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V Ruskej federácii sa skončili 
v priebehu štvrťroka druhé voľ-
by. V nich sa sformovalo nové 
politické rozloženie síl a nová 
politická štruktúra. V decem-
brových voľbách v roku 2007 
vládna strana Zjednotené Rus-
ko potvrdila dominujúce posta-
venie. Zlikvidovala možnú ľavi-
covú konkurenčnú platformu v 
podobe komunistickej strany. 
Zároveň do parlamentu sa ne-
dostali už druhé volebné obdo-
bie opozičné politické strany Ja-
bloko a SPS a ich najznámejšie 
osobnosti. V prezidentských voľ-
bách v marci 2008 sa opäť uká-
zalo, že voliči komunistickej stra-
ny síce podporili asi 20 miliónmi 
hlasov predsedu KSRF G. Zjuga-
nova, ale tradičný takzvaný čer-
vený pás – oblasti, kde pravidel-
ne víťazila kandidátka komunistov 
- je definitívne zlikvidovaný. V pros-
pech vládneho Zjednoteného Rus-
ka. Mechanizmus ako sa to všetko 
zbehlo a nastali dnešné pomery v 
Rusku sú hodné osobitnej štúdie.

Výsledky prezidentských volieb sú 
známe – najväčší počet hlasov, re-
kordných vyše 70 percent, dostal 
Dmitrij Anatolevič Medvedev, kan-
didát vládnej strany Zjednotené 
Rusko. Ako podpredseda vlády mal 
prirodzenú výhodu v celej predvo-
lebnej kampani v prístupe do mé-
dií. Takisto mal z funkcie vyplývajú-
ce administratívne výhody. Avšak 
hlavnou a mimoriadnou výhodou 
pre D. Medvedeva bolo, že 17. de-
cembra oznámil jeho kandidatúru a 
podporu prezident V. Putin. Ten je 
nepochybne najpopulárnejším rus-
kým politikom posledných čias. 
Predvolebná kampaň bola teda veľ-
mi krátka, medzi jej osobitosti pat-
rí zákonodarstvo – každý, koho ne-
kandiduje parlamentná politická 
strana, musí získať na svoju podpo-
ru dva milióny hlasov rovnomerne 
po celej federácii. To sa paradox-
ne v krátkom čase podarilo dovte-
dy neznámemu politikovi, predtým 

poradcovi politických strán Andre-
jovi Bogdanovovi, ktorý vo voľbách 
získal potom horko-ťažko nece-
lý jeden milión hlasov. Podľa kon-
troly ústrednej volebnej komisie 
sa to však nepodarilo kandidáto-
vi zjednotenej protiputinskej opo-
zície, bývalému predsedovi vlády 
v prvom období prezidenta V. Pu-
tina, Michailovi Kasjanovovi. Po 
voľbách sa ukázalo, že opozič-
ný volebný potenciách je okolo 
jednej tretiny potencionálnych 
109 miliónov voličov.
Dmitrij Medvedev vo víťaznú voleb-
nú noc konštatoval, že jeho voličs-
ká podpora predstavuje dve tretiny 
voličov. Zároveň vyhlásil, že bude 
rešpektovať aj návrhy a program 
iných, lebo vysoký počet ľudí kto-
rí za neho nehlasovali ukazuje jas-
ne - nie všetko vo vládnom prog-
rame sa zhoduje so želaním celej 
spoločnosti. Sú veci vo vládnom 
programe, ktoré v spoločnosti ne-
nachádzajú konsens, zhodu pove-
dal D. Medvedev.

Pokračovanie na 3. strane

V opozícii to začína byť ve-
selé. V SDKÚ sa zrazu ob-
javili poslanci NR SR, ktorí 
otvorene kritizujú Mikuláša 
Dzurindu za nepodporenie 
Lisabonskej zmluvy. Hovoria 
o nedemokratických prakti-
kách v strane. A je jedno, či 
Juraj Liška bol podnikateľ, 
alebo sa priatelí s podnika-
teľmi, ako sa snaží celú re-
béliu tutlať Dzurinda. Tu ide 
o dokumentárnu hodnotu 
Liškom pomenovaných fak-
tov. Raz v SDKÚ mali odsú-
hlasené, že podporia v par-
lamente Lisabonskú zmluvu, 
ale Dzurinda všetko zmenil 
sám a nedemokraticky.
Zatiaľ v KDH prežívajú priam 
neznesiteľné otrasy po od-
chode otcov – zakladateľov 
tohto subjektu, k akým patrili 
František Mikloško či Vladimír 
Palko. Kresťanskí demokra-
ti sú teraz rozhádaní až hrôza. 
Čosi podobné možno očaká-
vať aj v SMK. Už to zrazu nie 
je len skupinka poslancov oko-
lo Zsolta Simona, ktorá mala v 
opozícii problém nepodporiť 
Lisabonskú zmluvu, ale črta-
jú sa nespokojenci aj z radov 
iných politických subjektov. 
A kým Mikloško s Palkom sú 
skôr nezmeniteľní oportunis-
ti ako konštruktívne uvažujúci 
opoziční politici, jedno je isté 
– súčasné opozičné strany ne-
dokážu v opozícii obstáť.
Je teda celkom možné, že tak 
ako KDH sa začne na politic-
kom nebi strácať aj Dzurindo-
va SDKÚ. Pritom v oboch tých-
to politických subjektoch bolo 
dosť politikov, ktorí sa vysmie-
vali iným, ak im odchádzali po-
litici zo straníckeho košiara. 
Teraz si majú možnosť na vlast-
nej koži vyskúšať, čo to zname-
ná obstáť pred vlastnými vo-
ličmi v opozičnom postavení. 
Dzurinda svoju stranu zakladal 
podľa ruského vzoru – zhora 
v pozícii, keď bol predsedom 
vlády a priberal rôznych minis-
trov. Nevznikla ako skutočné 
ľudové hnutie. A zhora sa teda 
môže aj rozpadnúť. V prípa-
de KDH ide o iný proces. Táto 
strana stráca totiž svoj zmysel. 
Bola proti vzniku štátu a teda 
logicky v čase 15. výročia jeho 
existencie už zjavne nemá čo 
voličom ponúknuť. Pohyby v 
opozícii sú teda skutočne dob-
rými správami. Konečne od-
chádzajú nezmieriteľní do za-
budnutia.

PoHľAD Z MoSKVy NA PReZiDeNTSKé Voľby

D. Medvedev muž novej generácie

STANiSLAV HÁbeR

DUŠAN D. KeRNÝ

Nezmieriteľní

Predstavitelia strany SMER-SD Robert Fico, Robert Kaliňák a Vladimír Maňka na javisku Divadla Jonáša Záborské-
ho v Prešove počas osláv Medzinárodného dňa žien. Foto: Milan ORSZágh

Daniel Lipšic sa vyhráža, že ak sa opozícii nepodarí vytvoriť reálnu 
alternatívu voči súčasnej vládnej koalícii, tak nebude v roku 2010 
kandidovať v parlamentných voľbách. Táto vyhrážka je však v sku-
točnosti málo reálna rovnako, ako všetky kroky, ktoré Lipšic navrhu-
je v opozícii urobiť. Prečo je tomu tak, je jednoduché. Čo je to, ak sa 
nepodarí vytvoriť reálnu alternatívu, vie len Lipšic. Pritom je celkom 
možné, že ako človek bytostne v politike spätý s názormi svojich spo-
lusúputníkov, ktorí opustili rady KDH v nedávnych dňoch, nedostane 
už v materskej strane ani dôveru, aby kandidoval do parlamentu.
 V KDH majú bývalých politikov Vladimíra Palka, či Františka Mikloška za mi-
nulosť. Ak sa k nim chce pridať aj Lipšic, je to len dobrá správa. Nakoniec 
možno si to myslia aj v ostatných opozičných subjektoch, veď Lipšicove ná-
vrhy na vytvorenie tieňovej vlády, či na podpisovanie záväzku, že nebudú po 
voľbách spolupracovať so súčasnými vládnymi stranami, sa všetky opozič-
né subjekty pozerajú skepticky. Je teda dobré, ak s takýmito návrhmi pri-
šiel práve Lipšic. Človek, ktorý v poslednej vláde Mikuláša Dzurindu zastá-
val post ministra spravodlivosti a nijakým spôsobom nezaujal, môže byť totiž 
aj pre samotnú opozíciu na príťaž.
 Materská strana ho možno rada pošle za Mikloškom a Palkom do minulos-
ti, kým SDKÚ si rada robí vlastnú politiku. Mikuláš Dzurinda sa už porátal s 
nespokojencom Jurajom Liškom a SMK má tradične osobitý program. Na-
vyše v situácii, keď nový predseda Pál Csáky sa viac zabáva provokovaním 
(ako naposledy s Viktorom Orbánom), než by sa zaujímal o také taľafatky 
ako je koncepčná práca v opozícii. Isté je, že ani voliči za Lipšicom plakať 
nebudú. Naopak, tí budú opozícii vďační ak mu vyhovejú, a už nebude na 
žiadnej kandidačnej listine figurovať jeho meno.

STANiSLAV HÁbeR

Dobrá správa

Tendenčná kriTika

Prvý marcový deň patril v Prešove ženám, Ro-
bertovi Ficovi a ďalším členom vedenia strany 
SMeR-SD. Ako po minulé roky, aj teraz oslávi-
li spoločne Medzinárodný deň žien, i keď tro-
chu s predstihom. Robert Fico, Pavol Paška, Ro-
bert Kaliňák a europoslanec Vladimír Maňka však dali 
mimochodom najavo, že na Slovensku je žien veľa. 
Podobný sviatok chcú prežiť aj s dámami v ďalších 
kútoch Slovenska, preto sa musia vybrať na ďalšie 
cesty. Vrelé prijatie sa však ušlo aj pani ministerke 
Viere Tomanovej, podpredsedovi NR SR Miroslavo-
vi Čížovi, poslancovi NR SR Stanislavovi Kubánekovi 
i predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Pet-
rovi Chudíkovi.
Padali vtipy i vážne slová, prevládal však obojstran-
ný optimizmus, radosť zo stretnutia a dobrá nálada. A 
tú umocnil aj ďalší Robo do tretice, teda Kazík, s ne-
starnúcou hviezdou slovenského speváckeho neba 

Marcelou Laiferovou. A keď chlapi so zástupkyňami 
žien súťažili v takých „rýdzo ženských disciplínach“, 
akými sú krájanie chleba a jeho natieranie na drobno 
posekanou cibuľkou či umelecké ozdobovanie torty 
šľahačkou, Prešovčanky dávali lídrom Smeru najavo 
svoje sympatie a radosť z ich prítomnosti. Vlastne, 
ony to dali najavo už dobrých 45 minút pred plánova-
ným začiatkom stretnutia, kedy nedočkavo oblieha-
li ešte zatvorené vchody do Veľkej sály Divadla Joná-
ša Záborského. Nakoniec aj Veľká sála bola priveľmi 
malá, keďže doslova praskala vo švíkoch a priazniv-
kyne Smeru využili aj na státie každý voľný centimeter 
plochy. Jednoducho, divadlo takýto nátresk ešte ne-
zažilo! Pred organizátormi budúcoročného stretnu-
tia teda stojí vážny problém, kde oslavy MDŽ v tom-
to krajskom meste usporiadať, aby sa ušlo na všetky 
Prešovčanky a Prešovčanov, pre ktorých sa Smer 
stal tou správnou voľbou... (mor)

Prešovčankám kvety od R. Fica

Slovenské ambície byť dôstojnou krajinou EÚ opozícia 
svojou deštrukčnou politikou marí od začiatku nového 
roka. Kým v ostatných krajinách je ratifikácia Lisabonskej 
zmluvy bezproblémová, tančeky opozície v parlamente 
spôsobili, že Slovensko je vnímané ako krajina s vnútro-
politickou nestabilitou. Najmä o toto išlo opozícii, ktorá si 
už nevedela rady s úspechmi koalície, ktorej predpove-
dala od začiatku krach. Podmieňovanie ratifikácie európ-
skej zmluvy obyčajným vnútroštátnym zákonom je naozaj 
problem, ktorý Slovensku nechýbal. Tieto obštrukcie však 
majú aj väčší dosah, dotýkajú sa nielen všeobecného vní-
mania Slovenska na európskej politickej scéne, ale majú 
vplyv aj na ďalšie rozhodnutia bruselu. Teraz bude Brusel 
oveľa pozornejšie hodnotiť a vnímať každý slovenský krok, 
vrátane kroku prijímania eura a kritérií pre jeho zavedenie. 
To, že si takto opozícia nasypala sama na hlavu popol jej 
neprekáža. Prostriedky svätia účel a účelom je za každú 

cenu okiadzať vlastnú krajinu. Tŕňom v oku je aj podpo-
ra vládnej koalície občanmi. Z jednoduchého dôvodu, so-
ciálny štát sa darí stavať pomaly, ale isto. Okrem toho tre-
ba vykresliť stranu SMeR-SD v klube socialistov inak ako 
sa skutočne javí a to je ďalší cieľ opozície. Vyzerá to tak, 
že márnosť nad márnosť, všetko je márnosť a nič sa im 
nepodarí dosiahnuť. Klub socialistov sa pozornejšie po-
zrel na situáciu a už sa nedal informovať len z druhej ruky. 
A tak celkom samozrejme 14. februára 2008 socialisti 
veľkou väčšinou hlasov obnovili kandidatúru SMER-u v ro-
dine socialistov. Slovensko-maďarská opozícia tento fakt 
prijala s veľkou nevôľou. Čo už s nimi... Celý tento kom-
plot voči vládnej koalícii a aj voči svojej krajine zo strany 
opozície hrozí poriadným fiaskom, z ktorého sa jednotlivé 
jej strany v budúcnosti nespamätajú. Ale vraví sa, že kto 
chce kam, pomôžme mu tam. 

DUŠAN KoNČeK

Deštrukčné hry

Problematická hodnotová orientácia politických strán, absencia 
prozápadného líderstva a to najmä tam, kde by malo byť výrazné – 
teda u prezidenta, vedenia vlády a parlamentu, mierne ochladzo-
vanie vzťahov s USA, obnova vzťahov s Ruskou federáciou, proble-
matizovaný vzťah k nevládnym organizáciám (celkovo je aktívnych 
vyše 7500), zneistenie menšín, maďarskej predovšetkým, absen-
cia strategických prístupov, posiľňovanie úlohy štátu, znepokoje-
nie obyvateľstva v situácii s príchodom eura, síce vysoká, ale kle-
sajúca úroveň hrdosti na vlastný štát, neúspech postupu vládnej 
moci utlmiť kritické hlasy politickej opozície, médií a predstavite-
ľov občianskej spoločnosti, expandujúci populizmus a nacionaliz-
mus vládnej koalície, ktorý sa nepodarilo zastaviť.
Takto sa dá parafrázovať časť hodnotenia uplynulého roka 

V PUbLiKÁcii SLoVeNSKo 2007.
Ide o analýzu prvého plného roku pôsobenia vládnej koalície. Autori 
uviedli 700 stranovú súhrnnú správu o stave spoločnosti, akože tvrdú, 
ale korektnú voči koaličnej vláde R. Fica. Pokiaľ ide o tvrdosť je to možno 
mierny výraz, pokiaľ ide o korektnosť iste bude naďalej predmetom roz-
dielnych názorov. V poradí jedenásta správa tohto druhu je tak vlastne je-
diným súhrnným a kontinuálnym popisom udalostí na Slovensku prístup-
ným v anglickej mutácii aj pre cudzincov. Na vypracovaní tohtoročnej 
štúdie sa zúčastnilo do 80 spolupracovníkov zo všetkých oblastí – 
správa má 23 častí. 
Autori sú známi z viac či menej dominantnej prezentácie tlačo-
vých a elektronických médií, či z vládnych úradov v minulosti. 
Toto je prvá správa na ktorej sa nezúčastnili autori, ktorí by v ne-
jakom zmysle boli členmi vlády či vládnej koalície. Správa má 
na titulnej strane obraz diaľnice s dominujúcim cestným valcom, 
ktorý má nápis HAMM. Valec sa dá vysvetliť aj ako symbol, aby 
Slovensko neriadili regulovčíci, konštatovali autori publikácie, 
ale symbol stojaceho valca je zrejmý. Vládna koalícia je podľa 
autorov vlastne 

ZLožeNÁ Z TVRDÝcH A MäKKÝcH PoPULiSToV.
Publikácia nebude síce slávnostne uvádzaná verejnosti ako za 
čias vlády M. Dzurindu, keď niektorí autori patrili do vládnych kru-
hov, nepochybne však bude vyvolávať reakcie, hoci jej uvedenie 
sa stretlo tentoraz z minimálnou pozornosťou médií. 
Prvým kritikom bol predseda vlády R. Fico. Jednoznačne odmietol publi-
káciu ako tendenčnú o. i. kvôli tomu, že jej zostavovatelia patrili do úzke-
ho okruhu bývalej vlády a autorský kolektív je viac či menej úzko prepo-
jený s bývalými vládnymi stranami, ich predstaviteľmi či s politikou, ktorú 
presadzovali. Z kategoricky formulovaného odmietnutia vyplýva, že pred-
seda vlády považuje publikáciu ako cielenú názorovú a analytickú plafor-
mu pre potreby opozície a jej politického zápasu. 

Pokračovanie na 2. strane

DUŠAN D. KeRNÝ
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Dokončenie z 1. strany
Paradoxne kritika predsedu vlády mala väčšiu a výraznej-
šiu publicitu ako informácie o publikácii samotnej. Tým 
tentoraz, napriek slabej propagácii a v podstate len zá-
ujmu tradičného okruhu, sa autorom a ich dielu dosta-
la oveľa širšia publicita. Kategorické stanoviská sú takto 
jednoznačne formulované po prvý raz nielen voči médi-
ám, ako doteraz, ale aj voči celej jednej skupine analy-
tikov a ich strešnej inštitúcii. Odmietavý postoj vlády k 
takto formulovanej kritike, ktorá sa chápe ako súčasť po-
litického zápasu, dospela k bodu, odkiaľ niet zrejme ná-
vratu – point of no return. Realistický pohľad na stav ná-
zorových rozdielov ukazuje, že tu asi niet priestoru na 
nijaký čo len 

oDMäK Vo VZťAHocH.
Hranice sú teraz jednoznačne určené. Toto ponímanie 
zrejme diktovalo premiérovi formu, ktorou publikáciu od-
mietol. ostáva len v oblasti dohadov, či okrem iného 
nejde aj – ako vždy na Slovensku – o pozadie. o to, 
čo verejnosť nevidí. Prácu rozsiahlej skupiny pod-
poril SPP, ktorého privatizácia je práve predmetom 
prehodnocovania vo vláde. Ale aj Západoslovenská 
energetika alebo U.S. Steel, či niektoré zahraničné 
zastupiteľstvá. Urobili tak však v rámci platných pra-
vidiel, i keď, pokiaľ ide o energetické podniky, de 
facto sa poskladali všetci jej zákazníci.
Je zrejmé, že publikácia bude tvoriť väčšmi podklad pre 
postup a formovanie názorov kritikov dnešného stavu pre 
opozíciu a zrejme aj pre médiá, ktoré len ťažko môžu 
siahnuť po inej podobnej štúdii. 
osamotený ostal jediný pokus Matice slovenskej 
spred šiestich rokov, ktorý inicioval politológ Roman 
Michelko. cenné sú štúdie politologického ústavu 
SAV či údaje a ročenka Štatistického úradu. celko-
vo sa však od vzniku SR nepodarilo vytvoriť alterna-
tívne, pluralistické a najmä 

KoNTiNUÁLNe HoDNoTeNie STAVU
spoločnosti na Slovensku. Trebárs aj faktograficky 
či systémovo konfrontačné vytváranie pohľadu na 
udalosti na Slovensku a najmä na ich európske či 
transatlantické súvislosti. 
V takejto situácii zostáva zopakovať, že autori správy sú aj 
pre médiá hlavnými a niekedy takmer výlučnými partner-
mi a tým aj nielen formovateľmi mediálnej verejnej mien-
ky, ale priamo autormi termínov či výrazových prostried-
kov. A naopak, štúdie využívajú výstupy z médií.

Kritickejšie naladení hodnotitelia by povedali, že do-
chádza až k inscenovaniu mediálnej verejnej mien-
ky. Na to však vždy musia byť dvaja. 
Realistickejší by skonštatovali, že istá výlučnosť frekven-
cie niektorých autorov v médiách je skôr kontraproduk-
tívna (napr. E. Syčákovej-Beblavej, či L. Trubíniovej). 
Faktom však je, že spoluautori Súhrnnej správy o stave 
spoločnosti Slovensko 2007 majú niekedy dominantný 
priestor aj vo verejnoprávnych médiách (napr. Juraj Hrab-
ko). V dnešnej 

RoZKoŠATeNoSTi KoMUNiKÁcie
a prejavu (vrátane médií ako sú blogy, vlastné weby, You-
Tube, nehovoriac už o internete ako celku) však tvoria ne-
zanedbateľnú časť názorov, ktoré formujú verejnú mienku 
a priamo, či nepriamo aj politiku SR a mienku o verejnos-
ti a politike v SR. Pre oponentov správy, tých, ktorí ju od-
mietajú alebo kritizujú, to môže byť pretrvávajúca výzva. 
Partnerský spor po jedenásťročnej kontinuite sa však už 
nedá dosiahnuť, alternatívy áno – a paradoxne by to mal 
byť aj záujem podporovateľov vládnej koalície.
Pokiaľ ide o budúcnosť – a budúcu správu o roku 
2008 - autori predpokladajú, že eurointegračný rá-
mec nedovolí rozvoj toho, čo na vládnej koalícii kriti-
zujú. Predpokladajú však, že tak súčasný prezident 
ako aj najväčšia vládna strana zvíťazia v budúcich 
prezidentských a parlamentných voľbách, a tak do 
konca desaťročia nepredpokladajú na čele Sloven-
ska zmenu. Hoci správa pripisuje marginalizáciu 
opozície postupu terajšej vládnej väčšiny – charak-
terizuje ju ako „teror väčšiny“ – autori nemôžu skryť 
vnútornú slabosť opozície. o to väčšmi sa však sú-
streďujú na najväčšiu vládnu stranu. Kritizujú „mý-
tus“ vytváraný médiami o drvivej podpore verejnos-
ti. Prieskumy verejnej mienky o podpore 45 % a viac 
sa týka len tých, ktorí by šli voliť, z celkovej populá-
cie je podpora „len“ vyše 30 percent. Reálne v ce-
lom obyvateľstve vláda nemá podporu takmer treti-
ny voličov. 
Pre ľahšiu orientáciu médií vydavateľ vyhotovil zo 700 
stranovej publikácie súhrn – iba ten samotný má 13 
strán. Je zrejmé, budú takí, čo sa neuspokoja s trinásť-
stránkovým výberom určeným pre rýchlu orientáciu mé-
dií a ich spravodajstva a publikácia nebude pre nich slúžiť 
ako príručka či návod. Odmietnutie publikácie a autorov 
predsedom najväčšej strany, ktorej sa predpovedá dlhý 
politický život, to ukazuje názorne. DUŠAN D. KeRNÝ

tenDenčná kritika Neprekonateľný rekordér
Poslanec Národnej rady SR Mikuláš Dzurinda patrí na 
slovenskej politickej scéne k takmer neprekonateľným 
rekordérom. Dlhodobo je najnedôveryhodnejším politi-
kom. Doslova rekordy lámal v čase, keď sedel v pomer-
ne nepevnom kresle predsedu vlády. V apríli 2002 pod-
ľa vtedajších výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý 
uskutočnila agentúra MVK, M. Dzurindovi nedôverovalo 
takmer 51 percent a v júli 2002 až 53 percent občanov. 
Treba dodať, že jeho vláde v júni 2002 nedôverovalo až 
78 percent občanov. Situácia sa nezmenila ani v terajšej 
etape. Vo februári 2008 bol pán Dzurinda na čele reb-
ríčka nedôveryhodných politikov. Neverilo mu až 43 per-
cent občanov. Napriek tomu je presvedčený, že práve on 
má právo rozhodovať o ich osudoch. Potvrdil to aj vylúče-
ním z SDKÚ-DS 14-tich signatárov výzvy NASTAL ČAS 
NA ZMeNU.  (jk)

V dňoch 1. až 8. februára realizoval Ústav pre výskum verejnej mien-
ky pri ŠÚ SR sociologický prieskum mapujúci volebné preferencie po-
litických strán pôsobiacich na Slovensku. Výberová vzorka predstavo-
vala 1072 respondentov vo veku 18 a viac rokov a kopírovala štruktúru 
dospelej populácie SR z pohľadu pohlavia, veku, národnosti, vzdela-
nia, veľkostných skupín obcí a krajov. Údaje sa zbierali prostredníctvom 
školených anketárov metódou štandardizovaných rozhovorov. Opýta-
ným občanom bola položená nasledujúca otázka: „Predstavte si, že by 
sa voľby do Národnej rady SR konali už teraz. Ktorú stranu, hnutie, ko-
alíciu by ste volili?“ 

SMER-SD zvyšuje náskok

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky realizované-
ho s mesačnou periodicitou, ktorý uskutočnil Ústav pre výskum verejnej 
mienky pri ŠÚ SR v dňoch 1. až 8. februára 2008 na vzorke 1072 ob-
čanov vo veku 18 a viac rokov. Výberový súbor respondentov bol repre-
zentatívny z hľadiska pohlavia, veku, národnosti, vzdelania, veľkostných 
skupín obcí a krajov. Respondenti na základe vlastnej úvahy, bez akej-
koľvek predlohy, mohli uviesť maximálne tri osobnosti slovenskej politic-
kej scény, ktoré majú v súčasnosti ich dôveru. Nasledujúca tabuľka pri-
náša poradie politikov s dôverou aspoň 1 % oslovených. 

