to navž-
dy poznačený!

Pokračovanie na 11. strane

KNiha príliš pravdivá
LADISLAV ťAžKÝ



Napriek neodškriepiteľnému ekonomic-
kému rastu Slovenska však ešte stále pla-
tí, že so zvyšujúcim sa počtom kilometrov 
od Bratislavy úmerne stúpa aj počet neza-
mestnaných. Tvorba nových pracovných 
miest je na východe republiky javom ojedi-
nelým a zrejme aj preto sa v týchto krajoch 
opakuje situácia zo začiatku minulého sto-
ročia, ktorú charakterizovali hromadné 
odchody práceschopného obyvateľstva 
do cudziny. Má tento jav ustupujúci trend 
alebo nie? V snahe urobiť všetko, čo je v 
daných podmienkach pre zlepšenie situ-
ácie možné, nové vedenie Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Prešove zhrnu-
lo práve pred rokom svoje priority do blo-
ku opatrení, nazvanom „sme tu pre ľudí“. 

Odstránenie byrokracie a akejsi umelo vy-
konštruovanej, ale fungujúcej nadrade-
nosti úradníkov nad ľuďmi, ktorí prichádza-
li s touto inštitúciou do styku a nahradenie 
tohto stavu vzťahmi spolupráce, bolo iba 
vonkajšou stránkou nastúpenej cesty. Za-
duli „nové vetry“ správnym smerom a pri-
niesli pozitíva? O tom hovoríme s riaditeľ-
kou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Prešove PhDr. Alenou KRIŠTOFÍKO-
VOU (na obr.). 
• Pomohlo teda stanovenie nových 
priorít celkovej situácii v stave zamest-
nanosti, alebo skôr nezamestnanosti 
na území regiónu, ktorý je už roky zná-
my týmto negatívnym javom? 
- Pomohlo, ale jednoduchým štatistickým 
spôsobom sa to vyčísliť nedá, keďže všet-
ko súvisí so všetkým a do okruhu zamest-
nanosti vstupuje množstvo samostatných 
vplyvov, od individuálnych až po celospo-
ločenské, ekonomické, legislatívne a po-
litické. Verím však, že aj náš nový systém 
práce a kontaktu s verejnosťou prispel k 
tomu, že v obvode pôsobnosti nášho úra-
du, teda v okresoch Prešov a Sabinov ne-
zamestnanosť vlani predsa len poklesla. 
Nemáme síce ešte presné údaje ku koncu 
roka 2007, ale za prvých 11 mesiacov po-
klesla miera evidovanej nezamestnanosti 
v okrese Prešov z 12,66% na 10,98% a v 
okrese Sabinov z 19,38% na 17,52%. 
• Čo považujete za pozitíva vlaňajšie-
ho roka z hľadiska vývoja tvorby no-
vých pracovných miest?

- Nasadili sme trend aktívnej spoluprá-
ce s nezamestnanými i zamestnávateľmi. 
Spolupráce založenej na ústretovosti, dô-
vere a využívaní možností, ktoré súčasná 
situácia ponúka. Napríklad na využívaní 
Európskeho sociálneho fondu pri finan-
covaní tvorby nových pracovných, miest, 
fungovania chránených dielní a podobne. 
A začali sme používať nové formy práce, 
vrátane akejsi jednoduchej, ale účinnej 
propagácie fungovania trhu práce, hlavne 
pre potreby mladých ľudí, vstupujúcich na 
trh práce. 
• zaujímavou môže byť spolupráca so 
zamestnávateľmi. V čom a ako?
- Naši pracovníci už od mája 2007 po-
stupne navštevujú jednotlivých zamestná-
vateľov, pričom ponúkajú aktívnu spolu-
prácu pri zabezpečovaní ľudí s potrebnou 
profesiou, ale zároveň vysvetľujú aj mož-
nosti, ktoré sa zamestnávateľom núka-
jú pri tvorbe pracovných miest. Na druhej 
strane my takto získavame prehľad o ich 
možnostiach, o ich trendoch v oblasti za-
mestnanosti a rozširovaní výroby, ale pre-
dovšetkým o ich personálnych potrebách 
pre najbližšie roky. 
• Aké sú reakcie samotných zamest-
návateľov?
- Rôzne, od počiatočnej nedôvery k ná-
stupu aktívnej spolupráce, od nezáujmu, 
privítania našej snahy o poskytnutie po-
moci až po vyložené odmietnutie. 
• Sú podobné aj reakcie školákov? O 
ktorú vekovú kategóriu ide?

- V podstate o deviatakov, keďže medzi 
nimi sa nájdu aj takí, ktorí nemajú záujem 
pokračovať v ďalšom štúdiu a rozhodli sa 
po ukončení školského roku nastúpiť do 
práce.
• O čom vlastne s nimi hovoríte? 
- Najmä o tom, aké sú ich šance na pra-
covnom trhu vzhľadom k tomu, že majú 
iba základné vzdelanie. A náväzne ich 
oboznamujeme s procesom hľadania prá-
ce, ako si vybavovať súvisiace administra-
tívne záležitosti, akým spôsobom sa uchá-
dzať o vyhliadnuté pracovné miesto a tak 
ďalej. 
• Dosiahli ste u deviatakov aj nejaké 
úspechy?
- V októbri 2007 sme začali realizovať 
preventívne poradenstvo u žiakov 9. roč-
níkov. Veríme, že sa nám u niektorých po-
darilo prispieť k rozhodnutiu študovať od-
bory, ktoré sú žiadané na trhu práce. V 
tejto súvislosti musím vyzdvihnúť výbornú 
spoluprácu s obecnou samosprávou. Nie-
ktorí starostovia nám dokonca vyšli v ús-
trety tak, že zorganizovali pohovory nielen 
so žiakmi končiacimi štúdium na základ-
nej škole, ale aj s ich rodičmi, takže sme 
problémy riešili takpovediac v rodinných 
kruhoch. V jarných mesiacoch začneme 
cyklus spolupráce so žiakmi ôsmich roč-
níkov základných škôl, aby sme u nich 
vzbudili záujem o existujúce podmienky 
na trhu práce v dostatočnom predstihu. 
• A problematika zdravotne postihnu-
tých, aká je situácia v existencii chráne-

ných dielní na území oboch okresov?
- V našom obvode máme celkom 214 
chránených dielní a niektoré z nich majú 
jedinečný výrobný program. Napríklad 
šperky, výroba keramiky, hračiek, v rela-
xačných centrách sa telesne postihnutí z 
radov mužov výborne uplatňujú ako ma-
séri. A keďže chceme zlepšiť ich ekono-
mické zázemie, pripravujeme v tomto roku 
veľkú prezentačnú akciu ich výroby v me-
rítku okresov Prešov a Sabinov. 
• Meníte svoje pracovné priority pre 
rok 2008?
- Skôr máme záujem rozšíriť ich, skvalit-
niť a ešte viac prispôsobiť potrebám zú-
častnených strán. Teda zamestnávate-
ľov, nezamestnaných, ale aj študentov, 
škôl a ich zriaďovateľov. Aj v našom regió-
ne sa už vypuklo prejavuje nedostatok ta-
kých profesií, ako je strojár či stavbár. Na 
túto situáciu musíme reagovať všetci. Zria-
ďovatelia podporou výuky týchto odbo-
rov a profesií na odborných školách, my 
v spolupráci so zamestnávateľmi organi-
zovaním rekvalifikačných kurzov pre ro-
botnícke profesie. To všetko by sa malo 
pozitívne odzrkadliť na aspoň čiastočnom 
vyhladení trecích plôch medzi existujúcim 
dopytom a ponukou trhu práce. Úspech 
sa dostaví iba vtedy, keď budeme na reál-
nu situáciu reagovať všetci spoločne a so 
spoločným cieľom.
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Stranu pripravil MILAN GROFČÁK

pozitíva vlaňajška chcú v tomto roku rozšíriť

splnia sa ich očakávania?
Rok 2008 je síce ešte iba na začiatku, ale každý z nás má 
aspoň približnú predstavu, ako by malo tých dvanásť me-
siacov vyzerať, čo by chcel počas nich dosiahnuť. Vybrali 
sme dva pohľady, smerujúce k decembru tohto roka.

Stanislav Kubánek, posla-
nec Národnej rady SR a ria-
diteľ Úradu Prešovského sa-
mosprávneho kraja:
- Rok, ktorý sme začali, bude 
obdobím intenzívnych príprav 
na sériu volieb, ktoré nás čaka-
jú v roku 2009. V športovej ter-
minológii by sme ho mohli na-
zvať ako „zahrievacie kolo“ roku 

2009. Okrem toho, že nás čaká jedna z najdôležitejších 
„štátnych úloh“ úspešne dokončiť prípravu prechodu na 
jednotnú európsku menu. Úspech sa však dostaví iba vte-
dy, keď sa príprava uskutoční poctivo na všetkých úrov-
niach riadenia, teda aj na regionálnej úrovni. 
MUDr. Igor Smolko, prednos-
ta Obvodného úradu v Prešo-
ve a poslanec zastupiteľstva 
PSK:
- Je všeobecne známe, že spl-
nené môžu byť iba reálne oča-
kávania. Ja verím, že rok 2008 
bude rokom stabilizácie štátnej 
správy, i keď proces jej optima-
lizácie ešte pokračuje a pred 
nami je rad personálnych výberových konaní.  Nová situ-
ácia sa musí najskôr „usadiť“, zvyknúť si musia pracovní-
ci i občania, ktorým úradníci slúžia. Celá reorganizácia má 
totiž jediný zásadný cieľ, zjednodušiť a skvalitniť služby v 
prospech občanov. Pri jeho realizácii určite uspejeme a 
ľudia budú spokojnejší. 

V závere vlaňajšieho roka boli 
v Prešove s napätím očakáva-
né dve udalosti: Schvaľovanie 
rozpočtov mesta i samospráv-
neho kraja. Obavy a pesimistic-
ké predpovede sa však nenapl-
nili a poslanecké pléna oboch 
samosprávnych inštitúcií roz-
počty schválili. V oboch prípa-
doch išlo o riadne rozpočty na 
rok 2008 a výhľadové návrhy 
na ďalšie dva roky. 
Výdavky Mesta Prešov sú naplá-
nované do výšky jednej miliar-
dy a 480 miliónov Sk, z ktorých 
94,5 milióna bude použitých na 
zabezpečenie služieb mestskej 

hromadnej dopravy. Bokom však 
neostal ani šport, rozvoj mládež-
níckeho futbalu podporí mesto su-
mou 1,7 milióna a 2,1 milióna je 
rezervovaných pre kluby, využíva-
júce ľad Zimného štadióna, okolo 
ktorého bolo v závere roka 2007 
až priveľa vzruchu. Mesto Prešov 
pristúpilo aj k etickému kódexu pri 
zavedení EURO v SR a poslanci 
mestského parlamentu schválili 
na svojom decembrovom zasad-
nutí aj postup pri zavedení tejto 
meny v podmienkach mestskej 
samosprávy. 
Prešovský samosprávny kraj 
má vo svojom rozpočte na rok 

2008 naplánované výdaje v 
celkovej výške 4 miliardy a 269 
miliónov Sk z nich tvoria kapitá-
lové výdavky viac ako 550 mili-
ónov a krajská samospráva má 
v tejto oblasti určené priority fi-
nancovania, medzi ktoré patria 
rozostavané investičné akcie 
a spolufinancovanie investícií 
v rámci europrojektov. Pre po-
rovnanie, výhľad na rok 2010 
je reprezentovaný bežnými vý-
davkami krajskej samosprávy 
vo výške 4 miliardy a 112 mili-
ónov, kapitálové výdaje sú na-
plánované do výšky 295 milió-
nov.

