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Ak začínate svoj deň číta-
ním zahraničných novín, tak 
aby ste sa pomaly báli vyjsť 
na ulicu. Na Slovensku vlád-
ne teror väčšiny, vláda je xe-
nofóbna, je to krajina (sa-
mozrejme nie štát), kde je 
všetko možné, v mnohých 
oblastiach panuje chaos a 
samozrejme ohrozované sú 
základné vymoženosti de-
mokracie a slobody slova.
Pomery v susedných štátoch 
oproti tomu, čo sa deje na Slo-
vensku, sú priam idylou po kto-
rej sa človeku len so závisťou 
cnie. A nakoniec to najdôleži-
tejšie – slovenský volič nebol 
schopný uniesť pokrokovosť 
reforiem a tempo napredova-
nia, ktoré presadila minulá vlá-
da a radšej si v zaslepenos-

ti zvolil populistov za prázdne 
sľuby, že im bude lepšie. Po-
kiaľ ide o zahraničnú politiku 
nečudo, že terajšia vláda chce 
väčšmi spolupracovať s Rus-
kom, veď Slováci boli vždy 

odvekými pešiakmi 
ruskej politiky v strednej Euró-
pe. V terajšej situácii postup 
vlády dokonca ohrozil prijatie 
európskej zmluvy a za to, že 
parlament nakoniec Lisabon-
skú zmluvu schválil, patrí vďaka 
výlučne SMK. Slovenskí Ma-
ďari zasa zachránili Slovensko, 
veď napokon celý juh Sloven-
ska tvorí kompaktné maďarské 
osídlenie.
Toto samozrejme nie je úplná 

zbierka tvrdení, ktoré sa v roku 
2008 hromadia v redakčnom 
výstrižkovom archíve, ale mys-
lím si, že dostatočne ilustrujú 
ako sa dnes píše o Slovensku. 
Voľakedy sa písanie zahra-
ničnej tlače používalo ako 
zbraň vnútropolitického 
boja a zápasu na Slovensku. 
vtedy to bolo vážne, dnes je 
to skôr fraška. Hoci sme in-
formačne stále viac izolovaní 
od toho, aby sme videli veci v 
medzinárodných a najmä stre-
doeurópskych súvislostiach, 
predsa len nie sme úplne slepí: 
vidíme, že v okolitých štátoch 
majú nielen obrovské problé-
my, ale najmä ľudia masovo ne-
súhlasia s vývojom terajšieho 
globalizovaného kapitalizmu.

Pokračovanie na 3. strane

Tak nám pani poslankyňa Radi-
čová vstúpila do hry, kandidu-
je za SDKÚ na prezidentku. Už 
aj s podporou KDH, ktorá ju „vy-
spovedala“ a dala jej aj odpust-
ky. Inak nič nové, na preziden-
ta môže kandidovať ktorýkoľvek 
občan či občianka a rady kan-
didátov sa zrejme s príchodom 
prezidentských volieb budú roz-
širovať úmerne slovenskému se-
bavedomiu.
Pani Radičová najskôr otáľala, 
však len nedávno sa ocitla v po-
litike a hneď sa dostáva k métam 
najvyšším. Ono to je v SDKÚ tak, 
Mikuláš a jeho informační tech-
nológovia vždy objavia nejakú 
„divu“ a už ju pretŕčajú verejnos-
ti kade-tade. Stačí si spomenúť 
na pani Martinákovú. Obavy, že 
tak dopadne aj pani Radičová 
sú úmerné popularite tých strán, 
ktoré ju navrhujú ako kandidátku 
a najnovšie nemôžu si byť cel-
kom istí podporou SMK.
Kandidátka to už zobrala vážne, 
dividendové média sú jej poru-
ke a už ju strkajú do relácií, čím 
dávajú jasne najavo svoju „ne-
strannosť“. A na veľký údiv sa im 
odvďačuje. Už má aj sociálne cí-
tenie, nuž vierohodnosť takého-
to cítenie jasne dokázala na mi-
nisterstve práce, sociálnych vecí 
a rodiny, počas éry pána Kaní-
ka. A potom ako krátkodobá mi-
nisterka prezentovala to svoje 
cítenie, tak, že sme to cítili až v 
kostiach. Takže o jej sociálnom 
cítení možno skôr pochybovať 
ako nepochybovať. Ale počúva 
sa to pekne, lebo na Slovensku 
treba, aby kandidátka na prezi-
dentku rozprávala len samé pek-
né veci. Takže ešte sa z jej úst 
dočkáme možno všeličoho. Aj 
to, ako jej napríklad leží na srd-
ci osud Slovenska, ktoré veľmi 
miluje. Na rokovaní parlamentu 
sme sa mohli o tom presvedčiť.
Za Lisabonskú zmluvu nezdvih-
la ruku, pretože jej boss Miku-
láš jej to striktne zakázal. Keby 
jej tak naozaj na Slovensku zá-
ležalo, bez mihnutia oka by ruku 
zdvihla. 
Ale poslušnosť je poslušnosť. A 
tak si predstavme, aká by to bola 
prezidentka, ktorá by počúva-
la svojho straníckeho bossa na 
slovo. To by potom mohla podpí-
sať aj rozmiestnenie amerických 
rakiet vo Vysokých Tatrách, ale-
bo by odmietla podpísať záko-
ny, ku ktorým jej stranícky boss 
má výhrady, pretože ten bude 
opozičným politikom aj v ďalšom 
volebnom období. Kandidát-
ka vychádza z tej strany, ktorá 
tu vládla osem rokov a svoj po-
diel na tomto vládnutí odviedla aj 
pani Radičová, v takej či onakej 
miere. Je to jednoducho kandi-
dátka pravicovej strany a preto-
že v najbližšej perspektíve Slo-
vensko bude skôr patriť do sféry 
sociálnej demokracie, jej pokus 
a pokus opozície, nie je nič iné, 
len snaha takto narušiť sociálny 
zmier na Slovensku. 