Najdôveryhodnejší R. Fico

Podľa tzv. Parížskej výzvy, ktorá koncom 
minulého roka iniciovala nový medzinárod-
ný program riešenia ekologických problé-
mov planéty, ľudstvo sa nachádza v stave 
akútneho ohrozenia. Mýtus liberalizmu veľ-
kých priemyselných krajín a fakt, že tieto 
krajiny odmietajú vziať na vedomie 

DôSLeDKy eKoNoMicKeJ ČiNNoSTi
na ekologický systém planéty, spôsobuje 
nenapraviteľné škody na životnom prostre-
dí. Súčasťou parížskeho dokumentu je aj 
výzva na prijatie charty práv a povinností 
človeka v oblasti životného prostredia. 
Zdá sa, že Európa si ako prvá uvedomila, že 
sme na hranici ekologických problémov, kto-
ré nebude možné prekročiť, lebo už nepôjde 
len o zdravie ľudskej populácie, ale o jej pre-
žitie. Hoci terčom kritiky Parížskej výzvy sú naj-
mä globálni znečisťovatelia životného prostre-
dia ako Spojené štáty, Čína, Rusko, India a 
Brazília, zostať bokom nemôžu ani ekonomic-
ky menšie krajiny Európy, kde produkcia prie-
myselných splodín tiež spôsobuje nemalé lo-
kálne problémy. 
V súvislosti s lokálnymi environmentálnymi 
problémami, verejnosť možno ani nezaujala 

medializovaná správa, že z areálu spoločnos-
ti Gumon Slovakia pravdepodobne už niekoľ-
ko rokov nekontrolovane uniká karcinogénny 
formaldehyd. Známa bratislavská Gumonka 
sa pritom nachádza takmer v centre mesta, v 
obytnej zóne, neďaleko hlavnej autobusovej 
stanice. Základný problém však nie je v tom, 
že čosi uniká do ovzdušia, ale v zistení, že náš 
zákon formaldehyd zaraďuje medzi všeobecné 
chemické látky, medzi organické plyny a pary, 
preto množstvo tejto látky už roky nikto neme-
ria. Svetová organizácia 

NA VÝSKUM RAKoViNy
však v roku 2006 zaradila formaldehyd medzi 
dokázateľný karcinogén, ktorý prevyšuje povo-
lenú normu karcinogénov v porovnaní so vše-
obecnými chemickými látkami až 200 násob-
ne.
otázkou prekvalifikovania formaldehy-
du na karcinogénnu látku sa bude podľa 
všetkého zaoberať na návrh europoslanky-
ne ireny belohorskej aj európska komisia 
pre verejné zdravie pri európskom parla-
mente. Prípad bratislavskej Gumonky je to-
tiž alarmujúci, či si to obyvatelia hlavného 
mesta uvedomujú, alebo nie. Na problém 

nadmerného úniku formaldehydu upozor-
nila v slovenskom parlamente poslankyňa 
za ľS-HZDS Katarína Tóthová interpeláci-
ou ministra životného prostredia Jaroslava 
izáka. bratislavčanom, a nielen im, nemô-
že byť ľahostajné, že unikanie formaldehy-
du spôsobuje 

bANÁLNA PoRUcHA,
ktorá sa rok čo rok opakuje: Zlé tesne-
nie na prívode do spaľovacieho potrubia 
v procese výroby. Katarína Tóthová kladie 
otázku: Ako bude ministerstvo životného 
prostredia postupovať v otázke prehodno-
tenia výrobných podmienok v spoločnosti 
Gumon Slovakia a či pripraví návrh záko-
na, v ktorom by sa formaldehyd zaradil do 
kategórie karcinogénnych látok? 
Očakáva sa kladná odpoveď ministerstva ako 
jedine možné riešenie. Bratislavu, tak ako iné 
mestské aglomerácie, čoraz viac otravujú pre-
vádzkové splodiny automobilovej dopravy, kto-
ré sa nedajú obmedziť zo dňa na deň. For-
maldehyd však z nášho životného prostredia 
vylúčiť možno bez toho, aby sme čakali na roz-
hodnutie Európskej komisie pre verejné zdra-
vie.  ľUDoVíT ŠTeVKo

problém formaldehydu v parlamentePochybenia v privatizácii SPP 
Predchádzajúca vláda Mikuláša Dzurindu, ktorá v roku 2002 
predala menšinový 49% podiel v Slovenskom plynárenskom 
priemysle (SPP), označila vo svojom stanovisku privatizáciu 
SPP za nevyhnutný predpoklad v prístupovom procese Sloven-
skej republiky do európskej únie. „Dnes sa dá bez akýchkoľvek 
ťažkostí preukázať, že to bolo klamstvo. Privatizácia SPP nebola nik-
dy vnímaná ako predpoklad vstupu do EÚ a nie je jasné, prečo vláda 
Mikuláša Dzurindu prijala takéto rozhodnutie,“ vyhlásil premiér Robert 
Fico v stredu po rokovaní kabinetu. Okrem toho sa v transakčných 
dokumentoch objavili takzvané dohodnuté maximálne ceny, na zákla-
de ktorých nesmeli byť ceny plynu v roku 2003 pre domácnosti niž-
šie ako ceny účtované v roku 2002. „To je škandál! To len potvrdzuje, 
že vtedajšia vláda jednoznačne stála na strane zahraničných spoloč-
ností, ktoré mali záujem privatizovať SPP,“ zdôraznil Fico. Na základe 
znaleckého posudku bola hodnota SPP pred privatizáciou ocenená 
na 52,2 miliardy Sk a po privatizácii na 168,7 mld. Sk. „Toto sú dôvo-
dy, ktoré nútili vládu pristúpiť k návrhu opatrení,“ poznamenal premiér. 
Vláda uložila ministrovi hospodárstva Ľubomírovi Jahnátkovi zabezpe-
čiť do 31. marca 2008 zverejnenie všetkých zmlúv, uzatvorených v 
mene SR tak, aby nedošlo k porušeniu slovenského právneho poriad-
ku. Robert Fico rovnako uviedol, že je potrebné zaoberať sa skutoč-
nosťou, či je v súlade s Ústavou SR, že napriek tomu, že štát vlastní 
väčšinový 51% podiel v SPP, nemá väčšinu v riadiacich orgánoch spo-
ločnosti a teda ani nemôže rozhodovať a nemá manažérsku kontrolu. 
Premiér zdôraznil, že vláda týmito aktivitami nechce útočiť na 49-per-
centných vlastníkov SPP, ale odstrániť prípadné chyby, ku ktorým doš-
lo a poukázať na vážne pochybenia predstaviteľov SR, ktorí v danom 
okamihu rozhodovali o SPP. (kr)

Vážený pán predseda,
súčasné opozičné strany dispo-
nujú v porovnaní s opozíciou v ro-
koch 1998-2006 neporovnateľne 
efektívnejšími kontrolnými mecha-
nizmami procesu verejného obsta-
rávania.
Podľa ustanovenia § 112 písm. c), 
j) a l) zákona o verejnom obsta-
rávaní a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov č. 25/2005 Z. z. 
v znení neskorších zákonov, Úrad 

pre verejné obstarávanie vykonáva 
dohľad nad verejným obstaráva-
ním, metodicky usmerňuje účast-
níkov procesu verejného obstará-
vania, ukladá pokuty a pod.
Ako Vám je určite známe, na čele 
tohto úradu stojí nominant opozič-
nej SMK pán Béla Angyal, člen naj-
vyšších politických orgánov tejto 
strany. Z uvedeného vyplýva, že 
opozícia je v procese kontroly ve-
rejného obstarávania nielen zastú-

pená, ale má aj zákonné právomo-
ci, čo bolo v rokoch 1998-2006 
nemysliteľné. Napriek tejto nepo-
pierateľnej skutočnosti Vám po-
núkam možnosť dohody na prijatí 
ústavného zákona o vyšetrovacích 
právomociach NR SR. Príslušné vy-
šetrovacie orgány, obdarené nie-
ktorými právomocami orgánov čin-
ných v trestnom konaní, by mali, 
samozrejme za účasti opozície, 
možnosť veľmi efektívne prešetro-
vať akékoľvek prípady netranspa-
rentnosti v prípadoch širokého ve-
rejného záujmu. Privítal by som na 
túto ponuku skorú odpoveď.

RobeRT Fico, 
predseda vlády SR

predseda vlády sr reaguje
Vzhľadom k tomu, že predseda SDKÚ-DS M. Dzurinda ešte pred-
tým ako zaslal predsedovi vlády SR R. Ficovi list, týkajúci sa žia-
dosti SDKÚ-DS o účasť v orgánoch zodpovedajúcich za prípravu 
a kontrolu projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP), me-
dializoval obsah svojej požiadavky. Úrad vlády SR považuje za po-
trebné zverejniť odpoveď predsedu vlády SR R. Fica M. Dzurindo-
vi v plnom znení.

Dôchodky o 15 eur
V čase príprav prechodu Sloven-
ska na euro vzrastú od leta dô-
chodky o 5 percent, čo predsta-
vuje zruba 15 eur. Na vine je vraj 
príliš nízka inflácia, hoci potravi-
ny rastú celý rok napríklad pre 
dôchodcov dosť nepríjemne. A 
tak sa dôchodcovia s 15 eura-
mi, ktoré bude tohtoročným pri-
lepšením, ocitnú v eurozóne a 
naozaj sa im tieto drobné rozko-
túľajú tak, že ani nezbadajú, že 
ich majú. No, ale budeme tam, 
kde sme chceli byť. Naozaj, nik-
to nechce šíriť strach z eura, ale 
jeho dopad na vrstvu dôchodcov 
bude oveľa väčší, ako si vieme a 
vedia vládni predstavitelia pred-
staviť.

Ukrajina nestabilná
Ruský Gazprom zakrútil kohú-
tik ropy pre Ukrajinu na 50 per-
cent, čo sa samozrejme dot-
kne aj ďalších odberateľov z 
Európskej únie, vrátane Slo-
venska. Ukrajina je náš sused, 
ale už dlhé roky nestabilný. 
V súčasnosti je zablokovaný 
ukrajinský parlament a prezi-
dent Juščenko uvažuje o jeho 
rozpustení, čo by znamena-
lo nové voľby. Väčšina Ukrajin-
cov je proti vstupu do NATO a 
tento problém zablokoval par-
lament. Opozícia chce referen-
dum, ktoré by dopadlo negatív-
ne pre vstup Ukrajiny do NATO. 
Spory medzi premiérkou Tymo-
šenkovou a prezidentom Juš-
čenkom, bývalých dvoch lídrov 
oranžovej revolúcie, naberajú 
na intenzite. Tymošenková na-
vrhla iný systém v krajine, kde 
by bol alebo len premiér, ale-
bo len prezident. Američania 
sa snažia o vstup Ukrajiny do 
NATO a to by bola skutočná 
hrozba pre Rusko.

DUŠAN KoNČeK
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Dokončenie z 1. strany
Možno sa zaoberať priebehom ruskej predvolebnej 
kampane, priebehom volieb, ale možno si položiť aj 
inú základnú otázku: ako bude vyzerať nový ruský 
politický model. 
Do Kremľa po inaugurácii v prvej dekáde mája 
nastúpi prezident D. Medvedev, zatiaľčo jeho 
predchodca, terajší prezident V. Putin sa stane 
predsedom vlády. Pritom v Rusku je prezident-
ský systém, 

PReZiDeNT PRiAMo RiADi 
deväť rozhodujúcich ministerstiev a služieb o. i. 
ministerstvo vnútra, obrany a spravodajské 
služby. V ruských politických dejinách ešte ta-
káto výmena nebola, ešte nikdy bývalý prezi-
dent, pritom taký silný ako V. Putin, nevyme-
nil kreslo prezidenta za kreslo predsedu vlády, 
ktoré je prinajmenej o stupeň v právomociach 
nižšie. To robí situáciu a vývoj v Rusku oveľa 
zaujímavejším a náročnejším na priame sledo-
vanie než tomu bolo doteraz.
Zatiaľčo médiá a politici sa sústreďujú najmä na kri-
tiku volieb a demokratických deficitov, barometrom 
sú ruskí liberáli priamo spojení s podnikaním, s bus-
sinesom. Tí podporujú Medvedevov program tzv. 
štyroch I – moderné inštitúcie, zlepšenie infraštruk-
túry, inováciu (teda modernizáciu ruskej ekonomiky 
a jej premenu zo surovinovej na inovačnú) a napo-
kon investície. 
Veľké a iné ako doteraz sú aj očakávania obča-
nov. Dalo by sa to zahrnúť pod termín spravod-
livé prerozdelenie národného bohatstva. Tzv. 
priemerný ruský volič, sa na rozdiel od kritické-
ho zahraničia, nezaoberá (zatiaľ) stavom slobo-
dy slova a demokracie, má iný hodnotový reb-
ríček. Podľa prieskumu krátko pred marcovými 
voľbami najviac – 38 percent ľudí si želá rast 
príjmov, 27 percent ľudí zníženie inflácie (ktorá 
je v Rusku značná), pre 10 % je dôležité zníže-
nie korupcie, pre 8% zníženie nezamestnanos-
ti, ale len pre 4 % rast stability, pre 3% rast 

MeDZiNÁRoDNeJ PReSTíže RUSKA
a po jednom percente sa záujem delí na pri-
oritu vzťahov Ruskej federácie so zahraničím a 
vzťahy so Spoločenstvom nezávislých štátov – 
teda so susedmi z bývalého ZSSR (pravda ok-
rem Pobaltia, ktoré je v eÚ).
Pre zahraničie nie je jasné, ako sa počas dvoch me-
siacov do inaugurácie vyvinie proces zostavovanie 
novej vlády a úrady prezidenta v Kremli, aké budú 
personálne rozhodnutia a aký konsens medzi D. 
Medvedevom a V. Putinom. A najmä nie je jasné, 
ako bude tandem dvoch politikov s veľkou podpo-
rou verejnosti a voliča fungovať. Všetky naše poli-
tické skúsenosti, skúsenosti s politickým mechaniz-
mom rovnováhy, či to už bolo za starého režimu 
alebo po roku 1989 či 1993 hovoria to, čo sloven-
ské porekadlo o dvoch kohútoch. Dá sa cez takéto 
okuliare pozerať na nový model v Rusku?
Počas volebnej noci D. Medvedev opakovane vy-
hlásil, že sa bude pokračovať v doterajšom osem-
ročnom úspešnom kurze prezidenta V. Putina „bez 
ohľadu na to, že sa niektoré moje prejavy vykladajú 
inak.“ Tie prejavy sú zaujímavé: Medvedev skutoč-
ne hovorí inak ako Putin. Vecne, pravnicky formulu-
je vždy s odvolaním na ústavu a zákony. Kým prezi-
dent Putin hovoril o vybudovaní právneho štátu, D. 

Medvedev povedal, že nikde v nijakom európskom 
štáte nie je taká neúcta a ignorovanie práva ako v 
Rusku. Kým za prezidenta Putina sa zdôrazňovala 
úloha štátu a veľkých štátnych korporácií, D. Med-
vedev za nadšeného súhlasu predstaviteľov podni-
kateľskej sféry a zväzov povedal, že sloboda je lep-
šia ako nesloboda. Kým doteraz sa veľa hovorilo o 
veľkom pokroku v komunálnej sfére, D. Medvedev 
povedal, že sa to posledných pätnásť rokov robilo 
bez viditeľného výsledku. 
inak nehovorí len D. Medvedev, ale aj muž o 
ktorom sa mlčí, hoci ešte vlani bol považova-
ný za jedného z možných kandidátov – Sergej 
ivanov, podpredseda vlády pod ktorého patrí 
celý obranný priemysel a sním spojená ruská 
veda. Ten mal nedávno v Mníchove prejav, kto-
rý signalizoval jasne odstup od politiky otvore-
nej konfrontácie – za takpovediac zmäkčenou 
líniou oproti tomu, čo na tom istom mieste pred 
vyše rokom hovoril prezident Putin je 

JASNÁ SNAHA
o novú politiku. Vo vnútri štátu ide jasne o vnú-
tornú modernizáciu a tak zlepšenie životnej 
úrovne, kvality života v Rusku, ako aj kvality 
tzv. ľudského kapitálu. bez toho sa modernizá-
cia Ruska nepodarí. A modernizácia sa nemô-
že dosiahnuť len cestou veľkých štátnych kor-
porácií postavených na vojenskom a obrannom 
priemysle a ani tým, že rozhodujúcu úlohu roz-
voja bude hrať výlučne štátny kapitalizmus veľ-
kých podnikov. 
Očakávania od nového prezidenta či od nového 
tandemu sú veľké. Doteraz veľký ekonomický rast 
a rast príjmov a dôchodkov, nehovoriac oprebytko-
vom štátnom rozpočte, čo trvá už desať rokov, na-
plnilo doterajšie požiadavky obyvateľov. Nová éra 
prinesie nové požiadavky a nároky obyvateľov – a 
ich neplnenie novú nespokojnosť. Nový prezident, 
profesionálny právnik vyrastal v období historických 
zmien v Rusku. Vyrastal v čase, keď sa zviechavala 
parlamentná demokracia a Rusko samotné po de-
saťročiach komunizmu. D. Medvedev so svojimi 42 
rokmi je presne z tej novej generácie. Vie čo chce 
stále silnejúca stredná vrstva v Rusku, čo chce pod-
nikateľská sféra. Zatiaľ sme vždy uvažovali v termí-
noch, ako politika, osobne prezident Putin 

RoZHoDUJe o ToM,
čo sa deje v Rusku. Za Medvedeva bude čas uvažo-
vať čo všetko v jeho politike je takrečeno na spolo-
čenskú objednávku, či jeho kurz nie je odrazom po-
žiadaviek podnikateľskej sféry a potreby podnikania 
v Rusku. Je jasné, že Medvedevovo Rusko nech-
ce nijakú izoláciu a ani poloizoláciu od Európy, že si 
to dlhodobo ani nemôže dovoliť. Taký malý štát ako 
je Slovensko by si mal formulovať svoje prístupy k 
Rusku, k tandemu Medvedev – Putin tak, aby záro-
veň rozšíril poznanie a možnosti nielen svojej národ-
nej politiky a ekonomických záujmov, ale aj prispel k 
tomu, ako bude k Rusku pristupovať Európska únia. 
Bude mať na to vynikajúcu príležitosť ešte pred zme-
nou v Kremli, keď sa v apríli uskutoční chystaná náv-
števa predsedu ruskej federálnej vlády Viktor Alexe-
jevič Zubkov na Slovensku. Mali by sme ju využiť 
racionálne a nesústrediť hlavnú pozornosť na 
ideologickú či mediálnu vojnu okolo pomerov 
v Rusku ktoré zvonka nemôžeme nijako ovplyv-
niť. DUŠAN D. KeRNÝ, Moskva

D. Medvedev muž novej generácie

v Brezne BuDe hala
Vláda SR schválila v stredu na svojom rokovaní dotáciu vo výške 15 
miliónov SK na výstavbu športovej haly v Brezne. Na dotácii sa čle-
novia kabinetu dohodli na výjazdovom zasadnutí vlády, ktoré sa us-
kutočnilo v tomto stredoslovenskom meste 13. februára.
„V regióne ani v celom priestore od Banskej Bystrice po Poprad ne-
existuje žiadna hala s väčšou kapacitou pre podujatia zabezpečujú-
ce kultúrno-spoločenský a športový život Horehronia,“ argumentuje 
sa vo vládnom materiáli. Hala by po dobudovaní mala mať kapacitu 
2.500 osôb v hľadisku a 450 na ploche. Priestor by po dobudovaní 
údajne mohol slúžiť nie len Breznianskemu okresu, ale aj akciám ce-
loslovenského významu. Mesto na výstavbu haly doteraz vynaložilo 
138 miliónov korún z vlastných zdrojov a 5 miliónov Sk z dotácie Slo-
venského zväzu ľadového hokeja a Fondu národného majetku SR. 
Peniaze by mal rezort financií uvoľniť do konca marca, predpoklada-
ný termín dokončenia haly je október 2009. (kr)

Vláda SR odsunula dereguláciu 
nájomného v reštituovaných 
bytoch a zabránila tým, aby sa 
stovky prevažne starších obča-
nov ocitli na ulici bez strechy 
nad hlavou.
Vláda SR v stredu rozhodla, že 
k deregulácii nájomného v re-
štituovaných bytoch zatiaľ ne-
pristúpi. Dôvodom je hlavne 
ochrana sociálne slabých oby-
vateľov, ktorí v týchto bytoch 
bývajú. Premiér Robert Fico 
uviedol, že v tejto oblasti tre-
ba zosúladiť práva bývajúcich 
a vlastnícke práva majiteľov ná-
jomných bytov. „Našou povin-
nosťou je na jednej strane re-
špektovať obsah vlastníckeho 
práva, ale na druhej strane je 
tu aj verejný záujem pomôcť 
ľuďom, ktorí nemajú riešenie,“ 
povedal. Ďalší postup riešenia 
tejto problematiky majú teraz 
spoločne vypracovať štyri mi-
nisterstvá - Ministerstvo finan-

cií (MF), Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny (MPSVR), 
Ministerstvo výstavby a regi-
onálneho rozvoja (MVRR) a Mi-
nisterstvo spravodlivosti (MS) 
SR. 
Podľa ministra financií Jána Po-
čiatka vzniká pri regulácii nájom-
ného fundamentálny problém. „Je 
jasné, že vzniká určitá nespravod-
livá situácia voči vlastníkom neh-
nuteľností, ale problém je aj s ná-
jomníkmi. Filozofia tejto vlády je 
nenaprávať historické krivdy no-
vými krivdami,“ vysvetľoval minis-
ter Počiatek. Preto sa spomínané 
štyri ministerstvá budú snažiť nájsť 
riešenie, ktoré zabezpečí, že so-
ciálne slabšie skupiny nebudú de-
reguláciou nájomného postihnuté. 
Zvažovať sa však zároveň bude aj 
to, pripustil Počiatek, že existuje 
riziko potenciálnych náhrad škôd 
pri súdnych sporoch s vlastníkmi. 
Podľa premiéra Roberta Fica, k 
deregulácii nájomného dôjde mož-

no až o niekoľko rokov. „Ak to vy-
držalo toľko rokov, tak to ešte pár 
rokov vydrží,“ konštatoval premiér. 
Dôležité je vypracovať analýzu 
štruktúry ľudí, ktorí v takýchto 
bytoch bývajú, aby sa rozlíši-
lo medzi dvoma typmi nájom-
níkov. „Medzi nájomníkmi, kto-
rí majú viacero nehnuteľností a 
bývajú v takýchto bytových do-
moch, a nájomníkmi, ktorí ne-
majú nič iné, iba byt, v ktorom 
bývajú celý život,“ povedal pre-
miér. Zároveň pripustil, že pri re-
gulovaní nájomného treba vyvažo-
vať dve rozdielne práva. „Na jednej 
strane je vlastnícke právo, na dru-
hej strane je právo na dôstojný ži-
vot,“ spresnil Robert Fico.
Vláda sa bude problémom de-
regulácie nájomného zaoberať 
už na budúci týždeň, keď majú 
štyri poverené ministerstvá vy-
pracovať analýzu toho, ako sa 
bude ďalej v tejto otázke postu-
povať. (kr)

Právo na dôstojný život

Medzinárodne uznávaná agentúra Standard & Poor‘s informovala 
začiatkom minulého týždňa, že upravila výhľad Slovenskej repub-
liky zo stabilného na pozitívny a zmenila aj transferové a konver-
tibilné hodnotenie republiky z AA na AA+. „Tieto zmeny odráža-
jú naše očakávanie, že sa Slovensko začlení do eurozóny v roku 
2009,“ uvádza sa to v informácii agentúry. Súčasne bola potvrde-
ná platnosť úverového ratingu krajiny A/A-1.
Agentúra odôvodnila svoje rozhodnutie tým, že slovenská vláda potvr-
dila svoj záväzok dosiahnuť vstup do eurozóny v roku 2009 a pokračo-
vať v znižovaní verejných výdavkov. Výsledkom jej snahy je, že sa defi-
cit rozpočtu vlani znížil na 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). 
V roku 2006 bol 3,8 %. Agentúra predpokladá, že sa vďaka zásadám 
hospodárenia v sektore verejných financií očakáva ďalší pokles rozpoč-
tového deficitu. V súbehu silnej meny a nízkej inflácie sa predpokladá, 
že Slovensko nominálne splní maastrichtské kritériá pre vstup do euro-
zóny. Navyše jestvuje len malé riziko, že jeho vstup bude zamietnutý.
Členstvo Slovenska v eurozóne zmierni vonkajší finančný tlak, ktorý bude 
súvisieť s miernou zahraničnou zadĺženosťou, čo bude podporovať ďal-
šie zlepšenie úverovej spoľahlivosti štátu. Keď krajina vstúpi do eurozó-
ny, skončí sa jej autonómia v oblasti monetárnej a kurzovej politiky a na-
liehavou sa stane rozvážna fiškálna politika. Analytici agentúry uvádzajú, 
že rating Slovenska môže byť zvýšený, keď krajina vstúpi do eurozóny a 
keď bude vláda pokračovať vo fiškálnej konsolidácii, ako prisľúbila. Navy-
še, reforma systému sociálneho zabezpečenia a trhu práce zabezpečuje 
trvalý, silný a vyvážený hospodársky rast. Ten bude znižovať odstup v ži-
votnej úrovni krajiny od ostatných členov eurozóny. (so)

Vyvážený hospodársky rast Občania rukojemníci
Rozvrat v KDH má dopad na celú 
politickú scénu. Štyria politici, kto-
rí tresli dverami u Pavla Hrušov-
ského chcú totiž zjavne zaujať ve-
rejnosť. A to za každú cenu. Robia 
si PR pred vznikom novej politic-
kej strany. A tak môžeme očakávať 
neustále nové vykrádanie dobrých 
politických nápadov. Najnovšie sa 
Vladimír Palko a Pavol Minárik roz-
hodli vykradnúť myšlienky predse-
du ĽS-HZDS. Vladimír Mečiar pri 
blokácii Lisabonskej zmluvy v par-
lamente nezodpovednou opozíci-
ou navrhol o nej referendum. Zrazu 
sa Palko s Minárikom rozhodli tento 
návrh oprášiť a chcú ho tiež.
Plebiscit o Lisabonskej zmluve ich 
však zrejme zaujíma len za tým úče-
lom, aby zviditeľnil ich novú politic-
kú stranu. O občanov zjavne vôbec 
nejde. Ich záujmami sa iba oháňa-
jú. Nakoniec, kto má historickú pa-
mäť, ten si dobre spomína ako sa 
správali Palko či František Mikloš-
ko v čase, keď šlo o občana v roku 
1992. Vtedy, keď sa lámal chlieb 
a rozhodovalo sa o samostatnosti 
Slovenska.
Do volieb v roku 1992 bol vte-
dy Palko, nad ktorého morálnymi 
vlastnosťami sa dnes dojemne roz-
plýva v médiách Mikloško, námest-
níkom riaditeľa FBIS, čo bola fede-
rálna tajná služba. Na starosti mal 
Slovensko. A ako vieme, ten kto do 
roku 1992 hovoril, či sa politicky 
snažil o samostatnosť nášho štátu, 
bol považovaný federálnymi služba-
mi zjavne za extrémistu. Takže Pal-
ko nemá zjavne slovenské historic-
ké pozadie a ťažko mu môže teda 
ísť o občana. Asi tak, ako keď Ive-
ta Radičová ako liberálna politička 
skladá verejne sľuby konzervatív-
nemu KDH, aby získala ich podpo-
ru na prezidentský úrad. A Danie-
lovi Lipšicovi ako podpredsedovi 
KDH vôbec neprekáža, že sa jed-
noznačne nepostavila proti umelé-
mu prerušeniu tehotenstva.
Jednoducho bývalým odídencom 
z KDH na čele s Palkom a Mikloš-
kom zjavne ide o to, ako posvä-
tiť prostriedky, ktorými sa politicky 
zviditeľňujú. Nuž použili starú radu, 
že tie predsa svätí účel. Takže sú 
im dobré aj Mečiarove nápady, ak 
zaujmú občana. Znova tak dostá-
vajú ľudí do pozície svojich ruko-
jemníkov, ako v časoch pred voľ-
bami v roku 1998, keď strašili ľudí, 
že bez ich účasti vo vláde nebude 
Slovensko integrovaným štátom. 
Pôsobenie Lipšica naďalej v KDH 
zasa dáva tušiť, že Hrušovský sa 
ešte môže dočkať odchodu z KDH 
aj tohto politika. Akoby Lipšic zo-
stal v KDH a neopustil ho spolu s 
Palkom len preto, aby v príhodnú 
chvíľu možno ako piata kolóna opäť 
KDH oslabil. Ale to sú už tradičné 
opozičné praktiky, pri ktorých nej-
de zjavne o ľudí, ale o vlastný pros-
pech politikov, ktorí doteraz pre ob-
čanov nič dobré nepriniesli.

STANiSLAV HÁbeR

Český problém sa dotýka Slovenska
„Keby som vedel niečo, čo by prospelo mne, ale ublížilo rodine, neu-
robil by som to. Keby som vedel niečo, čo by pomohlo mojej rodine, 
ale ublížilo štátu, neurobil by som to. Keby som vedel niečo, čo by po-
mohlo štátu, ale uškodilo Európe, neurobil by som to. Keby som ve-
del niečo, čo by pomohlo Európe, ale uškodilo by ľudstvu, považoval 
by som to za zločin,“ toľko známy výrok autora Ducha zákonov – Mon-
tesqieua, vďaka ktorému je na demokratických zákonoch budovaná 
súčasná civilizácia. Bol to on, ktorý definoval aj demokratické rozdele-
nie moci v spoločnosti na moc zákonodárnu, výkonnú a súdnu. Ak sa 
pozrieme na tieto princípy bližšie, ťažko sa nám hodnotí pozitívne ko-
nanie Českej republiky, ktorá uprednostnila jednostranné rokovanie s 
USA o zrušení vízovej povinnosti. Dá sa tomu rozumieť, že prezident 
George Bush favorizuje Čechov, keďže tí sú ochotní na svojom úze-
mí rozmiestniť americké radary. Radar je vlastne eufemistické ozna-
čenie pre raketový štít. Alebo lepšie povedané, pre raketovú formu ve-
denia vojny, ktorá sa blíži k tým známym a nebezpečným s označením 
– hviezdne. Česi sú ochotní ísť do tohto rizika, lebo sa zjavne domnie-
vajú, že získajú niečo pre svoj štát, pre svoj národ. Najskôr to, že ak by 
boli v ohrození, ľahšie sa vysťahujú do USA, lenže iste nie všetci Česi 
na to budú mať prostriedky.
Česi vízovú výhodu robia na úkor Európy a tá sa proti tomu ohradzuje. 
Montesqieuova zásada sa stáva opäť aktuálna. Česi akoby ju porušo-
vali bez výčitiek svedomia. V tomto spore lepšie chápeme aké máme 
šťastie, že SR je už samostatný štát pätnásť rokov. Nehrozia nám teda 
problémy ako s radarom, tak s nevraživosťou Európskej únie, a jej 
predstaviteľov. Na druhej strane, zrejme v prípade rozmiestnenia rada-
ru v ČR, budeme patriť tiež do zóny ohrozenia v prípade jeho použitia 
a táto predstava je už fakt nepríjemná. STANiSLAV HÁbeR

Minister financií Ján Počiatek, minister školstva, vedy a športu Ján Mikolaj a minister zahraničných vecí 
Ján Kubiš nad návrhmi zákonov počas rokovania vlády Sloveneskej republiky.