Na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva Prešovské-
ho samosprávneho kraja (Z PSK) boli v závere roka 
2007 odovzdané Ceny  Z PSK a Ceny predsedu PSK 
za rok 2007. Prešovská krajská samospráva udeľuje 
tieto morálne ocenenia jednotlivcom a kolektívom za 
ich prínos k reprezentácii kraja a šírenia myšlienok 
porozumenia a spolupráce už od roku 2004.
Laureátmi cien z PSK za rok 2008 sa stali dvaja 
teológovia a folklórny súbor:
- Mons. Prof. ThDr. František Tondra, diecézny 
biskup Spišskej diecézy za život vo viere, za šírenie 
myšlienok kresťanstva, duchovnú obrodu, za zlep-
šovanie spolupráce medzi cirkvami a štátom,  za dl-
horočnú prácu s mládežou a intenzívne pôsobenie v 
charitatívnej oblasti. 
- ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., prešovský eparcha 
gréckokatolíckej cirkvi, za osobný prínos k obnove 
duchovných a kultúrnych hodnôt na území Prešov-
ského samosprávneho kraja, za formovanie svedo-
mia a rozvoj duchovného života jeho obyvateľov, za 
budovanie ekumenických vzťahov, podporu charita-
tívnej a sociálnej oblasti, ako aj za pozitívny vklad k 
formovaniu mladej generácie. 
- Folklórny súbor Šarišan pri Parku kultúry a od-
dychu v Prešove, ktorý v roku 2007 oslávil svoju 40 
ročnú existenciu. Cena mu bola priznaná za dlhoroč-
né pôsobenie v oblasti zachovania kultúrneho dedič-
stva našich predkov a propagáciu Prešovského sa-
mosprávneho kraja doma i v zahraničí. 
Predseda PSK Peter chudík sa rozhodol udeliť  

ceny predsedu PSK za rok 2007:
- Dušanovi Pončákovi, akademickému sochárovi, 
za celoživotné dielo a osobný prínos pre slovenské 
výtvarné umenie.
-  Ing. Mgr. Mariánovi Kuffovi, D. h. c., správco-
vi rímsko-katolíckej farnosti v Žakovciach a riaditeľo-
vi Inštitútu Krista Veľkňaza, za osobný prínos v riešení 
problémov ľudí v núdzi, ľudí so zdravotným postihnu-
tím, ľudí bez domova, prichádzajúcich z výkonu tres-
tu, matiek s deťmi vystavených domácemu násiliu. 
Všetkým bez rozdielu vyznania, rasy, farby pleti či po-
litickej príslušnosti. 
- Františkovi Kasaničovi, profesionálnemu boxero-
vi, za dosiahnuté výsledky v oblasti športu a propagá-
ciu Prešovského samosprávneho kraja v zahraničí.

morálne uznania od krajskej samosprávy

Pri rastúcich cenách pohon-
ných hmôt, vozidlami prepcha-
tých uliciach a nedostatku 
miest na parkovanie získava 
mestská hromadná doprava z 
roka na rok väčší význam. Jed-
nou z najkvalitnejších a najs-
poľahlivejších na Slovensku je 
prešovská, ktorú zabezpečuje 
účelová mestská spoločnosť 
Dopravný podnik mesta Pre-
šov. Jej vedenie pripravilo v zá-
vere vlaňajšieho novembra ve-
rejný prieskum formou ankety 
medzi užívateľmi služieb mest-
skej hromadnej dopravy, ktorej 
sa zúčastnilo 715 responden-
tov. Cestujúci boli oslovovaní 
priamo na zastávkach MHD, 

ale mali možnosť odpovedať 
na otázky ankety aj cez inter-
net. Aké boli záverečné výsled-
ky prieskumu, získané po jeho 
vyhodnotení?
Cestujúci považujú za najdôleži-
tejšiu črtu mestskej hromadnej 
dopravy jej spoľahlivosť, teda do-
držiavanie cestovného poriadku. 
Čas sa teda stáva jednou z naj-
dôležitejších životných veličín v 
našej spoločnosti. Táto skutoč-
nosť sa odzrkadľuje aj určením 
druhej priečky v poradí dôleži-
tosti, ktorou je rýchlosť MHD, až 
tretie miesto cestujúci „vyáren-
dovali“ pre výšku cestovného. 
Na druhej strane, s cenovou po-
litikou mesta v tejto oblasti nebo-

la spokojná približne jedna treti-
na oslovených, s vystupovaním 
revízorov až 40% respondentov. 
Aká bola štruktúra návrhov na 
zlepšenie činnosti mestskej 
dopravy a zavedenia nových 
služieb? 
Návrhy sa týkali určenia sa-
mostatných jazdných pruhov 
pre autobusy a trolejbusy MHD 
a prednosti týchto vozidiel na 
svetelných križovatkách, časť 
cestujúcich by privítala inšta-
lovanie bezpečnostných ka-
mier vo vozidlách a objavil sa 
dokonca aj návrh na zavede-
nie „fajčiarskych autobusov“, 
ako súčasti dopravných slu-
žieb mesta.

historické polnočné podanie rúk
Noc z 20. na 21. decembra 2007  sa zapísala 
aj do histórie Prešovského samosprávneho 
kraja. Ten na severe hraničí s Poľskou repub-
likou, pričom susedmi sú mu dva poľské regi-
óny, Malopoľské vojvodstvo na severozápade 
a Podkarpatské vojvodstvo na severovýcho-
de. Pristúpenie k Schengenskej dohode vítali 
teda svorne všetky tri regióny na najdôležitej-
ších hraničných priechodoch, v Lysej Poľane 
a pri závorách na území duklianskeho „údo-
lia smrti“, reprezentovaného v tomto prípa-
de terminálom Vyšný Komárnik - Barwinek. 
Tu sa slávnostného aktu ukončenia režimu 
stálej hraničnej služby zúčastnili predstavite-
lia regionálnej štátnej správy a samosprávy 
oboch štátnych útvarov, k ovzdušiu „hranič-
nej slobody“ prispel folklórny súbor Makovi-
ca  a rota čestnej stráže za slovenskú  stra-
nu, Poliakov reprezentoval orchester Straže 
graničnej. za zvukov hymien oboch štátov a 
Európskej únie boli odstránené smutne sláv-
ne dopravné značky Stoj hraničná kontrola!, 
po čom nasledovalo „medzištátne“ podáva-
nie rúk a vzájomné blahoželania. 
Nový hraničný režim je úľavou pre množstvo ob-
čanov oboch štátov, pričom bývalý stav sťažo-
val život mnohým rodinám, priateľom i občanom. 
Nielen podstatou hranice, ale aj absenciou vhod-
ných cestných komunikácií. Na druhej strane, 
dnes už skončili aj časy bývalej romantiky, keď si 
milenci dvojjazyčne vyznávali lásku na diaľku po-
nad hraničné rieky Poprad či Dunajec. A zároveň 
aj časy slávnych pašerákov, z ktorých tí najlepší 
boli doslova národnými hrdinami...

hosPoDárenie beZ ProViZóriÍ

PRE cESTUJÚcIcH JE NAJDôLEžITEJŠÍ ČAS

DisKriminoVAnÍ fAjČiAri?

Zo slávnostného aktu odovzdávania cien. Zľava: Mons. Franti-
šek Tondra, Peter Chudík s manželkou a Mons. Ján Babjak
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Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

Štát vraj bude stavať na cudzom, 
hlásajú titulky novín, teda diaľ-
nice. Odkedy je slovenské - cu-
dzie?

Dvojkríže na juhu Slovenska sa už 
začínajú stavať, ale turuly aj tak ne-
odplašia. Tie si na juhu poletujú aj 
tak ako chcú.

Podmienečná podpora Predsed-
níctva SNS terajšiemu preziden-
tovi Ivanovi Gašparovičovi v bu-
dúcich prezidentských voľbách 
vyzerá ako podmienečný trest. 
Ale SNS začína myslieť štátnic-
ky.

Nový vodičák bude s kurzom prvej 
pomoci. Niektorí vodiči na sloven-
ských cestách by však potrebova-
li navštíviť psychiatrickú poradňu. 
Bude aj psychiatrický test obsahom 
kurzu prvej pomoci?

Premiér Starým Slovákom zdvi-
hol sebavedomie. Je nás asi pol-
druha milióna a bude nás ešte 
viac. Aj keď sa niektorí Starí cíti-
me mlado, na mladé sa len poze-
ráme, ešte všeličo dokážeme...

V. Mečiar po Troch Kráľoch znova 
ožil. Ktovie či už nerozlúštil heslo na 
verejne známej diskete. Alebo platí: 
Na Tri Krále o krok dále...(do neba 
či do pekla?)

Jánošík leží v žalúdku aj KDH, 
lebo Jánošík je vzorom sloven-
skej vlády. Ono keď Jánošík bral 
bohatým, tak medzi bohatých 
vtedy patril aj klérus...

Chceme vytvoriť priestor pre do-
mácu vrstvu podnikateľov, povedal 
scenárista Maštaľnej rapsódie Mi-
roslav Jureňa. Kedysi to už na Slo-
vensku odznelo. A nedopadlo to naj-
lepšie...

Program prevencie obezity je ur-
čite múdra vec. Ale čo tak jesť as-
poň dva razy lokše s mliekom.

Nižšia daň na knihy sa na ich cene 
nijako neodrazila. Tým, čo sa na to 
tešili a radšej čítajú ako pozerajú, 
zostali len oči pre plač. Niečo sa tu 
nedomyslelo...

Slabý dolár vyhnal cenu ropy, sil-
ná slovenská koruna nepomôže, 
hoci napomáha. A ak všetci Číňa-
nia presadnú z bicyklov na autá 
cena ropy ešte podrastie. Slováci 
musia sadnúť na bicykle....

roZhLadňa

Kresba: Andrej Mišanek

Osmička na konci, roky naše prečudesné. A bude 
aj tento. Lebo to je už tak medzi nebom a zemou. 
Mediálna oblasť už prejavila svoju aktivitu a tá sa 
bude stupňovať a gradovať. Slovensko je naozaj 
mediálne zraniteľné. To sa v istých kruhoch, kto-
ré sa pechoria s akousi dokonalou demokraciou, 
všeobecne vie. A ešte sa rok ani poriadne nezačal, 
forza democracia, sa už prejavuje. Do útoku sa za-
velilo, samozrejme na vládu. Tá je tŕňom v oku od 
začiatku jej jestvovania. Našťastie, iba opozícii a jej 
prívržencom.
Slovenské masmédia súčasnosti. To je niečo, čo nemá 
ani charakter, ani morálku a ani výzor. Vedia to dokonca 
aj tí, čo ich čítajú, či pozerajú. Ale robia to, lebo tam sa 
dozvedia potešujúce správy, nám zdochla koza, nech 
zdochne aj susedovi. V médiách sa vyskytujú takzva-
ní novinári, ktorí len predvčerom dostali do rúk pero, či 
mikrofón a 

PREPOžIČALI SI SVOJE MENO
- niečo za niečo - na to aby kopli, len tak do všetkého, 
čo je obsahom onoho - niečo za niečo. A tak nedouko-
via kopnú, kopú a budú kopať. Je im úplne jedno a ani 
sa nad tým nezamýšľajú, lebo myslenie bolí, do čoho, 
do koho - kopú. Úžasné pritom je, že akási predsedníč-
ka novinárskej organizácie ešte začne kvíliť, že na toto 
sem treba pozvať nejakých Orwelov, lebo týmto „kopa-
ničiarom“ (nech sa skutoční kopaničiari neurazia) nebo-
daj ide o krk a kožu. Tak to už je naozaj výsmech, tre-
ba povedať, že celého tohto novinárskeho spolku. Koho 
to vlastne táto pani predsedníčka obhajuje. Demokra-
ciu určite nie, morálku tiež nie, tak čo vlastne? Svo-
ju stoličku? To najskôr. Je skutočne zábavné, keď 
šéfredaktor jedného denníka tvrdí, že v jeho ko-
lektíve má 85 percent redaktorov a editorov vyso-
koškolské vzdelanie. Možno to je tak... Šéfredak-
tor naozaj vo svojom monológu, ktorý vyzeral ako 
nekrológ už vie kde mieri premiér Robert Fico. A 
sám sa v tomto nekrológu takmer odstrelil. Češi by po-
vedali - zas o jedného nevinného míň... O iných printo-
vých či elektronických médiách škoda aj hovoriť. Títo 
tenedžeri 