Čítanie dnešného Slovenska naopak

dUšaN koNČek

dUšaN d. keRNý

KandidátKa

Dvadsiata schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa konala v dňoch od 26. marca do 11. apríla 
2008 prebiehala v znamení ostrých a často neoprávnených útokov poslancov z radov SDKÚ DS a KDH na 
vládnu koalíciu. Napriek tomu sa im nepodarilo zabrániť schváleniu Lisabonskej zmluvy. Veľmi sklamaný a 
večne nespokojný parlamentný „odborník“ na každú oblasť bol Pavol Frešo na snímke druhý zľava. 

Foto: MARTIN PETRENKO

Slovo má StANiSlAV KubáNeK, poslanec Národnej rady SR

Účinná pomoc vlády REGiÓnU
v každom demokratickom štáte je najvyšším orgánom  
zbor volených zástupcov verejnosti, teda parlament. 
Nech sa už táto inštitúcia, prijímajúca najzávažnejšie roz-
hodnutia, ovplyvňujúce život občanov krajiny volá národ-
ná rada, duma, senát alebo parlament, má svoju výkonnú 
zložku, realizujúcu jej uznesenia. Či už sa týkajú právne-
ho, ekonomického, spoločenského, politického alebo ob-
ranného systému krajiny, vláda je tu na to, aby bola reali-
zátorom úloh parlamentu. ani po osemnástich rokoch od 
budovania demokratického Slovenska si skutočnosť, že 
je „nadriadeným“ vlády, uvedomuje máloktorý z  poslan-
cov. aj keď na druhej strane je úplne normálne, že vláda 
bez parlamentu dokáže fungovať, nech už má svoj vlád-
ny program postavený akokoľvek, ale parlament bez vlá-
dy asi ťažko...  Pokračovanie na 6. strane