Foto: Martin Petrenko
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Na slovíčko,
 priatelia

MiLAN PioVARČi

Je iba jediný dátum v roku, 
v ktorom všetci naraz máme 
svoj spoločný deň. Vyšiel z 
demokratických kennedyov-
ských koreňov šesťdesiatych 
rokov a odvtedy aj k nám pri-
chádza v deň, keď sa marec 
prelamuje do svojej druhej 
časti. Je to deň spotrebiteľa. 
Medzinárodný i náš. aspoň v 
ten deň tí pred pultom i tí za 
pultom si môžu povedať, že 
majú spoločnépho menova-
teľa – každý z nich je konzu-
mentom.
lenže nie je jednoduché byť 
konzumentom bez tučnej pe-
ňaženky. V rukách výrobcov 
i obchodníkov sú ceny ľah-
ko tvarovateľný materiál. ako 
sa však brániť proti stále sa 
zvyšujúcim cenám i proti zá-
plave nekvalitného tovaru a 
zlým službám?
Zmizli také barličky ako Kni-
ha prianí a sťažností, v kto-
rej si človek mohol aspoň 
zlosť odreagovať, inšpektori 
obchodnej inšpekcie nemô-
žu nazerať pod každý pult. a 
niet ani žiadnej „lampárne“, 
kde by človek mohol vykri-
čať svoju zlosť, bolesť, ale aj 
hlúposť. Poškodený konzu-

ment má síce jasnú, ale ťaž-
ko schodnú cestu – ak sa ne-
dohodne s obchodníkom, 
ostáva len súd. ale súďte sa 
o dve stovky za tepláky, ktoré 
sa po prvom natiahnutí roz-
padli na viacerých miestach, 
či o košeľu z burzy, ktorá far-
bí telo, alebo o chladničku, 
keď obchodník nie je ochot-
ný uznať reklamáciu? Kým 
prídeme na rad, možno už 
nebude sa s kým súdiť, pre-
tože medzitým mohol majiteľ 
aj trikrát zbankrotovať. a kde 
nič nie je, ani súd neberie.
a tak – pomôž si človeče, aj 
osud ti pomôže. 
Teda – zober ochranu do 
vlastných rúk. Predovšetkým 
treba poznať svoje práva a 
uplatňovať ich, pretože kon-
zument drží peniaze v hrs-
ti. Poradiť môžu občianske 
spotrebiteľské združenia, 
etablované už aj v regiónoch. 
no najúčinnejšia by bola le-
gislatívna pomoc. Zjednodu-
šila by reklamačný proces a 
dala by združeniam právo-
moci konať za konzumenta, 
nielen robiť osvetu. Vo sve-
te bežná a oveľa jednoduch-
šia prax, že sa sporné prípa-
dy obchodník – konzument 
najskôr riešia mimosúdne v 
správnom konaní, si u nás 
ťažko preráža cestu. V ne-
prospech všetkých, čo stojí-
me pred pultom.

Majú to ťažké
Keď budete mať možnosť pohos-
tiť niektorého z našich poslancov, 
tak si veľmi dobre premyslite, čím 
ho ponúknete. Naši zákonotvor-
covia totiž začínajú byť ohrozeným 
druhom – ich zdravotný stav sa sú-
stavne zhoršuje. Nečudo že sú 
potom obézni, trpia vysokým krv-
ným tlakom, nezdravo sa stravujú 
a mnohí z nich sú náruživí fajčiari.
Poslanci slovenského parlamen-
tu to majú skutočne ťažké. Musia 
chodiť na plesy, recepcie, verni-
sáže, ba dokonca aj na zabíjačky. 
Všade tam im však neponúka-
jú nízkokalorické diétne jedlá, ale 
najmä údeniny, mäsové špeciali-
ty, syry s vysokým obsahom tuku. 
K tomu ešte patrí nedostatok po-
hybu a výsledkom toho všetkého 
je nielen rast obezity, ale aj kardi-
ovaskulárnych ochorení. Niektorí 
tvorcovia a schvaľovatelia zákonov 
(či zásadní odporcovia všetkých 
návrhov) sa snažia udržiavať svoj 
zdravotný stav v pohode – predo-
všetkým športom. Príkladom všet-
kým môže byť Juraj Liška, ktorý v 
časoch svojho ministrovania armá-
de si liečil svoju chrbticu golfom. 
Podľa odborníkov takto pre svoju 
chrbticu nič horšieho urobiť nemo-
hol...

Skutočná hviezda
Najjasnejšia stálica českej po-
povej hudby medzi ženami – Lu-
cie bílá – je skutočnou hviezdou 
bez hviezdnych manierov. Pres-
vedčili sa o tom nedávno aj oby-
vatelia Košíc. Lucie bílá sa bez 
problémov nechávala fotogra-
fovať s hocikým, kto ju o to po-
žiadal. V mnohých prípadoch ju 
mamičky prosili, aby si ich rato-
lesti vybrala z kočíkov a nateše-
né mamky ich potom fotili osto-
šesť. Ani v jednom prípade to 
neodmietla, i keď to bolo pre 
ňu namáhavé a vyčerpávajúce. 
Táto slávna speváčka je zároveň 
známa aj svojím vzťahom k čes-
kému prezidentovi V. Klausovi, 
ktorému roky neúnavne robí tú 
najlepšiu reklamu. Na košickej 
Hlavnej ulici sme sa jej opýtali, 
ako prijala správu o opätovnom 
zvolení svojho jednoznačné-
ho kandidáta za prezidenta ČR. 
„Priznám sa, búrlivo som oslavo-
vala. Ale keď vám poviem, že to 
bolo koňakom, ktorý som pred-
tým kúpila v Košiciach, tak mi to 
určite neuveríte...“

rýchli ako svetlo
Náročnejší divák má tradičné výh-
rady voči spravodajstvu našich sú-

kromných televízií. Nakoniec, vie-
me o nich všetci... Jedno im však 
nemožno uprieť – veľkú rýchlosť a 
pohotovosť – pokiaľ ide o informá-
cie o dopravných nehodách, vraž-
dách a iných násilných činoch. 
Divák si častokrát všimne, že poli-
cajti iba páskami vymedzujú „svoj“ 
priestor a televízny redaktor už in-
formuje o prípade! Skutočne, ko-
legom z TASR a STV nezostáva 
nič iné, iba závidieť. Nedávno pri 
jednej autohavárii jej účastníčka 
do mikrofónu i na kameru rozčú-
lene povedala: „Volali sme polí-
ciu i hasičov, ale vy ste tu prví. 
Nezdá sa vám, že je tu niečo v 
neporiadku?!“ Samozrejme, že 
sa zdá aj nám. My síce veľmi dob-
re vieme, odkiaľ fúka vietor. Veď 
aj policajti, ktorí pracujú v opera-
tívnych strediskách, sú len ľudia... 
Teda aj niektorých z nich možno 
všeličím ovplyvniť, alebo presnej-
šie povedané – kúpiť.

lacný tokaj
Dnes si už bez problémov mô-
žeme kúpiť pravé slovenské to-
kajské víno, i keď roky to nebolo 
možné. Predovšetkým preto, lebo 
na základe dohody medzi ČSSR 
a Maďarskom všetok náš tokaj 
putoval k južným susedom, kto-

rí ho samozrejme predávali ako 
originálne maďarské víno. Dnes 
má každá krajina svoje. Keď sa 
ale vrátime o niekoľko storočí 
späť tak zistíme, že vlastné vini-
ce a pivnice mali v Tokajskom re-
gióne aj také mestá ako Košice, 
Levoča a bardejov. Pred niekoľ-
kými dňami ma preto prekvapil v 
jednom hypermarkete predaj ori-
ginálneho tokajského vína z Ma-
ďarska. Na fľaši som si všimol, 
že jeho slovenským dovozcom je 
jedna firma z Dunajskej Stredy. V 
Maďarsku je tokajské oveľa, ove-
ľa drahšie, než u nás. o to viac 
prekvapilo, že hypermarket po-
núkal maďarský tokaj za polovicu 
pôvodnej ceny. Darmo, obchod-
né „ťahy“ sú niekedy nepochopi-
teľné a najmä prekvapujúce. ob-
chodníkov z D. Stredy však môže 
tešiť, že regály zostali prázdne. 
Nečudo, po takýchto dumpingo-
vých cenách by zákazníci vykúpili 
aj „čučo“. Pritom každá ekonomi-
ka učí, že obchod je obchodom 
iba vtedy, kedy na ňom zarobia 
výrobca i predajca. Či to však 
bolo aj v tomto prípade môžeme 
pochybovať, ale určite tento biz-
nis mal nejaký zmysel. Aký a pre 
koho – to ešte nevieme...

VLADiMíR MeZeNceV

GlOSár Slovenského rozhľadu

Hoci sme vstúpili do nového sveta sta-
ré skúsenosti netreba odhadzovať. bru-
sel je okrem iného aj iným slovom pre 
byrokraciu, byrokratizmus či pre silu ad-
ministratívy a administratívnych procesov 
a príslušnosti k politickému tričku nielen 
politickým zásadám.
ľudia so skúsenosťami ako prežiť v po-
meroch ministerstiev vedia, že to veľmi 
často, ba nikdy nemá nič spoločné so 
slobodou prejavu. Tí, čo sa do euroby-
rokracie chcú dostať (alebo sa už dosta-
li) veľmi dobre vedia čo obnáša záväzok 
sledovať integračné ciele, a vlastného 
štátu v prvom rade.
Samozrejme, že to vyžaduje viac inteligencie, 
bystrosti a zdravého sedliackeho rozumu než 
čokoľvek iné. Aj tak sa človek ocitne v situáci-
ách, keď mu ovládanie robí ťažkosti. Nie pre-
to, že by to 

NeboL ScHoPNÝ, 
nemal v krvi, ale preto, lebo si myslí: je nero-
zum držať hubu a krok. Ako všetci veľmi dob-
re vieme, pokušeniu treba odolať. Tak sa pri-
hodilo, že jedenásť Slovákov prijal poslanec 
europarlamentu, predtým rakúsky novinár s 
nevalnou povesťou, ale zato so schopnosťou 
urobiť na konferenciach na Slovensku poriad-
ny rozruch. 
V rozhorčenom výklade pomerov kon-
štatoval, že nepripustí – on a jeho socia-
listická strana a samozrejme socialistic-
ká frakcia – takých politikov z jedného 
hniezda, akými sú Jorg Haider a Vladimír 
Mečiar. chápal som ho. Rakúski socialis-
ti dlho zápasili za to, aby vyrovnali pre-
hru, ktorú im uštedril bývalý ľudovecký 
kancelár Schussel. Ten Schussel, ktorý 
presadil v únii okolo roku 2000 princíp, 
že sa nesmie robiť koalícia s neštandard-
nými stranami. bolo to cielene a výlučne 
zamierené proti HZDS. Tak, aby sa (kým 
je vo vláde) sťažilo, alebo znemožnilo pri-
jatie Slovenska do európskej únie a naj-
mä navršovali sa mu v rámci prístupové-
ho procesu čo najdôslednejšie kritériá. 
Rakúski ľudovci tak chceli samozrejme posil-
niť nielen demokraciu v Európe, ale aj pozície 
spolubratov v strednej Európe, a na Sloven-
sku osobitne. Pritom celkovo rakúska zahra-
ničná politika voči susedom po roku 1989 
(meraná jej možnosťami) zlyhala. Pokiaľ však 
išlo o stranícky záujem nie. Samozrejme ne-
zlyhala v tom, ako sa vedeli presadiť rakús-
ki podnikatelia. Najprv s rýchlymi peniazmi 
a potom s dlhým kapitálom v celej strednej, 
východnej a juhovýchodnej Európe. Dokon-

ca natoľko, že banky v ČR, na Slovensku a 
Chorvátsku, ktoré boli dlhodobo v červených 
číslach sa dostali po kúpe do výrazných plu-
sov. Rakúsko sa stalo prakticky hlavným „vý-
hercom“ zjednocovania tejto časti Európy. 
Dá sa povedať, že jeho banky či stavebné 
spoločnosti a iné firmy siahajú od Viedne po 
Vladivostok.
Kým Nemecko má pretrvávajúci problém s 
politickým, psychologickým a ekonomickým 
zrastaním toho, čo patrí k sebe (ako to formu-
loval o dvoch častiach Nemecka sociálny de-
mokrat Brandt), bývalá monarchia zrastá úpl-
ne v pohode a potichu (pravda okrem Haliče 
a Podkarpatskej Rusi). Európsky Schengen 
na našich územiach zaviedol vlastne len to, 
čo poznali naši dedovia či pradedovia, čo pla-
tilo nariadením cisára pána vydaným 6. no-
vembra 1865. V ten deň cisár vo viedenskom 
Schonbrunne podpísal výnos o zrušení kon-
troly pasov v celej ríši.
Ako to už býva, kto druhému jamu kope 
sám do nej padá. A tak, keď machtmen-
sch Schussel prijal do koalície J. Haide-
ra, štáty európskej únie (ktoré predtým 
na rakúsku iniciatívu ľudovcov prijali ob-
medzujúcu klauzulu pre takého koalície) 
zakročili. Dobre si pamätáme, ako európ-
ske štáty so svojim (od roku 1995) člen-
ským štátom Rakúskom 

SUSPeNDoVALi VZťAHy 
a čo všetko robilo Rakúsko, aby sa z tejto 
karantény dostalo.
Preto samozrejme pri konštatovaní, ba priam 
triáde, že J. Haider a V. Mečiar sú politici rov-
nakého razenia môžete zvoliť dve cesty: mlč-
ky či nahlas sa pridať ku kritikovi, alebo mu 
oponovať a tým sa znemožniť ako človek, kto-
rý nevie čo sú to európske hodnotové kritéria. 
Tak to asi vyzeralo pre desať účastníkov dis-
kusie s členom socialistickej internacionály, 
jedného z dvoch klubov, rozhodujúcich ma-
mutov v Európskom parlamente. Nie však pre 
mňa. 
Nikto mi to neuverí a ani sám Vladimír Me-
čiar nie, ale nešlo mi o Mečiara, ale naopak o 
seba. Ak už nechcem veľkohubo povedať, že 
tak trochu o Slovensko. Nemyslím si totiž, že 
Rakúsko je nejakým skvelým prípadom vyrov-
návania sa so svojou minulosťou, nacistickou 
zvlášť. Myslím si, že my sme v tom, napriek 
všetkým deformáciám, dospeli od roku 1945 
oveľa ďalej. A tak som milému poslancovi po-
ložil niekoľko otázok: konajú sa niekde na 
Slovensku zrazy bývalých príslušníkov jedno-

tiek SS, dokonca zrazy podľa bývalej prísluš-
nosti k jednotke, konajú sa niekde osobitné 
letné tábory rodinných príslušníkov a potom-
kov členov takýchto jednotiek? Vystupuje na 
takýchto stretnutiach s plamennými pre-
javmi predseda HZDS? chváli niekedy 
slovenský ústavný činiteľ či špičkový po-
litik pomery v tretej nacistickej ríši? Po-
vedal niekedy niekto na Slovensku aká 
rozumná bola tretia nemecká ríša, akú 
mala „vernunftige beschäftigungs poli-
tik“ – rozumnú politiku zamestnanosti, 
aby som doslova citoval pána Haidera? 
Je to možné teraz, keď je známe všetko 
o nacistických koncentrákoch, nútených 
prácach a 

ZVÁžANí PRAcoVNeJ SiLy
z celej okupovanej európy do všetkých 
oblastí ríše ku ktorej vtedy patrilo aj Ra-
kúsko? Zaznelo u nás niekedy od špico-
vého politika také vyhlásenie – a najmä 
tak ako všetky citované veci v priebehu 
niekoľkých rokov v jednej časti – v Ko-
rutánsku, kde si J. Haider udržuje vedú-
ce postavenie? Je Slovensko tak zaosta-
lé s vyrovnávaním sa s minulosťou, aby 
toto bolo možné ako v Rakúsku, v Koru-
tánsku? 
Vedel som, že položením týchto otázok sa 
naša diskusia skončí a že rakúsky socialista, 
tak ako aj desať prítomných, si budú myslieť, 
že som vytiahol politické farby a nie vlajku pri-
rodzenej národnej hrdosti. Je to jeden z mno-
hých prípadov, keď viete, že mlčať je zlato si 
vyberiete radšej striebro.
Nespomínal by som si celý príbeh tak kvet-
nato, keby ma nedávno nebol čakal na obe-
de viedenský priateľ nielen s dobrým vínom, 
ale aj s časopisom Profil s množstvom foto-
grafií, ukazujúcich J. Haidera vo veľmi pria-
teľských objatiach s mužmi. Stala sa z toho 
aférka, samozrejme v Korutánsku odsúdenia 
hodná, bulvárna. Pán Haider komentoval, že 
išlo o síce búrlivé oslavy, ale skončili sa dôs-
tojne. Moji známi a priatelia, pre ktorých to boli 
veľmi jasné dôkazy to komentovali slovami: vo 
vláde máme ministerku, ktoré je lesbička, ale 
na rozdiel od Haidera nikdy ostro a nevybera-
vo neútočí proti iným sexuálnym orientáciám, 
nerobí s toho zásadú svojej politiky, či politic-
kých vystúpení. A to je ten zásadný rozdiel 
– on si aj na útokoch proti homosexuál-
mom buduje politickú kariéru, zbiera hla-
sy. Ja som však začal hľadať vizitku toho 
rakúskeho europoslanca, aby som mu po-
vedal ešte o jednom rozdiele medzi J. Hai-
derom a V. Mečiarom.

eurobyrokracia v Bruseli

Stanovisko k ivO
V súvislosti so zverejnenou hodnotiacou správou inštitútu pre ve-
rejné otázky: SlovenSko 2007, predseda vlády SR Robert Fico 
považuje za absurdné, aby takzvaní analytici, o ktorých je vše-
obecne známe, že sú priaznivcami a dokonca patrili alebo pat-
ria do širšieho okruhu poradcov bývalej pravicovej vlády, vydávali 
svoje názory a úsudky za nezávislé a objektívne. Je pochopiteľ-
né, ak jednoznačne pravicovo orientovaná organizácia nesúhlasí 
s vládnou politikou s jasnou sociálnou orientáciou, ktorá je vždy 
spojená s aktívnejším zásahom štátu do ekonomických a sociál-
nych procesov. V záujme korektnosti voči verejnosti by však bolo 
namieste svoju orientáciu verejne deklarovať a nezakrývať sa fa-
lošným rúškom nezávislosti.  Vláda Slovenskej republiky bude na-
ďalej realizovať svoj sociálne orientovaný program zameraný na 
efektívnu kombináciu ekonomického rastu so sociálnou spra-
vodlivosťou, šetrenie na vládnej spotrebe, výrazné zintenzívne-
nie výstavby infraštruktúry a ďalšie opatrenia s jasným sociálnym 
rukopisom. Touto politikou bude vláda postupne napĺňať svoj zá-
kladný cieľ: zabezpečiť, aby prínosy ekonomického rastu krajiny 
pocítili aj ľudia s nižšími príjmami a v zaostalejších regiónoch. Po-
liticky účelové súhrnné správy na tomto cieli vlády nemôžu ani ná-
hodou nič zmeniť. 

BezPlatná infOlinka
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo bezplatnú infolin-
ku, ktorá má občanom poskytnúť informácie o výhodnosti, respektíve 
nevýhodnosti II. piliera. Cieľom bezplatnej infolinky, ktorú zriadilo Mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, je poskytnúť 
občanom objektívne informácie o systéme dôchodkového zabezpe-
čenia a výhodách či nevýhodách 2. dôchodkového piliera.
Nebudú to strohé informácie, či má občan vstúpiť alebo vystúpiť zo 
systému. Zamestnanci  infolinky sa budú snažiť objektívne povedať 
viacero možností. Rozhodnutie o vstupe či výstupe z 2. piliera má byť 
potom podľa nej plne na samotnom občanovi.

zneužívajú postavenie
Skupina poslancov Európskeho parlamentu (EP) predložila ešte v 
októbri 2007 písomné vyhlásenie, v ktorom vyjadrili názor, že veľké 
obchodné reťazce zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu. 
Siete super a hypermarketov v EÚ podľa autorov vyhlásenia zneuží-
vajú svoju kúpnu silu na znižovanie cien, vyplácaných dodávateľom 
na neudržateľnú úroveň a kladú im neprimerané podmienky. Nakoľko 
toto písomné vyhlásenie získalo podporu nadpolovičnej väčšiny po-
slancov EP, znamená to, že uvedené vyhlásenie nadobúda platnosť 
a reprezentuje oficiálny postoj Európskeho parlamentu. Vyhlásenie o 
vyšetrovaní a náprave zneužitia moci veľkými supermarketmi, pôso-
biacimi v Európskej únii uvádza, že v celej EÚ čoraz výraznejšie pre-
vláda nízky počet obchodných reťazcov ovládajúcich jediný prístup 
poľnohospodárov a iných dodávateľov k spotrebiteľom. Keďže taký-
to nátlak má podľa EP nepriaznivý vplyv na kvalitu zamestnanosti a 
ochranu životného prostredia, pričom navyše vystavuje spotrebiteľov 
možnej strate rozmanitosti výrobkov a maloobchodných predajných 
miest. Parlament vyzýva Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre 
hospodársku súťaž, aby preverilo dôsledky spomínanej koncentrácie 
odvetvia. Komisia na základe tohto vyhlásenia musí navrhnúť vhod-
né opatrenia, vrátane vypracovania nariadenia EÚ, ktorého cieľom by 
bolo chrániť spotrebiteľov, zamestnancov a výrobcov v rámci európ-
skeho spoločenstva pred takýmto zneužívaním a pred negatívnymi dô-
sledkami, ktoré z toho vyplývajú.

DUŠAN D. KeRNÝ
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• Ako získať naspäť dôveru divákov STV?
- Tým najjednoduchším spôsobom: dodržať slovo, 
presnejšie uvedené vysielacie časy. V programe je 
uvedené, že film sa začne o ôsmej hodine večer. 
Už je štvrť na deväť, žiadny film stále nejde, len z 
obrazovky sa valia na čakajúceho televízneho di-
váka reklamy. Jedna za druhou... Takýto primitívny 
„marketingový“ ťah skôr škodí inzerentovi, preto-
že jeho výrobok môže divák odmietnuť, lebo sa cíti 
oklamaný a čakanie na film je preňho stratou času. 
Koho za to potrestá? 
• chcete povedať, že reklama v prime time 
skôr škodí ako vytvára konkurenčnú výhodu 
produktu?
- Pri klamaní diváka časom – áno. To isté platí aj o 
zaužívaných vysielacích časoch pre deti. Rozpráv-
ky sa predsa nemôžu začínať každú chvíľu v inom 
čase. Každý pedagóg vám povie, že deti majú ur-
čitý rytmus dňa, rozdelenia svojich detských či 
žiackych povinností. Prednosťou televízie by mala 
byť presnosť. Až taká, že podľa jednotlivých prog-
ramov si možno nastaviť čas na hodinkách. Televí-
zii u nás taká prednosť ani presnosť zatiaľ nehrozí, 
čo je veľká škoda. Možno naháňajú píplmetre dob-
rým filmom, ale strácajú dôveru, že oklamali divá-
ka začiatkami vysielania programov, čo sa skôr či 
neskôr prejaví. 
• Má verejnoprávna televízia súťažiť s ko-
merčnými televíziami v politických témach a 
tie majú do takej miery ovplyvňovať obsah jej 
programov a vysielania, až divák nadobudne 
odstrašujúci pocit, že okrem politického živo-
ta niet u nás iného života? bude to priveľmi 
kacírske, ak poviem, že okrem objektívneho 
stručného spravodajstva, že „stalo sa“, STV 
by nemala vôbec vysielať žiadnu inú politiku?
- Teórie o živote bez politiky sú príťažlivé, ibaže ne-
reálne. Politika je okolo nás a ani si neuvedomu-
jeme, koľko je z nej v nás. Občas až tak, že nie 
sme schopní nepoliticky myslieť nielen vo voľnom 
čase, ale už pomaly v akomkoľvek čase. Takže te-
levízia, ktorá by sa tvárila apoliticky, by ignorova-
la skutočný život. Iná je už otázka, aká má byť po-
litika v televízii a vo verejnoprávnej zvlášť. Určite 
nemá byť náhlivá a prchká, ktorá ešte viac vyostru-
je vzťahy medzi stranami, ale aj občanmi, ktorí sú 
ich sympatizantmi. Nemá byť ani vláčna a neidenti-
fikovateľná a zahmlievajúca podstatu problémov a 
nedorozumení v politických vzťahoch medzi stra-
nami, koalíciou a opozíciou, keďže výrazne ovplyv-
ňujú život jednotlivca a celej spoločnosti. A nemá 
byť ani sterilná a bez života, ktorá nedefinuje a ne-
predstavuje skutočné potreby a záujmy tak jednot-
livca, ako aj väčšiny ľudí. Politika by nemala byť 
prezentovaná ako ring, aréna, súboj či len a len 
ako konfrontácia, že čím viac sa iskrí, čím viac je-
den druhého urazí či nenávidí, tým je to tá najo-
zajstnejšia politika v médiách. Naopak, je to tá 
najúbohejšia politika. Slovenská televízia ako ve-
rejnoprávne médium má byť práve v politických 
témach a reláciách viac nadčasová, analytická a 
rozvážna, a nie len okamihová, ktorá sa predkladá 
divákom ako televízna atrakcia, napríklad vražda, 
havária či iné nešťastie.
• Čiže odmietate politiku v televízii v bulvár-
nom štýle ako cirkusové číslo „co jste ještě 
neviděli a neslyšeli“... 
- Ale isteže. Typ vyváženej a dôveryhodnej politi-
ky vysielanej televíziou, teda politiky v živote a ži-
vota v politike, si však vyžaduje odborne priprave-
ných ľudí, ktorí nehovoria rečou, že „ja si myslím“, 
ale poznaním, že „ja viem“. Politiku v jej rôznych 
formách, v diskusiách, komentároch či spravodaj-
stve by mali moderovať mediálne autority, žurna-
listi, ktorí majú odborné vedomosti a životné skú-
senosti a rešpektované meno vo verejnosti. Na 
neľahkú moderátorskú prácu treba hľadať typy aj 
v iných oblastiach verejného, vedeckého, kultúr-
neho a hospodárskeho života. Poviem to natvrdo: 
politické relácie, programy a diskusie by nemali 
moderovať, s prepáčením, ešte deti, ktoré študujú 
alebo včera vyštudovali katedru žurnalistiky či ab-
solvovali len nejaký rýchlovýkrmný mediálny kurz. 

Nevedomosť politiku znevažuje, znevažuje i akté-
rov, ktorí sa zúčastňujú na politických diskusiách. 
Minimálna vzdelanosť a nedostatok životných skú-
seností moderátora sú len tušením politiky a nie 
jej poznaním, preto takýto nevybavený človek ne-
môže byť v diskusiách partnerom pre politikov. Na-
pokon, štýl moderovania ako provokovanie, ktorý 

dnes „letí“, patrí skôr do krčmy 4. cenovej skupi-
ny než do televíznych štúdií a je prejavom mode-
rátorovej odbornej a profesionálnej nemohúcnosti 
a bezmocnosti. Moderátor nemôže byť vykrikujú-
cim kamelotom v podchode, kto čo ukradol, kto 
čo zlého urobil a čo zneužil, kto má s kým aké poli-
tické či podnikateľské pechtle-mechtle. To sú pre-
javy politiky, ale nie jej podstata. Politike sa treba 
dostať na koreň, čo nedokáže hocikto. Mne na-
príklad chýba na konci týždňa jeden dobrý vnút-
ropolitický a jeden zahraničnopolitický komentár, 
ktoré zhrnú to, čo významné sa za posledných se-
dem dní udialo doma a vo svete, prečo sa to udia-
lo, aké to má súvislosti a čo možno najbližšie oča-
kávať. 
• Nebodaj si myslíte, že by malo byť v televízii 
ešte viac politiky? 
- Nehovorím o kvantite, mierim na kvalitu. Spomeň-
me si, s akým napätím mnohí Bratislavčania pred 
dvadsiatimi rokmi očakávali, kedy v rakúskej tele-
vízii ORF vystúpi so svojím komentárom Hugo Por-
tisch alebo Paul Lendvay. Hoci bratislavský rodák 
Hugo kadejako nespisovne lámal nemčinu, ale 
jeho zahraničnopolitický komentár bol presvedči-
vý, pretože roky pôsobil v medzinárodných organi-
záciách a jeho myšlienky, analýzy a slová mali váhu 
a vážnosť. Tiež som presvedčený, že televízia by 
nemala vytvárať politiku, ale ju má citlivo monito-
rovať. Ak má byť politika v televízii mienkotvorná, 
potom v presadzovaní ľudských hodnôt, a nie po-
vrchného politikárčenia. Prekáža mi dramaturgia 
politických relácií, je predsa nemysliteľné, aby je-
den a ten istý politik alebo dokonca tá istá dvojica 
vystúpili v nedeľu v troch rôznych televíziách na tie 
isté témy. Je to nedôstojné, smiešne a podceňu-
júce televízneho diváka. Aspoň v tom by mali me-
dzi sebou televízie komunikovať. 
• Kam a ku komu by mala televízia rázne vstú-
piť, aby nebola len médiom zaznamenajúcim 
a opisujúcim, ale aj médiom tvorivým a mien-
kotvorným? 
- Tam a k tým, u ktorých výrazne cítiť deficit pozna-
nia a duchovna. Ak človek nevie takmer nič ale-
bo len málo o svojom štáte, o národe, o minulos-
ti, o osobnostiach, potom ani necíti s miestom, s 
krajom a krajinou, v ktorej žije. Existuje vo vákuu, 
nežije v priestore, ktorému sa hovorí vlasť. Mno-
hé naše deti sú vzdelané „internetovo“, vedia sur-
fovať po rôznych webových stránkach, komuniku-
jú v angličtine. Kedysi sme sa vychvaľovali, aké sú 
naše deti všeobecne vzdelané, koľko toho opro-
ti svojím rovesníkom v iných krajinách vedia. Už to 

neplatí. Televízia, ktorá má prebúdzať v deťoch a 
mládeži zvedavosť, tvorivosť, etickosť, zmysel pre 
spravodlivosť, je dnes už len rozospievaná a roz-
súťažená alebo vysiela nakúpené programy, ktoré 
deťom nedávajú životné témy, nemapujú ich prob-
lémy, neponúkajú im vzory. Naopak, naša detská 
televízna tvorba, ako som už spomínal, bola v po-

zitívnom zmysle na roztrhanie. Najmä západní pro-
ducenti niekedy až nechápali, že venujeme toľko 
priestoru, času a najmä kvalitnému obsahu tvorbe 
pre deti a mládež. Tam by sme mali znova začať, 
pretože ak si vychováme povrchného a bezduché-
ho a nenáročného človeka, takého budeme mať aj 
diváka. Veď keď občas pozriem na zábavnú relá-
ciu Aj múdry schybí, čo za somariny tam pohovoria 
najmä mladí ľudia, ale aj tí v strednom veku, veru, 
až mi je niekedy hanba, aká hĺbka nepoznania sa 
tu zasiala a seje ďalej. 