SA HRAJÚ NA NOVINÁROV,
lebo im za to aj slušne platia. A všetko čo im prikážu, 
do toho kopnú a ešte tomu dajú prívlastok - nedemok-
ratické. Demokracia je pre nich to isté, ako niekedy pre 
iných - komunizmus budúcnosť ľudstva. Ani vtedy to ne-
vedeli, čo to vlastne je, tak isto ako dnes nevedia, čo je 
obsahom slova demokracia. Ale skloňovať sa to dá, aj 
klonovať. Na Slovensku je to dnes tak, že len títo „kopa-
ničiari“ vedia, čo je obsahom slova demokracia a čo de-
mokracia v skutočnosti je. Nikto iný to nevie, nevie to 
žiadna strana, nevie to vláda, nevie to koalícia a ani opo-
zícia. Od svojho nástupu súčasná vládna koalícia urobi-
la, ak by sme mali miminalizovať, naozaj aj niečo dobré. 
Ani pri tejto minimalizácii, od fungovania tejto vlády sa 
nenašiel ani jeden komentár, ktorý by povedal - no as-
poň niečo. Na druhej strane verejná mienka, aj pre tie 
kroky, ktoré vláda urobila, má veľkú podporu občanov. 
V tomto porovnaní sa jednoducho ukazuje podstata sú-

časnej reality - tak kam vlastne smeruje súčasná novi-
nárska obec prezentujúca sa v printových či elektronic-
kých médiach?
Vlnu kritiky dostal slovenský premiér, že neodpovedá na 
otázky SME. Ale veď to je jednoduché, mohol odpo-
vedať 

ČAROVNÝM SLOVKOM NEVIEM. 
Keby to povedal, spustila by sa na neho lavína - že nič 
nevie. Lavína aj vtedy, keď nič nepovie, aj vtedy keď po-
vie. Aj vtedy, keď kamsi ide, či vykročí. Aj vtedy, keď po-
vie o Svätoplukovi. Keby niečo povedal o Kristovi, do-
stane rovnakú nádielku. Aj keby hovoril o Marťanoch. 
Predseda jedného ZDRUŽENIA zareagoval takto: V rám-
ci štandardnej demokracie je to veľmi neobvyklé. Tým 
zároveň povedal, že obvyklé je to, v neštandardnej de-
mokracii. A tým jemne naznačil, že nie sme v štandard-
nej demokracii. A čo je to vlastne štandardná demokra-
cia - to už nikto nepovie a keď aj tak každý inak, podľa 
svojho gusta. Je napríklad v USA zákon Patriot Act štan-
dardný? Alebo patrí do štandardnej demokracie? Od-
borníci tvrdia, že nie. A majú pravdu. Samozrejme spoza 
buka sa ozve pán poslanec Mikuláš Dzurinda, ktorý po-
vie: Očividne pribúda otázok, na ktoré je pánu pre-
miérovi nepríjemné odpovedať. Tento pán M. Dzu-
rinda by si mal najskôr sám odpovedať na otázku, 
ako za osem rokov dokaličil Slovensko a potom si 
pustiť „pusinku na špacír“. Inak všetci ministri vlády s 
médiami komunikujú. A premiér je premiér, predsa ne-
bude reagovať na každú prkotinu, alebo na otázky nie-
kedy mentálne retardované. Toto nie je naozaj únosný 
stav a skutočne treba s tým niečo robiť. Ak „kopaničiari“ 
v printových, či elektronických médiách túto vládu nech-
cú, ergo im nevyhovuje, musia existovať páky, 

ABy JU REŠPEKTOVALI, 
musia mať nejakú aspoň minimálnu zodpovednosť za 
svoje „kopy“. Vieme veľmi dobre, že Slovensko ani za 
pätnásť rokov nedosiahlo stav, ktorý by ho označoval, 
ako dokonalosť demokracie. Ale možno sa k nej priblí-
žiť, ak to inak nejde, tak aj zákonným spôsobom, de-
mokratickým zákonom, ktorý by tento neúnosný stav as-
poň znormalizoval. Bez toho aby sa dotkol kontrolnej a 
informačnej funkcie médií.
Stretol som sa s novinárom, ktorý ešte existoval ako žur-
nalista v Masarykovej demokracii, neskoršie existoval 
aj v socializme. Ako tak prežíval, lebo bol neperspek-
tívny. Ten si nad úrovňou dnešnej slovenskej žurnalis-
tiky len povzdychol. „Kde je tu stavovská hrdosť, kde 
je tu česť, to je skôr pouličné divadlo, kde sa hrá to, 
čo obecenstvo chce“. Poznal som novinárov, ktorí pra-
covali v novinách za Masaryka, aj za socializmu. Jedno 
im treba priznať - mali svoju hrdosť, aj svoju česť. Bola 
to novinárska klasika, aj keď sa prispôsobila existujúcej 
ideológii, teda komunistickej, svoju stavovskú hrdosť 
a ani česť títo novinári nestratili. Niektorí súčasní by 
sa mali každý deň aspoň obriadiť. Niektorí vychy-
tení novinári reálneho socializmu, dnes dujú me-
chy demokracie plným dychom a dokážu útočiť na 
všetko. Však sa to páni a dámy v štandardnej de-
mokracii nerobí!?

Forza democracia!

Vláda berie vlastníkom pôdu, ide predávať pôdu, 
ide stavať diaľnice, ide niečo robiť, aby dobre bolo. 
Možno sa aj občas pomýli, ale kto je neomylný. 
Katastrofické je všetko, čo sa objaví na vláde, na 
ministerstvách. Katastrofický scenár sa doplňuje, 
opravuje, selektuje. Všetko je zlé, nič nie je dob-
ré. Ľudia utekajte, ľudia nedajte sa, hrozí vám čosi, ale 
nikto nevie čo. Všetko je to len v slovách, ktoré sa ohý-
najú tak, ako sa kadekomu zachce. Slovenský premiér 
nemôže ísť nikde, ani na kubánsku ambasádu, ani do 
Latinskej Ameriky, keby šiel do Grónska, aj to mu bude 
niekto vyčítať. Keď bude sedieť doma zasa bude zle, 
lebo nikde nechodí, nechcú ho. Keď chodí je zle. Keď 
povie, je zle, keď nepovie, ešte horšie. Na Slovensku 
treba zrušiť vládu, ministerstvá a úrady. Každý si bude 
robiť čo sa mu zachce, čo sa mu zapáči, niekde to už 
tak funguje. 
Toto bude nadštandardná demokracia. Takú chceme, 
lebo sa nám to páči, nebudú žiadne brehy, nebudú žiad-
ne zákony, každý si bude vládnuť sám - tak ako v lese. 
Starých pošleme na stromy, zatrasieme, kto sa udrží zo-
stane, kto nie, spadne. Potom sa otvoria predajne na 
zbrane, bez zbrojného pasu, len tak na občiansky pre-
ukaz. Spory sa budú riešiť zbraňami. Ostern je už aj 
tak tu, len ho treba zdokonaliť, bude ešte zaujíma-
vejší ako Western. Kradnúť dobytok sa nebude, 
lebo ho už niet. Kone nie sú, len kde tu.. Tak sa 
bude kradnúť, čo ešte existuje. Kradnú vám auto, 
zlodeja prichytíte, zastrelí vás, ak samozrejme nie 
ste rýchlejší. Vykrádajú vám dom a budete radi, že 
vás nezabili, len zviazali. Ešte máme hory, drevo sa v 
nich kradne jedna radosť, nikto nikoho nechytil, nikto 

nikoho nepotrestal. Ako keby horári už neboli ani ozb-
rojení. Majú síce pušky, ale aj peňažné účty. Bližšia ko-
šeľa, ako kabát, vraví sa. Strieľa sa zver, nič sa nedeje, 
všetko je v najlepšom poriadku. Občas niekoho chytia, 
aby sa nepovedalo, že sa nič nerobí. O tomto nikto ne-
píše, nikto nehovorí, tento katastrofický scenár ni-
koho netrápi, ale už sa blížime k Osternu. Bude to 
veru nadštandardná demokracia, taká nám vyho-
vuje, také niečo nám treba, žiadna sociálna spra-
vodlivosť, žiadna sociálna demokracia, len takáto 
demokracia, bez brehov, bez zákonov, bez morál-
ky, bez hodnôt, bez cti, bez hrdosti. A pre ňu pôjde-
me aj do ulíc, budeme organizovať mítingy, chodiť 
na bicykloch, na kolobežkách, v zime aj na bež-
kách. Pobežíme maratóny, zapneme megafóny. Na 
každom kroku bude bordel s červenou lampičkou, 
hráčske brlochy v pekne postavených vilkách. Bu-
deme pašovať ľudí, cigarety, alkohol. Páliť načier-
no, veď to nie je zakázané. Pôvodných obyvateľov 
tohto teritória zdecimujeme alkoholom, takže vy-
kapú ako Indiáni v Amerike. Vytvoríme pre nich re-
zervácie, kde sa predstavia vo svojich krojoch, aby 
ich obdivovali hráči golfu z celého sveta, ktorí budú 
pod Tatrami hrať. 
Takto to musí byť a nijak inak. Aj preto treba zvaliť súčas-
nú vládu, ktorá nám v tom bráni, treba ju rozložiť, zde-
cimovať, ukameňovať slovami aj kameňmi. Všetky sli-
ny Dzurindistanu, spojte sa! Našim heslom je: Meníme 
rok, meníme sny, meníme túžby, meníme názory, mení-
me požiadavky na výkupné, meníme partnerky, meníme 
autá, meníme zásobníky, meníme doláre, ale nikdy ne-
meníme svojich kamarátov (Al Capone, 1936).

Od Westernu k OsternuSMK verzus KDH i SNS
Strana maďarskej koalície sa pustila do KDH. P. Csaky sa zbadal, že 
mu utekajú lesy, lúky a tak si chcel urobiť očko u Dzurindovcov, aby ho 
náhodou aj tí neodpísali, tak ako KDH. SMK sa môže naozaj ocitnúť 
v úlohe „kozy na ľade“, pretože to, čo pod vedením P. Csákyho zača-
lo „tvoriť“ nemôže uspokojiť nielen kresťanských demokratov, ale ani 
kresťansko liberálnych (SDKÚ). Najviac sa však P. Csáky obáva toho, 
že sa opozícia nedokáže zjednotiť na spoločnom kandidátovi na pre-
zidenta. Vlastne svojimi útokmi nahráva SDKÚ, ktorá by rada „zjedla“ 
KDH, lebo by si posilnila svoje silno klesajúce preferencie. Tie môžu 
do času volieb klesnúť doslova na bod mrazu. To isté však očakáva 
aj KDH, či sa bude už tváriť alebo hovoriť principiálne na svoj večný 
program. Zrejme sa teda rozbehla kampaň v opozícii, aby KDH dali do 
kotlíka a uvarili katolíka tak, že sa z neho stane liberál. Nebude to jed-
noduché, ale za pokus to stojí. S pravdepodobnosťou rovnajúcej sa is-
tote, Csákyho útok odobril M. Dzurinda, ktorý sa k nemu ani nevyjad-
ril, hoci kresťanské strany by sa mali podľa všetkého ratovať. Očakáva 
sa, že KDH dôjde trpezlivosť a anjelský P. Hrušovský asi zareaguje ne-
anjelsky, čo by naozaj spôsobilo rachot v opozícii a NEVER AGAIN by 
bolo na svete. Už tu chýba len posledná kvapka M. Duraya a oheň je 
na streche.
SDKÚ sa totiž musí poponáhľať, lebo rok 2010 je o dva roky a tak 
ako sa odčlenila od KDH, musí ten zvyšok tejto strany ešte zhltnúť. 
P. Csáky poslúži ako taran, aby rozpleskol dvere... Na niečo podobné 
sú Maďari aj slovenskí Maďari veľmi ochotní... Chemik Csáky sa však 
na stretnutí predstaviteľov Karpatskej kotliny v Budapešti pustil aj do 
SNS, ktorá má vraj medzi mladými podľa prieskumu verejnej mienky 
30 percentnú popularitu. A že je nacionalistická až ultranacionalistic-
ká. Je pravda, že medzi mladými má SNS a jej predseda popularitu. Z 
jednoduchého dôvodu - povie si čo si myslí a v poslednom čase sa už 
vyjadruje aj štátnickejšie. Pál Csáky a jeho SMK nemá takú popularitu 
medzi mladými slovenskými Maďarmi, pretože tí myslia v iných kategó-
riách ako súčasní predstavitelia SMK. Takže Pálovi Csákymu tečie do 
topánok aj vo vlastných radoch, čo nie je dobré vysvedčenie. 