Právo na odpoveď
Poslanci vládnej koalície schválili nový tlačový zákon, kto-
rý nahradí starú normu ešte z roku 1966. Tlačové médiá 
a agentúry na Slovensku sa tak po 42 rokoch budú riadiť 
novým zákonom o periodickej tlači a agentúrnom spravo-
dajstve. Právna norma by po podpísaní prezidentom mala 
vstúpiť do platnosti 1. júna 2008.
Schválená norma upravuje práva a povinnosti vydavateľov pe-
riodickej tlače a tlačových agentúr pri získavaní a šírení infor-
mácií. Okrem práva na opravu zavádza inštitút práva na odpo-
veď. Právo na odpoveď fyzickej či právnickej osoby si možno 
uplatniť, ak sa o nej publikovali informácie obsahujúce skutko-
vé tvrdenia, ktoré sa dotkli jej cti, dôstojnosti, súkromia, ako aj 
dobrej povesti. V takýchto prípadoch bude môcť do 30 dní do-
ručiť žiadosť o uverejnenie odpovede, ktorá má byť uverejne-
ná na adekvátnom mieste k pôvodnému textu, do troch dní od 
doručenia žiadosti. Odpoveď môže reagovať aj na pravdivé fak-
ty, ale len faktami a nie hodnotiacimi úsudkami. Za neuverejne-
nie odpovede zákon definuje peňažnú náhradu od 50.000 do 
150.000 Sk. Podľa ministra kultúry Mareka Maďariča právo na 
odpoveď je v Európe bežné a raritou nie je ani odpovedanie na 
pravdivé informácie. 

Pokračovanie na 3. strane

STaNiSLav HÁBeR

Národná rada SR schválila ústavnou väč-
šinou Lisabonskú zmluvu. Za zmluvu za-
hlasovalo 103 poslancov. Slovensko sa 
tak stalo deviatou krajinou v rámci európ-
skej únie, ktorá ratifikovala Lisabonskú 
zmluvu. brusel toto rozhodnutie sloven-
ských poslancov vysoko ocenil. Na hlaso-
vaní za nezúčastnili len poslanci SdkÚ a 
kdH, ktorí chceli naďalej pokračovať vo 
vydieraní vládnej koalície. opozícia totiž 
už od januára blokovala prijatie Lisabon-
skej zmluvy a podmieňovala svoju účasť 
na hlasovaní prijatím tlačového zákona 
podľa svojich predstáv. V tejto absurd-
nej hre chceli pokračovať aj naďalej. Smk 
sa však tesne pred hlasovaním rozhodla 
zmeniť svoj postoj a podporiť zmluvu. 
Predseda NR SR a podpredseda strany 
SMER-SD pavol paška po hlasovaní pove-
dal: „Netreba veľa slov. Myslím, že veľa ľudí 
na Slovensku čakalo na túto chvíľu. Chcem za 
seba a svojich kolegov a všetkých tých, ktorí 
dnes hlasovali za našu európsku budúcnosť, 
vysloviť obrovské poďakovanie.“

Premiér a predseda strany SMER-SR Ro-
bert Fico uviedol: „Slovensko dosiahlo ďal-
ší úspech po vstupe do Schengenského prie-
storu v decembri 2007. Slovensko sa pridalo 
k ďalším krajinám v rámci Európskej únie, kto-
ré už dokázali ratifikovať mimoriadne dôleži-
tú Lisabonskú zmluvu, ktorá nie je obyčajná 
medzinárodná zmluva. Je to dokument, ktorý 
vnáša úplne nové pomery do fungovania Eu-
rópskej únie. Ak tento dokument nadobudne 
platnosť, Európska únia sa bezpochyby viac 
priblíži k občanom. Som preto veľmi rád, že 
Slovenská republika tento príspevok prostred-
níctvom NR SR urobila. Po Schengene a Li-
sabonskej zmluve nás čaká tretí európsky míľ-
nik, a to je zavedenie eura k 1. januáru 2009. 
Dúfam, že nerušene sa bude môcť vláda SR 
sústrediť na tento ďalší významný cieľ.“ Robert 
Fico konštatoval, že bola porušená dlhodo-
bá tradícia celospoločenského a politického 
konsenzu, ktorý politické strany na Sloven-
sku vždy dosahovali pri európskych témach. 
„Vždy, keď išlo o témy, týkajúce sa Európ-
skej únie, politické strany naprieč celým po-