MANAžMeNT AKo cAP V ZÁHRADe

• Mercedes je svetoznáma automobilová 
značka a zároveň aj ochranná známka. Slo-
venská televízia je tiež značkou aj ochrannou 
známkou. Čo vám však hovorí spojenie v sú-
vislosti s dvoma programami STV, keď prvý 
nie je STV 1, ale Jednotka a druhý nie je STV 
2, ale Dvojka.
- To isté, ako keby spomínaný Mercedes prestal 
predávať svoje autá pod touto značkou, ale len 
pod nejakým číslom, napríklad 326 alebo 149 
241. Takto znevážiť a z vedomia ľudí postupne a 
potupne vytlačiť značku STV prostredníctvom jej 
programov, to nemôžem charakterizovať inak ako 
sabotáž. Tí, ktorí takýto „nápad“ zrealizovali, neko-
nali v záujme STV ako verejnoprávnej televízie, ale 
v záujme jej konkurentov. STV 1 a STV 2 sú roky 
zavedené transparentné prvky televízneho média 
s dvoma programami a sú súčasťou duševného 
vlastníctva STV. Kto si nebol toho vedomý, nemal 
v STV čo hľadať. Veď značka produktu či služby je 
ten prvý a základný kapitál, ktorý sa fixuje do ve-
domia ľudí. Spochybniť ho, či sa ho nebodaj zbaviť 
samotným „výrobcom“, je ústretový krok voči kon-
kurencii. To isté platí aj o ďalšej forme duševného 
vlastníctva, televíznom archíve. 
• oponenti by vám povedali, že archív je pred-
sa už minulosť...
- Omyl, to je istota a budúcnosť. Na nej sa sta-
via. Je dôkazom kvality značky, je to good will fir-
my. Aj tu sa však kadečo udialo. Kedysi sme mali 
veľmi hodnotnú reláciu Okná vesmíru dokorán, 
ktorú robili Železný s Grygarom a ktorá bola o ta-
jomstvách a záhadách vesmíru. Tu, na Zemi a v 
Mlynskej doline, sa však otvoril dokorán televízny 
archív. Ak si chcel niekto za našich čias urobiť pre-
pis z originálu diela, mohol tak urobiť na základe 
riadne zdôvodnenej a opodstatnenej žiadosti, po 
predchádzajúcom súhlase zodpovedného pracov-

níka televízie a v zmysle protokolu. To sa týkalo in-
terných pracovníkov i tretích osôb. To, čo sa teraz 
dozvedám, je na neuverenie. Originály sa vynášajú 
mimo Mlynskej doliny, takmer ktokoľvek, a osob-
ne, si môže urobiť prepis filmu, inscenácie, tele-
vízneho dokumentu či relácie, teda diel, ktoré sú 
autorsky chránené. Horšie ešte je, že z originálu 
sa doslova vystrihujú určité časti diela, čím sa zne-
hodnocujú. A už úplne tragicky znie, že niektoré 
diela úplne zmizli z archívu ako originály. Televíz-
ny archív ako nevyčísliteľné rodinné striebro je v 
istej miere nielen poškodený, lebo sa mu nevenu-
je primeraná starostlivosť, ale bol aj priamo či ne-
priamo rozkrádaný. 
• Veľmi jednoduchá otázka: kto to robil, kedy, 
kde sú originály, a najmä kto je zodpovedný? 
- Ja nie som detektív, aby som pátral po zlodejoch. 
Stačí si pozrieť televízne vysielania niektorých iných 
televízií než je STV - na Vianoce, Silvestra či Veľ-
kú noc alebo pri iných výročiach či štátnych príle-
žitostiach. Každý má možnosť v nich vidieť archív-
ne spravodajské zábery, televízne filmy, rozprávky, 
zostrihy programov a relácií, ktoré sa v týchto tele-
víziách nikdy nerobili, lebo vtedy ešte ani neexis-
tovali. Navyše, zväčša ani nepožiadali STV, ako 
majiteľa týchto diel, aby mohli s jej súhlasom šíriť 
autorsky chránené diela. Ako k tomu prišli? Kade-
jako. Mnohí z tých, ktorí boli v STV na rôznych po-
zíciách a s istými rozhodovacími právomocami, sú 
dnes v iných televíziách. Aj kadečo so sebou pri-
niesli sami alebo im priniesli iní. 
• Čo poviete na to, že väčšina tzv. tvorivých 
pracovníkov prestupuje z jednej televízie do 
druhej a na televíznom kolotoči sa točia ako 
na jarmoku? Menia televízie, nie však ako žia-
daní futbalisti alebo hokejisti prestupujúci zo 
slabšieho klubu do silnejšieho, ale ako prie-
merní či podpriemerní dramaturgovia, pro-
dukční, režiséri, redaktori, moderátori, kto-
rých sa chce jedna televízia zbaviť a druhá po 
nich siahne. Stačí, že príde na nové miesto je-
den malý šéf a ten už dotiahne svoju veľkú 
partiu podpriemerných, avšak verných a po-
slušných ľudí. Tento personálny cirkus má aj 
svojrázne zdôvodnenie prestupujúcich: že na 
Slovensku máme málo televíznych odborní-
kov, preto je normálne, že sa točia medzi jed-
notlivými televíziami.
- Ako pre koho. Je nepredstaviteľné, aby sa na-
príklad riadiaci pracovník z britskej BBC ocitol na 
druhý deň v konkurenčnej americkej CNN. A to 
hovorím o rozdielnych krajinách. Jednoducho, to 
je neprofesionálne a neetické. A k tomu, že niet 
na Slovensku kvalitných televíznych odborníkov? 
Ja poznám dosť kvalitných ľudí, ktorí nie sú ani v 
jednej televízii. Odmietli televíznu ruletu. Napokon, 
prečo si ktorákoľvek televízia nevychová vlast-
ných? Za dvadsať rokov pribudlo nemálo absol-
ventov VŠMU a katedry žurnalistiky. Kde sú? Kto 
im dal príležitosť? Kde sa stratil ich talent z vyso-
koškolských lavíc, z absolventských predstavení, 
z diplomových prác? Je jednoduchšie siahnuť na 
rutinéra, ten však už toho veľa neponúkne. Mno-
hé televízne programy na Slovensku sú toho dô-
kazom.
• Nezdá sa vám, že bezhlavým prijímaním 
rôznych zahraničných formátov, teda osved-
čeného manuálu príbehov, jednoduchých až 
primitívnych súťaží, kadejakých točení kolies 
šťastia a malých výhier s veľkými výkrikmi, po-
tleskom a podobne, ktoré človeka v istej chví-
li síce potešia, ale nezanechajú v ňom, v jeho 
vnútri žiadny odkaz – ani racionálny, ani vedo-
mostný, ani humanitný či emotívny – Sloven-
sko mentálne i citovo akosi pustne, ak nepo-
viem, že priam osprostieva? Tak ako to človek 
v televízii vidí a počuje, keď to ako dej skončí, 
skončí to aj v ňom. Akoby to ani nebolo...
- Píplmetre sa stali zaklínadlom, len nech sa akým-
koľvek spôsobom dosiahne sledovanosť. A že 
programy skoro nič nepovedia ľuďom?! Načo aj, 
keď najdôležitejší divák je ten, čo počíta divákov 
- píplmeter. 
      
 Zhováral sa RUDoLF GALLo

Hovoríme s ing. JARoSLAVoM HLiNicKÝM - úspešným exriaditeľom STV

Dôstojne, dôveryhodne a s úctou k divákovi

Jozef Veľký, exriaditeľ Filmového ústavu v Bratislave, Jaroslav hlinický, ústredný riaditeľ Sloven-
skej televízie v rokoch 1984-1990 a najvýznamnejší filmový a televízny režisér Martin holý. 

Foto: archív
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benešove dekréty chápe väčšina vzdela-
ných ľudí už iba ako dejinnú bodku za dl-
hotrvajúcim sporom národov, ktorého prí-
čina je dobre známa. Preto udivuje, že 
politici ako béla bugár alebo najnovšie 
Pál csáky, sa pokúšajú zreálniť tento síce 
nezabudnutý, ale dávnejšie prebehnutý 
politicko-spoločenský proces. Pohybujúc 
sa na tomto kĺzkom ľade by chceli vyvo-
lať zdanie, že chcú odškodnenie Maďa-
rov, ktorí podľa nich utrpeli ujmu.
Zámerne zamlčujú, že na základe Benešových 
dekrétov boli odsunuté z nášho územia hlavne 
skupiny ľudí, kolaborujúce s maďarským fašis-
tickým režimom Horthyho a Szálasiho.
U Pála csákyho naozaj platí porekadlo o 
novej metle, čo dobre metie, ale je tu aj 
podozrenie, že benešove dekréty sú len 
zámienkou na naštartovanie iného proce-
su. Zatiaľ sa tvári 

AKoby ZAbUDoL, 
že to nebolo Československo, ani neskôr 
tzv. Slovenský štát, ktoré vyvolali zmeny, 
otriasli celou európou a vyústili do 2. sve-
tovej vojny. Vyvolali ich iní, no a Maďar-
sko patrilo práve k ich spojencom. Práve 
Maďarsko okupovalo južné územia Slo-
venska. Tam aj teraz prežíva „Félvidék“, 
ktorým označovali sever Uhorska, teda 
dnešné Slovensko. Miklós Duray ešte za 
orbánovej vlády neváhal v budapešti za-
kričať pompézne a dobrou maďarčinou: 
„Félvidék Vás pozdravuje!“ To bola pre ta-
mojších nacionalistických nadšencov iste 
lahôdka, ba priamo hojivý balzam. Ale na-
ozaj sa nepamätám, že by sme ho boli my 
Slováci o to požiadali. Je zároveň smutné 
ako ľahko mu to prešlo. Svedčí to o našej 
slovenskej ľahostajnosti k danému prob-
lému, čo nepochybne pramení z nepozna-
nia všetkého, čo treba okolo týchto vecí 
vedieť.
Vieme o boji Ľudovíta Štúra a jeho priateľov za 
slobodu a samostatnosť Slovákov, ale vieme 
toho dosť? Myslím, že nie. Taký istý problém 
je aj so znalosťou o našej ďalšej veľkej dejin-
nej udalosti, Slovenskom národnom povsta-
ní. Mali by sme sa opýtať spoločne: prečo? 
Čo spôsobuje tieto výpadky v pamätí národa, 
ktorý síce nie je homogénny, ale majorita je 
naša.
Koľkokrát som videl Duraya skrúšene sedieť v 
poslaneckej lavici, toľkokrát sa mi zdalo, že sa 

tvári, akoby mal životnú smolu, že sa narodil 
na Slovenku a musí tu žiť, medzi nami, na „Fél-
vidéku“. Zdá sa, že s týmto problémom bojuje 
po celý život, úspešne pritom zvyšujúc politic-
ké napätie na Slovensku originálnymi vyjadre-
niami.
Nechcem prilievať olej do ohňa, ale SMK tiež 
nie je hasičom. Dokazuje to práve jej snaha 
otvárať Benešove dekréty. Slováci mali s 
Maďarmi problémy 

oD PRícHoDU HUNoV
do Karpatskej kotliny, až po dnešok. Za 
socializmu, keď veľký ruský brat nedovo-
lil rozdúchavať nacionalizmus, vládol po-
merne pokoj a vzťahy medzi vtedajším 
Československom a MľR boli veľmi dob-
ré. Situácia sa zmenila po „nežnej revolú-
cii“, keď Gabčíkovo sa stalo horúcim ze-
miakom, najmä pre nás Slovákov. Spor 
sme vyhrali, ale jasne sa ukázalo, že te-
raz stojí päťmiliónové Slovensko proti de-
saťmiliónovému Maďarsku s jeho lobista-
mi za veľkou mlákou. 
História nám však dokazuje, že žiadne bo-
jom, či politickými úskokmi získané pozí-
cie a územia nemožno udržať trvalo, po-
kúšajúc sa ich asimilovať. To, čo robili 
naši južní susedia po stáročia iným, sa te-
raz pokúšajú vytýkať nám, že to robíme s 
nimi. Akože je to s tým zlodejom?...
Spomeňme si na Rimanov, križiakov, Hong-
Kong, japonské dobyvačné chúťky a veru aj 
starých Hunov. Aj keď to trvá strašne dlho, 
akosi všetko príde na poriadok spravodlivosti. 
Je z toho možné čerpať určitú útechu. Avšak 
ľudia, ktorí žili v tých dobách, trpeli ujmu vo 
vynútenom spolužití, či už spomeniem v úvo-
dzovkách radostný život Slovákov v Rakúsko-
Uhorskej monarchii, alebo strádania národov-
cov po prehratej bitke pri Skalici v r. 1848, 
keď Maďari, ktorí chceli slobodu (ale len pre 
seba), nám ju upierali.
Po Viedenskej arbitráži v roku 1938 zase 
rýchle anektovali naše južné územia, a 
ďalšie chceli získať po menších vojen-
ských šarvátkach v nevyhlásenej vojne. 
Počas SNP, keď sa front blížil, boli z Ma-
ďarska vyslaní parlamentári do ZSSR, aby 
vyjednali pre nich to jednoduché riešenie: 
aby frontové boje neprebiehali na ich úze-
mí, ale na Slovensku, za to by uskutočni-
li štátny prevrat a prerušili vojensko-poli-
tický pakt s Nemeckom. Pripomínam, že 

horthyovské Maďarsko bolo verným ne-
meckým vazalom, ktoré malo obrovské 
straty v bojoch proti sovietskym vojskám 
a ich jednotky bojovali do poslednej chví-
le v zväzku Schörnerovej armády, kto-
rá kapitulovala až 8. mája 1945 na úze-
mí Čiech. Na Slovensku ale už v auguste 
1944 vypuklo SNP, povstalecké jednot-
ky sa tvrdošijne bránili nemeckej presile 
a boli už de facto a de jure uznané za spo-
jenecké vojsko protifašistickej aliancie. 
A tak hore uvedená geniálna myšlienka, 
ktorú mal celkom negeniálne tlmočiť hod-
nostne iba major maďarskej armády tak 
rozhorčila Rusov, že ich nechali trčať kde-
si v Kyjeve a potom ich bez pardonu po-
slali nevypočutých domov.
Možno podkladom tzv. Benešových dekrétov 
bol 

DLHoDobÝ NeSPRAVoDLiVÝ ÚTLAK
a utrpenie Čechov a Slovákov a boli logickým 
a praktickým vyústením dlhoročného zápasu 
o svojbytnosť našich oboch národov. 
Vráťme sa nakoniec k ľuďom, ktorí chcú 
ich revíziu. K ľuďom, ktorí prišli „až po-
tom“ a nie vtedy, keď tam bolo treba byť a 
niečo pre vec urobiť. Práve takíto chcú bu-
dovať svoje politické kariéry na podklade 
temných dejov v minulosti, prepisovať de-
jiny, čo je zásadne nečestné a nerozum-
né. To sú tí, ktorí špárajú špinavým papečkom 
v ranách, ktoré ešte mokvajú. „Odborníci“, 
ktorí preväzujú tieto rany vyblednutými a za-
prášenými obväzmi nacionalizmu. A sem pat-
ria aj niektorí politológovia. Obracajú sa ako 
slnečnice k juhu, vo svojich prácach sa ne-
hanbia šíriť myšlienkový humus ako svojskú 
pravdu pre časť svojich národnostne zakom-
plexovaných súkmeňovcov. A hľadajú sa po 
celom svete a len sa spojiť a spojiť.
Sú to nebezpečné veci a nebezpečné 
myšlienky, zaváňajúce čímsi známym.... 
A nebezpečné je aj to, že to robia poli-
tici, ktorí by mali mať zodpovednosť. Ne-
dovoľme tejto piatej kolóne vyťahovať na 
svetlo božie záležitosti, ktoré otravujú 
ľudské vzťahy. Len preto, aby si na tom 
budovali svoje politické kariéry, pre utí-
šenie ich národnostnej clivoty a možno 
aj pre iné veci, o ktorých my, bežní ľu-
dia ani nechyrujeme. Povedzme im to ne-
kompromisne – dosť!

LADiSLAV LebeDA 

naša ľahostajnosť k príkoriam

Slovo kapitalizmus sa vrátilo do slovníka takmer všade, len na 
Slovensku zostalo podozrivé. Nebolo zrejme ešte prelustrova-
né, preverené, neprešlo ešte technickou kontrolou ústavov, čo 
si pamätajú len to, čo nájdu. Alebo médií, ktoré vedia aj čo ne-
bolo. Termín kapitalizmus je reálne tu. Nepochybne ľavicový 
univerzitný profesor igancio Ramonet v úvodníku decembrové-
ho čísla 2007 Le Monde Diplomatique hovorí o pažravosti ka-
pitalizmu. (Preklad bez zverejnenia zdroja uvádza februárové 
SLoVo). So slovom kapitalizmus či kapitalisti ako reálnom ter-
míne pre reálnu skutočnosť problém nemajú ani oficiózne Ger-
man Times. Termín reforma kapitalizmu pre XXi. storočie použí-
va aj miliardár počítačového impéria bill Gates.
Podstatné je však iné – emocionálne tvrdenia o nenásytnosti, pažra-
vosti, hrabivosti bez studu a bez slušného správania sa. Toto tvrdenie 
spája tak univerzitného 

GURU GLobÁLNeJ ľAVice
Ramoneta, ako aj bývalého nemeckého kancelára a ministra finan-
cií Helmuta Schmidta. I. Ramonet hovorí o tom, že sa „etabluje nový, 
ešte bezohľadnejší kapitalizmus, ako bol doteraz“. „Niektorí pred-
pokladali, že globalizácia konečne zasýti kapitalizmus, avšak ukáza-
lo sa, že jeho pažravosť zrejme nemá hraníc.“ Dokedy ešte, spytuje 
sa I. Ramonet v úvodníku Le Monde Diplomatique, ktorým symbolic-
ky uzatvára rok 2007. Nový rok 2008 začína zasa I. Ramonet aj úva-
hami o príčinách terajšej vlny finančnej krízy, ktorá sa prevalila z USA 
do Európy, stála od augusta 2007 - ako to dokazuje dokonalá kroni-
ka denníka Handelsblatt (8.02.2008) aj európske banky miliardové 
straty. Podľa Ramoneta sa začala zásahom americkej ústrednej ban-
ky pred vyše desaťročím, keď sa pre oživenie investícií vytvorili v USA 
osobitné hypotekárne úvery na domy a byty, zámerne nasmerované 
pre finančne slabšie vrstvy obyvateľstva. Okrem toho, že podiel sú-
kromných úspor, sporenia obyvateľstva sa pohybuje okolo nuly, bolo 
zrejmé, že zmena úrokovej sadzby sa stane pre obrovské masy vlast-
níkov hypoték problémom – nebudú ich môcť splácať.
Volanie „proti narastajúcej pažravosti a proti poklesu slušnosti“ 
finančných manažérov a politikov tvorí aj titulok úvahy exkan-
celára a exministra financií Nemecka Helmuta Schmidta. Nej-
de iba o to, že ho zverejnili nemecké noviny v angličtine, ur-
čené zjavne pre stále väčšmi anglojazyčné zahraničie. Helmut 

Schmidt je aj hlavným aktérom stretnutí o svetovej etike Weltet-
hos na univerzite v Tubingene a jeho diskusie možno sledovať 
na jednom z viacerých verejnoprávnych kanálov. Domnievam 
sa, že analýzy aké prináša jazykovo globalizovaný Le Monde 
Diplomatique, v našej žurnalistike či médiách nejestvujú. Takis-
to nejestvuje taká štruktúra verejnoprávnych televízií – a teda 
prístupnosti k informáciám a ich súvislostiam, nehovoriac už o 
neexistencii populárneho programu o etike, kde by v priamom 
prenose vystupovali kalibre, teda skutočná a nie mediálne eu-
rópska elita. Helmut Schmidt v novembri 2007 rozobral riziká glo-
bálnej závislosti finančných inštitútov, bánk a investičných fondov tak-
to: voľakedy každý inteligentný človek rozumel tomu čo je pôžička, či 
už krátkodobá, alebo dlhodobá a čo je úrok. Dnes banky predávajú 
tisíce finančných derivátov či cenných papierov v mechanizme, ktoré-
mu obyčajný občan nemôže rozumieť a čo viac, ani samotní zamest-
nanci banky nevedia o rizikách konkrétnych finančných derivátov. Ale 
ani vedenia bánk a ich dozorné rady nielenže nevedia o rizikách jed-
notlivých derivátov, ale nevedia ani odhadnúť kumulatívne riziko všet-
kých dovedna. Ba dokonca 

ANi RATiNGoVé AGeNTÚRy
plne nechápu riziká, najmä vtedy nie, ak nie sú obsiahnuté v bilan-
ciách finančných ústavov. Manažéri rôznych fondov a obchodní-
ci si však myslia že im rozumejú, ale keď sa stane niečo ne-
očakávané na finančných trhoch, správajú sa ako ovce či divé 
husi – všetci sa hrnú jedným a tým istým smerom. Tak to urobi-
li pri krachu búrz v roku 1929, tak to urobili počas veľkej ázij-
skej finančnej krízy po roku 1990 a tak sa zachovali v lete roku 
2007, keď náhle banky nechceli požičať hotovosť svojim ko-
legom či konkurentom v susedstve. Táto masová psychológia 
finančných manažérov je zrejme jedným z najväčších nebez-
pečenstiev globálnych finančných trhov – a teda aj veľkým ne-
bezpečenstvom pre globálnu ekonomiku, konštatuje H. Sch-
midt. Záchranné akcie ústredných bánk len vytvárajú riziko, že 
špekulujúci manažéri a vcelku trh ako taký sa bude spoliehať 
na záchranu, to zasa vedie k novým špekuláciám. Politická trie-
da vo väčšine západných štátov, konštatuje H. Schmidt, zdie-

ľa averziu a znechutenie svojich voličov k obrovským osobným 
ziskom niektorých finančných manažérov. Ale pretože politici 
nerozumejú finančným mechanizmom, obávajú sa niečo pod-
niknúť. Toto znechutenie voči obohacovateľom, špekulantom 
nie je také veľké v USA a v británii, lebo sa im zdá, že terajšie 
globálne financie 

SLÚžiA icH NÁRoDNÝM ZÁUJMoM,
lebo väčšina zisku sa ukladá v New Yorku alebo v Londýne. Preto sa 
zdráhajú regulovať fondy či dosiahnuť ich transparentnosť. A nielen to 
– dovoľujú svojim regulovaným bankám, aby týmto fondom poskyto-
vali veľké sumy. Tým umožňujú fondom, aby používali sumy 10 až 20-
krát väčšie než sú v skutočnosti ich vlastné zdroje. To všetko robia 
napriek tomu, že legálne sú tieto fondy umiestnené na maličkých os-
trovoch, kde nejestvuje ani dohľad, ani dane a ani transparentnosť.
Je to zodpovednosť politického vedenia, že globálna ekono-
mika sa ocitla v nesmierne a stále sa zväčšujúcej nerovnová-
he. USA sa zmenili na najväčšieho dlžníka na svete a majú ob-
rovský deficit tak rozpočtu, ako aj obchodnej bilancie a ročná 
suma zahraničných kapitálových investícií do USA predstavu-
je 6-7 percent ich HDP. V takejto situácii najmä ázijské štáty 
hromadia stále väčšie zásoby cudzej, dolárovej meny. Je viac 
ako zrejmé, že tento proces nemôže pokračovať večne. Nikto si 
už nemôže byť istý, že bude pokračovať terajšia úroveň výmen-
ných kurzov mien. Nikto si nemôže byť istý, že obrovské meno-
vé zásoby sa nepoužijú na strategické ciele. Je najvyšší čas vy-
pracovať pre Medzinárodný menový fond nové úlohy, pretože 
pôvodné už dávno stratili zmysel. Globálne nebezpečenstvá by 
mali prediskutovať a na novo vytvorenom svetovom ekonomic-
kom zhromaždení samozrejme za účasti takých štátov ako je 
Čína, india, brazília či Saudská Arábia, ale bez televízie a skve-
lých vyhlásení pre verejnosť. Nová misia aj MMF by mala vytvo-
riť globálny systém transparentnosti a bezpečnosti pre transna-
cionálne finančné trhy, ich nástroje a ich účastníkov. 
Všetci sme zaviazaní brániť sa strate slušnosti a studu a pro-
ti nárastu hrabivosti a pažravosti. Majme na pamäti, že už pred 
2000 rokmi grécky boh Hermes a jeho rímsky proťajšok Mer-
kúr boli patrónmi práve tak obchodníkov a bankárov, ako aj zlo-
dejov... 

nový bezohľadnejší kapitalizmus
DUŠAN D. KeRNÝ

Kresba: Andrej Mišanek

naspäť k eSSSr
Aj takto niektorí nazývajú európsku úniu, napríklad bývalý so-
vietsky disident Vladimír bukovskij, ktorý použil prvý termín 
„eSSSR - európsky sväz sovietských socialistických republík“. 
Podľa neho európa nastúpila cestu totalitného štátu. Začiat-
kom 90-tych rokov dostal bukovskij povolenie pozrieť si nie-
ktoré tajné sovietske dokumenty. Našiel šifrovaný text besedy 
Giscarda s Gorbačovom, ktorá sa udiala v januári 1989. Vtedy 
Giscard oznámil Gorbačovovi, že za 15 rokov sa stane európa 
federatívnym štátom. 
Tento projekt bol odložený po referendách v roku 2005, ale európ-
ski lídri ho znova postavili na koľajnice v Lisabone. Tento dohovor o 
reforme je vlastne kópia odmietnutej ústavy, hoci niektoré kapitoly sú 
pozmenené a doplnky text skôr robia menej zrozumiteľným, nehovorí 
sa tam však ani o hymne ani o zástave. Valery Giscard d´Esten v mi-
nulom roku pre ľavicový Le Monde povedal: „My sa snažíme všeľu-
dovú mienku dostať k odobreniu tých istých podkladov, ktoré nemô-
žeme povedať priamo. V novom texte budú všetky zámery, ktoré tam 
boli aj predtým, ale budú zamaskované a skryté.“ A Guiliano Amato, 
minister zahraničných vecí Talianska, povedal: „Snažili sa urobiť do-
kument nečitateľným. Ak bude nečitateľný, nebude ani ústavný, asi 
taká bola idea. Lídri EÚ sa dohodli, že o tomto Lisabonskom doku-
mente nebude referendum. Okrem Írska, ktorému to predpisuje ús-
tava. Namiesto toho bude dokument ratifikovaný parlamentmi krajín.“ 
Francúzsky prezident Sarkozy to povedal jednoducho: „Medzi náro-
dom a vládami existuje rozpor. V súčasnosti by referendum spôsobi-
lo hrozbu Európe. Ak by sme robili referendum vo Francúzsku, tak 
dohovor nebude.“
A Lev Bukovskij sa spytuje: Súčasná situácia je naozaj mračná. Poli-
tické strany sú doslova unesené novým projektom EÚ. Nikto nevystu-
puje proti (KDH na Slovensku áno). Stali sa veľmi korumpované. Kto 
bude chrániť naše slobody? Ak Lisabonský dohovor bude ratifikova-
ný, tak krajiny ako Anglicko, Francúzsko, Dánsko a ďalšie stratia svo-
ju suverenitu, ale aj Slovensko. Zhltnú ich Spojené štáty európske, 
alebo ako hovorí Bukovskij“ ESSSR“. Ale to však tvrdí aj euroskeptik 
V. Klaus. DUŠAN KoNČeK
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Takmer 60% percent obyvateľov európy sú Slo-
vania. žijú v 13 štátoch a ich reč sa stáročiami 
odlíšila, ale stále majú k sebe blízko, spájajú ich 
dejiny i kultúra. Ako budú spolupracovať v rám-
ci súčasného i budúceho vývoja v európe a vo 
svete? To boli otázky, s ktorými sme sa vybrali 
za predsedom Združenia slovanskej vzájomnosti 
doc. Dr. Jozefom Mravíkom, cSc.