Koruna končí, ale s bolesťou
Vstup do eurozóny je v poriadku, koruna končí a tento medzník 
bude patriť medzi vrcholy slovenskej histórie. Jasať nad tým, že 
koruna končí a prichádza euro, by však nebolo namieste. Ne-
bude to totiž také jednoduché a hlavne nie bezbolestné. Bude to 
naozaj medzník a preto treba vyrukovať s pravdou a neživiť me-
dzi národom zbytočné ilúzie. Prechod na euro sa bolestne dot-
kne predovšetkým tých, ktorí sú na tom dnes nie najlepšie a aj 
tých, ktorí sú na tom priemerne. Ide nielen o nezamestnaných, 
ide aj o dôchodcov, ale aj o zamestnaných, ktorí zarobia niekedy 
v prepočte len tri stovky eura. Ak by súčasná vláda pristupovala k za-
vedeniu eura s veľkými ilúziami a realita bude taká, aká bude, mohlo by 
sa to dotknúť občana-voliča nemilo. Prebral by sa totiž z ilúzií a mohol 
by aj zanevrieť na tých, ktorí mu spôsobili vytriezvenie z ilúzií. Zatiaľ ne-
vidno ani kampaň, ktorá už pokojne mohla začať, ale kampaň nie taká, 
ktorá slúži na vymývanie mozgov, takú tu naozaj netreba. Treba serióz-
nu kampaň, ktorá občanovi jednoducho povie pravdepodobnú reálnosť 
tohto medzníka.
A do tejto kampane by sa mala zapojiť aj celá vláda, s reálnymi a aj rea-
listickými pohľadmi. Či sa to bude niekomu páčiť alebo nie. Po zavedení 
eura totiž na Slovensku začne nielen prezidentská kampaň, ale poma-
ly aj volebná. Každú chybu opozícia dokonale využije vo svoj pros-
pech. KDH sa už teraz rozhodlo budovať svoju existenciu práve 
na tom, že je proti zavedeniu eura v roku 2009, ostatné dve opo-
zičné strany budú svoju kritiku zameriavať práve na nezvládnutie 
prechodu koruny na euro. Takže tento medzník treba zvládnuť s naj-
väčšou dokonalosťou a využiť nato všetky možnosti i prostriedky. Úprim-
nosť síce bolí, ale nezraňuje. A úprimnosť je aj náplasťou na bolesti.... 
Ekonóm Václav Klaus povedal „keď sa skočí, treba vedieť kde dopad-
nem“. Aj túto českú dobromyseľnosť si treba pamätať.
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Tlačový zákon, presnejšie Zákon č. 81/1966 Zb. o perio-
dickej tlači a ostatných hromadných informačných pros-
triedkoch v znení neskorších predpisov čo nevidieť nahra-
dí úplne nový. Je to správne a viac ako potrebné, pretože v 
mnohých smeroch je už prekonaný, neodzrkadľuje odbor-
né a spoločenské aspekty súčasného vývoja.
Prirodzene, úsilie o jeho reformu či zmenu je dlhodobé; 
celkovo bol novelizovaný už deväť ráz, po roku 1989 šesť-
krát. Ministerstvo kultúry na jeho novej dikcii pracuje už od 
„nežnej“. V procese prípravy zákona bolo nevyhnutné dbať 
o jeho kompatibilitu s dokumentmi a odporúčaniami Rady 
Európy a ďalšími orgánmi Európskej únie, rešpektujúc 
práva vydavateľov a novinárov, berúc do úvahy spoločen-
skú zodpovednosť za zverejnené obsahy a základné povin-
nosti pri vydávaní periodickej tlače, získavaní, spracovaní a 
verejnom šírení informácií. Návrh zákona o periodickej tlači 
a niektorých právach a povinnostiach pri získavaní informá-
cií masmédiami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(tlačový zákon) upravuje vzťahy medzi masmédiami, čiže 
medzi vydavateľmi, vysielateľmi a šíriteľmi informácií a ob-
čanmi; zároveň aj medzi masmédiami a verejnou a štátnou 
mocou, a to v súčinnosti s audiovizuálnymi zákonmi - Záko-
nom o vysielaní a retransmisii, Zákonom o STV, Zákonom 
o Slovenskom rozhlase, atď. Pozrime sa bližšie, čo zaují-
mavé nám prináša tak ťažko sa rodiaci a pritom tak prepot-
rebný návrh nového tlačového zákona, ktorý sa už pripra-
vuje na rokovanie vlády a následne parlamentu ...

ČO HOVORIA PARAGRAFy
V § 2 – Vymedzenie niektorých pojmov – sa v návrhu pred 
pripomienkovým konaním hovorilo o pojme periodická 
tlač, v konečnej verzii ho nahradil pojem masmédium. Zrej-
me z viacerých dôvodov: Po prvé, zákon nepojednáva len 
o tlači, lež aj o vydavateľovi, vysielateľovi a tlačovej agentú-
re, čiže aj o rozhlase a televízii. Doterajší zákon pojmy vy-
davateľa a vysielateľa neuvádzal, pretože za obsah bol zod-
povedný výhradne šéfredaktor. V pôvodnom návrhu (pred 
pripomienkovým konaním) sa za masmédium považovala aj 
internetová stránka, ktorá je elektronickou mutáciou rozši-
rovanej periodickej tlače. Žiaľ, táto pasáž v novom návrhu 
chýba. Je to na škodu veci – internetové stránky denníkov 
a časopisov uvádzajú príslušné články v rozsiahlejších ver-
ziách a výraznejšie sa v nich často prejavuje nevyváženosť, 
neobjektívnosť a jednostrannosť, pričom každý vie, že ich 
vplyv na recipienta sa z roka na rok značne umocňuje. Po 
pripomienkovom konaní sa vypustila z tých dôvodov, že sa 
na nej pracuje v rámci celej Európskej únie. Podľa § 4 – 
Ochrana zdroja a obsahu informácií - vydavateľ, vysielateľ, 
tlačová agentúra sú povinní zachovať mlčanlivosť o pôvode 
alebo obsahu informácií získaných na uverejnenie v mas-
médiách, ak o to požiada fyzická osoba, ktorá informáciu 
poskytla. Povinnosť mlčanlivosti nie je absolútna. V zmysle 
§ 123 Trestného zákona sa nevzťahuje na svedeckú výpo-
veď týkajúcu sa trestného činu, ktorý má svedok povinnosť 
prekaziť. Ide však, žiaľ, len o taký závažný čin, pri ktorom 
zákon ustanovuje trest odňatia slobody najmenej desať ro-
kov alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v 
treťom oddiele ôsmej hlavy osobitnej časti trestného záko-
na.Nazdávam sa, že zacielením na výhradne ťažšie trest-
né činy sa otvára priestor na prípadné krytie tých menej 
závažnejších. 
Z § 5 – Zodpovednosť vydavateľa – jasne vyplýva zásadná 
zmena – zodpovednosť za obsah periodickej tlače prechá-
dza zo šéfredaktora na vydavateľa. Je to závažný posun, 
ktorý možno ťažko len tak „z voleja“ posúdiť. Nepochybne 
to výrazne zaťaží vydavateľa a šéfredaktora posunie do úlo-
hy štatistu. Jednoducho, od šéfredaktora sa nič nevyžadu-
je a v návrhu chýba aj legálna definícia tohto pojmu.
Zástancovia navrhnutej verzie to vysvetľujú tým, že vydava-
teľ nemusí šéfredaktora ani menovať, resp. šéfredaktorom 
môže byť aj kolektívny orgán. Kameň úrazu však spočíva v 
tom, že trestný poriadok zatiaľ neráta s postihom právnic-
kých osôb. Tento fakt určite spôsobí veľa nedorozumení a 
nejasností. Vydavatelia periodickej tlače, ako som sa dočí-
tal v denníku SME (19.11.2007), tvrdia, že podľa návrhu sú 
zodpovední (vydavatelia) za „chyby v správach z tlačových 
agentúr, ale aj napríklad za oficiálne citáty zástupcov štát-
nych orgánov.“ Považujem to za holý nezmysel, niečo po-
dobné som v návrhu nenašiel: áno, zodpovedajú, ale len 
v tých prípadoch, keď ich zámerne skresľujú alebo sa do-
pustia omylu pri ich uvádzaní. Na výhradu, že niektoré ci-
táty sa nedajú overiť je jednoduchá odpoveď – tak to po-
tom nie sú citáty.

PRÁVO NA ODPOVEď
Paragrafy 10 až 13 pojednávajú o práve na opravu, o práve 
na odpoveď, o práve na dodatočné oznámenie a spoločné 
ustanovenie k jednotlivým zneniam týchto paragrafov.
Právo na odpoveď a dodatočné oznámenie sú novými prv-
kami v návrhu. Všetky tri práva sú veľmi dôležité. Právo na 
opravu musí obsahovať jednoznačné a neodškriepiteľné 
fakty o danej skutočnosti. Právo na odpoveď sa vzťahu-
je na akékoľvek tvrdenie, či už pravdivé alebo nepravdi-
vé, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti, súkromia fyzickej oso-
by, alebo názvu právnickej osoby. Dodatočné oznámenie 
je veľmi osožné a potrebné – umožňuje napríklad obža-
lovanému, ktorý bol v súdnom procese oslobodený, žia-
dať bezplatné uverejnenie dodatočného oznámenia o jeho 
nevine. Žiaľ, ministerstvo ustúpilo, pravdepodobne v rám-
ci určitej kompenzácie, od striktnej a jednoznačnej požia-
davky uverejniť tri predchádzajúce práva na rovnocennom 
mieste (rozumej rovnakom), kde bolo publikované neprav-
divé skutkové tvrdenie. Ústupok spočíva v tom, ako sa ho-

vorí v návrhu, že ak by článok narúšal zaužívanú grafickú 
úpravu novinovej či časopiseckej strany, možno ho umiest-
niť na iné primerané miesto. Lenže primerané miesto nie 
je v materiáli definované, takže článok možno pokojne „za-
strčiť“ hocikde, napríklad aj medzi inzeráty. Dá sa to odô-
vodniť i tým, ak budem trocha hyperbolizovať, že inzertné 
strany patria k najčítanejším – teda k primeraným. Rovno-
cenné umiestnenie spomínaných správ nemôže médiu 
graficky ublížiť, a to nikde, ani na titulnej strane, veď stačí 
začať iba titulkom a upozornením, že zvyšok je dokončený 
na tej či onej strane. 
Napokon z ústupku, že spomínané tri práva nemusia byť 
uverejnené na rovnakom či rovnocennom mieste sa „vyte-
šovali a vytešujú“ takmer všetky médiá. Anna Mária Döme-
ová v Hospodárskych novinách (7.11.2007) napríklad v 
článku s titulkom – Slovenskí politici nebudú vládnuť titul-
kám (rozumej prvým stranám) novín - napísala: „Rezort kul-
túry Mareka Maďariča totiž ustúpil vydavateľom a z pripra-
vovaného tlačového zákona vypustil povinnosť zverejniť 
odpoveď na rovnakom mieste, ako bol pôvodný článok.“ 

UKLADANIE POKÚT
V § 14 sa nastoľuje otázka pokút. Ministerstvo kultúry, ho-
vorí sa v návrhu zákona, uloží vydavateľovi pokutu do výš-
ky 10 tisíc Sk v súvislosti s porušením povinnosti písom-
ne oznámiť MK SR zmenu evidovaných údajov, prerušenie 
alebo ukončenie vydávania periodickej tlače, a to do 30 

dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala; do čiastky 30 
tisíc Sk za to, že periodická tlač neobsahuje všetky povin-
né údaje; do 50 tisíc Sk, keď vydavateľ na požiadanie po-
licajného orgánu alebo iného orgánu verejnej moci bez-
odplatne neuverejní neodkladné oznámenie v naliehavom 
verejnom záujme; do sumy 200 tisíc Sk, ak periodická tlač 
publikuje informácie, ktorými sa propaguje vojna alebo sa 
popisuje kruté či inak neľudské konanie spôsobom, ktorý 
je ich zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, 
ďalej propagácia užívania omamných alebo psychotrop-
ných látok a napokon podnecovanie k nenávisti na zákla-
de pohlavia, rasy, farby pleti atď. Predovšetkým proti štvr-
tej klauzule (pokuta do 200 tisíc), ktorá sa dotýka obsahu 
tlačových médií, protestujú vydavatelia tlače, ktorí oponu-
jú tým, že je to dostatočne zabezpečené v trestnom záko-
ne. Dokonca združenie vydavateľov sa rozhodlo, že požia-
da o posúdenie návrhu aj medzinárodné inštitúcie. Nie je 
na škodu veci, ak sa niektoré paragrafy trestného zákona 
podporia aj paragrafmi tlačového zákona. Na druhej stra-
ne musím dať vydavateľom čiastočne za pravdu, pretože v 
prípade štvrtej klauzuly síce možno akceptovať pokuty (o 
ich výške nepolemizujem), no nemalo by ich ukladať MK 
SR (na rozdiel od troch predchádzajúcich pokút), lež oso-
bitný orgán, povedzme, na verejnoprávnej alebo inej báze 
zložený z nezávislých odborníkov, či už z oblastí médií, prá-
va, ekonomických vied atď. Prirodzene, konečnou inštan-
ciou by bol súd. Pokuty súvisiace s evidenciou tlačových 
médií nemôže zatiaľ udeľovať nik iný ako ministerstvo, pre-
tože práve ono zabezpečuje ich registráciu. 