litickým spektrom, bez ohľadu na to, či boli v 
opozícii alebo vo vládnej koalícii, vždy podpo-
rovali európske témy. Toto bolo dnes hrubým 
spôsobom narušené a myslím si, že to nepri-
náša dobrý príklad do budúcnosti. SMER-SD 
vždy, keď pôsobil v opozícii, podporil európ-
ske témy a bude tak vždy robiť, bez ohľadu na 
to, kde sa bude nachádzať – v laviciach vlád-
nych, alebo opozičných.“ Premiér zdôraznil, 
že postoj SMK ho prekvapil. „My sme naozaj 
očakávali, že bude pokračovať vydieranie, kto-
rého sme boli svedkami až do samého konca. 
A preto môžem len oceniť postoj SMK, preto-
že jednoducho išli cestou politického konsen-
zu v európskych témach, tak ako sme my išli, 
keď sme boli v opozícii. Ja však musím pova-
žovať SMK za veľmi tvrdú opozičnú stranu, kto-
rá nám nič nedaruje a na našom postoji k SMK 
sa absolútne nič nemení. Pretože jednoducho 
to urobili kvôli sebe, urobili to kvôli tomu, že 
nechceli byť vyradení z európskeho priesto-
ru“, povedal. Robert Fico zdôraznil, že ak by 
Lisabonská zmluva v NR SR neprešla, podal by 
prezidentovi SR svoju demisiu.	 (kr)

R. Fico: čaká nás tRetí euRóPsky míľnik

mikuláš dzurinda sa snaží presvedčiť verejnosť, že došlo k spo-
jeniu Smk s vládnou koalíciou. dôvod tohto konania je jasný – 
zachraňuje vlastnú kožu. predseda SdkÚ urobil v demokracii 
bezprecedentný krok, keď zlikvidoval vnútornú opozíciu v stra-
ne z radov bratislavských členov. Jeho postavenie vo vnútri stra-
ny a v opozícii je absolútne otrasené. v politike už nemá žiadne 
opodstatnenie.
Principiálny postoj SMK v prípade hlasovania za Lisabonskú zmluvu 
teda slúži Dzurindovi na záchranu v očiach verejnosti. On chce byť ten, 
ktorý jediný nesie štafetu boja proti vláde Roberta Fica. Nádeja sa, že 
raz sa táto vláda skončí a on bude opäť na rade, aby vládol. Je to chimé-
ra. Čudné pri tomto správaní sú postoje KDH. Predstavitelia tejto strany 
totiž Dzurindovi účinne pomáhajú vytvárať toto zdanie. Napríklad mladý 
podpredseda Daniel Lipšic zaútočil na SMK tvrdením, že sú vraj zodpo-
vední aj za schválenie tlačového zákona. Je to zjavné zavádzanie, ale 
Lipšic argumentuje špekulatívnym tvrdením, že ak koalícia vedela o po-
stoji SMK k Lisabonskej zmluve, mohla si dovoliť schváliť tlačový zákon. 
Lipšicova argumentácia kríva na všetky nohy. Nemá žiadnu logiku. Je 
síce pravda, že skupina poslancov za SMK okolo Zsolta Simona chce-
la podporiť Lisabonskú zmluvu, ale poslanci za SMK patria k najdiscipli-
novanejším a počúvajú svoje vedenie, aj keby s nimi nesúhlasili. Pritom 
nič nenasvedčovalo tomu, že by vedenie SMK na čele s Pálom Csákym 
a Miklósom Durayom mali takýto záujem. 

Pokračovanie na 3. strane

smk jediná opozícia

Rozum zvíťazil
Tak sa nášmu parlamentu poda-
rilo schváliť Lisabonskú zmluvu. 
Stalo sa teda to, čo málokto ča-
kal, pričom sa ku koalícii pridala 
aj SMK. Dvaja jej opoziční par-
tneri – SDKÚ a KDH – ju oficiál-
ne nazvali zradcami. „Maďari“ 
ale vedia svoje. Nikto ich pred-
sa za nič nekúpil, ani nevydieral. 
Iba si uvedomili (aj za pomoci 
priateľov z európskych štruktúr) 
že zdravý rozum nemožno pre-
kabátiť. Ten nakoniec aj zvíťa-
zil. Okrem toho, taký exminister 
Zsolt Simon mal problémy s hla-
sovaním proti Lisabonskej zmlu-
ve už dávno predtým – a ani sa 
svojími názormi netajil. Jedno je 
však isté, o opozícii na najvyššej 
úrovni sa už v republike nedá ho-
voriť. Jednoducho je rozhádaná. 
Vraj ju môže iba zjednotiť (zatiaľ) 
spoločná kandidátka na hlavu 
štátu Iveta Radičová... (vm)
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Pre normálne fungujúcu spoloč-
nosť na Slovensku je dobrá verej-
noprávna televízia práve tak dôleži-
tá ako prijatie eura pre ekonomiku. 
Preto novému riaditeľovi treba dať 
do rúk všetky možnosti, aby sa 
STV konečne stala verejnopráv-
nou televíziou, približujúcou sa eu-
rópskym štandardom a pomerom v 
integrovanej Európe alebo aspoň 
k tomu, čo je realitou v niektorých 
spolkových nemeckých krajinách v 
rámci verejnoprávnej TV ARD, ale-
bo „aspoň“ v Českej republike.
obraz dnešnej televízie je vý-
sledkom nielen toho, ako pôso-
bili na STv jednotlivé politické 
zoskupenia počas uplynulých 
dvoch desaťročí a nimi sfor-
mované vedenia televízie. Je 
to výsledok aj celkovej úrovne 
televíznych pracovníkov a re-
klamných lobistických skupín 
spojených najmä s reklamou a 
tokom reklamných peňazí. Naj-
výstižnejšie to vyjadril azda mi-
lan Materák. tento prvou dzu-
rindovskou vládou v roku 1998 
vybraný a 