• Pán predseda, môžete predstaviť Združenie slovanskej vzá-
jomnosti, odkiaľ sa vzalo?
Na vznik nášho Združenia mali rozhodujúci vplyv dva faktory: rozpad 
Sovietskeho zväzu a rozdelenie Českej a Slovenskej federatívnej re-
publiky na dve samostatné republiky. Bolo to v čase, keď bolo tre-
ba dôkladne sa rozobrať v tom, čo tu bolo, aby sa dalo, obrazne po-
vedané, oddeliť zrno od kúkoľa a ešte viac, aby to zrno, ktoré vybe-
rieme, bolo aj klíčivé. To znamená, aby aj naše kultúrno-spoločen-
ské Združenie bolo čo najviac prospešné národným a štátnym záuj-
mom Slovenskej republiky a Slovanstvu ako celku. V tejto súvislosti 
chcem povedať, že Združenie slovanskej vzájomnosti nie je jednodu-
chým pokračovaním predchádzajúcej Spoločnosti priateľov s národ-
mi Spoločenstva  nezávislých štátov, ale jej prekonaním a kvalitatívne 
odlišným subjektom. 
Na ustanovujúcom zhromaždení, rozšírenom o zástupcov mestských 
a okresných rád Spoločnosti priateľov SNŠ, ktoré sa konalo v aprí-
li 1993, vniklo Združenie slovanskej vzájomnosti ako dobrovoľné, zá-
ujmové, nezávislé spoločenské samosprávne hnutie, ktoré spája ob-
čanov Slovenskej republiky, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, 
národnosť, sociálne postavenie a náboženské vyznanie, pri napĺňaní 
idey slovanskej vzájomnosti, ktorú chápe ako ideu kultúrnej a spolo-
čenskej spolupráce.
Združenie vychádza vo svojej činnosti z odkazu Jána Kollára, Pavla 
Jozefa Šafárika, Josefa Dobrovského, Ľudovíta Štúra, Pavla Orszá-
ga Hviezdoslava, Svetozára Hurbana Vajanského, Vladimíra Clemen-
tisa, ale aj ďalších šíriteľov idey slovanskej vzájomnosti. Duchovné bo-
hatstvo z minulosti neprenáša mechanicky do súčasnosti, ale čerpá 
z neho všetko v dejinách hodnotné a podnetné a chce ho rozvíjať na 
vyššom stupni vývoja Slovanstva ako celku i slovanských národov  ako 
jednotlivých samostatných a suverénnych subjektov.
Za 15 rokov svojej existencie sme si napísali vlastný rukopis na novú 
stránku idey slovanskej vzájomnosti, podľa ktorého nás hodnotia spo-
luobčania. Môžeme s istou dávkou určitosti povedať, že to najkame-
nistejšie máme za sebou. Slovanská vzájomnosť je teda náš ideál 
a strategický cieľ.

• Čo je prioritou Združenia slovanskej vzájomnosti?
Prostredníctvom širokého spektra kultúrno-spoločenských, výchov-
no-vzdelávacích vydavateľských a mediálnych aktivít podieľa sa naše 
Združenie na rozvíjaní a šírení vzájomne prospešných kultúrnych, 
umeleckých, vedeckých, hospodárskych, spoločenských, turistic-
kých, športových a osobných kontaktov medzi národmi a národnos-
ťami slovanských štátov. Ale túto spoluprácu medzi slovanskými kra-
jinami nechápeme ako protiváhu ku kontaktom s ostatným svetom. 
Práve naopak, chceme využiť miesto Slovenskej republiky na rozhra-
ní vplyvu dvoch významných kultúr – východnej a západnej, ktoré sa 
po stáročia ovplyvňovali a vo vzájomnej participácii dosiahli originálne 
výsledky v podobe diel materiálnej a duchovnej kultúry. Veď prijíma-
ním slovanského variantu európskych kultúrnych výdobytkov Slováci 
i ostatní Slovania rozvíjali kultúrne európanstvo v minulosti a chcú ho 
rozvíjať aj v budúcnosti.
Slovanstvo chápeme ako fenomén v kultúrnom presahu, pričom ja-
zyk tvorí podstatu kultúry slovanských národov. Na zasadnutiach Me-
dzinárodného slovanského výboru alebo v korešpondencii medzi slo-
vanskými výbormi je „spoločnou“ rečou ruština, ale nie je to a priori 
stanovené.

• Aké formy v celkovej činnosti Združenie slovanskej vzájom-
nosti najčastejšie využíva? 
Z pochopiteľných dôvodov uvediem iba tie najdôležitejšie. Ťažiskový-
mi aktivitami nášho Združenia sú celoštátne a medzinárodné vedec-
ké konferencie, sympóziá a semináre. Od svojho vzniku roku 1993 
dodnes sme v spolupráci s Univerzitou J. A. Komenského v Bratisla-
ve, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Matej Bela 
v Banskej Bystrici, Slovenskou akadémiou vied, Maticou slovenskou, 
s Asociáciou rusistov Slovenska, s Bulharským kultúrnym a informač-
ným strediskom v Bratislave a Poľským inštitútom v Bratislave zorga-
nizovali 14 medzinárodných vedeckých konferencií za účasti našich 
partnerov z jednotlivých slovanských štátov na tému: Kultúrne, literár-
ne, jazykové vzťahy a kontakty.
Spoločensky rezonujúcimi sa stali pravidelné vedecké konferencie 
Medzinárodného fóra Vyslanci Slovanstva a Združenia slovanskej vzá-
jomnosti, ktoré sa konajú (od roku 2001) na konci kalendárneho roka 
v rámci stálej jednotnej koncepcie: Slovensko-Európa-Svet. Upres-
nenie ich tematiky je podmienené aktualizáciou určitých problémov, 
stavu a rozvoja Slovanstva. Doteraz sa uskutočnilo päť konferencií na 
témy: Víchor globalizácie, Labyrint sveta a Slovania, Európska únia – 
nádeje a pochybnosti, Bytie a čas (kultúry) a Multikulturalizmus – ná-
deje a pochybnosti. 
Na uvedené konferencie sme dostali finančné prostriedky, aj keď pri 
moci bola Dzurindova vláda. V minulom roku sme tiež mali priprave-
nú konferenciu na tému Priestor slova, včas sme podali projekt na Mi-

nisterstvo kultúry, prísľuby boli, ale výsledok bol nulový. Teda po prvý 
raz, práve vtedy, keď je pri moci vláda, ku ktorej máme afinitu, sme 
nedostali finančné prostriedky na jej uskutočnenie.
Medzi stále aktivity nášho Združenia patrí záujmová umelecká čin-
nosť: Slovanská pieseň – súťaže a prehliadky piesní (ľudových a ume-
lých) slovenského národa a ostatných slovanských národov. Zdru-
ženie slovanskej vzájomnosti sa stalo od roku 2000 spoluorganizá-
torom celoštátnej výtvarnej a literárnej súťaže Dúha. Vyhlasovateľom 
a hlavným organizátorom súťaže Dúha je odbor školstva, mládeže a 
telesnej kultúry Okresného úradu v Starej Ľubovni. Zúčastňujú sa na 
nej deti materských škôl, žiaci základných, umeleckých škôl a osem-
ročných gymnázií v Slovenskej republike. Súčasne sa zapájajú do nej 
aj deti slovenských škôl zo zahraničia.

Zaradením Medzinárodného rodinného splavu na rieke Poprad zo 
Starej Ľubovne do Noweho Sazcu v Poľskej republike a Medzinárod-
ného výtvarného plenéru maliarov slovanských krajín do štruktúry ak-
tivít, orientovaných na mladých ľudí bolo, ako to potvrdzujú aj doteraj-
šie skúsenosti, správnym rozhodnutím nášho Združenia. Navyše, aj 
ich medzinárodný charakter je dobrou propagáciou nášho Združe-
nia v zahraničí.

• Dôležité miesto má aj vaša vydavateľská činnosť. Ako ju hod-
notíte?
Mimoriadny ohlas u domácich a zahraničných vedeckých, škol-
ských a kultúrnych inštitúcií má vydavateľská činnosť nášho Združe-
nia. V rámci edície Slovanské reflexie sme vydali od roku 1995 dote-
raz 13 knižných titulov obsahovo zameraných na Slovensko-slovan-
ské kultúrne, literárne a jazykové vzťahy. Od septembra 2001 vydá-
va Slovenská rada Združenia slovanskej vzájomnosti štvrťročne časo-
pis Slovanská vzájomnosť. Je to kultúrno-spoločenský časopis, kto-
rý populárno-vedeckou a publicistickou formou sa zaoberá otázkami 
Slovanstva, slovanskej vzájomnosti, kultúry, histórie, literatúry slovan-
ských národov. Jeho cieľom je prispievať k lepšiemu vzájomnému po-
znávaniu slovanských národných spoločenstiev a kultivovanie slovan-
skej myšlienky.
 Združenie slovanskej vzájomnosti sa rozhodlo pripraviť a vydať v roku 
2008 zborník štúdií autorov zo všetkých slovanských štátov na tému 
Svet budúcnosti a Slovania. Jednotliví autori štúdií by sa mali pridržia-
vať odpovedí na tieto otázky:
1. Aké miesto zaujíma dnes idea spolupráce slovanských štátov vo 
vašej krajine?
2. Ako vidíte budúcnosť Slovanov a ideu spoluprácu Slovanov v 21. 
storočí?
3. Čo bolo podniknuté v mene týchto ideí vo vašej krajine za posled-
ných 15 rokov?
Štúdie budú uverejnené v tom slovanskom jazyku, v akom ich auto-
ri napíšu. V závere zborníka chceme uverejniť dve až tri štúdie našich 
politológov, ktorí sa pokúsia zovšeobecniť informácie, úvahy, hodno-
tenie, fakty a návrhy jednotlivých prác.

• Finančná podpora sa teda na MK SR nestretla s kladným 
ohlasom. ohrozí to konanie akcií v budúcnosti?
Áno, do istej miery. Je to smutné konštatovanie. Napriek tomu sme 
znova predložili projekt o poskytnutie finančného príspevku na usku-
točnenie medzinárodnej konferencie v roku 2008. Rovnako ako aj 
žiadosť o poskytnutie príspevku na náš časopis Slovanská vzájom-
nosť.

• Svojho času ste vyslovili myšlienku, že prvým pokusom 
o spojenie východu a západu európy bola už cyrilo-metodej-
ská misia. Aký je váš názor na spoluprácu teraz, keď sa zväčšu-
je schengenský priestor?
Máte pravdu. Cyrilometodská misia na Veľkej Morave bola skutočne 
prvým pokusom preklenúť hranicu medzi západom a východom a in-

tegráciou rozdielnych jazykov a kultúr znova spojiť Európu. Išlo o šir-
šie chápanú integračnú stratégiu Európy ako bola karolínska koncep-
cia reštaurovaná Frankmi, v ktorej sa do popredia dostali mocenské 
prístupy, ktorým sa podriaďovala jazyková tolerancia, inkulturalizácia 
i európsky dialóg o kresťanskej doktríne. 
Aj slovenská tvorivá inteligencia (a nielen ona) sa už dlhší čas zamýšľa 
nad otázkou príčin pretrvávania deľby Európy na časť západnú a vý-
chodnú. Vytvára sa reálna obava, že sa súčasným integračným sna-
hám, ktoré vychádzajú z atlantickej Európy, nedarí preklenúť staré 
rozdiely medzi helenistickým a latinizujúcim dedičstvom alebo pries-
torov premietnutých dedičstvom Východorímskej a Západorímskej 
ríše. Zdá sa, že chýba nadhľad na mnohovrstevnosť kultúr. Ich vzá-
jomné prelínanie a koexistencia by nemali viesť k úvahám o zachova-
ní medzipriestorov a udržiavaniu hraničných zón európskych kultúr-
nych a jazykových realít. Nie tvorba separátov Európy, ale práve na-
opak, tvorba priestorov zvýšenej spolupráce a zvýšených interakcií 
by sa mala dostať do popredia záujmu. To sa týka aj obáv presunutia 
Schengenskej hranice do strednej Európy.

• Na jednej z konferencií odznela téza, že európa bez spolut-
vorivosti nemá šancu sa integrovať. Môžete bližšie charakteri-
zovať spolutvorivosť?
Ak je zmyslom transformácie a integrácie Európy rozvoj, potom 
nová celostná Európa musí vnímať svoje úlohy už nielen v zmysle 
záujmov doterajších euroatlantických členov, ale i v zmysle záujmov 
nových členských štátov.
Etos konštruktívnosti a tvorby novej Európy si vyžaduje prekonanie 
egocentrizmu, skepsy a smeruje k uvádzaniu do každodenného ži-
vota princípu spolutvorivosti. Spolutvorivosť si vyžaduje zapojenie 
do aktivity všetkých politických smerov a všetkých politických sku-
pín. Univerzalitu Európy nie je možné vytvoriť len realizáciou parciál-
nych záujmov. Ak sa tento princíp spolutvorivosti nemá stať iba vízi-
ou, treba potom seriózne prehodnotiť doterajšie liberálno-globalis-
tické tendencie v prístupe ku štátom strednej a východnej Európy.
Nesporne v procese doterajšej transformácie nastal určitý techno-
logický posun napred, ale systém, v ktorom malá časť ľudí neúmer-
ne bohatne, stredná vrstva sa pauperizuje a narastá skupina chu-
dobných, ktorá žije pod hranicou minima, je potrebné kvalitatívne 
zmeniť. Európa bez spolutvorivosti všetkých jej častí nemá šancu sa 
ani integrovať, ani celostne prosperovať. V tom je i zmysel smerova-
nia k politickému a sociálnemu inžinierstvu. Naša činnosť ako jed-
notlivcov, tak aj orientácia štátu je postavená pred otázkou – aká al-
ternatíva sa uplatní v Európe a v strednej Európe. Bude to alterna-
tíva človeka tvorcu „homo creator“ alebo alternatíva konfliktov a de-
štrukcie „homo destrucor“. Slovensko má svoju dôstojnosť a zmy-
sel pre zodpovednosť, má svojho Génia Loci a podieľa sa na géniu 
Európy i géniu Terrarum. Toho si musia byť vedomé všetky štruktú-
ry Európskej únie.
V Európe však existujú aj sily, ktoré nevnímajú realitu národných 
štátov ako veľké bohatstvo a domnievajú sa, že je čas nahradiť ná-
rodný štát občianskym superštátom. Je to pre európsku integrá-
ciu nerealistická a v podstate i nebezpečná koncepcia. Európa 
a svet sú krásne, bohaté a kreatívne preto, že nie sú unifikované, 
ale polydimenzionálne, multikulturálne. Teda národný štát má ok-
rem všeobecnej úlohy zabezpečovania spoločného dobra pre všet-
kých svojich občanov aj špecifickú úlohu strážcu národných tradí-
cií a identity.

• Nechýba Slovensku, ale aj európe dlhodobá stratégia vývoja, 
odpoveď na otázku – kam sa chceme dostať? 
Úprimne povedané, ani Slovensko, ani Európa nemajú doposiaľ dlho-
dobú stratégiu svojho vývoja. Je to aktuálny problém, veľmi úzko spä-
tý s reflexiami o budúcom smerovaní Európy v rámci Európskej únie, 
o jej sociálnom charaktere, o tom, či a ako sa bude do európskeho 
spoločenstva integrovať princíp sociálnej spravodlivosti. 
Ten je výsledkom historického vývoja a taktiež typickým znakom pre 
väčšinu európskych štátov, odlišným od princípu, na ktorom boli utvá-
rané Spojené štáty americké. Ak sa dnes pociťuje táto problematika 
ako nesmierne dôležitá (a som presvedčený, že tak ju pociťujú nielen 
mnohí predstavitelia spoločensko-vedných disciplín, ale aj radoví ob-
čania), je to preto, lebo s rastúcou globalizáciou sa mení ráz Európy 
a jej identity, dochádza k liberalizácii ekonomiky a oslabovaniu, ako-
by odumieraniu princípu sociálnej spravodlivosti. Namiesto neho na-
stupuje princíp „trhovej“ spravodlivosti, ktorý podrýva politiku založe-
nú na princípe solidarity a v základoch spochybňuje ideu sociálne-
ho štátu.
Slovensko, Európa a svet stoja teda na kritickej križovatke. Aké je 
z nej východisko a aký je, alebo mal by byť, náš strategický cieľ, hoci 
vzdialený a zatiaľ utopický? Je ním spoločnosť bez násilia, majetkové-
ho, rasového či triedneho egoizmu, vojen, pogromov, genocídy, od-
cudzenej politickej moci. Spoločnosť, v ktorej sa realizujú zásady slo-
body pre všetkých, demokratického spolurozhodovania neobmedze-
ného iba na voľby. Táto utópia má humanistický cieľ a celé dejiny je 
možné interpretovať ako zápas o priblíženie sa k jej realizácii. Či túto 
utópiu niekto označí za kapitalizmus, socializmus, komunizmus, ju-
daizmus, christianizmus alebo iný izmus, je vcelku jedno. Marxovej 
ideálnej Ríše rozumu a zbratania sa nikto z nás živých sa nedočká, ale 
bez viery v lepší, krajší a sociálne spravodlivý svet niet skutočnej mo-
rálky, všetko tuhne v ľade ľahostajnosti, privátneho šťastia na úkor ne-
šťastia iných. A preto aj pred Európskou úniou stojí kľúčová úloha, aby 
únia vlád bola rozšírená a prebudovaná na úniu občanov a hospodár-
ska a menová únia rozšírená o úniu sociálnu, kultúrnu a mierovú. 

Zhováral sa JoZeF ŠUcHA

Hovoríme s Jozefom Mravíkom predsedom Združenia slovanskej vzájomnosti

Vzájomnosť do kultúrnej spolupráce
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Stranu pripravil MiLAN GRoFČÁK

nová 
expozitúra 
V poradí siedma expozitúra 
Národného kontrolného úra-
du pracuje oficiálne od 18. 
februára v Prešove. Spolu 
so šéfom NKÚ Jánom Jasov-
ským (na foto vpravo) ju ot-
voril predseda Národnej rady 
SR Pavol Paška. Vo svojom 
príhovore zdôraznil predo-
všetkým nezávislosť tejto in-
štitúcie, ktorá má plnú pod-
poru vedenia parlamentu. 
Kým Ján Jasovský očakáva na-
výšenie počtu zamestnancov 
NKÚ do konca roka na číslo 
296, v prešovskej expozitúre 
ich bude pracovať dvadsiatka. 
Personálny základ expozi-
túry bol podľa Jasovského 
vytvorený podobne, ako v 
iných slovenských krajoch, 
v tomto prípade delimitáci-
ou desiatky skúsených kon-
trolórov z košickej expozi-
túry, ku ktorým v krátkom 
čase pribudnú ďalší „nová-
čikovia“. expozitúry v kraj-
ských mestách boli zriadené 
z dôvodu vytvorenia efektív-
nejšie fungujúceho systé-
mu kontroly hospodárenia 
a činnosti inštitúcií a organi-
zácií, ktoré podliehajú pod 
kontrolu NKÚ. Regionálnym 
priblížením NKÚ vznikajú aj 
širšie možnosti spolupráce 
medzi NKÚ a kontrolovaný-
mi subjektami. Príkladom 
v tomto smere môže byť už 
niekoľkoročná spolupráca 
tejto najvyššej kontrolnej in-
štitúcie s kontrolnými útvar-
mi samosprávnych krajov. 

Nedávne 21. zasadnutie Zastupiteľstva Prešov-
ského samosprávneho kraja sa nieslo v zname-
ní volieb hlavného kontrolóra, pričom sa očaká-
val boj medzi šiestimi kandidátmi. Už po prvom 
kole tajných volieb bolo jasné, že pravica, ktorá 
má v krajskom parlamente dvojtretinovú väčši-
nu, nedá šancu žiadnemu z kandidátov, okrem 
svojho. A to aj s prihliadnutím k skutočnosti, že 
najpreferovanejší človek pravice sa kandidatú-
ry prekvapujúco na poslednú chvíľu vzdal. Hneď 
na začiatku samotného volebného aktu neuspel 
ani doterajší hlavný kontrolór, ktorý tento útvar 
zakladal. V druhom kole však padlo definitívne 
rozhodnutie v prospech reprezentanta SDKÚ, 
pričom kandidát KDH sa pripojil k ostatným v 
poli porazených. 
Veľa diskusie i keď nie veľmi konštruktívnej sa odví-
jalo pri prerokovávaní návrhu strategického materiálu 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
na roky 2008 až 2015. Záverečná dohoda predpo-
kladá ešte posledné pripomienkovanie materiálu v 
komisiách zastupiteľstva, pričom na júnovom zasad-
nutí by už mala byť prerokovaná a pravdepodobne aj 
schválená definitívna verzia programu. 

Poslanci sa zaoberali aj ďalším problémom strategic-
kého významu a to analýzou súčasného stavu stred-
ného školstva v kraji a kontrole prijatých opatrení na 
jeho racionalizáciu a zvýšenie kvality vyučovania. Me-
dzi potešiteľné javy možno zaradiť skutočnosť, že z 
celkového počtu 46 871 stredoškolákov na území 
kraja v tomto školskom roku študuje až 31,35% na 
gymnáziach, ako prípravných školách na vysokoškol-
ské štúdium. Na druhej strane však medzi prijatými 
opatreniami bola aj redukcia počtov žiakov na osem-
ročných gymnáziach. Skúsenosti ukázali, že vďaka 
tomuto kroku dalo veľa mladých prednosť cirkevným 
a súkromným školám. Medzi zásadné kroky v ob-
lasti školstva možno zaradiť snahu o skvalitne-
nie výuky cudzích jazykov a monitorovanie uplat-
nenia absolventov stredných odborných škôl na 
trhu práce. Do kategórie dôležitých okruhov je 
potrebné zaradiť aj programové priority Prešov-
ského samosprávneho kraja pre prípravu a re-
alizáciu projektov spolufinancovaných z európ-
skych fondov a zabezpečenie implementácie 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – 
Slovenská republika na roky 2007 až 2013 na 
úrovni PSK. 

Vo víkendových dňoch 16. a 17. feb-
ruára sa v Prešove uskutočnil veľký 
sviatok Gréckokatolíckej cirkvi Slo-
venska. Na základe rozhodnutia hla-
vy katolíckej cirkvi, pápeža Bene-
dikta XVI. sa uskutočnilo Povýšenie 
Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku na metropolitnú so sídlom v Pre-
šove. V rámci nového usporiadania 
vznikla v Bratislave nová gréckokato-
lícka eparchia, košický exarchát bol 
povýšený na eparchiu a prešovská 
eparchia povýšená na metropolitné 
biskupstvo. V rámci tohto aktu bol zá-
roveň intronizovaný mons. Ján Bab-
jak na prvého prešovského biskupa 
a metropolitu. Významných sláv-
ností veriacich a cirkvi byzantské-

ho obradu sa zúčastnili kardináli 
mons. Leonardo Sandri a mons. 
Jozef Tomko, v prítomnosti do 
štyridsiatky arcibiskupov a bisku-
pov z európy a ďalších kontinen-
tov, medzi nimi napríklad kardinál 
mons. Stanislaw Dziwisz, býva-
lý osobný tajomník zosnulej hla-
vy katolíckej cirkvi Jána Pavla ii. 
Na záverečnej tlačovej konferen-
cii všetci traja zdôraznili, že pový-
šenie slovenskej gréckokatolíc-
kej cirkvi je potrebné chápať ako 
odmenu za prejav sily vo vieru jej 
veriacich i kňazov počas komu-
nistických perzekúcií. 
Slávnostný víkend bol zaplnený aj 
ďalšími sprievodnými akciami a uda-

losťami, medzi najvýznamnejšie pat-
rilo slávnostné otvorenie výstavy ikon 
zo zbierky Spolku ikonopiscov sv. 
Cyrila a Metoda na Slovensku, ktorá 
bola inštalovaná v Krajskom múzeu v 
Prešove. Zúčastnilo sa ho niekoľko 
biskupov a arcibiskupov, medzi nimi 
aj nový prešovský metropolita Ján 
Babjak. Na našej fotografii ďakuje 
predsedovi spolku ikonopiscov Vin-
centovi Lucovi (vpravo) k úspešnej 
výstave, dokumentujúcej zachová-
vanie tradičného sakrálneho výtvar-
ného umenia byzantských koreňov. 
Vladyka Babjak zároveň poďakoval 
za výnimočnú ústretovosť mestu Pre-
šov a Prešovskému samosprávne-
mu kraju. 

vOľBy O POlitike

Mestský úrad v okresnom mes-
te Sabinov otvoril pred niekoľ-
kými dňami nové a moderné 
centrum pre občanov, ktoré je 
v podstate dnes už vôbec nie 
výnimočnou kanceláriou prvé-
ho dotyku s občanmi mesta. 
Sabinovčania týmto predbeh-
li svojich susedov z krajského 
Prešova, v ktorom sa o zriade-
ní takéhoto pracoviska hovorí 
už 8 rokov...
Sabinovský primátor ing. Peter 
Molčan považuje tento krok za 
prvú etapu realizácie projektu, 
ktorý má uľahčiť občanom ko-
munikáciu s úradníkmi radni-
ce. Vysvetlil, že podnetom k to-
muto kroku bol okrem presunu 
kompetencií zo štátu na obec-
nú samosprávu a potreba šet-
renia verejných financií.
- Prešli sme si na Slovensku i v za-
hraničí niekoľko typov riešení, vy-
brali sme formu, ktorá nám vyšla 
ako najracionálnejšia. Pre obča-
nov mesta i pre radnicu. Je priro-
dzené, že tomuto riešeniu napo-
mohli aj možnosti, ktoré ponúka 
moderná výpočtová technika. Sta-
vebná obnova priestorov, riešenie 
bezbariérových komunikácií, vyba-
venie centra potrebným nábytkom 
a výpočtovou technikou nás vyšlo 
do 2,5 milióna korún, tieto penia-
ze sa nám i občanom vrátia, keďže 
vďaka následným presunom pra-
covníkov i pracovísk rušíme spo-
ločné úradovne v iných priesto-
roch, ktoré budeme prenajímať. V 
pokračovaní tohto riešenia vy-
tvárame na celom prízemí bu-
dovy radnice v tesnom spoje-

ní s centrom všetky pracoviská, 
ktoré občania potrebujú. V dru-
hej fáze chceme doriešiť pruž-
ný a operatívny informačný sys-
tém pre občanov, ktorý bude 
doplňovať prácu útvarov radni-
ce. od 1. apríla pripravujeme 
úpravu pracovného času cen-
tra do 17. hodiny denne, bez 
obedňajšej prestávky. Tento 
problém však musíme vzhľa-
dom k Zákonníku práce dorie-
šiť aj personálne. 
Podľa primátora sa chcú pokúsiť 
aj o zabezpečenie ďalšieho po-
kračovania tohto cyklu spôsobom, 
v rámci ktorého by priblížili obča-
nom aj ďalšie periodicky sa opa-
kujúce služby a potreby vytvore-
ním modifikovaných pracovísk 
energetických podnikov:
- Všetky nové zmluvy či ich 
zmeny na dodávky energií mu-
sia chodiť občania vybavovať 
do krajského mesta, kde sú 
najbližšie pracoviská týchto fi-
riem. Skúsime sa s nimi dohod-
núť, možno sa to podarí. To isté 
sa týka aj pracovísk notárov. 
Zatiaľ sme však iba v prostried-
ku prvej etapy, všetci si na nový 
systém práce zvykáme a zabe-
hávame ho!
Podľa primátorových slov je 
organizačne najtvrdším orieš-
kom doriešenie problému ku-
mulovaných funkcií, keďže sa-
binovská radnica patrí medzi 
tie menšie a v porovnaní s rad-
nicami veľkých miest tu nie je 
možné z ekonomického hľadis-
ka vytvoriť niektoré samostat-
né oddelenia alebo úseky. 