zODPOVEDNOSť zA REKLAMU A INzERcIU
Z návrhu sa vytratil odsek o zodpovednosti vydavateľa pe-
riodickej tlače za obsah zverejnenej inzercie, A to z tých 
dôvodov, že podľa koncipovateľov návrhu je všetko obsia-
hnuté v Zákone o reklame. Za obsah sú zodpovední ob-
jednávateľ aj šíriteľ. Novelizovaný zákon č. 147/2001 Z. z. 
o reklame, ktorý prináša definíciu šíriteľa reklamy, žiaľ, na 
druhej strane, ako tvrdí expertka Jenka Zemanová, nede-
finuje objednávateľa reklamy. Tieto pojmy sú dôležité naj-
mä na určenie zodpovednosti za porušenie zákona o re-
klame (v zásade je za dodržiavanie spomínaného zákona 
zodpovedný šíriteľ, t.j. médium – okrem dvoch špecific-
kých prípadov – za klamlivú a za neprípustnú porovnávaciu 
reklamu. Za tú nesie zodpovednosť objednávateľ! Mal by 
to byť klient, zadávateľ, absencia definície objednávateľa 
však môže spôsobiť, že sankciu za takúto reklamu dosta-
ne napríklad aj mediálna agentúra, ktorá je na objednávke 
do média podpísaná. 
Vo schválenej novele Zákona o reklame s účinnosťou od 
1. januára 2008 sa dopĺňa okrem iného pojem klamlivá re-
klama a definuje sa aj pojem objednávateľ reklamy, tak-
že spomínaná situácia už nebude môcť nastať. Silné firmy, 
ktoré potrebujú k životu ako soľ masívne reklamné kampa-
ne, si už v roku 1995 utvorili združenie nazvané Rada pre 
reklamu – organizáciu na etickú samoreguláciu reklamy; 
jej členmi sú napríklad také spoločnosti, ako je Orange, 
Slovenská sporiteľňa, Allianz – Slovenská poisťovňa, Coca 
Cola, Slovak Telekom a ďalších 23 firiem. Medzi jej orgá-

ny patrí aj Arbitrážna komisia, ktorá na základe upozorne-
ní vydáva nálezy o porušení Zákona o reklame a svojich 
vlastných predpisov a noriem. Jej závery majú iba odpo-
rúčajúci charakter. Vychádzajúc zo Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/114/ES (20.12.2006), takéto 
združenia nemôžu v nijakom prípade suplovať orgány ve-
rejnej a štátnej moci, ale plnia iba doplnkovú – dobrovoľ-
nú a samoregulačnú funkciu. Bolo by preto vhodné, aby si 
naše menšie firmy takisto založili podobné združenie (vy-
razili by tak z rúk dravých žralokov patent na pravdu) a ta-
kisto vstúpili do European Advertising Standards Alliance, 
ktorá združuje 28 organizácií z 22 európskych krajín. Po-
núka sa však otázka, z akého právneho titulu môže Rada 
a jej arbitrážna komisia (aj keď len odporúčaním) vynášať 
súdy o obsahu reklamy tých firiem a organizácií, ktoré nie 
sú jej členmi. U združení nebýva zvykom, aby riešili otázky 
presahujúce kompetencie svojej členskej základne. Ale to 
je skôr problém pre právnikov ...
Preto by si v návrhu tlačového zákona zaslúžila patričnú 
pozornosť aj reklama. Podľa Zákona o reklame štátne in-
štitúcie vykonávajú dozor nad jeho dodržiavaním len v nie-
ktorých čiastkových prípadoch: kontrolujú reklamu potra-
vín a tabakových výrobkov, liekov, dojčenských prípravkov 
a veterinárnych liečiv. Osobitné postavenie má Štátna ob-
chodná inšpekcia, ktorá takisto dbá o správnosť reklamy 
tabakových produktov a navyše všetkých ostatných pro-
duktov, okrem tých, ktoré spomínam vyššie. Dôležité je, 

že najnovšia novelizácia posilňuje v tomto smere jej kon-
trolnú funkciu. Inak je to s kontrolou reklamy v audiovizuál-
nych médiách; tú, nazdávam sa, celkom precízne upravuje 
Zákon o vysielaní a retransmisii, prenášajúc ju do kompe-
tencie štátneho orgánu – Rady pre vysielanie a retransmi-
siu. Pokiaľ ide o tlačové médiá, tu sú problémy súvisiace 
s reklamou nedotiahnuté. Vonkoncom neobstojí požiadav-
ka vydavateľov, že by nemali byť zodpovední za obsah re-
klamy. Veď zadávateľom či objednávateľom inzerátu môže 
byť akýkoľvek subjekt, hoci aj propagátor zvrátených myš-
lienok, resp. fašistických či xenofóbnych hnutí. Niečo také 
by bolo potom absurdné – na jednej strane zinkasované 
peniaze za inzerát a na druhej strane nijaká zodpovednosť 
za jeho obsah. V tejto súvislosti sú neprípustné už v sa-
motnej verejnosti pertraktované lapsusy: denníky a časo-
pisy nedávno uverejnili inzeráty Všeobecnej zdravotnej po-
isťovne, v ktorých sa prezentoval aj minister zdravotníctva 
Ivan Valentovič. Tlačové médiá „zhrabli“ za inzeráty nema-
lú sumu peňazí, no v tých istých vydaniach si zároveň trúfli 
tvrdiť, že ide o neetickú inzerciu, pretože ministrova účasť 
v nej je v rozpore s kompetenčným zákonom. Akoby si ani 
neuvedomovali, že zodpovednosť za obsah inzerátu nesú 
aj ony! Na tomto príklade som chcel poukázať na nevy-
hnutnosť jednoznačne stanoviť v novom tlačovom zákone 
zodpovednosť za obsah reklamy. 

AKÝ MÁ zMySEL TLAČOVÁ RADA SR
V roku 2001 vzniklo združenie Asociácia na ochranu novi-
nárskej etiky v Slovenskej republike. Tvoria ho zväčša vy-
davatelia periodickej tlače, ktorí si zrejme predsavzali pri 
jej zrode utvoriť jednostranne zastúpenú a jednostranne 
orientovanú organizáciu, ktorá vlastne vytvára dojem, že 
je ťažiskovým arbitrom v oblasti tlačových médií a že ďalšia 
inštitúcia už nie je potrebná. Jej výkonným orgánom je Tla-
čová rada Slovenskej republiky založená novými stanova-
mi Asociácie pred piatimi rokmi. Už svojím názvom sa sa-
mozvane ustanovuje do pozície celoslovenského orgánu. 
V nových stanovách, § 7, odsek 2 sa dokonca uvádza, že 
pôsobnosť Rady sa vzťahuje aj na novinárov, redakcie a vy-
davateľstvá, ktoré nie sú členmi zúčastnených strán.
A v tej chvíli začnú do nás dobiedzať paradoxné zveda-
vosti: Čo ak si podobné združenie vytvoria občania roz-
ličných profesií v súčinnosti s expertmi na tlačové médiá? 
Kto bude mať potom rozhodujúce slovo, koho ortiele budú 
smerodajnejšie? Opäť pôjde o verdikty, ktoré budú mať iba 
odporúčajúci charakter. Kto sa ich zľakne, kto ich bude 
rešpektovať a kto si z nich bez hrozby sankcie vezme po-
naučenie? Tlačovú radu SR, ako samoregulačný orgán 
novinárskej branže, vydavatelia založili, aby chránili seba 
pre direktívnymi legislatívnymi zásahmi a zároveň zobrali 
na seba zodpovednosť za svoju činnosť. Zatiaľ nie priveľ-
mi úspešne. Všeobecný trend zdôrazňovať zodpovednosť 
médií za publikované informácie sa na Slovensku veľmi ne-
uchytil. Tento fakt o niečom svedčí ... Napríklad aj o jej 
vplyve a o postavení. Nedávno Rada kritizovala denník Plus 
jeden deň a týždenník Plus 7 dní za ich neobjektívnosť v 
kauze ministerky Viery Tomanovej a udelila obom médiám 
pokarhanie.

ALE TO SI NEMALA DOVOLIť!
Šéfredaktora týždenníka Plus 7 dní, reprezentanta spo-
ločnosti, ktorá patrí k zakladajúcim členom Združenia vy-
davateľov periodickej tlače a aj Tlačovej rady SR, to zrej-
me riadne naštvalo. V liste adresovanom Rade dôrazne 
upozornil členov, že „všetky údaje uverejnené v článkoch 
považuje za pravdivé a ich pravdivosť vedia v redakciách 
dokázať.“ Zároveň Rade vyčítal, že „sa týmto podnetom 
nemala vôbec zaoberať a mala by ho odložiť ako neopod-
statnený.“ Pritom obe redakcie dokázali „pravdivosť“ svo-
jich tvrdení ozaj presvedčivo – a to tým, že Rade nijaké 
dôkazy nepredložili. (prameň: Podnety Tlačovej rade SR) 
Aj tu sa ukázala „sila“ kompetencií Rady. Údajne sa jej nik-
to nezastal a medzi jej členmi to vraj vyvolalo nemalé vet-
ry.Podobné rady, ako vidno, nemajú vo svojej podstate ni-
jaký dosah a chtiac-nechtiac sa stávajú slúžkami svojich 
zakladateľov. Žiada sa preto ustanoviť vyvážený orgán s 
patričnými kompetenciami, ktorý by vypracoval zásady, 
vopred dané normy, vnášajúce do tejto činnosti poria-
dok a objektivitu. Už počujem hlasy, volá po cenzúre, po 
oklieštení slobody tlače! Vôbec nie! Načim si však uvedo-
miť, že sloboda a zodpovednosť médií sú spojenými ná-
dobami, ktorých hladinu treba udržiavať v rovnováhe. Veď 
sloboda médií u nás je v hodnotení medzinárodných orga-
nizácií na prvých priečkach, ich zodpovednosť však tak-
mer nikoho nezaujíma. V oblasti audiovizuálnych médií, 
ako som už spomínal, je to oveľa lepšie vďaka Zákonu o 
vysielaní a retransmisii. V periodickej tlači vládne v tom-
to smere ešte značný chaos. Reakcia na túto situáciu ab-
sentuje aj v návrhu nového tlačového zákona. Nenájdeme 
v ňom ani slovko o tom, že by bolo vhodné v záujme ob-
jektívnosti a spravodlivosti vytvoriť pre tlačové médiá po-
dobný orgán ako je Rada pre vysielanie a retransmisiu ( 
pôsobnosť pre audiovíziu). Prísť však s pravidlami bez san-
kcií je vlastne o ničom!