doSadeNý RiadiTeľ
(človek má sto chutí takmer po-
vedať, že komisár) pred niekoľ-
kými dňami  vyhlásil, že Sloven-
ská televízia je mŕtva. treba 
povedať, že ide o riaditeľa za 
ktorého sa udiala unikátna vec 
v dejinách novinárstva na Slo-
vensku – povestné internovanie 
časti pracovníkov z predchá-
dzajúcej éry na 28. poschodí. 
Človek by čakal, že takýto člo-
vek bude zdvorilo mlčať. a keď 
sa ozve, tak to bude seriózny 
príspevok a nie tvrdenie, že po-
litici pochovali StV, za posled-
ných dvadsať rokov urobili z nej 
mŕtvolu. Najlepšie riešenie by 
bolo, aby televízia mala jeden 
kanál pre vládnu koalíciu a dru-
hý kanál pre opozíciu, lebo poli-
tické strany bez rozpakov budú 
zneužívať STv. Toľko interpretá-
cia názorov M. Materáka.
Miroslav Kollár, v rokoch 2002-
2008 člen a predseda Rady STV 
tiež hovorí o mocných lobistických 
skupinách, ktoré chcú vytriasť z 
STV 

poSLedNý gRoš
a všetky záujmové skupiny sú zvyk-
nuté len brať, ale STV nedať nič.
Mohli by sme toho citovať viac, ale 
podstatný je tón pesizmu a láma-
nie palice nad STV s možnosťami 
resiscucitovať jej skutočne verej-
noprávnu funkciu. Podstatné je, 
že sa hodnotí to, čo bolo po roku 
1989. To však hovorí nielen o slo-
venskej politike, ale aj slovenskej 

spoločnosti a o všetkých tých, kto-
rí v STV pracujú. Atmosféra a vzťa-
hy – a to aj lobystické – ktoré sa 
tam vytvorili – sa často využíva-
li aj zneužívali. Dnešný stav je vý-
sledkom všetkého čo sa odohralo 
za posledné dve desaťročia vnútri 
STV samotnej. Pomery v STV nie 
sú len obrazom toho, čo od STV 
chceli jednotlivé

poLiTické STRaNy.
Tento trend potvrdzuje aj názor 
jedného z bývalých šéfredaktorov 
STV. Dnešný hovorca spoločnos-
ti televíznej veže na Kamzíku Ján 
Fulle, tvrdí, že prepojenie na poli-
tiku je len špičkou ľadovca, ale čo 
nie je vidieť sú firmy, ktoré parazitu-
jú na výnosoch z reklamy a takisto 
prepojenia na rôzne producentské 
centrá a firmy, ktoré majú záujem 
predať....
Mohli by sme teda povedať, že sú-
borne ide o zlyhanie slovenskej 
spoločnosti a osobitne slovenskej 
televíznej a mediálnej spoločnosti  
v demokratických podmienkach. 
Namiesto toho, aby sme sa všet-
ci z toho poučili a možno aj z ne-
gatívnej skúsenosti vyvodili pozitív-
ne poučenie, vedie sa dnes, dá sa 
povedať, kampaň proti novému ria-
diteľovi. Ešte ani nezasadol na sto-
ličku. Predovšetkým sa nálepku-
je za to, že robil v TV pred rokom 
1989. Ale na základe toho všetké-
ho, čo sme povedali, pravdepo-
dobne si treba priznať jedno: nap-
riek všetkému
	