Predbehli krajské mesTo

Svoje založenie si v týchto dňoch pri-
pomína jedna z mála úspešných pre-
šovských firiem REgaDa, spoločnosť 
zaoberajúca sa výrobou a obchodom 
s elektrickými servopohonmi, elektro-
magnetickými ventilmi i pneumatický-
mi prvkami. Do jej výrobného programu 
sa v ostatnom čase dostali aj regulátory 
tlaku plynu a tlakové odliatky z hliníka. 
Pri vzniku firmy stáli traja ľudia, dnes tu 
pracuje 230 a počíta sa s ďalším náras-
tom pracovných miest. Do roku 2000 
to bola výlučne obchodná spoločnosť, 
po zisku nových priestorov bola odštar-
tovaná vlastná výroba spomínaných 
výrobkov. Výrobný úspech podnietil v 
roku 2001 založenie dcérskej obchod-
nej spoločnosti Regada Poľská (so síd-
lom vo Varšave), o tri roky neskôr vznik-
la Regada Česká (so sídlom v Prahe). 
Najväčšími domácimi odberateľmi spoloč-
nosti sú US Steel, Železiarne Podbrezová 
a energetické podniky, zo zahraničných 
najmä ázijské armatúrky, avšak z celkové-
ho objemu exportu vlastnej výroby vo výš-
ke 82% tvorí až 45% podiel Ruska a Bielo-
ruska. Najtvrdšími konkurentami Regady sú 

nemeckí a anglickí výrobcovia, popri nich 
aj česká spoločnosť ZPA Pečky. V roku 
2007 dosiahol predaj firmy úroveň 275 mi-
liónov Sk. 
Obchodnú politiku firmy pomáhajú zlep-
šovať úspechy na medzinárodných vý-
stavách (napr. Peking či alma-ata). Vďa-
ka nim vlani pribudli noví odberatelia z 

Dánska, Ukrajiny, Číny, izraela, indie, Ru-
munska a Kazachstanu. aj preto sa v Re-
gade tohto roku pripravujú na výstavy v 
ankare, nitre, Brne, Plovdive a Bukureš-
ti, v Moskve a v Maastrichte. 
Medzi sympatické prvky personálnej fi-
lozofie spoločnosti patria už tretí rok tzv. 
trináste a štrnáste platy.

DeSať rOkOv úSPechOv

Odmena za silu vo viere

PodPísali memorandum
Memorandum o porozumení podpísali v Krakove predseda PSK 
Peter chudík a maršálek Malopoľského vojvodstva Marek Na-
wara. cezhraničná spolupráca regiónov sa prednostne zameria 
na oblasť dopravy a cestných spojení, cestovného ruchu a efek-
tívneho využívania fondov európskej únie. Medzi dopravné prio-
rity patrí cestné prepojenie Krynica – bardejovské Kúpele, kto-
ré by sa malo realizovať v dvoch etapách. obe strany majú tiež 
záujem sprejazdniť prepojenie Veľká Franková – Kacwin pre 
osobnú automobilovú prepravu. 
Regióny budú presadzovať modernizáciu medzinárodných cestných 
prepojení Bardejov – Nowy Sącz, umožňujúceho prejazd medziná-
rodnej kamiónovej prepravy vozidlami TIR a Stará Ľubovňa – Piwnic-
zna pre nákladnú automobilovú dopravu do 7,5 ton. „A v neposled-
nom rade je potrebné skvalitniť cestné prepojenie Becherov - Gorlice. 
Prešovský samosprávny kraj bude hľadať vhodné formy a spôsoby fi-
nancovania rekonštrukcie úseku na svojej strane, aby umožňoval bez-
pečný prejazd nákladnej automobilovej dopravy do 7,5 ton,“ doplnil 
výpočet dopravných priorít predseda PSK Peter Chudík. 
Vzhľadom na obrovský historický a kultúrny potenciál, prírodné krásy 
a kúpeľné mestá, ktoré vytvárajú vhodné podmienky na rozvoj cestov-
ného ruchu, budú oba kraje realizovať projekt Monitoring cestovné-
ho ruchu v prihraničných oblastiach. „V rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce sa zameriame na rozširovanie cyklotrás, v pláne je Karpat-
ská turistická mapa, ktorá bude propagovať existujúce turistické atrak-
cie,“ konkretizoval P. Chudík. 
Prešovský samosprávny kraj udržiava partnerské kontakty s deviatimi 
európskymi regiónmi, Malopoľské vojvodstvo patrí, vzhľadom na úro-
veň kontaktov, k najvýznamnejším z nich. Vzájomná dohoda o spolu-
práci bola podpísaná 14. októbra 2003 na hrade Ľubovňa.
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To vie dobre aj Yveta Radi-
čová, ktorá dostala podmie-
nečnú podporu KDh. ak by 
ju však KDh naozaj volili, mu-
sela by sa stáť prinajmen-
šom mníškou a vstúpiť do 
kláštora. Zatiaľ to tak nevyze-
rá, hoci Yveta sa snaží. Čo jej 
však zostáva, keďže jej boss 
Miki ju hodil do vody, aby mu 
nebodaj s líškom nepodrazi-
la stoličku. A tak sa stále viac 
utrápená Radičová bude snažiť 
získavať hlasy voličov a je viac 
ako jasné, že hlasy mužských 
voličov získa len veľmi ťažko, aj 
v radoch terajšej opozície. Nie 
je totiž ani veľmi atraktívna a 
žena, ktorá priveľa hovorí mu-
žom nevyhovuje. Rovnako aj tá, 
ktorá sa snaží rozdávať múd-
rosť na všetky strany. Takže 
jej kandidatúra je už dnes jas-
ná prehra koalície a jej „plavčí-

ka“ Daniela Lipšica, ktorý chce 
zachrániť „utopenca“. Opozí-
cia zistila, že vlastne nemá per-
spektívu nielen do najbližších 
volieb a ani po nich a tak sa 
začali hýbať škatule v každej 
opozičnej strane. Mušketieri z 
KDH odišli a nechali tam mla-
dého, spadnutého z neba, svoj-
ho Dartaňana, aby urobil prácu, 
ktorú treba urobiť. To je jediný 
spôsob, ako dostať Hrušovské-
ho zo stoličky predsedu, hoci 
ten sa jej drží zubami nechta-
mi. Líška, ktorý si v SDKÚ pustil 
jazyk na špacírku, dostal hneď 
vzápätí náhubok. SMK je zatiaľ 
akože v pohode, kým Simon 
nepríde so svojimi traktormi do 
Bratislavy zo svojho hospodár-
skeho teritória pri Teplom Vr-
chu. Opozícii naozaj hrozí šesť 
ďalších neúrodných rokov, kto-
ré jej môžu spôsobiť úplne vy-

hynutie v súčasnej podobe. A 
táto trauma sa objavuje nie-
len vo vedení strán, ale aj me-
dzi členmi a voličmi. Vidia jed-
noducho, že súčasná koalícia 
chopila kormidlo do svojich rúk 
veľmi rázne a odhodlane, ale aj 
pragmaticky. A získava dobré 
body postupne a systematicky. 
Nerobí kolenačkovú zahranič-
nú politiku, snaží sa plniť body 
programového vyhlásenia, aj 
keď nie tak rýchlo ako chcela. 
Pre opozíciu vlastne niet agen-
dy a tak sa chytá každej slam-
ky, čo sa však obyčajne obrá-
ti proti nej. Nie je to bohviečo, 
to celkom možno chápať. A tak 
treba pochopiť aj prezidentské 
voľby. Je vylúčené, s pravdepo-
dobnosťou rovnajúcou sa isto-
te, že Yveta Radičová voľby vy-
hrá. A to bude zároveň aj ďalší 
klinec do rakvy opozície.

žENa PREziDENtka – VylúČENé

V najnovšej knihe „O čom mlča-
la Ljubljanka (sídlo KGB)“ kto-
rá vyšla v posledných dňoch v 
Rusku na základe odtajnených 
dokumentov vysvitlo, že zná-
ma pornohviezda maďarského 
pôvodu Ilona Stadlerová, alebo 
ako ju volali „Cicciolina“ bola 
agentkou maďarskej rozviedky. 
A tým aj KGB. Maďari ju naver-
bovali v budapeštianskom hoteli 
Intercontinental a potom posla-
li do Talianska, kde naozaj uro-
bila kus roboty. Je známe, že sa 
vyspala takmer s celým talian-
skym parlamentom do ktorého 
sa neskoršie nechala zvoliť ako 

poslankyňa za radikálnu stranu. 
Podobné „nočné“ kontakty mala 
aj s mnohými západoeurópsky-
mi politikmi, od ktorých získava-
la veľmi dobré informácie. A tak 
maďarská rozviedka a KGB ve-
deli dopredu o tom, aké záko-
ny sa v Taliansku prijímajú a aké 
kroky západoeurópsky politici 
podnikajú. 
V slovenskom parlamente za-
tiaľ medzi poslancami podobný 
exemplár neexistuje. Ale aj tak 
si treba dať pozor, možno urči-
te niečo podobné do slovenské-
ho parlamentu v budúcnosti nie-
kto nasadí.

Palkovi sa prisnilo
Poslanec slovenského parla-
mentu – teraz bez straníckeho 
vierovyznania – Vladimír Palko 
chce na Lisabonskú zmluvu re-
ferendum. Náš vstup do Európ-
skej únie sa udial za Dzurindu, 
teda aj za Palka, a všetci sme 
vedeli čo nás čaká. Lisabonská 
zmluva je teda len vyvrcholením 
formovania sa EÚ ako impéria. 
Premiéri sa v Lisabone dohodli, 
že Lisabonská zmluva sa bude 
schvaľovať v parlamentoch kra-
jín. A zrazu slovenská opozícia 
začína robiť okolo zmluvy obš-
trukcie, ktoré vrcholia Palkovým 
návrhom na referendum. To má 
slovenský premiér porušiť doho-
du, ku ktorej sa zaviazal v Lisa-
bone? Čo vlastne sleduje týmito 
obštrukciami opozícia? Nie je to 
ďalšia globálna politická hra, kto-
rú rozohrali iní?

Daniel Lipšic v KDH má vytvo-
riť predpolie pre ovládnutie tej-
to strany jastrabmi, ktorí opus-
tili jej rady. Začal pracovať na 
spoločnej kandidatúre prezi-
denta, na spoločnej zmluve do 
budúcich volieb a podobných 
krokoch, ktoré by mali akože 
zjednotiť opozíciu. Tá už jed-
noducho jednotná nebude, 
ak nechce celkom prepadnúť, 
musí čiastočne hrať na národ-
nú strunu, alebo štátnu, čím 
samozrejme vylúči zo svojich 
radov SMK. 
Okrem toho existuje rivalita me-
dzi KDH a SDKÚ, ktorá sa nikdy 
neskončí. Akási zmluva v poda-
ní Lipšica by teda bola hlúposťou 
každej zo strán, lebo by zväzova-
la ruky. Politologická úvaha Ro-
berta Fica na slávnostnom sneme 
Smeru v Prešove o vládnutí dvoch 
strán po budúcich voľbách jedno-
ducho zavrela opozíciu do dve-
rí, ale aj ostatné koaličné strany. 
Robert Fico inak povedané dal 
jasne najavo, že po voľbách v 
roku 2010, ktoré jasne vyhrá, 
si bude hľadať partnera, ktorý 
splní požadovaný percentuál-

ny počet voličov, ale to nebude 
len jediné kritérium. A tým dal 
jasne najavo všetkým stranám 
na politickej scéne, že by si to 
mali uvedomiť. Niektorí samoz-
rejme škrípu zubami, ale nič 
iné im nezostáva, len sa sprá-
vať slušne a starať sa viac o 
obyvateľov ako o svoje záujmy. 
A tak snahy Lipšica sú naozaj len 
veľké ilúzie, ktoré sa nemôžu nik-
dy naplniť. Mnohí voliči už dnes 
zistili, že terajšia 

SLoVeNSKÁ oPoZíciA,
to neboli až takí lumeni, na akých 
sa hrali. Len čo prestali mať moc, 
odhalila sa ich úbohosť v celej na-
hote. Voliči si všimli aj to, ako tá-
pajú a potácajú sa od jedného 
problému k druhému, ako im pa-
dajú argumenty z rúk, ako sa na-
vzájom nenávidia, akí to vlast-
ne politici sú. Nehovoriac už o 
tom, akí to sú ľudia. bolo cel-
kom pohodlné rozpredávať 
pod cenu slovenský majetok, 
užívať si potľapkávanie zá-
padných partnerov, ktorí zasa 
upravovali rajtingy Slovenska, 
len aby Dzurindistan v hanbe 
nezostal. Možno si všimnúť, 

aký politik a ekonóm je dnes 
„svetoznámy“ Mikloš, ktoré-
ho už pomaly pasovali div nie 
za prezidenta Svetovej banky. 
Dzurinda utiera prach aj tam, kde 
ho niet. Kukan oproti dobre sta-
vanému novému ministrovi vyze-
rá ako trpaslík nielen v tom fyzic-
kom ponímaní. A tak by sme mohli 
pokračovať. Toto si ľudia všímajú. 
Všímajú si aj to, že nie sme tra-
sorítkou eÚ, hoci sa musíme 
podrobovať jej kritériám. Po-
tom, ako sa na Slovensku ocit-
ne euro, hoci to možno bude 
boľavé, ale vláda sa snaží, aby 
sa tak nestalo, bude celkom 
jasné, že v najbližšom decéniu 
sú snahy opozície o vládnutie a 
aj zjednotenie naozaj len „Veľ-
kou ilúziou“, ktorá sa nikdy ne-
naplní. A prečo by sa aj mala, 
Slovensko buduje sociálny štát 
v ktorom chceme žiť a chceme 
žiť dobre. Načo sú nám potom 
podobní liberáli či ultraliberáli, 
ktorí by chceli čosi iné. Naprík-
lad urobiť zo Slovenska folk-
lórny skanzem, niečo také ako 
bola voľakedy Kuba pre Ame-
ričanov. 

JeDna veľká ilúzia

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

SDkú chce zmeny
Len čo Miki uhasil jeden oheň v 
Trenčíne, už sa mu rozhorel ďal-
ší v Bratislave. Tamojší Dzurindo-
vi spolustraníci chcú dodať strane 
novú energiu a prelomiť stagnáciu 
dôvery v agendu, ktorú SDKÚ ako 
líder pravice presadzuje. Pod text 
sa podpísal aj Branislav Zahrad-
ník, predseda predstavenstva bra-
tislavského dopravného podniku, 
ktorý sa rozišiel so Šindlerovou, 
takže má teraz energie nadostač. 
Zaujímavé na tom je, že SDKÚ ma 
najväčšiu popularitu práve v hlav-
nom meste, a keďže sa odtiaľ ozý-
va výzva na zmenu, bude ju len 
veľmi ťažko uhasiť. Oveľa ťažšie 
ako v Trenčíne.

komu česť, tomu česť
Novozvolený český prezident VáCLAV KLAUS prišiel znova na prvú 
návštevu na Slovensko aj so svojou slovenskou manželkou Líviou. Zná-
my to euroskeptik, ktorý odmieta aj teóriu globálneho otepľovania má 
však prirodzenú autoritu vo svete, nielen doma. Škoda, že návšteva 
bola len krátka, pretože jeho slovenský kolega by mu mohol ukázať 
oblasť Tokaja. V. Klaus totiž dobrým vínkom nepohrdne. Ale aj tak sa 
môžu obidvaja prezidenti okrem iného radovať z toho, že sme sa do-
hodli, aby špekáčik dostal ochrannú známku v obidvoch susedských 
krajinách. Možno nám V. Klaus pomôže dosiahnuť ochrannú známku 
aj na bryndzové halušky.

lakmusový priemer
Priemerná mzda na Slovensku prekročila hranicu 20 tisíc a tak si mno-
hí štátni úradníci i poslanci polepšia. Na druhej strane je toto číslo pre 
väčšinu Slovákov len lakmusový papier, pretože v niektorých rodinách, 
ktoré pracujú, nedosahuje plat 20 tisíc ani keď sa spočíta plat manže-
la a manželky. Takže niet sa čím hrdiť, skôr by sa malo zamyslieť nad 
tým, ako dosiahnuť, aby aj východ či stred republiky dosiahli aspoň 70 
percent priemerného platu. To sa dá len tak, že sa bude väčšia pozor-
nosť venovať zo strany vlády týmto regiónom. Výjazdové zasadnutia 
vlády sa síce uskutočnili v zaostávajúcich regiónoch, ale ľady sa ešte 
nepohli. Takže niet o čom od radosti výskať...

Žiadny harašment na Slovensku 
Prezident SR podpísal zákon o sexuálnom harašmente a tak je odzvo-
nené verbálnym aj neverbálnym prejavom obťažovania. Ešteže sa ten-
to zákon nedotýka aj zvierat, lebo je skutočne pozoruhodné, ako sa 
napríklad kohút krúti okolo sliepočky, keď to na neho prichádza. A v 
minulosti, keď sex bol tabu a vlastne ani sa nevedelo, čo to je, ako v 
ZSSR, kde ako sa vravelo „sexa net“, starší učili mladších, aby si všíma-
li správanie kohúta. Načo je takýto zákon nevedno, veď v ére SMS si 
môžete na teletexte dohodnúť, čo len chcete, od nezáväzného sexu až 
po sexuálny videohovor, alebo využiť ponúkané sexuálne služby.. Inak 
povedané namiesto potľapkania po zadku, pošlete sms-ku...

Je ich ako maku
Počiatočný nezáujem prihlásiť 
sa za riaditeľa STV nakoniec 
prepukol v amok. Na funkciu 
riaditeľa sa hlási takmer 30 am-
bicióznych potencionalnych 
uchádzačov. Nech Rada STV 
vyberie kohokoľvek, slovenské 
mienkotvorné média ho okam-
žite sfúknu, lebo už si pripravu-
jú teraz agendu na najväčších 
favoritov. Tridsať prihlášok, to 
znamená aj tridsať projektov. Z 
doterajších mien, ktoré prenik-
li na verejnosť, obstojí na tom-
to poste predovšetkym Štefan 
Nižňanský, skúsený moderátor 
a redaktor, ktorý by vedel dať 
STV ako-tak do poriadku, hoci 
zo súčasného neporiadku je to 
naozaj Syzifovská robota. Alž-
betka z Perinbaby, či ďalšie 
mená sú vedľa Nižňanského 
skôr do počtu. Rada však bude 
rozhodovať o jednom. Samoz-
rejme, nech padne akékoľvek 
meno, bude to braté ako poli-
tické rozhodnutie mimo Rady 
STV, jej členovia majú jasné 
etikety takmer na čele. Takže 
sa máme na čo tešiť, hlavne 
koncesionári. Možno v ďalšom 
storočí sa naozaj dočkáme te-
levízie, ktorá bude mať zdravý 
zmysel a nemusí byť ani verej-
noprávna.

Prezidentské voľby v Rusku jasne vyhral Dmitrij Medvedev o ktorom 
Západ nevie takmer nič a tak komentáre svetových denníkov sú plné 
úvah, rád a podobných nezmyslov. Voľby v Rusku boli demokratické  
hoci bolo dopredu jasné, že z nich vyjde víťaz, ktorý bude pokračovať 
v politike Putina. Všetky tie komentáre, hlavne americké na druhej stra-
ne už pripravujú pole pre Johna McCaina, republikánskeho kandidáta 
na amerického prezidenta, ktorý je známy tvrdým postojom k Rusku. A 
tak dnes už možno povedal, že ani Hillary a ani Obama, demokratickí 
kandidáti, nemajú žiadnu šancu v amerických prezidentských voľbách. 
Amerika jasne deklaruje, aspoň podľa tamojších mocných, že potrebu-
je silnú ruku, tvrdú ruku, ktorá by postavila Ameriku znova na miesto, 
ktoré už roky stráca. Rusko nie je jediným konkurentom, je tu Čína, kto-
rá na strach Pentagonu „o ázijskom“ nebezpečenstve veľmi promptne 
zareagovala, a odkázala USA, aby Amerika nevyvolávala ďalšiu studenú 
vojnu. Američania po tejto odpovedí stíchli a ani nepípli. Čína naozaj nie 
je Srbsko, kde môžu cinkať šabličkami.

vOleBný SúviS

Výroky a dovetky 
Redaktor S: Na to (na komentá-
tora, pozn. autora) netreba školu, 
ale treba hlavu.
Dovetok: To je pravda, len bez 
školy je hlava prázdna, autor výro-
ku je klasický príklad tejto reality.
Pavol Hrušovský: Lipšic sa obja-
vil ako náhodný talent.
Dovetok: Tak aj dopadol. Na ná-
hodu sa nedá vždy spoľahnúť.
KDH: Slnko sa krúti okolo Zeme.
Dovetok yvety Radičovej: Áno, 
k týmto hodnotám sa hlásim.

Cicciolina agentka maďarskej rozviedky

Vie čo je kosovo
Na rozdiel od niektorých sloven-
ských známych politikov, ktorí 
majú plno rečí o Kosove, na bra-
tislavskej demonštrácii proti odtr-
hnutiu tejto srbskej provincie od 
Srbska sa ani jeden nezúčastnil. 
Prišiel tam však Ján Čarnogur-
ský, ktorý jednoznačne odmie-
ta odtrhnutie Kosova od Srbska, 
ktorý sa netají ani tým, že je ru-
sofil a ani tým, že je každým có-
lom Slovan. Práve on je jedinou 
záchranou KDH pred jej absolút-
nym kolapsom v prvom decéniu 
nového tisícročia.

Ďalšia Dzurindova 
hviezdička
Volá sa Tatiana a už sa dokáza-
la prezentovať na ženu nie veľ-
mi slušným slovníkom, napríklad 
na adresu premiéra Slovenskej 
republiky v rozhovore pre SME. 
Najnovšie vyčíta ministrovi škol-
stva, že uháňa učiteľov „ako zdu-
té kozy“. No, kozy môžu byť zdu-
té, to všetci dobre vieme, ale 
vtedy sa nenaháňajú, to vie kaž-
dý, aj pastier. A keď sa kozy zdu-
jú, to je problém, aspoň taký ako 
keď sa zduje pani Tatiana. A tá 
sa zdúva v poslednom čase čas-
tejšie, ako keby chcela naznačiť, 
že zmeny v SDKÚ treba. A pani 
Tatiana sa hlási postaviť medzi 
nové tváre. Nakoniec Radičovú 
hodili cez palubu, takže miesto 
„hviezdičky“ je voľné.

Stranu pripravil 
DUŠAN KoNČeK

Sedemdesiat percent obyvateľov 
Českej republiky nechce mať na 
svojom území také veľké „šťas-
tie“ ako sú americké radary. Na 
to český milovník, ktorého vola-
jú český Sarkozy český premiér 
Mirek Topolánek zhlboka kašle. 
A tak sa vybral do bieleho domu, 
kde radary prediskutovali s ame-
rickým prezidentom bushom ml. 
Topolánek sa nechal pred tým 
počuť, že sa nebude na radary 
pýtať Rusov a že Česká republika 
už nechce byť na nikom závislá a 
ani odvislá. 
Aj múdry schybí, dalo by sa povedať. 
Teraz bude odvislá na amerických 
radaroch, teda na Amerike. A tak 
sa obyvatelia Českej republiky, ale 
aj Slovenskej republiky môžu stra-
chovať, keď na nich budú namierené 
ruské rakety z oblasti Kaliningradu. 
Rozprávkam starej matere, o tom, 
že rakety v Poľsku a radary v Česku 
sú nebodaj proti Al-Kaide už neverí 
ani batoľa. Ale český milovník tomu 
verí, i keď jeho národ nie. Zaujíma-
vé je, že český premiér možno voj-
de do histórie ako rozduchávač no-
vej vlny studenej vojny. Svoje kroky, 
mimochodom, urobil presne na 40. 

výročie „pražskej jari“, ale aj na 60. 
výročie Víťazného februára a 90. vý-
ročie rozkradnutia ruského zlatého 
pokladu českými legionármi. A nako-
niec predal názor svojho národa za 
víza, ktoré dnes podrobuje priesku-
mu EÚ, pretože v dvojstrannej zmlu-
ve nie je všetko s kostolným poriad-
kom. O radaroch a raketách sa ešte 
nerozhodlo. Stane sa tak začiatkom 
apríla v Bukurešti, podľa Topolánka 
k dohode chýbajú len tri slová a naj-
novšie je to podmienené súhlasom 
s výstavbou v Poľsku. Samozrejme, 
že tieto kroky vyvolajú odozvu ruskej 
strany a potom ako sa Václav Klaus 
snažil postaviť na nohy vzťahy s Rus-
kom, ktoré Václav Havel pováľal, 
môže to mať pre Českú republiku aj 
iné negatívne dôsledky. Okrem iné-
ho sa môžu naštrbiť aj dobré vzťahy 
so Slovenskom. A hlavne potom ako 
Česká republika po návšteve Topo-
lánka ešte uzná aj Kosovo, lebo tie 
tlaky z Bieleho domu sú silné. Všet-
ko však zostáva v rukách parlamen-
tu, kde prítomnosť amerických rada-
roch v Česku nemusí prejsť a tak by 
si naši bratia aspoň napravili pošra-
motenú povesť, ktorú roznáša ich 
premiér. 