AUTORIzÁcIA ČLÁNKOV 
V návrhu zákona sa, žiaľ, nič nehovorí o autorizácii člán-
kov a príspevkov. Odôvodňuje sa to tým, že každý respon-
dent má podľa návrhu tlačového zákona právo na odpo-
veď. Ak ju redakcia odmietne uverejniť, môže sa obrátiť na 
súd. Mám pocit, že je to škrabanie sa opačnou rukou za 
uchom. Načo nútiť človeka chodiť po súdoch, keď sa to 
dá vyriešiť jednoduchším spôsobom - zakotvením do zá-
kona. Podľa mňa ide o závažný problém, ktorý sa najmä 
žurnalistické organizácie pokúšajú sústavne zmiesť zo sto-
la. Autorizácia v audiovizuálnych médiách je zložitá a mož-
no aj nežiaduca kvôli autentickosti záznamu. Respondent 
by si mal v tomto prípade uvedomiť, že sa musí pri svojich 
odpovediach sústrediť, presne formulovať a nestavať sa 
do pózy žoviálnosti, ktorá rozvláčňuje sled myšlienok. Iné 
je to však s periodickou tlačou. Načim z psychologické-
ho hľadiska pripustiť, že respondent je uvoľnenejší, dáva 
priechod aj takým myšlienkam, ktoré by ináč nevyslovil. 
Z tohto aspektu by mal k nemu pristupovať aj žurnalista 
a neusilovať sa silou-mocou „nachytať ho na hruškách.“ 
Niečo podobné sa prihodilo aj ministrovi Jahnátkovi v zná-
mej kauze obchodovania so zbraňami v rozhovore pre týž-
denník Trend. Povedal veci, ktoré sú všeobecne známe, 
lenže politik musí byť opatrný a rátať so zneužitím každé-
ho slova. Psychologické rozpoloženie respondenta pri in-
terview poznám dobre z vlastnej novinárskej praxe. Nieke-
dy dá až neočakávané voľno myšlienkam a vzápätí povie, 
prosím vás, to tam nedávajte, to som povedal len tak, pre 
vašu lepšiu informovanosť. A hneď je z toho búrka v pohári 
vody, na viac, ak nepožiada o dodatočnú autorizáciu, kto-
rú návrh zákona nespomína. Nespomína ju ani v súvislosti 
s periodickou tlačou, kde sa javí ako nevyhnutná.

cHÝBAJÚ „OPRATy“ NA BULVÁR
V návrhu nového tlačového zákona by sa žiadala aj pasáž 
o pravidlách pôsobenia mediálneho bulváru. Ide o nežia-
duci fenomén nielen u nás, ale všade vo svete. Jeho dô-
sledky sú alarmujúce a varujúce. Na usmernenie bulvá-
ru by mali spojiť sily všetky európske a svetové inštitúcie 
a najvýznamnejšie vydavateľské domy. Niekto sa určite 
ohradí, že zapracovanie problematiky bulváru do tlačové-
ho zákona nie je potrebné, na to máme iné zákony. Áno, 
máme, lenže tie riešia problém ex post. Navyše občania 
neradi vstupujú do súdnych sporov, stojí to peniaze a pre-
dovšetkým veľa nervov. Lepšie je takejto tortúre predchá-
dzať. Prevenciu v tomto smere by mal zabezpečovať aj 
tlačový zákon... Nedávno schválila vláda Opatrenia na rie-
šenie naliehavých problémov v používaní štátneho jazy-
ka a na riešenie porušovaní ustanovení zákona NR SR o 
štátnom jazyku. V mediálnej oblasti sa zakotvuje zodpo-
vednosť predovšetkým verejnoprávnych médií za šírenie 
kultivovanej spisovnej slovenčiny, odporúča sa organizo-
vať jazykové vzdelávanie pre profesionálnych pracovní-
kov médií, v tlačových periodikách utvoriť priestor na pre-
ventívno-výchovné pôsobenie v oblasti jazykovej kultúry 
atď. V opatreniach nie sú uvedené nijaké sankcie za po-
rušenie zákona o štátnom jazyku, či už upozornením ale-
bo inými prostriedkami, ako to umožňujú kompetencie, v 
čiastočne inej podobe, napríklad Rade pre vysielanie a 
retransmisiu. Uvedomujem si, že média sa sankciám os-
tro bránia a nechcú o nich ani počuť. Aj napriek tomu by 
mali byť určitým spôsobom špecifikované v tlačovom zá-
kone. Po prerokovaní návrhu vo vláde a v parlamente by 
mohol zákon konečne uzrieť svetlo sveta s účinnosťou od 
1. mája 2008.   

PAVOL DINKA
publicista

vySLovené i nevySLovené probLémy návrhu tLačového Zákona

sloboDA A 
ZoDPoVeDnosť
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Dokončenie zo 7. strany
Sám Leikert si dáva oprávnené otázky, ako to a ďa-
leko iné, až neuveriteľné “hrdinstvá” Mňačkovi pre-
šli tak hladko. Ja ešte pripomínam, že po prečítaní 
Leikertovej práce o Mňačkovi, žasnem, koľko a čo 
všetko si Laco dovolil. Asi najskôr preto, že v prvej 
polovičke svojho tvorivého života strane nielen slú-
žil, ale bol jej publikačnou trestajúcou rukou. Koľ-
ko toho napísal a koľkým ublížil! A ako! S jeho 
krivdou šli obete do žaláru, ale aj na šibenicu 
(žingor a ďalší). Je chvályhodné, že môj pria-
teľ z druhej polovice jeho i môjho života to všet-
ko oľutoval a napravil perfektnou publicistikou 
i prózou, ktorá z neho urobila protistraníckeho 
hrdinu, zástancu ukrivdených i búrateľa moci 
strany, kultu osobnosti, čím si získal publicitu i 
obdiv aj v zahraničí. Napriek tomu, opäť zdôraz-
ňujem, po prečítaní Leikerta som začal starostli-
vo, podľa svedomia vážiť zlo a dobro na vážkach 

ľudskosti tohto publicistu. Teda Leikertova kniha 
(zatiaľ v rukopise) je až príliš pravdivá, opierajúca sa 
najmä o výpovede samotného Mňačka, ktorá vo mne 
opäť prebudila svedomie a prinútila ma pozerať a po-
sudzovať svojho priateľa menej obdivne.
Takmer ho ľutujem. Príčinou jeho skutočného i pse-
udohrdinstva i skutočných hriechov bola jeho po-
vaha, jeho nevyspytateľná duša, ktorej niekedy ani 
sám nerozumel, často sa v nej bil sám so sebou. Sto-
jí za to zaoberať sa osobnosťou Ladislava Mňačka. 
Je v mnohom poučením ako sa novinár i spisovateľ 
môže, má a nemá správať. Ako má byť sám sebou 
(zlým i dobrým, krivditeľom i obrancom ukrivdených), 
ako brániť ľudí pred krivdami. Ale až potom, keď som 
im sám ukrivdil. Mňačko sám je nevšedná románová 
postava našej súčasnej histórie. Leikert to vycítil, ale 
ja som to vycítil z jeho práce. Prácu Jozefa Leikerta 
schvaľujem a želám mu, aby ju dotiahol do konca, t.j. 
do Mňačkovej smrti. Nepresnosti v nej som vyznačil.

KNiha príliš pravdivá

Keď sa starý rok lúčil s no-
vým, ľudia si posielali gratu-
lácie, hlavne cez sms-ky. Po-
hľadnice už vyšli z módy. Aj 
takto sa život mení. V tých 
sms-kách samozrejme nechý-
bali prívlastky, ako šťastný a 
veselý, pekný a bohatý a tak 
podobne. Ale len čo vyšli no-
viny v novom roku, už tí istí ľu-
dia dostali nádielku v podo-
be, ktorá ich prebudila akoby 
do iného sveta. 
Média vedia ovplyvniť verejnú 
mienku. To je pravda, a prav-
dou je aj to, že sa im to čias-
točne darí. Lebo to, čo je na-
písané je napísané, to je ako 
s tou pohľadnicou. SMS-ka sa 
dá totiž vymazať. A stratí sa 
ako televízny obraz, či slovo 
v rádiu. A printové média ve-
selo kŕmili do Troch Kráľov aj 
po nich čitateľov tak, že tie 
SMS-ky im naozaj vygumova-

li aj zo spomienok. Hlavne tie 
prívlastky. Načo je to dobré, 
to nikto nevie, čomu to slúži, 
tiež nevedno. Oháňať sa kon-
trolnou funkciou, či informa-
tívnou funkciou, znie síce cel-
kom pekne, ale preháňať to 
ad absurdum už pekné nie je. 
Ale na druhej strane všetko 
zlé je na niečo dobré. 
Niekedy je človek povďačný 
nepriateľom, lebo zo všetkých 
šípov, čo po ňom vystrelili mu 
narástli brká. z kameňov, kto-
ré po ňom hodili, si môže po-
staviť múr okolo svojej záhra-
dy, či okolo vinice. zhnitými 
jablkami, ktoré po ňom há-
džu, si môže pohnojiť vinič, 
alebo mladú jabloň. A z jedov 
a otravy si môžu vyrobiť posil-
ňujúce a utišujúce prostried-
ky. zlý obracia všetko na zlé. 
Aj to, čo prišlo v podobe naj-
lepšieho úmyslu. Ale aj ten, 

čo chce dobro, nikdy nedo-
siahne dokonalé dobro, nech 
by bol nadmieru statočný. 
Ono je to už tak na svete. Po-
pularita sa odpláca antipatiou 
a psou zbesilosťou. So zámer-
nou zlomyseľnosťou našich 
blížnych treba vždy rátať. Tre-
ba vždy rátať s tým (nech sa 
urobí čokoľvek, nech sa vraví 
čokoľvek, nech sa napíše čo-
koľvek), že príde nespravodli-
vé obvinenie, že ťa budú trhať 
a hyenizovať ako divú zver. 
Ľudská ničomnosť sa vyží-
va ľahšie v osočovaní, ako vo 
chvále. Slávny Seneca to po-
vedal lakonicky: NEŠťASTNI-
cI, ČI ASI cHÁPETE, žE MÁTE 
VäČŠÍ HLAD AKO žALÚDOK? 
Aj napriek tomu si treba pop-
riať šťastný a veselý nový rok. 
Myslím si, že ani Bohom by sa 
to inak nepáčilo. 

DUŠAN KONČEK

opozícia bude znova 
odvolávať premiéra
Roberta Fica treba odvolať zas a zas. Hlavne pre 
tie plynárne, kde sa objavili isté sumy, ktoré vyso-
ké a veru aj nelogické. Keby ktosi napísal knihu: 
Ako Slováci prišli o peniaze za osem rokov vlády 
M. Dzurindu, bola by to určite čítaná kniha a čítala 
by sa aj s 19 percentnou daňou. Nie všetci Slová-
ci však za tento čas prišli o peniaze, ony sa u nie-
ktorých zrejme aj objavili. Aj z tých miliónov ply-
nárenských. Ale aj v prípade ďalších všakovakých 
poradcovských gulášov, ktorými opíjala Dzurindo-
va vláda občanov. Ešteže ich tak opila, že aj vy-
triezveli.  dk

šťaStNý a veSelý

Zdá sa, že poslanie viace-
rých hypermoderných ozna-
movacích prostriedkov a 
najnovších informačných 
technológií už dávnejšie so 
značným predstihom výstiž-
ne charakterizovala ľudová 
múdrosť vložená do poetic-
kej sentencie: „Keď vtáčka 
lapajú, pekne mu spievajú.“
Bez ohľadu na súčasný bon-
tón azda treba otvorene kon-
štatovať, že 

MNOHé NeZáVISLé, 
slobodné a objektívne médiá 
rutinne a celkom profesionál-
ne plnia funkciu starej známej 
propagandy, ktorá sa akosi ne-
dokáže úplne a bezo zvyšku 
zneviditeľniť v prevlekoch do 
obligátneho demokratického 
slovníka a povinných liberál-
nych frazeologických panelov. 
Rovnako musíme – akokoľ-
vek zarmútene a skrúšene 
– pripustiť, že propaganda 
nie je výraz zo spoločenské-
ho šrotu alebo z vyradených 

psychologických arzená-
lov, ale významný front taj-
nej vojny, ktorá kontinuálne 
sprevádza ľudstvo už niekoľ-
ko tisícročí.
Napokon je fakt, že propagan-
du spravidla u nás realizujú ľu-
dia s osobnými či 

RODINNýMI TRADíCIAMI 
spätí s jej predpotopejšími, 
teda predprevratovými forma-
mi. Poprední predstavitelia 
viacgeneračných propagan-
distických dynastií s entuziaz-
mom dvíhajú svoje vždy dob-
re finančne namastené perá 
aj na počesť megačlánkov gi-
gantických svetových obchod-
ných spoločností etablova-
ných na našom území.
S dojatím v tejto súvislosti vy-
jadrujú presvedčenie, že otvo-
rením obchodných priestorov 
s rozlohou niekoľkých stoviek 
štvorcových metrov sa zača-
la definitívna premena plané-
ty Zem na jediný hypermarket. 
Pravdaže, nepochybujú, že je 

to výlučne v prospech všet-
kých pozemšťanov, čiže ku-
pujúcich, ktorých život sa tak 
opäť stáva hodnotnejším, ľud-
skejším a iste aj zdvorilejším.
Ako však vlastne vyzerajú kul-
tové či obradné miesta preda-
ja a nákupu? Azda stačí tele-
grafická odpoveď na rečnícku 
otázku. Neochota, neprítom-
nosť a neinformovanosť per-
sonálu. Sústavná 

ABSeNCIA HĽADANéHO 
sortimentu. Zarážajúca nekva-
lita tovaru (umelohmotné ode-
vy s drevenou hebkosťou ma-
teriálu, zelené rozkladajúce sa 
mäsové výrobky) a podobne.
Nuž zaželajme pokračova-
teľom nekritického démona 
súhlasu, aby naďalej úspeš-
ne a neúnavne opakovali 
nadšené komentáre na mar-
go skutočnosti, že sme sa –
a si naozaj nezvratne – ocitli 
v reťaziach obchodných re-
ťazcov. 