Čo Je pRavda
o bývalom režime – to, čo sa vytvo-
rilo v bývalej Československej tele-
vízii tvorilo v mnohom základ toho, 
vďaka čomu STV žije v posledných 
dvoch desaťročiach. 
Tak ako v iných oblastiach sme žili 
z privatizácie toho, čo sa vytvorilo 
predchádzajúcimi generáciami v 
minulom režime, je asi pravda, že 
STV sa to v istej miere týka tiež. A 
týka sa to aj procesných, profesi-
onálnych návykov. Po toľkých zly-
haniach za posledných dvadsať ro-
kov si musíme asi priznať, že nemá 
zmysel – ako sa to robí dnes – 
kádrovať nového riaditeľa ako člo-
veka, ktorému sa spomína politic-
ká minulosť. Presne naopak – po 
všetkých tých priam krvavých bo-
joch, ktorých bola obrazovka a naj-
mä priestor za ňou svedkami za 
posledných dvadsať rokov – je Niž-
nanský vlastne neutrál. Mal by do-
stať šancu – a je to posledná šan-
ca aj pre nás. 
ČT nás medzitým pobila – má 

svoj spravodajský a športový 
kanál. a najmä dosahuje syneg-
ritu – športový a najmä spravo-
dajský kanál využíva možnosti 
celej ČT. S úrovňou spravodaj-
stva a elektronických médiá v 
Čechách sa nedá porovnať to, 
čo jestvuje na Slovensku. Za-
ostávame aj v prístupe k tomu 
rozhodujúcemu – v digitalizácii, 
v tvorbe vlastných programov, 
nehovoriac o spravodajstve zo 
zahraničia. 
Nespomíname už to, čo chýba, 
keď má verejnoprávna televízia  
robiť pre posilnenie a budovanie 
vlastnej národnej identity v pod-
mienkach globalizácie a európskej 
integrácie. 
Do oblasti vízie patrí projekt, akým 
je verejná služba – už desať ro-
kov jestvujúca v Nemecku – kanál 
Phoenix. Poskytuje plnohodnotné 
pluralitné informácie v širokých sú-
vislostiach o dianí v Nemecku a vo 
svete. V Nemecku nie je problém
	

vedieť a vidieť
čo sa deje v parlamente. Človek ne-
musí byť pri nočných vysielaniach 
záznamu z parlamentu, ako u nás, 
to sa týka aj všetkých zásadných vy-
stúpení nemeckých politikov doma 
či za hranicami. Nehovoriac o kul-
túre a kultúrnej identite. Do oblas-
tí vízií patrí aj taký nemecko – fran-
cúzsky dvojjazyčný program ako je 
ARTE a výnimočné spravodajstvo 
tohto kanálu. K tomu všetkému sa 
družia dokumentárne programy 
všetkých nemeckých verejnopráv-
nych televízií, dokumenty, vytvára-
né za takých podmienok, o ktorých 
sa našim dokumentaristom ani len 
nesníva. Do oblastí vízií patrí niečo 
ako je divadelný kanál verejnopráv-
nej televízie, venovaný prenosom a 
záznamom rôznorodej divadelnej 
produkcie aký vytvorila jedna z ne-
meckých verejnoprávnych TV. Je 
pozoruhodné, že sa v oblasti Vy-
šegradskej štvorky nevytvorilo ni-
jaké podobné spoločné viacjazyč-
né televízne médium. Spomínam to 
všetko preto, aby bol zrejmý 

RoZSaH ZLyHaNia
slovenskej spoločnosti ako cel-
ku a mediálnej zvlášť pokiaľ ide o 
stav Slovenskej televízie. Dnes nie 
je dôležité kádrovanie a nálepkova-
nie nového riaditeľa, ale uznať, že 
zo všetkých doterajších nenesie 
nijakú zodpovednosť za to, čo sa 
stalo z STV a v STV za posledných 
dvadsať rokov a nemá nič spoloč-
né s praxou týchto rokov. Takýto 
človek má, alebo môže mať väčšie 
šance, ako viacerí, ba možno všet-
ci jeho „demokratickí“ predchod-
covia.