Na verejnú mienku kašle
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Trinásteho februára tohto roku sa v 
americkom Portlande dožil sto rokov 
svojho života priamy účastník národ-
ného boja za oslobodenie a proti fa-
šizmu brigádny generál v. v. KoLo-
MAN SKALiNA (pôvodne Schreiber). 
Narodil sa v Tisovci. Prvého októbra 
1929 ho povolali na výkon prezenčnej 
služby v Jazdeckom pluku l v Terezí-
ne. Dvadsiateho marca 1931 ukončil 
vo Vojenskom jazdeckom učilišti v Par-
dubiciach Školu dôstojníkov jazdectva 
v zálohe, 1. januára 1932 bol menova-
ný podporučíkom jazdectva v zálohe. 
Presne o dva roky neskôr ho povýši-
li do hodnosti poručíka. V Jazdeckom 
pluku l Jana Jiskru z brandýsa (1. ja-
nuára 1936 premenovanom na Dra-
gúnsky pluk 1) slúžil od 2. januára 
1935 do 15. januára 1938. Do pluku 
bol zaradený aj počas všeobecnej mo-
bilizácie od 25. septembra 1938 až do 
1. marca 1939. Z hľadiska domovskej 
príslušnosti však patril do Jelšavy odstú-
penej po Viedenskej arbitráži (z 2. novem-
bra 1938) horthyovskému Maďarsku. Po 
demobilizácii sa preto rozhodol odísť do 
emigrácie. Už v apríli 1939 (podľa vlast-
nej výpovede uvedenej vo vojnovej vložke 
jeho kvalifikačnej listiny) ilegálne prekro-
čil hranice do Poľska. V Krakove ho zatkla 
polícia, uväznili ho a vrátili na hranice. Od 
mája 1939 sa ukrýval u známych v Brati-
slave. V júli sa mu podarilo dostať na loď, 
smerujúcu po Dunaji do Čierneho mora a 
potom na Stredný východ. Medzitým sa 
začala 2. svetová vojna. Na čs. generál-
nom konzuláte v Jeruzaleme (Palestína 
bola pod britskou správou) sa 15. októbra 
1939 prihlásil do Čs. armády v zahraničí. 
S ďalšími 312 dobrovoľníkmi, ktorých sa 
mu podarilo získať pre čs. zahraničný od-
boj odplávali do Marseille. Odtiaľ pokračo-
vali do Agde, miesta sústreďovania čs. vo-
jenskej jednotky vo Francúzsku (predtým 
internačný tábor pre utečencov zo špa-
nielskej občianskej vojny). V Agde bol po 
vykonaní prezentácie 25. novembra 1939 
prijatý do čs. brannej moci a pridelený do 
l. roty Pešieho pluku 2. Dňom 8. januára 
1940 ho premiestnili do náhradného te-
lesa čs. vojska a ustanovili veliteľom náh-
radnej eskadróny. Dňa 15. januára 1940 
sa vytvorila l. čs. divízia vo Francúzsku. V 
polovici februára ho zaradili do motocyk-
lovej eskadróny zmiešaného prieskumné-
ho oddielu, o týždeň neskôr do pomocnej 
eskadróny. Siedmeho marca 1940 zložili 
príslušníci divízie slávnostnú prísahu, 10. 
mája bolo Francúzsko prepadnuté nacis-
tickým Nemeckom. S oddielom sa zúčast-

nil bojov na fronte. Po vojenskej poráž-
ke Francúzska a po podpísaní kapitulácie 
22. júna 1940 sa dostal na egyptskú loď 
„Mohamed Ali-el-Kebir“ určenej na evaku-
áciu vojsk na britské ostrovy. Do liverpo-
olského prístavu priplával 7. júla 1940. 
Zaradili ho do pešieho práporu 2. for-
movanej 1. čs. zmiešanej brigády vo 
Veľkej británii. Prvého augusta 1940 
bol povýšený do hodnosti nadporučí-
ka jazdectva v zálohe, 27. septembra 
sa stal veliteľom 3. čaty 3. roty pešie-
ho práporu 2, od 1. januára ho zaradili 
do jeho 2. roty. Prvého júla 1941 bola 
jednotka premenovaná na 1. čs. sa-
mostatnú brigádu, 1. decembra 1941 
ho ustanovili zástupcom veliteľa roty. 
Prvého septembra 1943 sa vytvorila 
Čs. samostatná obrnena brigáda, 29. 
októbra 1943 sa stal zbrojným dôstoj-
níkom jej tankového práporu ii, 5. no-
vembra prevzal funkciu zástupcu veli-
teľa jeho veliteľskej roty, 20. januára 
1944 ho povýšili do hodnosti kapi-
tána jazdectva v zálohe. V lete 1944 
bolo rozhodnuté premiestniť skupinu 
asi 100 dôstojníkov z Veľkej británie 
na sovietsko-nemecký front, do l. čs. 
armádneho zboru v ZSSR, kde ich bol 
nedostatok. Príchod hlásil v čs. náh-
radnom pluku 2. septembra 1944. Za-
radili ho do i. čs. samostatnej tankovej 
brigády, avšak 13. septembra pre-
miestnili do štábnej roty l. čs. armád 
neho zboru, o dva dni neskôr bol usta-
novený jej veliteľom. Prvého októbra 
ho povýšili do hodnosti štábneho kapi-
tána jazdectva v zálohe a zároveň pre-
ložili do 3. čs. samostatnej brigády. S 
ňou sa zúčastnil bojov v Karpatsko-duk-
lianskej operácii. Druhého januára 1945 
prevzal funkciu veliteľa jej pešieho prá-
poru, 9. januára sa stal zástupcom ve-
liteľa uvedeného práporu. Počas bojov 

utrpel zranenie pravého oka, na ktoré ne-
skôr úplne oslepol. Už 26. januára 1945 
ho odoslali do odsunovej nemocnice v 
Košiciach a 1. marca premiestnili do čs. 
náhradného pluku. Za svoju úspešnú čin-
nosť počas vojny bol dvakrát vyznamena-
ný Čs. vojnovým krížom 1939, Čs. medai-
lou Za chrabrosť, Čs. vojenskou medailou 
Za zásluhy I. stupňa, čs. vojenskými pa-
mätnými medailami so štítkom „F-VB“ a 
so štítkom „ZSSR“, ako aj ďalšími medai-
lami vrátane zahraničných. V prvej polovi-
ci apríla 1945 ho vyslali ako delegáta Čs. 
vlády do rumunského prístavu Constan-
ta, kde pôsobil v rámci strážneho oddielu 
UNRRA. Dňa 25. augusta 1945 bol po-
výšený do hodnosti majora pechoty, 
31. augusta ho premiestnili do Pešie-
ho pluku 26 v Lučenci, 1. septembra 
1946 bol ustanovený veliteľom jeho 
i. pešieho práporu v Rožňave. od 16. 
septembra vykonával funkciu zástup-
cu veliteľa Pešieho pluku 26. redislo-
kovaného medzi tým do Jelšavy! Šies-
teho februára 1947 bol povýšený do 
hodnosti podplukovníka pechoty. Od 
7. februára 1947 sa stal taktickým velite-
ľom úseku zabezpečenia hraníc v Rimav-
skej Sobote. S jednotkou Jastrab bojoval 
proti sotniam (bandám) Ukrajinskej povs-
taleckej armády vraždiacim na území Slo-
venska. Keď 1. októbra 1947 premenova-
li (v tom čase už rimavskosobotský) Peší 
pluk 26 na peší prápor 26, stal sa jeho ve-
liteľom, od 30. novembra 1947 bol jeho 
dočasným veliteľom. V polovici novembra 
1948 ho ustanovili veliteľom pešieho prá-
poru 79 v Banskej Bystrici, 30. septem-
bra 1949 sa stal veliteľom Pešieho pluku 
7 „Tatranský“ v Nitre. Koncom roku 1949 
požiadal o prepustenie z činnej služby. Do 
zálohy ho preložili dňom 1. marca 1950. 
Mal vtedy 42 rokov. Od 1. júna 1950 bol 
zamestnaný na oblastnom riaditeľstve Ke-
ramiky a skla v Bratislave, neskôr bol ve-
dúcim výroby vo Východoslovenských 
kameňolomoch v Prešove. Po okupá-
cii Československa vojskami piatich 
štátov Varšavskej zmluvy 21. augus-
ta 1968 emigroval z politických dôvo-
dov do USA (z tohto dôvodu mu bola v 
roku 1970 odňatá hodnosť podplukov-
níka), kde žije dodnes. Minister obra-
ny Slovenskej republiky ho svojím roz-
kazom z 19. septembra 2002 povýšil 
do hodnosti plukovníka v. v. Rozkazom 
prezidenta Slovenskej republiky z 31. 
augusta 2006 bol uvedeným dňom vy-
menovaný do vojenskej hodnosti bri-
gádneho generála.

pplk. v. v. Dr. PeTR ŠVANDA, cSc.

StOrOčnica Generála

KOlOMan SKalina s dekrétom preziden-
ta SR o vymenovaní do hodnosti brig. gen. 
v Portlande v roku 2006.

Antikapitalizmus označuje opozíciu vo 
vzťahu ku kapitalizmu v oblasti presvedče-
nia, názorov, postojov, stanovísk a spôso-
bov myslenia. Skutočne je to veľmi široký 
pojem, ktorý zahŕňa celé spektrum pohľa-
dov a ideológií, niektoré z nich sú väčšmi 
opozíciou vo vzájomných vzťahoch medzi 
sebou ako opozíciou vo vzťahu ku kapita-
lizmu. Prívrženci antikapitalizmu v strikt-
nom význame slova sú tí, ktorí si želajú 
úplné nahradenie kapitalizmu iným ekono-
mickým systémom; ale existujú aj ideoló-
gie, ktoré možno charakterizovať ako čias-
točne (parciálne) antikapitalistické, čo 
znamená, že si radšej želajú nahradiť ale-
bo odstrániť iba určité aspekty kapitalizmu 
ako celý systém.
V tejto súvislosti je vhodné uviesť stručný pre-
hľad najvýznamnejších antikapitalistických ide-
ológií, hľadísk, vízií a trendov.
Socializmus obhajuje rozsiahlu verejnú kontro-
lu ekonomiky, čo sa môže, ale nemusí spájať 
s demokratickou kontrolou štátu ľudom (obe 
– demokratické i nedemokratické – filozofie 
samy seba nazývajú socialistické). Navyše so-
cializmus podporuje vysoký stupeň ekonomic-
kej rovnosti, ako aj odstránenie chudoby a ne-
zamestnanosti.
Marxizmus presadzuje spoločné vlastníctvo vý-

robných prostriedkov a konečné odstránenie 
štátu s prechodným štádiom, v ktorom bude 
štát využitý na elimináciu pozostatkov kapita-
lizmu. Marxizmus je základom viacerých odliš-
ných ideológií, vrátane komunizmu a určitých 
typov socializmu.
Sociálna demokracia je čiastočne anti-
kapitalistická ideológia, ktorá vychádza 
z reformistického krídla socialistického 
hnutia. Sociálni demokrati neodporujú 
skutočným základom kapitalizmu, ale sa 
usilujú o zmiernenie toho, čo vnímajú ako 
najnegatívnejšie efekty kapitalizmu pros-
tredníctvom vytvárania zmiešanej ekono-
miky a sociálneho štátu.
Anarchistické filozofie vyhlasujú úplné zru-
šenie štátu, anarchisti odmietajú kapita-
lizmus na základe presvedčenia, že jeho 
dôsledkom je sociálna dominancia (nad-
vláda), nedobrovoľné vzťahy a vnútená 
hierarchia. Ekologické a feministické hnu-
tia atakujú kapitalizmus za to, že definuje pri-
rodzený svet len ako súhrn zdrojov, určených 
na využitie a pretvorenie v rámci služby praktic-
kým účelom a záujmom človeka. Vnímajú ho aj 
ako v podstate narušený vzťah medzi ľuďmi na-
vzájom a medzi ľuďmi a prirodzeným svetom. 
Ekologické a feministické hnutia chápu kapita-
lizmus ako patriarchálnu konštrukciu „založenú 

na kolonizácii žien, prírody a ostatných ľudí“.
Fašizmus volá po rozsiahlej regulácii obchod-
ných spoločností a priemyslu v záujme služby 
národu. To si často vyžaduje antikapitalistickú 
rétoriku, ale či je fašizmus skutočne v opozícii 
ku kapitalizmu je diskutabilné. Predovšetkým 
podľa marxistov je fašizmus formou štátneho 
zriadenia na ochranu kapitalizmu v období krí-
zy alebo revolúcie.

Aj niektoré prvky konzervativizmu sa nezhodu-
jú s liberálnym kapitalizmom. Predovšetkým v 
Európe veľa konzervatívcov odmieta negatívne 
dôsledky neobmedzeného kapitalizmu (a ego-
istický, hedonistický individualizmus ním žive-
ný) na kultúru a tradície. Konzervatívna opo-
zícia Francúzskej revolúcie, osvietenstva a 
rozvoja individualistického liberalizmu sa v ro-
vine politickej teórie a inštitucionalizovanej 
spoločenskej praxe usiluje zachovať tradič-
né sociálne hierarchie, zvyklosti a ustanoviz-
ne. Existuje aj konzervatívna protekcionistická 
opozícia vo vzťahu k určitým typom medziná-
rodného a nadnárodného kapitalizmu. 
Niektoré náboženstvá kritizujú alebo priamo 
odmietajú kapitalizmus: Judaizmus a islam za-
kazujú úžerníctvo (požičiavanie peňazí na vyso-

ký úrok), dôležitý aspekt kapitalizmu. Kresťan-
stvo tradične zakazuje úžeru, ale moderné 
kresťanské skupiny po čase upustili od 
stotožňovania každej formy požičiavania 
peňazí na úrok s úžerou. Veľa denominá-
cií moderného pôvodu upustilo od zákazu 
úplne. V poslednom čase je kresťanstvo 
prameňom mnohých ďalších kritických 
postojov vo vzťahu ku kapitalizmu, predo-
všetkým vo vzťahu k jeho materialistickým 
aspektom. Prví socialisti čerpali veľa svo-
jich princípov z kresťanských hodnôt v pro-
tiklade k „buržoáznym hodnotám“ kupče-
nia, ziskuchtivosti, chamtivosti, sebectva a 
hromadenia majetku. Veľa kresťanov nie je 
úplne v opozícii ku kapitalizmu, ale podpo-
ruje zmiešanú ekonomiku v záujme zabez-
pečenia „slušných“ pracovných noriem a 
vzťahov, teda ekonomickej spravodlivos-
ti. Napriek tomu jestvuje veľa protestant-
ských denominácií (najmä v Spojených 
štátoch), ktoré sú zmierené s kapitaliz-
mom alebo sú jeho horlivými priaznivcami, 
predovšetkým v opozícii k sekulárnemu 
(svetskému, profánnemu) socializmu.
V súvislosti s kresťanskými hodnotami socializ-
mu sú zaujímavé výroky Huga Rafaela Cháveza 
Fríasa (*28. 7. 1954), súčasného prezidenta 
Venezuely, ktorý presadzuje víziu demokratic-

kého socializmu a latinskoamerickej integrá-
cie a ktorý je horlivým kritikom neoliberálnej 
globalizácie a zahraničnej politiky USA: „Je-
žiš ma sprevádzal v ťažkých časoch, v kritic-
kých chvíľach. Ježiš Kristus nie je pochybná 
historická postava – bol niekým, kto sa vzbú-
ril proti impériu. Vzoprel sa Rímskej ríši... Myslí 
si vari niekto, že Ježiš bol kapitalista? Nie. Ju-
dáš bol kapitalista, pretože dal prednosť penia-
zom! Kristus bol revolucionár. Vzoprel sa ná-
boženskej hierarchii. Vzoprel sa ekonomickej 
moci svojej doby. Dal prednosť smrti pri obra-
ne svojich humanistických ideálov, aby pomo-
hol zmeniť svet. Ježiš Kristus je náš“. Pozoru-
hodný je aj iný citát venezuelského prezidenta: 
„Kapitalizmus je cesta diabla a vykorisťovania. 
Ak sa naozaj chcete pozrieť na veci očami Je-
žiša Krista – ktorý bol podľa mojej mienky pr-
vým socialistom – len socializmus môže sku-
točne vytvoriť pravú spoločnosť“.
A na dôvažok si pripomeňme slová, ktoré sa 
pripisujú Johnovi Ballovi, prominentnému 
účastníkovi anglickej sedliackej vzbury z roku 
1381: „Ak všetci pochádzame z rovnakého 
otca a matky, Adama a Evy, ako môžu pove-
dať alebo dokázať, že sú lepší ako my, či to 
nie je tak, že nás nútia, aby sme svojou ťažkou 
prácou vytvárali pre nich zisk, ktorý utrácajú vo 
svojej nadutosti?“

antikapitalizmus alebo kresťanské hodnoty socializmu

PAVoL JANíK

Dzurinda priznal lepidlo
Lepidlo, ktoré drží predsedu SDKÚ v kresle predsedu je 
dostatočne silné, aj keď Mikuláš Dzurinda tvrdí opak. Dô-
vod tohto lepidla pomenoval predseda ľS-HZDS, keď hovo-
ril o dôvodoch privatizácie SPP. Vtedajšia vláda totiž v roku 
2001 tvrdila, že SPP sa privatizuje pre vstup Slovenska do 
eÚ. Dzurinda tento výrok Vladimíra Mečiara priam vulgárne 
odmietol, až kým hovorkyňa predsedu vlády Silvia Glendo-
vá neuverejnila inkriminovaný dokument. V tomto uznesení 
vlády z Dzurindovho obdobia sa doslovne píše, že sa má pri-
hliadať na potrebu integrácie Slovenska do eÚ a to pri pri-
vatizácii SPP.
Čiže Dzurindovým lepidlom, ktoré ho drží na predsedníckej 
stoličke v SDKÚ je zrejme privatizácia strategických podni-
kov v rokoch 1998 až 2006. V tomto období bol sprivati-
zovaný majetok odhadom za 600 miliárd korún, podľa nie-
ktorých odborníkov dosahujúcich hodnotu až 900 miliárd 
korún. Pre porovnanie za šesť rokov vlády premiéra Mečiara 
bol sprivatizovaný majetok v hodnote 130 miliárd korún s vý-
nosom cez 30 miliárd korún.
Dzurindova vláda privatizovala v rovnakej hodnote majetok 130 mi-
liardovej hodnoty len v jednom podniku v Slovenských telekomu-
nikáciách s výnosom okolo 21 miliárd korún. Čiže už privatizáciou 
rovnakej hodnoty aká bola privatizovaná za Mečiara, dosiahli hor-
ší hospodársky výsledok. Nehovoriac o tom, že u Mečiara nešlo o 
neopakovateľný majetok strategického významu, a navyše bol pri-
vatizovaný v inom období, kedy hodnota peňazí bola oveľa nižšia 
ako neskôr. A táto deetatizácia prebiehala šesť rokov. Keby chce-
li privatizovať Dzurindovci rovnako dlho majetok v hodnote 900 mi-
liárd korún, ako sa im pripisuje, museli by byť pri vláde 42 rokov.
Čiže hovoriť v prípade Dzurindovej vlády o výpredaji štátne-
ho majetku, je na mieste ak si uvedomíme aj ďalší fakt. ob-
čania totiž veľa z tohto majetku neužili. Pritom Dzurinda mal 
za osem rokov vlády k dispozícii o jeden štátny rozpočet na-
vyše. Rozpočet štátu je totiž ročne vo výške okolo 350 mi-
liárd korún. Presne túto sumu zinkasoval štát za privatizáciu 
v priebehu Dzurindových ôsmich rokov. Počas tohto obdo-
bia však túto finančnú injekciu občania nepocítili. Skôr na-
opak. Platilo sa ešte aj za návštevu u lekára, či za recept v 
lekárni a za pobyt v nemocnici!
Ak teda Dzurinda stratil pamäť a zosmiešňoval Mečiara len pre-
to, že citoval z uznesenia Dzurindovej vlády v prípade privatizácie 
SPP, priznal tak svojsky značku lepidla. Táto značka sa volá jedno-
ducho strategický výpredaj slovenského majetku. Toho majetku, z 
ktorého občania nemali takmer nič. Naopak, za Dzurindu sa vyplá-
calo občanom finančné odškodnenie v podobe dlhopisov, ktoré 
vydal ešte Mečiar náhradou za kupónovú privatizáciu. Za podob-
nú kupónovú privatizáciu, aká bola zbabraná v roku 1991, kedy 
bol ministrom zodpovedajúcim za jej priebeh na Slovensku Ivan 
Mikloš. Občania z nej majú dodnes v peňaženke väčšinou zívajú-
cu nulu, ale mnohí sú aj v mínuse.
Mikloš držal Dzurindove gate na predsedníckej stoličke v SDKÚ 
aj v časoch výpredaja strategického majetku Slovenska. A drží ho 
tam doteraz. Zatiaľ Mečiarove dlhopisy priniesli ľuďom konkrétne 
peniaze okolo desať tisíc korún na osobu v čase, keď prežívali 
krízové finančné suchoty za Dzurindových dvoch vládnych obdo-
bí. Takže predseda ĽS-HZDS v privatizácii prospel občanom ove-
ľa viac ako Dzurindov nezmyselný výpredaj za asistencie Mikloša 
a ich spoločného neprehliadnuteľného lepidla na nohavice. Dzu-
rinda sa nemôže vzdať predsedníckej stoličky v SDKÚ, hoci by tak 
mal urobiť vzhľadom k jeho výsledkom, aká mala jeho politika na 
životnú úroveň slovenského občana. Na druhej strane je dobré, ak 
tak urobiť spolu s Miklošom nechcú. Aspoň voliči budú mať jedi-
nečnú šancu poslať v najbližších voľbách SDKÚ na zaslúžený od-
počinok. STANiSLAV HÁbeR
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KAPA-PRESS  KOŠICE a KAPA-DAB PREŠOV.

Politici aj takzvaní politici pravice sa v tejto dobe 
chcú zviditeľniť za každú cenu, len aby neupadli do 
prachu všeobecného nezáujmu a zabudnutia. Čo 
iné im ostáva, ako vymýšľať horúce témy, ktoré by 
zaujali verejnosť? Jeden z takýchto „problémov“ 
dnes rezonuje Prešovom. Spoločnosť FECUPRAL, 
ktorá ako jediná firma na východnom Slovensku sepa-
ruje, zhodnocuje a likviduje nebezpečný odpad sa sta-
la terčom útoku jednej pravicovej „obhajkyne životného 
prostredia“, ktorá si manipuláciou poloprávd a vyslo-
vených neprávd chce zabezpečiť renomé východniar-
skej Johanky z Arku. A tak sa do novín a na rozhlaso-
vé vlny dostávajú pravidelne jej vyhlásenia o tom, akým 
veľkým znečisťovateľom ovzdušia mesta je Fecupral, 
aké nebezpečenstvo odtiaľ hrozí. A to iba preto, že táto 
spoločnosť, ktorá spustila práve pred 8 rokmi špeciál-
nu spaľovňu nebezpečných odpadov s projektovanou 
kapacitou bezpečného spracovania 1000 ton odpadu 
ročne, ale ktorú reálne využíva na niečo cez 50%, poda-
la žiadosť na výstavbu nového závodu na likvidáciu ne-
bezpečného odpadu s projektovanou kapacitou 21 tisíc 
ton. Žiaľ, ako to na Slovensku v súčasnej dobe chodí, 
pravicové nešťastie národa má jednostrannú zelenú v 
médiach bez toho, aby tie boli zvedavé aj na názor dru-
hej strany. Preto vedenie spoločnosti predstúpilo pred 
niekoľkými dňami pred novinárov, aby neosočovalo, ale 
argumentovalo faktami. A tak vyšlo na javo, že táto spo-
ločnosť je v rebríčku znečisťovateľov ovzdušia mesta, 
ktorý zostavilo samotné mesto, až na deviatom mieste. 
- Naše znečisťovanie ovzdušia s hodnotou 0,1 na-
nogramu dioxínov na 1 meter štvorcový za rok do-
siahnu štyri nákladné autá, absolvujúce v uliciach 
mesta 6 kilometrov! – argumentovala členka vede-
nia spoločnosti ing. Jana Adamová. Jej kolega ing. 
Štefan Hanigovský použil ešte rukolapnejší príklad: 

- Pálenie borovicového dreva alebo biomasy, ktoré 
sa všeobecne považuje za ekologický trend, pro-
dukuje dioxíny nad 3 nanogramy. 
Vedenie spoločnosti zdôraznilo zásadnú skutočnosť, že 
evidenciu množstva a druhu nebezpečných odpadov, 
spaľovaných pri teplote nad 1300 stupňov C zo záko-
na nepretržite kontrolujú príslušné orgány štátnej sprá-
vy. Okrem toho je spaľovňa napojená na permanent-
ný elektronický monitoring svojej prevádzky, takže nie 
je možné „utajeným spôsobom“ spáliť ani kilogram od-
padu.
Kým v Európe je v prevádzke 330 spaľovní a iba samot-
né Švajčiarsko ich má 31, teda bezmála celú desatinu, 
Slovensko je v tomto smere hlboko na konci európske-
ho rebríčka. Pritom sa tu ročne vyprodukuje 540 tisíc 
ton nebezpečného odpadu, v samotnom Prešovskom 
kraji cca 16 tisíc. Štefan Hanigovský na margo tohto sta-
vu konštatoval: - Aj u nás už musia kompetentní pocho-
piť, skôr než nás zasypú hory odpadkov, že skládky sú 
tým najprimitívnejším spôsobom nakladania s odpadmi. 
Každý odpad treba materiálovo a energeticky zhodno-
tiť a zlikvidovať iba skutočne nepoužiteľný. Nemôžeme 
predsa budúcim generáciam krajinu plnú hôr odpadkov, 
spaľovanie je jediným východiskom z dnešného stavu. 
Spaľovňa Fecupralu je ako jediná na Slovensku 
navštevovaná aj zahraničnými odborníkmi, pretože 
vzuhľadom k svojej technológii je považovaná za 
jednu z najbezpečnejších. 
- Sme a chceme byť medzi tromi najlepšími a najbez-
pečnejšími znehodnocovateľmi nebezpečných odpa-
dov v Európe, vyhlásil na záver stretnutia s novinármi 
Štefan Hanigovský. Žiaľ, nepravdy a polopravdy servíro-
vané permanentne z úst dotyčnej pravicovej poslanky-
ne si už našli aj ochotné, ale nevedomé uši aj na prešov-
skej radnici... (mor)

účelové nepravdy ako argumenty? Nebezpečné kravaty
Éru svetrov a pulóvrov už majú 
naši politici za sebou. Veľmi rých-
le prišli nato, že bez obleku, ko-
šele a viazanky sa nedá pôsobiť 
v politike. Svetre už na minister-
stvách a v parlamente v móde, ale 
v poriadku nie sú ani doplnky ob-
lečenia, konkrétne tesno uviazané 
kravaty. Lekári totiž prišli k záveru, 
že pevneutiahnuté viazanky môžu 
spôsobiť zdravotné problémy! Tak 
napríklad dôsledne utiahnutá kra-
vata po určitom čase môže spôso-
biť zlé – teda nedostatočné - pre-
krvenie mozgu, stratu pozornosti, 
bolesť hlavy a pocit vyčerpanosti. 
Keby nešlo o skutočne vážnu zá-
ležitosť, tak by sme mohli zavtipko-
vať, že niektorí naši poslanci majú 
skutočne problémy s prekrvením 
mozgu, s pozornosťou a schop-
nosť koncentrovať sa na dôleži-
té veci už stratili dávno a vyčerpa-
ní sú už po absolvovaní cesty od 
svojho zaparkovaného auta na po-
slaneckú stoličku.
Každý muž s priveľmi utiahnutou 
kravatou sa však predovšetkým 
vystavuje riziku ochorenia zeleným 
očným zákalom, ktorý môžeskon-
čiť až úplnou slepotou! Takto totiž 
stúpa tlak v očiach a ten je najdô-
ležitejším faktorom na ochorenie 
zeleným zákalom. Okrem toho pri-
veľmi pritiahnutou viazankou mô-
žeme urýchliť odmieranie mozgo-
vých buniek. 
Glaukom, teda zelený zákal, je 
na rozdiel od šedého zatiaľ nevy-
liečiteľný. U nás ním trpí asi 17% 
ľudí vo veku nad 65 rokov a 2% 
obyvateľstva nad 40 rokov. Je to 
choroba do značnej miery dedič-
ná, okrem toho k hlavným riziko-
vým faktorom patrí silná krátkozra-
kosť, kolísavý, alebo výrazne nízky 
krvný tlak, cukrovka... K týmto tra-
dičným príznakom teraz pridáme 
aj silne pritiahnutý uzol na viazan-
ke... (mez)

Dojem z vás? 
Najmä z hlasu!
Dnes už v podstate každý re-
gionálny, či komunálny poli-
tik vie, že jeho imidž závisí od 
jeho šatníka, fyzickej kondí-
cie, vône, celkovej upravenos-
ti, ale i košele, topánok, opas-
ku, kravaty, klobúka, hodiniek, 
peňaženky (teraz nemáme na 
mysli jej obsah), ba i mobilu 
a okuliarov. Zdá sa, že sme si 
spomenuli na všetko. Nie je to 
však tak. Naschvál sme zabud-
li na taký hlas. Podľa odborní-
kov práve ten predstavuje až 
38% z celkového dojmu, ktorý 
človek zanechá v iných ľuďoch, 
55% závisí od vášho vonkajšie-
ho výzoru a správania sa a iba 
7(!) percent od obsahu pove-
daného.
Dobrý hlas pozdvihuje nielen 
sebavedomie, ale zároveň udr-
žiava pozornosť poslucháčov 
počas rozprávania. Zlý hlas pri-
najlepšom otravuje a v najhor-
šom prípade dráždi, čo úplne 
podrýva zvyšok imidžu, na kto-
rom politik pracuje aj niekoľko 
rokov. Je tu však predsa šanca 
– indiferentný, alebo mizerný 
hlas nie je nikomu súdený na 
celý život.
Hlas každého z nás ovplyvňuje 
predovšetkým osobná životná 
skúsenosť – ako a kde človek 
vyrastal, pôvod jeho rodičov, 
štúdium, začínajúc základnou 
školou, stretnutia s vrstovník-
mi a výlety s nimi. Neskôr – v 
dospelosti – pôsobia iné vply-
vy: koľko človek cestuje, spô-
sob rozprávania jeho kolegov a 
priateľov, programy, ktoré sle-
duje v televízii a rozhlase, hlas 
jeho mileniek, či manželky... 
Ako vidieť, je toho veľmi, veľmi 
veľa...  (mez)

Studená vojna nie je skončená, 
práve sa znova začína. V boji za 
geopolitický vplyv a ekonomic-
ké zdroje sa objavujú nové tech-
nológie vedenia studenej vojny. 
ide hlavne o informačné vírusy, 
ktoré sa pomocou informačných 
technológií a prostriedkov komu-
nikácie dostávajú medzi masy. 
V súčasnom svete s celou jeho 
demokraciou a postupnou glo-
balizáciou je dôležitá spoločen-
ská mienka. Silnejšia ako vôľa 
národa môže byť len vojenská 
sila. Ale použitie vojenskej sily je 
dnes už dosť obmedzené. A tak 
treba dosiahnuť, aby sa spoloč-
nosť nejakým spôsobom mohla 
ovplyvňovať. A to sa dá dosiahnuť 
len cez prostriedky masovej infor-
mácie. Aj preto sa masovokomuni-
kačné prostriedky pomaly ale isto 
stávajú nie štvrtou mocou ale prvou. 
Samozrejme z právnej stránky je to 
holý nezmysel, ale de facto podľa 
stupňa vplyvu média už konkurujú 
politickým lídrom. Na ich stránkach 
či obrazovkách sa vedú informačné 
vojny, sú si jednoducho vedomí, že 
niektoré slová, fakty, ktoré nie sú ani 
reálne a ani pravdivé môžu ovplyv-
ňovať adresáta. Niektoré informač-
né vojny už spokojne možno nazý-
vať demokratickou revolúciou, alebo 
štátnym prevratom. Treba si uvedo-

miť, že nad výrobou a rozmiestne-
ním informačných mín na Západe 
pracujú celé štátne inštitúcie, ktoré 
už dnes možno prirovnať k rozvied-
kam. Formulujú a vytvárajú mýty, kto-
ré sú výhodné pre ich krajinu. Sna-
žia sa ich exportovať a podporujú 
tých, kto ich používa vo svojich ide-
ologických či ekonomických hrách. 
Vytvárajú slogany a tézy, ktoré sú je-
dinou pravdou, či logické subjekty a 
snažia sa ich hlboko integrovať, tak-
povediac na pulze dňa do krajiny, 
ktorú sa snažia atakovať. Slová ako 
„demokracia“ alebo „sloboda slo-
va“, či „občianska spoločnosť“ to sú 
len predlohy, ako ovplyvňovať a mie-
šať sa do iných krajín, ako keby tie-
to krajiny nevedeli, ako majú demok-
raciu budovať. Všimnúť si treba, ako 
sa slovenská opozícia oháňa slova-
mi: demokracia či „sloboda slova“. 
Ako keby tu neexistovalo ani jedno 
a ani druhé. Slovenské média okato 
selektujú informácie, ktoré sa pod-
ľa ich „politiky“ nehodia pre sloven-
ského čitateľa, lebo odhaľujú záku-
lisie informačných vojen, ktoré sú 
dnes predĺženou rukou studenej voj-
ny. Každá krajina v EÚ je iná, kaž-
dá vie, kde ju tlačí päta. Ak na Slo-
vensku chceme tlačovým zákonom 
zabrániť aby sa zo štvrtej moci stala 
moc prvá, tak sa snažíme len zabrá-
niť chaosu, ktorý tu už takýmto tren-

dom vzniká. To sa samozrejme ne-
páči tým, ktorí takouto liberalizáciou 
spoločnosti chcú dosiahnuť isté cie-
le a tak sa slovenská opozícia ohá-
ňa presne tými istými tézami, ktoré 
používajú USA a NATO, ak sa v nie-
ktorej krajine snažia eliminovať vplyv 
štvrtej moci. 
Na tieto veci treba jasne ukázať, 
treba ich jasne pomenovať. Tre-
ba im venovať väčšiu pozornosť 
aj zo strany vládnej moci. A je to 
jedno, aká tu bude vláda. Proti 
informačným technológiám tre-
ba bojovať informačnými tech-
nológiami. Ak bojuje proti ním, 
ako na Slovensku, len sám pre-
miér, je to málo. Jeho slovo síce 
má svoju váhu, ale dennodenné 
chrlenie slov a nepreverených 
faktov má na respondenta ove-
ľa väčší vplyv. Bolo by na čase, 
aby sa mediálni experti vládnej ko-
alície zamysleli nad tým, že bojujú-
ci premiér proti presile informačné-
ho šumu je takmer bezbranný a jeho 
podpredseda vlády tiež. A informač-
né vojny budú naberať na intenzite 
o tom niet pochýb, netreba byť taký 
naivný a myslieť si, že tlačový zákon 
na tom čosi zmení. Ideologické úto-
ky sa budú skôr zväčšovať, Sloven-
sko je totiž naozaj mostom smerom 
na Východ.