PAVOL JANÍK

démon súhlasu dnes
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Rakúsky kancelár a zároveň minister športu Alfred Gusenbauer pó-
zuje s maskotom futbalových Me 2008. Bude to významná udalosť 
športového roka.

netrápte mesíka
Víťazom Turné štyroch mostíkov sa 
stal po piaty raz Fín Janne Ahonen. 
Čo však z toho, keď náš jediný zá-
stupca Martin Mesík (28) sa ani raz 
nedostal cez kvalifikáciu do finálo-
vého kola a vždy končil medzi po-
slednými. Dokonca počas doterajšej 
sezóny sa nepresadil ani raz vo Sve-
tovom pohári. Načo ho funkcionári a 
tréneri trápite? Z juniorského talentu 
neostalo nič a chlapec, ktorý má zlé 
postavenie, slabý odraz, malú rých-
losť v stope, nijakú dĺžku a slabý štýl 
sa iba potáca, hoci už dlhé roky bráz-
di svet po mostíkoch od Japonska po 
Severný pól. Načo je dobré chlapca 
trápiť a nepriznať, že skokanov nemá-
me a plytvanie peniazmi v nedôstoj-
ných podmienkach je nanič. Prvý to, 
zdá sa, pochopil jeho tréner P. Sch-
lank, keď ohlásil abdikáciu. Mesíko-
vé (ne)skoky totiž neprinášajú nikomu 
nijaký úžitok. 

budú Zoh v mníchove?
Neďaleký Mníchov by chcel byť uspo-
riadateľom zimných olympijských hier 
2018. Dostal súhlas vlády i Nemec-
kého olympijského výboru, aby sa 
prihlásil. Ak by sa to podarilo, súťaže 
by boli v bavorskej metropole (hokej 
a krasokorčuľovanie), Garmisch-Par-
tenkirchen by privítal lyžiarov, Scho-
enau bobistov, sánkarov a skeleto-
nistov. Ako je známe, Mníchov bol 
organizátorom Olympijských hier 
roku 1972 a ak by sa mu nový zá-
mer podaril aj teraz, stal by sa pr-
vým mestom vôbec, ktoré bolo uspo-
riadateľom letných aj zimných hier. 
Kandidatúru na ten istý rok už ozná-
mil aj Pjongčang z Južnej Kórei. Ešte 
je však čas, aby sa prihlásili aj ďalšie 
mestá. MOV vyberie víťazné mesto a 
štát až roku 2011. 

cyklisti do lamača
Možnosť postaviť niekde nový kry-
tý cyklistický štadión za stratený na 
Tehelnom poli v Bratislave sa opäť 
zmenila. Najnovšie dostali cyklisti 
lukratívne miesto v Lamači, hneď na-
proti zimnému štadiónu. Poslanci tej-
to časti už odsúhlasili dlhodobý pre-
nájom. Cyklisti nemajú dosť peňazí 
a tak berú do tandemu atlétov, kto-
rý by mali v objekte atletickú dráhu. 
Ba aj miestnych futbalistov. Možnosť 
dostanú aj ďalší možní investori. Stav-
ba by mala stáť okolo 300 miliónov 
korún. Robia sa už projekty a stavať 
by sa mohlo začať na prelome toh-
to roka, v lete. Predsavzatia vyzerajú 
nádejne a ľútosť za starým štadiónom 
by nemusela byť v prípade realizácie 
nových plánov taká veľká. Bratislava 
by takto získala ďalší pekný a prak-
ticky všešportový objekt, kde by boli 
hlavnými pánmi cyklisti. 

Škrtel je bomba
Je to priam neuveriteľné. Veľký, sláv-
ny a bohatý futbalový klub z kolísky 
futbalu, Liverpool FC, získal do svo-
jich radov nášho mladého stredného 
obrancu Martina Škrtela, ešte len 23-
ročného stopéra zo Zenitu Petroh-
rad, majstra Ruska, slovenského re-
prezentanta a najlepšieho hráča SR 
2007 i majstra Ruska. Odchovala ho 
Prievidza, hral potom doma za Tren-
čín. Vyhliadol si ho tréner Benitez a 
klub bol ochotný za neho vyplatiť 10 
miliónov eur, teda viac než 350 mili-
ónov korún, čomu nedokázali odolať 
ani bohatí Rusi, ktorí sa ho nehodla-
li zbaviť. Ide o tretí najväčší prestup v 
slovenskej histórii futbalu, až tak vy-
soko ocenili anglickí odborníci talent 
nášho hráča. Rodák z Ráztočna robí 
skvelú kariéru, nie je ešte vyzretým 
esom, ale Liverpool mu verí a naši 
priaznivci sa pridávajú. 

Stranu pripravil IGOR MRÁz

o Z v e n y

Vyznamenanie
Slovenský olympijský výbor pripravil 
na sklonku minulého roka v Zrkadlo-
vej sieni Primicialného paláca v Brati-
slave neobyčajne milú slávnosť. Kona-
la sa pri príležitosti 15. výročia trvania 
SOV. Za tento čas získali slovenskí 
športovci na OH a ZOH 15 medai-
lí čo je na malý štát pekný výsledok. 
Na slávnosti sa zúčastnilo veľa vzác-
nych hostí na čele s viceprezidentom 
MOV Thomasom Bachom, či bývalým 
žŕďkarom Seregejom Bubkom, čle-
nom exekutívy MOV. Prítomní boli aj 
viacerí predsedovia spriatelených ná-
rodných olympijských výborov. Pri tej-
to príležitosti dostal medzi inými jedi-
né novinárske vyznamenanie SOV, 
po bronzových Olympijských kru-
hoch aj Cenu Mira Procházku 2007 
známy športový publicista a spiso-
vateľ, účastník viacerých OH a ZOH 
PhDr. Igor Mráz (na obr.) za celo-
životú publikačnú propagáciu špor-
tu a olympijských myšlienok a najmä 
za knihu o olympionikoch PRESLÁVI-
LI SLOVENSKO. Igor Mráz je známy 
ako popredný športový redaktor Sme-
ny, Pravdy, ako šéfredaktor Športu i 
redaktor Tipu. Čitatelia Slovenského 
rozhľadu ho dobre poznajú z našej 
športovej strany, ktorú prakticky od 
začiatku úspešne pripravuje. Za re-
dakciu k peknému vyznamenaniu bla-
hoželáme.  (redakcia) 

Je to presne tak. My, združenie nezávislých fa-
núšikov, hľadáme trénera pre futbalové repre-
zentačné mužstvo Slovenska. Narobilo nám totiž 
(to mužstvo aj s trénerom) toľko hanby, že sa na 
to nedá pozerať. chcete dôkazy? Bola to najhor-
šia zo siedmich kvalifikácií v samostatnom Slo-
vensku. Pred posledným zápasom bola naša „vý-
borná partia“ na šiestom mieste zo siedmich a 
až výkonom proti San Marínu „ktorý uspokojil“ 
sa posunulo na štvrtú priečku za Írsko a aj tak 
to bolo najhoršie. z dvanástich súbojov naši krá-
savci vyhrali len päť, vybojovali 16 bodov, kým 
postupujúci Česi 29 a Nemci 27! V našej sieti 
bolo 23 lôpt. „Vyvolení“ neprekonali ani jedné-
ho zo silných súperov doma či vonku a výkony 
proti Írsku a Walesu doma boli zahanbujúce, hra 
v porovnaní s víťazmi biedna. Slováci, ktorí vraj 
majú veľké umenie v nohách, majú iba vykrad-
nuté hlavy, ináč by to bolo v poriadku. A tentoraz 
ich bolo štyridsať. FIFA im to zrátala a nečudo, 
že SR je po dva a pol roku až v druhej päťdesiat-
ke štátov, na 53. priečke. Dôkazov slabosti a ne-
umenia je aj viac a tak sa môžeme len čudovať, 
že Vengloš, Jankech, Jurkemik, Adamec či Galis 
museli odísť prakticky po jednom väčšom výbu-
chu, či sami odišli vidiac biedu svojich ovečiek. A 
teraz Ján Kocian po najmenej tucte hrúbok ostá-
va. Kde je tu božia spravodlivosť? 
Vravíte, že načo hľadáme trénera, keď súčasný do-
stal od SFZ uspokojivé vysvedčenie? Nuž, istota je 
istota. Ani Kocian nebude pri týchto tzv. perspektív-
nych čarodejníkoch do smrti, nuž ak trénera nájde-
me, bude zatiaľ v šuplíku ako čakateľ. Potom ho vy-
tiahneme a pôjdeme ku krajším zajtrajškom hneď, 
ako postupujúci. Verte nám však, pri výbere budeme 
prísny a svoje požiadavky vám aj hneď pri ponúknu-
tom plate 200 000 Sk mesačne predložíme. 
  Hľadáme teda trénera s eurolicenciou, ktorý bude 
musieť hneď pri nástupe sľúbiť, že má v hlave jasno 
a vybuduje si v nej predstavu o tom, aká je základná 
zostava Slovenska a kto sú do nej rovnocenní náh-
radníci na jednotlivé posty. Ďalej určí, akým spôso-
bom, rozostavením či systémom bude mužstvo hrať a 
oznámi to verejnosti. A že sa nebude spoliehať na vi-

deozáznamy hry súperov, ale na vlastnú silu. Bude si 
musieť uvedomiť, že slovenskí hráči nie sú univerzá-
li, lebo každý je aj tak v mužstve len pre jednu dob-
rú vlastnosť. Nový tréner bude musieť odprísahať, že 
k číslu 50 reprezentantov za rok sa pod trestom zba-
venia funkcie i platu ani nepriblíži.
Nový tréner akého hľadáme bude musieť, aj keď s 
lupou, nájsť dvoch brankárov, schopných reprezen-
tačne chytať podľa vzoru Schrojfa, Vencela, Sema-
na, Švajlena, Kéketiho a im podobných, pričom naši 
súčasní z roku 2007 budú slúžiť iba ako odstrašujúce 
príklady. O obrane platí to isté čo o brankároch. Áno, 
Škrteľ i Ďurica i ich náhradníci môžu mať perspektívu, 
no Popluhárovi, Vičanovi, Markovi, Horváthovi, Hoj-
síkovi či Jarábkovi a ďalším predchodcom môžu, s 
prepáčením, zatiaľ nosiť iba kopačky. Podobne je to 
aj s krajnými obrancami. Nie sú to nijakí Pivarníkov-
ci, Dobiášovci, Gohgovci, Urbanovci. Iba učni, kto-
rí sa sotva prispôsobujú modernému futbalu, obran-
nej istote a súčasným trendom. Počet gólov (23) v 
reprezentačných sieťach ich usvedčuje. Také je vy-
svedčenie ich hry a úspešnosti i perspektív. To bude 
musieť nový tréner zmeniť. Veď títo obrancovia do-
kázali aj všetci štyria v jednej akcii urobiť chyby, kým 
dostali gól.
Nový tréner, ktorého vyberieme, bude musieť po-
rozmýšľať ako je možné, že voľakedy dvojčlen-
né tandemy napr. Kuna-Hrušecký, Hrdlička-Jokl, 
Buberník-Bajza či v reprezentácii Pluskal-Maso-
pust stačili zásobovať aj päťčlenné útoky, dirigo-
vať hru, ba i góly dávať a dnes to nedokáže ani 
päť profesionálov v jednom rade. O hľadaní útoč-
níkov je škoda reči. Kde sú a kedy budú naši bý-
valí stovkári z ligy a úspešní aj z reprezentácie? 
Kde je nový Masný, Čapkovič, Adamec? Naši sú-
časní „kanonieri“ dali v dvanástich zápasoch naj-
viac tri góly, aj to Čech a Škrteľ, teda obrancovia. 
Akých teda máme útočníkov na čela s Vittekom, 
Mintálom, Hološkom, Šestákom? Takto to ďalej 
nemôže ísť.
A všeličo iné budeme ešte od nového trénera čakať 
a žiadať. Napríklad aby rozhodne pohol s rebríčka-
mi UEFA a FIFA, veď sme na 41. a 53. priečke. Hoci 
sme boli roku 1997 sedemnásty. Kto to kedy videl, 

aby sme si s Čechmi či Nemcami, ba aj s Walesan-
mi a Írmi narobili v kvalifikácii toľko hanby? Veď mi ne-
máme ani jedinú európsku osobnosť, ani nijaký víťaz-
ný štýl. Márne by sme hľadali vodcovskú osobnosť, 
populárne eso, uznávaného a uctievaného reprezen-
tanta. Kto vie kopnúť do lopty, reprezentuje. Aj futba-
lový prezident povedal, že rok 2007 bol neúspešný, 
aj „starý“ tréner priznal, že hráči nesplnili očakávania 
a mužstvo doplácalo na chyby. Inak povedané, neve-
delo hrať na potrebnej úrovni. Neorganizácia, chaos, 
alibizmus, nedisciplína, nestabilná jedenástka, nejas-
ný štýl hry, to sa opakovalo vo väčšine komentárov. 
Fakty sú totiž hrozné. Najhoršie za 15 rokov. Sloven-
sko stratilo v Európe akýkoľvek krediť, nikde ho nebe-
rú vážne, veď je vo štvrtom koši. Neslobodno už ďalej 
skúšať, perspektíva sa nebuduje v reprezentácii. Tre-
ba sa zhodnúť, čo je to moderná, efektívna a víťazná 
hra. S jediným (ne) vysynutým útočníkom, so slabý-
mi brankármi a obranou, bez moderných záložníkov a 
dirigentov i zakončovateľov, s útočným poňatím kraj-
ných obrancov i záložníkov rozhodne nikto neuspeje. 
Slovenský reprezentačný futbalový rok 2007 nepote-
šil nikoho, dokonca ani samotných trénerov a hráčov. 
Dorasteneckých chýb boli desiatky, predchádzajúci 
tréneri za ne odchádzali, no Kocian dostal výnimku. A 
viete prečo? Lebo nemá alternatívu, lepšieho nemá-
me. Azda sa ju práve nám podarí nájsť a budeme mať 
nového lodivoda. Formuláre sú na SFZ, tréneri hláste 
sa. Najmä tí, ktorí máte odvahu. Veď ako televízni ko-
mentátori ste sa viacerí ukázali ako múdri vševedi.
Tvrdí niekto, že s takými požiadavkami, aké 
máme, trénera nenájdeme? Aj to sa môže stať. V 
takom príprade však nabudúce vypíšeme inzerát 
aj na celé slovenské mužstvo a hrať budú môcť 
len tí, čo vedia o futbale aspoň základnú abece-
du. A keď by sa ani to nepodarilo, pod Sloven-
skom je ešte piaty kôš, tam sa budeme medzi 
Estónskom, Azerbajdžanom, cyprusom, Albán-
skom, Arménskom, Kazachstanom, Faerskými 
ostrovmi, Luxemburskom, Čiernou Horou, An-
dorrou a našimi známymi z Lichtenštajnska a 
San Marína zrejme celkom dobre cítiť. To si mys-
líme my zo združenia nezávislých fanúšikov Slo-
venska, ktorí sme tento inzerát zaplatili.

inZerát: hľadáme trénera reprezentácie

Udalosťami športového roka budú Olympijské hry a futbalové Majstrovstvá Európy

šport nebude mať viac

Ďalšie prostriedky sú plánované z 
Úradu vlády SR a to 60 miliónov ko-
rún najmä na podporu mládeže. Nie-
čo pridá Ministerstvo obrany SR, asi 
80 miliónov, niečo Ministerstvo finan-
cií SR, asi 9 miliónov. Niečo azda 
vytiahne, ako v minulosti, predse-
da vlády SR R. Fico zo svojej rezer-
vy a o niečo sa pričinia regióny sa-
motné. Športové hnutie sa ozýva, že 
v porovnaní s okolitými či podobnými 
štátmi je to stále málo a šport môže 
stratiť úplne krok so svetom. Vláda 
si zlý stav uvedomuje, ale nenachá-
dza stále spôsob, ako športu pridať. 
Rezort financií stále nie je ochotný 

nájsť prostriedky na zvýšenie a nevie 
sa dohodnúť s Ministerstvom škol-
stva SR. Ani nový zákon zrejme ne-
bude veľa o navýšení prostriedkov 
pre šport hovoriť. Ten sa bude musieť 
opäť uskromňovať.
Najviac šumu v roku bude zrejme 
okolo olympijských hier. Vrchnosť na 
SOV by chcela, aby bolo aspoň toľ-
ko medailí ako bolo v Aténach. To ne-
bude ľahké. Ráta sa s 5-6 medailami 
a desiatimi umiesteniami do 8. mies-
ta. Najmä vo vodnom slalome, rých-
lostnej kanoistike, športovej streľbe, 
plávaní a džude. Teda nič nové, všet-
ko starí známi. Isté je už teraz, že do 

Pekingu pôjde jedna z najmenších 
slovenských výprav. Ubúda totiž kan-
didátov a ani prostriedky poskytnuté 
na prípravu jestvujúcich nepokrývajú 
často náklady na takú prípravu, ktorá 
je porovnateľná s prípravou zahranič-
ných súperov. A máme iba zo pätnásť 
športovcov, ktorý dosahujú medziná-
rodnú úroveň a sú vo svetovej špičke. 
Do Pekingu má ísť asi 55 športovcov. 
Z nich si už miestenky zabezpečilo 
26 a ďalší budú mať ešte možnosť. 
SOV by rád poslal na OH aj nádej-
ných mladých športovcov do 23 ro-
kov, no nemá ich, azda len okrem zo-
pár atlétov a plavcov. Tak sme na tom 
biedne. Preto stojí pred športovým 
hnutím úloha hľadať z priemernosti 
východiská. A nezabúdať, že najmä 
spoločnosť by mala pripravovať pod-
mienky pre športovanie, detmi po-
čnúc. V súčasnom systému totiž klu-
by, školy, či iba rodičia veľa nezmôžu 
pri hľadaní talentov. Ak by všetko os-
talo po starom, bilancia roku 2008 
by mohla byť veľmi smutná a to si nik-
to neželá.

Udalosťami športového roka 2008 bude olympiáda v Číne a futbalové 
ME v Rakúsku a Švajčiarsku. Podujatí však bude oveľa viac, aj na Slo-
vensku. život ide ďalej, ba stále je pestrejší. Futbalové ME Slovensko 
veľmi nezaujímajú, pretože naši sa opäť nikam neprebojovali, ale sta-
rostí bude aj tak dosť. Športovú rodinu zaujíma, či dostane šport tento 
rok trochu viac peňazí, pretože, tie sú stále až na prvom mieste. Uka-
zuje sa však, že nový zákon o športe zrejme konečne vznikne a schvá-
lia ho, ale ani ten viac peňazí podľa všetkého nezaručí. zo štátneho 
rozpočtu SR pôjdu finančné prostriedky opäť najmä z kapitoly Minis-
terstva školstva SR. Mala by to byť miliarda a jedenásť miliónov Sk. Je 
to len 0,266 percenta z ročného štátneho rozpočtu.

rely dakar skrachovala?
Takú správu veru nikto nečakal. Jubilejný 30. ročník poplárnej súťaže museli or-
ganizátori Rely Dakar zrušiť len zopár hodín pred štartom v Lisabone za cenu mi-
liónových strát. Donútili ich k tomu hrozby teroristických útokov najmä z Mauritá-
nie. Teroristi teda zvíťazili nad športom a nič lepšie pre nich si ani nemohli želať. 
Je to pravda, z hľadiska bezpečnosti ľudí rozhodli organizátori správne. Porado-
vali sa však aj mnohí bojovníci za zákaz tejto nebezpečnej akcie, ktorá ide 6000 
km púšťou-nepúšťou za často neľudských podmienok po zaostalých štátoch. Do-
teraz totiž zahynulo pri týchto pieskových bojoch 53 účastníkov, na čele s ich za-
kladateľom Thierry Sabineom, ktorý roku 1986 havaroval nad traťou s vrtuľníkom. 
Vlani sa tu rozlúčil so životom doteraz posledný francúzsky motocyklista Eric Abi-
joux, keď po havárii zomrel na zlyhanie srdca.V nebezpečenstve už bol aj náš Ja-
roslav Katriňák, ktorého našťasie našli záchrancovia. On aj jeho dvaja kolegovia 
(Jakeš a Figura) sa museli tiež vrátiť. Viacerí odporcovia rely považovali súťaž nie-
len za nebezpečnú, ale aj za vrchol cynizmu a označili ju za gigantickú prehliad-
ku sily a bohatstva po území štátov, kde umierajú ľudia hladom a smädom. A tí 
veru rev motorov veľmi nevítali, veď ani nevedeli o čo ide. Návrh zrušiť súťaž od-
porúčala organizátorom aj francúzska vláda a tá zrejme vedela a vie viac než my 
všetci doteraz. Preberalo sa veľa alternatív možnosti pokračovať, ale nijaká nebo-
la ani bezpečná, ani realizovateľná. A tak prišlo k nečakanému koncu a veľkým 
otáznikom, či to nie je definitívny koniec Dakaru a či a v akej forme ho ešte niekto 
vskriesi. Ak by sa tak aj nestalo, nielen teroristi, ale aj mnohí odporcovia motoriz-
mu v tejto forme by boli spokojní. Hazardovanie so životmi totiž nemá so športom 
nič spoločné, nech by boli ostatné pohnútky akéhoľvek. Možno teda povedať aj 
to, že zvíťazil zdravý rozum, hoci zanietení motoristi boli a sú šokovaní. Ich ročná 
príprava a zháňanie miliónov potrebných na štart vyšlo nazmar. Niektorým unikla 
aj tohtoročná sláva, ktorá bola vždy cenná, ale vždy nebezpečná a iba piesková.

Svetové rekordy sú atraktívne, priťa-
hujú na tribúny divákov a dostávajú 
ich do varu. Dlho sa potom o nich 
hovorí i píše, dostávajú miesta v rôz-
nych tabuľkách histórie a sú už aj 
výborne zaplatené. Podľa francúz-
skych vedcov sa však blíži ich ko-
niec. Prišli na to tak, že zanalizovali 
3260 svetových rekordov od prvých 
OH, najmä v olympijských športoch. 
Dokonca svoje predpovede spres-
nili, že už roku 2O27 sa bude ro-
diť iba polovica zo súčasných rekor-

dov a do roku 2060 úplne vymiznú. 
Ľudské možnosti totiž nie sú nevy-
čerpateľné, aj keď sa stále mení k 
lepšiemu oblečenie športovcov, vý-
zbroj i výstroj, sú nové štadióny i 
dráhy, lepšia životospráva aj tech-
nika s vedou a podobne. Inštutút 
telovýchovy vo francúzskom mes-
te Vincennes predpovedá, že napr. 
svetový rekord v behu žien na 100 
m za 10,49 sek. je už teraz nepre-
konateľný. Nastal teda skutočne za-
čiatok konca svetových rekordov? 

Vraj to fyziologické limity ľudského 
tela signalizujú. Zrejme sa pritom 
ráta aj s tým, že doping vymizne, 
keďže jeho kontroly budú dokona-
lejšie a prísnejšie. Športovci sa teda 
budú môcť spoliehať iba možnosti 
svojho tela a tie sú skutočne obme-
dzené. Uvidíme, aká bude pravda. 
Najväčšie možnosti ešte niečo zlep-
šiť sú vraj najmä v plávaní a v sko-
ku o žrdi žien. Uvidíme už tento rok, 
čo na to povedia výkony  na olympij-
ských  hrách v Pekingu.

vymiznú už športové rekordy?