DUŠAN KoNČeK

Prenájom administratívnych 
a skladových priestorov

BRATISLAVA

Kontakt: tel./fax: 00421 2 555 67 561 e-mail: prenos_sro@stonline.sk

UbyToVAcie, 
  ReŠTAURAČNé 
    A MiMoRiADNe 
      SLUžby

Vo VLAKU

vedú informačné vojny

Na otázku, čo všetko ľudia 
zbierajú, nemožno dať vyčer-
pávajúcu odpoveď. A predsa 
vymenujeme aspoň niektoré: 
poštové známky, pohľadnice, 
zápalkové nálepky, odznaky, 
mince, ale aj papierové pe-
niaze, obrúsky, malé mode-
ly áut. Sú však aj zberatelia 
ozajstných áut starých zna-
čiek, modelov lietadiel, kto-
ré si neraz sami zhotovujú, 
hracích kariet, gramofóno-
vých platní, fľaštičiek. Sú aj 
zberatelia starých hodín, ne-
rastov, kníh, časopisov, ex-
librisov, vlajok najmä špor-
tových klubov, sťahovacích 
nálepiek, záhradných trpaslí-
kov. cenné a neraz aj užitoč-
né je zbieranie starých krojov 
či častí z nich, bábik najmä v 
kroji, ale aj autogramov a sta-
rých i nových písacích pot-
rieb. A to sme zabudli ešte na 
fajky, motýle, rastlinky a veľa, 
veľa ďalších vecičiek.
Aj významné osobnosti hol-
dovali tejto záľube. Nadše-
ným zberateľom známok bol 
napríklad Maxim Gorkij, ame-

rický prezident F. D. Roose-
welt i Albert einstein. K ro-
dine filatelistov patril Karol 
Marx i slávny sovietsky vedec 
ivan Pavlov.
charles Darwin zbieral min-
ce, staré pečiatky a mušle. 
„Automobilový kráľ“ Henry 
Ford, hoci bol abstinent, zbie-
ral prázdne fľaše od ginu. 
Známy anglický spisovateľ 
H. G. Wells zbieral olovených 
vojačikov.
Napoleon bonaparte mal zá-
ľubu zbierať cínových vojači-
kov a vzal si ich aj do vyhnan-
stva na ostrov sv. Heleny.
Spisovateľ iľja erenberg napí-
sal pekné poviedky o fajkách 
a „fajkároch“, sám zbieral faj-
ky a medzi vzácne zaradil aj 
slovenskú zapekačku, ktorú 
mu pri jednej z návštev daro-
val dr. Vladimír clementis.
Na záver: Azda najčudnej-
šieho koníčka mal finančník 
Rothschvild. Zbieral blchy. 
Nazbieral ich vraj 60 000 a 
mal ich aj riadne skatalogi-
zované.
Mgr. DANieLA MAGÁLoVÁ

únia slovenských novinárov v Bratislave

má sídlo na novej adrese:
Dobšinského 16, 811 05 Bratislava

tel./fax: 02 433 354 83, 0903 927 689,  
0903 752 652, 0903 618 296

informácie o činnosti a aktivitách úSN čítajte  
aj na internete: www.uniasn.sk

Bol by som rád, keby sa takýmto „jedničkovým“  vysvedčením    
mohla pochváliť každá spaľovňa v Európe, konštatuje Štefan ha-
nigovský. V ruke drží certifikát z medzinárodnej previerky EiS. 

Foto: Milan Országh

zberateľstvo nielen záľuba
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Juraj halenár z Petržalky (za ním Saláta) bojujú s Kulíkom a hučkom z B. 
Bystrice o loptu. najlepší strelec ligy sa nepresadil. 

Formula 1 do miest?
Novinky v športe sú na dennom po-
riadku. Organizátori motoristickej 
F 1 sa dali počuť, že roku 2009 by 
mal do jej programu pribudnúť Paríž. 
Malo by sa pretekať priamo v uliciach 
mesta. Éra okruhov na periférii je vraj 
definitívne preč, povedal B. Eclesto-
ne, šéf formuly. Zdá sa mu, že viac 
peňazí by priniesli obyvatelia v met-
ropolách. Paríž či Londýn by boli 
atraktívnejšie pre divákov i pre te-
levízie. Možno má aj pravdu, no ne-
vieme si predstaviť ako by sa v mes-
tách vyberalo vstupné. A potom: kde 
zostala bezpečnosť jazdcov, na kto-
rú sa na súčasných okruhoch mimo 
miest vynaložili miliardy dolárov. Pre-
stala byť pre funkcionárskych finanč-
ných dravcov nezaujímavá? Už dáv-
no nebol na F1 smrteľný úraz, azda 
ho chcú organizátori privolať a po-
tom budú azda opäť rozmýšľať inak-
ším, rozumnejším smerom.

Nový štadión v košiciach
Postaviť u nás nový futbalový či ho-
kejový štadión sa rovná priam zázra-
ku. No dobrá správa prichádza z Ko-
šíc, kde miestni poslanci už schválili 
30 000 metrov pozemkov v hodno-
te 90 miliónov korún na mieste bý-
valého všešportového štadióna. Bol 
by to stánok všešportový s kapaci-
tou tribún okolo 20 000 miest. Sta-
ral by sa o neho MFK Košice. Šta-
dión by spĺňal najnovšie kritéria FIFA 
a UEFA. Stavať má anglická spoloč-
nosť Prosperity Limited a mesto by 
vraj výstavba nič nestála, iba spoloč-
nosť by z multifunkčnej výstavby ťaži-
la. Spoločnosť však žiada ešte aj ďal-
šie pozemky. Do dvoch rokov sa má 
začať s výstavbou miliardových sta-
vieb. Stavať sa má však už koncom 
roka a všetko by potom bolo hotové 
do dvoch rokov. Verme, že sa to po-
darí a načas aj dokončí.

zOH v Soči ako vtip
V ruskom Soči budú ZOH 2012. 
Kritikovi Garri Kasparovovi, býva-
lému majstrovi sveta v šachu sa to 
však nepáči. Vraj aby boli v tomto 
letovisku, v ktorom môže byť všeličo 
iba nie zimná olympiáda, je usporia-
danie podľa neho len vtipom. Gar-
ri je však opozičník súčasnej vlády 
a rebelant proti všetkému súčasné-
mu. Hovorí, že stavby sa budú ešte 
iba stavať a to vraj bude v tom pro-
stredí ekologická katastrofa. Pod-
ľa neho bude treba zbúrať asi dva 
a pol tisíca domov obyvateľov. Nám 
sa zdá byť táto kritika prehnaná. 
Aj pred OH v Moskve bola iba rok 
pred začiatkom situácia žalostná, 
no Rusi dokázali za ten čas zázrak 
a OH boli jedny z najkrajších a or-
ganizačne najperfektnejších, vráta-
ne všetkých objektov. Teda nijaké 
strachy, ruská vláda dala potrebné 
záruky.

Penzijný systém v športe
Hovorí sa o ňom široko-ďaleko, aj 
u nás. Americkí profesionáli napr. v 
tenise, americkom futbale, basket-
bale, hokeji či golfe ho majú už dáv-
no. Najvyššie penzie majú a budú 
mať v tajuplnom a na zranenia či 
choroby nie veľmi nebezpečnom 
športe. Asociácia profesionálnych 
golfistov (PGA) vypláca dôchodky 
svojim členom už od roku 1983. 
Vyplácajú sa podľa počtu absolvo-
vaných turnajov a od dosiahnutých 
výsledkov. Nárok majú športovci od 
svojej päťdesiatky, no ak ešte hrajú 
tak od 60 rokov. Tí, čo sa tomu ro-
zumejú, vyrátali, že najlepší svetový 
golfista Tiger Woods, ktorý ešte stá-
le hrá, môže mať penziu až 300 mi-
liónov dolárov ročne! Napr. hokejis-
ti po 45. roku, ktorí odohrali v NHL 
od 160 po 400 zápasov majú nárok 
na dôchodok vo výške 8000 dolá-
rov ročne.

Stranu pripravil iGoR MRÁZ

O z v e n yPo troch mesiacoch príprav začali futbalisti hrať ligu

kOleSO Sa rOztOčilO

Udalosťou februára bol súboj profesionál-
nych boxerských majstrov ťažkých váh v 
New yorku. Mal znaky zvláštnosti z viace-
rých príčin. bojovali totiž proti sebe bývalí 
úspešní borci v amatérskom ringu z bývalé-
ho ZSSR. Vladimir Kličko z Ruska a Sultan 
ibragimov z Ukrajiny. Zápas označili neob-
vyklým názvom, vraj zjednocovací. Priazniv-
ci boxu vedia o čo ide. Profesionálny box 
bol totiž ešte pred desaťročím a dlho pred-
tým, takmer výlučnou záležitosťou Sever-
nej Ameriky. Mali boxerov ani maku a na 
tom sa chceli priživovať mnohí obchodní-
ci so športom, moderne povediac manažé-
ri. A tak vzniklo viac než desať asociácií, z 
ktorých každá chcela vyhlasovať majstrov 
sveta, robiť im reklamu a rozdávať pozláte-
né pásy. Samozrejme aj zarábať na exklu-
zívnych zápasoch. Roky sa to darilo, diváci 
zapĺňali haly, boxerov tituly lákali. A asociá-
cie bojovali aj proti sebe o svoje teritória. 
Na samom vrchole ostali štyri, WbA, Wbc, 
ibF a Wbo. V prvej je stále majstrom Uzbek 
Ruslan Čagajev, v druhej Rus oleg Maska-
jev, v tretej bol a ostal Vladimir Kličko a vo 
štvrtej Sultan ibragimov. 
Ako vidieť, Američania sa vyparili, trh zaplni-
li výlučne borci z východu, bývalého ZSSR, a 
z Európy. Box prestal náladové Spojené štáty 

baviť. Zúžila sa základňa, popularitu získali ďal-
šie športy, štát dáva na box oveľa menej peňa-
zí, niet viac žiadneho Claya, Tysona, Holyfielda 
a iných, mladí nemajú idoly a tak sa zatrúbilo 
na poplach. Ním má byť spomenuté zjednote-
nie všetkých asociácií, aby sa sústredila sila re-
klamy, peňazí, záujmu a aby aj tituly majstrov 
získali na vážnosti, pretože ich bude oveľa me-
nej. Pokladáme to za správne a rozumné. Tak 
sa zrodila dohoda o zlučovaní i zápas Kličko - 
Ibragimov. Titul IBF obhájil Kličko, získal aj Ibra-
gimovu šerpu WBC a pripli mu aj právo na titul z 
IBF. Zbytok sa pripojí čo nevidieť. 

Inou je už otázka, akou cestou sa bude uberať 
ďalej svetový box, osobitne v najťažšej kategó-
rii. V ostatnom čase bol založený na bitkárstve 
hlava - nehlava, na úderoch iba na hlavu a na 
úsilí ukončiť súboj čím skôr spôsobom k.o. V 
tomto však súboj Kličko - Ibragimov Američanov 
vôbec neuspokojil a zaradili ho medzi najnud-
nejšie a najslabšie boje o titul. Pýtali sa dokon-
ca, prečo sa bojuje v Amerike, a nie v Rusku, na 
Ukrajine či inde v Európe, napríklad v Nemec-
ku. Borci totiž bojovali viac takticky, opatrne, 
ako by si nechceli ublížiť. Ibragimov iba unikal 
a kryl sa, Kličko sa vôbec nedostal do bojové-

ho varu, aj keď bol stále pánom v ringu a zvíťa-
zil po 12. kolách jednoznačne. Ako sme mohli 
vidieť na obrazovkách, boj sklamal aj Európa-
nov, od borcov takých kvalít sa čakalo rozhod-
ne viac. Veď Kličko prehral doteraz z 50 poku-
sov iba trikrát, z toho 44-krát k.o. Ibragimov (32 
r.) prehral jasne po 23 víťazstvách v rade. Klič-
ko (mladší z dvoch bratov, 31 r.) je o 15 cm vyš-
ší, takmer o 10 kg ťažší a nepôsobí vôbec ob-
rovito. Ibragimov, pôvodom z Dagestanu, nemal 
teda nijakú šancu na víťazstvo a zápas nemo-
hol inak vyzerať ako vyzeral. Kličko ukázal, koľ-
ko má techniky, sily a rozumu, rozhodne je krá-
ľom najťažších váh v ringu. V zápase prakticky 
nedostal poriadny úder a ospravedlňoval sa, 
že s týmto súperom nemohol byť box atraktív-
ny. Podľa novín to bola detská uspávanka a di-
váci ju právom vypískali, nemali sa čím vzrušo-
vať. Nuž, nech premýšľajú odborníci, aký smer 
vytýčia teraz svetovému profesionálnemu boxu. 
Jeho centrum sa teraz prenieslo z USA do Eu-
rópy a k zmenám, najmä v ponímaní, určite prí-
de. Alebo sa stanú populárnejšie a príťažlivejšie 
ľahšie kategórie? Aj to sa môže stať. Medzi nimi 
sú súboje rýchlejšie, aktéri sú pohyblivejší a tým 
pestrejší. Diváci a priaznivci budú iba čakať, 
čo nové zmeny prinesú, čo ukážu oH v Pe-
kingu z amatérskeho ringu a čo to bude 
znamenať pre profesionálov.

Voľakedy sme kritizovali, keď v nejakej súťaži čo len je-
den klub zmenil hodinu či nebodaj deň svojho zápa-
su. Bol úradný termín a basta. Priaznivci vždy vedeli na 
čom sú. So spiatočnou platnosťou môžeme napísať, 
že striktné dodržiavanie takejto hodiny H nebolo veľ-
mi správne. Čo sa však deje dnes, to sa rovná chaosu. 
Aj nadriadené orgány schvaľujú všetko, o čo kluby po-
žiadajú, ako im to vyhovuje. Veď je demokracia, hrá sa 
tak neporiadne aj v Anglicku či Španielsku, aj keď tam 
majú inakšie a vážnejšie dôvody. Zoberme si za príklad 
prvé kolo našej jarnej futbalovej ligy. Senec hral v pia-
tok o 17.30 h, B. Bystrica v sobotu o 14.00 h, Košice 
pre zmenu o 15.00 h, Nitra o 17.00 h, Trnava o 17.30, 
rovnako ako Dubnica. A to ešte pribudnú v apríli tele-
vízne pondelkové podvečerné zápasy a stretnutia Zla-
tých Moraviec a Petržalky sa budú hrať doma v nede-
ľu o 10.30 h. 

Keby len to. Celá liga má taký „cestovný poriadok“, že 
sa v ňom nevyzná ani najvernejší fanúšik. V jeseni sa 
hralo 18 kôl a spolu s jarnými ich bude 33. Po 22 ko-
lách nám organizátori (SFZ) ponúkajú tzv. Bergerove 
tabuľky. To aby sme šli aspoň na dvojdňové školenie, 
aby sme im porozumeli a zistili, kto bude s kým hrať. 
Podľa umiestenia v minulom ročníku (kto si to pamätá?) 
bude mať prvých šesť mužstiev tabuľky výhodu o jeden 
zápas doma viac. Keď uvážime, že kluby sa v os-
tatných rokoch neunúvajú ani vyvesovať po mes-
tách plagáty, ba ani ináč upozorňovať fanúšikov, tí 
sú dezorientovaní ako v divokom pralese. V mene 
úplnej voľnosti a zrejme aj peňazí, lebo funkcioná-
ri si myslia, že v „ich čase“ príde na súboj o desať 
či dvadsať divákov viac. Špekulácií vidieť a cítiť 
všade dosť, no väčšia starostlivosť o úroveň súťa-
ží a kvality hry je už roky na druhej koľaji. 

Trochu oneskorene, ale predsa vy-
hlásili výsledky ankety o najúspešnej-
ších športovcov okresu za rok 2007. 
Slávnosť sledovalo takmer 150 po-
zvaných, medzi ktorými boli aj prvý 
viceprezident Svetovej kolkárskej fe-
derácie FIQ a poslanec NR SR Sta-
nislav Kubánek i prednosta Obvod-
ného úradu v Prešove MUDr. igor 
Smolko. Najúspešnejším športov-
com sa stal Radoslav Kozlov, há-
dzanár Tatrana Prešov a reprezentant 
SR. Aj kolektívnu cenu si odniesli há-
dzanári Tatrana Prešov. Z mladých 
bol najlepší Badminton club Prešov. 
Organizátori ocenili aj ŠPoRToVé 
oSoboSTi, ktoré sa podieľali na roz-

voji a úspechoch prešovského špor-
tu. Dostali pamätné listiny Mestského 
a obvodného úradu v Prešove a ta-
mojšieho športového strediska. Me-
dzi ocenenými bol aj Prešovčan, od 
roku 1994 žijúci v Bratislave, PhDr. 
Jozef Kuchár, dlhoročný telový-
chovný funkcionár, športový redaktor 
a publicista. Dvadsať rokov organizo-
val ankety o najúspešnejších športov-
cov okresu a mnohých iných celo-
štátnych a medzinárodných podujatí 
v Prešove. Osobitne možno spome-
núť ME juniorov v hokeji 1970, PEM 
družstiev v kolkoch 1987 a najmä MS 
v hádzanej mužov 1990. Je autorom 
a spoluautorom mnohých publikácií 

a dvoch kníh. Viac než päť rokov je 
aj predsedom Únie slovenských no-
vinárov a jej Klubu športových redak-
torov v Bratislave. 
Okrem neho rovnaké ocenenia pre-
vzali doc. MUDr. Miriama brtková, 
PhD., bývalá vynikajúca plavkyňa, 
čs. reprezentantka a víťazka ankety 
o najúspešnejšieho športovca okre-
su v rokoch 1961 a 1962, futbalový 
internacionál a čs. reprezentant La-
dislav Pavlovič, ktorý obliekal dres 
Tatrana, Jozef Hanobík, najstar-
ší aktívny turista a organizátor mno-
hých podujatí v okrese, funkcionár 
Tatrana Prešov a regionálnej rady 
KST Prešov.

Ako by sa ináč mohlo stať, že drvivou 
väčšinou pasovaní favoriti, MŠK Žilina 
a Artmedia Petržalka hneď v prvých zá-
pasoch stratili po dva body so súper-
mi, ktorí sú hlboko pod nimi, obidva-
ja mali nevydarenú jeseň a v kluboch 
mnohé problémy. Senec však vybojo-
val doma bezgólovú remízu, Žilina vy-
strelila na bránku až v 70. min. a skla-
manie hostí bolo na stole. Rovnako 
pochodila Petržalka v B. Bystrici. Dala 
síce dva góly (2:2), ale aj tak iba remi-
zovala, hoci dvakrát viedla, no z nemaj-
strovskou hrou nebude možné rátať s 
titulom. Tréner V. Weiss, pred štartom 
dobre naladený, bol právom neoby-
čajne nahnevaný. Druhý raz dala Žili-
na možnosť jeho mužstvu poskočiť na 

prvé miesto a druhý raz to hráči zbab-
rali. Jednému i druhému môžu v závere 
dva body veľmi chýbať. O takom začiat-
ku sa im ani nesnívalo. 
Na prvé kolo nemôžeme mať vy-
soké nároky, najmä keď ho pozna-
čil dážď a skôr zimné než jarné po-
časie. Debatovať však bolo o čom. 
Napr. či bude Senec s obnoveným 
mužstvom schopný pokračovať v zbie-
raní bodov, potrebných na záchranu, či 
sa ešte do boja o ňu popri Trenčíne za-
pletie aj niekto iný. Pretože v Trenčí-
ne už noví majitelia naplno pracujú 
a v Senci sa čaká na „šejkov“ z Du-
baja, ktorí vraj už klub kúpili a chys-
tajú sa na tlačovku a predstavenie v 
najbližších dňoch. 

Boje na vrchole i v dolnej časti tabuľ-
ky by mohli ku kvalitnejšej hre využiť 
najmä mužstvá stredu. Dobre zača-
la pred rekordnou návštevou kola Tr-
nava (6150), keď vyhrala 2:0 po pre-
vahe nad Zl. Moravcami. Sťažovať sa 
nebude ani Nitra, ktorá v nadstavenom 
čase pokorila doma Slovan 1:0. Košice 
si tiež polepšili výhrou nad Ružomber-
kom 1:0, rovnako Dubnica, ktorá pre-
konala doma Trenčín 2:1. Je to však 
len začiatok, kolo sa iba roztáča a zau-
jímavé témy, radosť i žiaľ sa ešte roz-
množia. Aj po troch mesiacoch príprav 
majú ešte mužstvá čo odstraňovať. Ne-
páčilo sa nám päť vylúčených (Poljov-
ka, B. Bystrica, Janíček, Nitra, Van der 
Ree, Trenčín, Kiška, Dubnica a Bakoš, 
Ružomberok). Ani to, že polícia musí 
odprevádzať vlak fanúšikov Slovana 
do Nitry (boli celkom slušní) a tam 
ich strážiť ďalší. Azda je to aj v po-
riadku, lebo skúsenosti sú zatiaľ s 
fanúšikmi zlé.

nad stolmi spokojnosť
Slovenské družstvá mužov i žien odchádzali na MS do Guangžu v Číne 
s jasnými cieľmi. Muži, aby sa udržali v elitnej skupine a ženy, aby sa 
do nej medzi najlepšie (24) prebojovali. Stalo sa. Muži štyrikrát vyhrali 
a štyrikrát prehrali, čím získali 21. miesto. Najmä víťazstvá nad Nemec-
kom a potom nad Francúzskom a Belgickom ich udržali nad vodou. Nik-
to z družstva nesklamal (Šereda, Bardoň, Pištej, Keinath), trénerovi J. 
Mikovi vyšiel typ a tak sa zdá, že je všetko v poriadku. Ešte spokojnejšie 
môžu byť ženy. Prešli turnajom s jedným z najmladších družstiev iba s 
jedinou prehrou po siedmich víťazstvách v samom závere, keď už bolo 
jasné, že postúpili z 2. divízie medzi svetovú elitu. Dievčatá (Ódorová, 
Balážová, Medříková, Kmotorková) majú pred sebou peknú budúcnosť. 
Inak sa skončil svetový šampionát družstiev bez prekvapení. Vo finále 
mužov hrali Čína - Kórea 3:0, vo finále žien Čína - Singapúr 3:0. Pre 
mužov Číny je to šestnásty titul, pre ženy sedemnásty. To jasne ukazuje, 
že Ázia a najmä Čína má v tomto športe jasné prvenstvo i kvalitu. Najlep-
ší mužský európsky tím mali Česi, keď skončili na piatom mieste, rovna-
ko ako ženy Maďarska. 

Strelci s dvoma medailami
Naši strelci, to je stelesnená spoľahlivosť. Aj teraz na ME v streľbe zo 
vzduchových zbraní vo švajčiarskom Winterthure sa to potvrdilo. Získali 
dve medaily v súťaži puškárov. Družstvo spomedzi 15 účastníkov obhá-
jilo striebro a so 1782 b. utvorilo slovenský rekord, keď ho zlepšilo o je-
diný bodík. Pričinili sa o to: Jozef Gönci, Zoltán Baláž a Michal Homo-
la. Od roku 2001 je to v súťaži družstiev už ôsma medaila v rade! Štyri 
z nich sú strieborné a štyri bronzové. Netrpezlivo sa čaká na tú najcen-
nejšiu, lenže to je ťažké. Aj teraz utvorili prví Rusi svetový rekord výko-
nom 1792 b. Najjagavejšou hviezdou našich úspechov bol aj teraz Jo-
zef Gönci, ako člen družstva strieborný, ako jednotlivec zo vzduchovej 
pušky bronzový za 699,5 b. Streľba, to sú nervy. Veď víťaz Hansen z 
Nórska nastrieľal 700,7 b. a druhý Rus Kruglov 699,7 b. Gönci (34 
R.) chodí na ME rok čo rok od roku 1995. Získal odvtedy ako jednot-
livec päť medailí, z nich 2 zlaté a tri bronzové. To všetko, okrem iných 
úspechov, nemá vo svete pár. Je to diamantová stálica na ktorú sa bu-
deme spoliehať aj tento rok v Pekingu. Je pred ním ešte nabitá olym-
pijská príprava, chce sa zúčastniť na všetkých bojoch o Svetový pohár. 
Už teraz, v marci a apríli bude strielať v Brazílii a v Číne, potom v máji a 
júni v Nemecku a Taliansku. Pre psychiku na OH v Číne budú, samoz-
rejme, rozhodujúce dobré výsledky. Nebolo by od veci, keby Jozef aj 
odtiaľ priniesol nejakú medailu. V plánoch olympijského výboru sa s tým 
dokonca ráta. 

Vladimir Kličko z Ruska po zá-
pase so Sultanom ibragimovom 
z Ukrajiny ovešaný tromi pásmi. 
Je to znak zjednocovania boxu 
čo nie je vôbec na škodu veci.

NÁŠ KoMeNTÁR

rusi zjednocujú americký box

V Prešove ocenili najlepších športovcov

Všetko je ináč než bolo

Po troch mesiacoch príprav sa opäť začala jarná futbalová corgoň liga. 
Dlhý to bol veru čas a preto aj veľa rečí, sľubov, prestupov a nádejí ako 
bude každý lepšie hrať, ako dvaja hore získajú titul a zo traja dole ako ne-
vypadnú. Všetko sú to vždy iba nádeje a každoročne nepodložené predpo-
vede. Pretože, a to tiež viacerí tréneri tvrdili, všetko ukážu až zápasy na šta-
diónoch. Už 19. kolo, prvé jarné, ukázalo, že to je najbližšie k pravde.