príležitosť pre mgr. štefana Nižnanského, posledná šanca pre nás

Firmy parazitujú na výnoSoch
dUšaN d. keRNý

Rada Slovenskej televízie zvolila generálneho 
riaditeľa a stal sa ním mgr. štefan Nižňanský 
(na obr.). dvojtýždenník Slovenský rozhľad už 
pred dvoma mesiacmi napísal, že z plejády kan-
didátov je práve pán Nižňanský najoptimálnej-
ším kandidátom na generálneho riaditeľa. Nie-
len preto, že je zrelým mužom s dobrým rozhľadom, 
ktorý prešiel všeličím a televízne prostredie dôverne 
pozná. Pravdaže možno očakávať, že slovenské ne-
závislé média spustia na neho bubnovú paľbu a ne-
dajú mu ani obligátnych a slušných sto dní, aby sa 
zorientoval v tom, čo mu jeho predchodcovia zane-
chali. Ako poznáme slovenskú „mienkotvornú tlač“ 
dozvieme sa aké nový generálny riaditeľ nosí aj tre-
nírky. Ale proti tomu sa možno obrniť predovšetkým 
nevšímavosťou a jednoducho podobné hokúsy-pó-
kusy ignorovať. Budú sa snažiť nájsť všetky zrnieč-
ka, ako ho spojiť s vládnou koalíciou, už ho začali 
spájať so Smerom. Najnovší mediálny expert Gal-
bavý sa už prezentoval svojimi bezduchými výrokmi. 

Tak, ako v prípade tlačového zákona. Kto je vlastne 
Galbavý, aj tak stojí otázka. Treba povedať, že všetci 
doterajší riaditelia doplatili práve na isté prepojenia 

na politické strany. Podobné snahy treba už úplne 
vylúčiť. Je viac ako isté, že štefan Nižňanský	ne-
kandidoval na tento post preto, aby sa nechal kým-
si manipulovať, alebo ovplyvňovať. On jednoducho 
nie je ten prípad. Všeličo si možno vydiskutovať a je 
jedno s ktorou politickou stranou, ale treba sa jed-
noducho držať starej dobrej zásady - rob tak ako ti 
káže svedomie. 
ktorýsi expert z Rady STv nedávno v rozhovore 
povedal, že je jedno, kto bude generálnym ria-
diteľom, lebo bude len bábkou. Zrejme vychá-
dzal z premisy, ktorá platila doteraz u doteraj-
ších generálnych riaditeľov. Tento najnovší by 
práve túto „zvyklosť“ mohol a musí jednoducho 
hodiť cez okno budovy v mlynskej doline.
Nebude to mať ľahké. Jeho predchodcovia narobi-
li škody v „televíznom revíri“ naozaj neúrekom. Kraj-
ské štúdia v Košiciach a Banskej Bystrici sú jedno-
ducho zdecimované tak, že tam nemá kto vyrábať 
a niet ani čo vyrábať, pretože chýba autorské záze-
mie.
Podobne je na tom aj Mlynská dolina po Rybníčko-
vých „čistkách“. Okrem toho je tam isto dosť nášľap-
ných mín. Štefan Nižňanský bol redaktorom spravo-
dajstva a určite príde na to, že bude dobré vtedy, 
keď bude mapovať život na Slovensku. Veď tu sa 
dejú prevratné zmeny, nielen v živote, ale aj v ko-
lorite krajiny. Slovenská televízia by mala okrem 
iného vedieť aj predávať Slovensko a jeho krá-
sy, históriu. Dokumentárna tvorba je autorsky 
na dne. To mladé, čo prišlo do STv, nemá na to 
a tí, čo mali, sa niekde potulujú po Slovensku 
a jednoducho sa nemohli do STv „doklopať“.	
predsavzatie o znižovaní reklamy je dobrý ná-
pad, ale niekde sa musí nahradiť, možností je 
dosť. Treba si byť načistom, vo svete je dnes in-
formácia tovar, ako každý iný, okrem toho sa s 
takýmto tovarom dá dobre hrať. To by však ne-
malo prekážať, aby si STv naplnila, čo sa od 
nej očakáva. možno by bolo „prekopať“ zákon 
o STv a SRo, rovnako ako štatút STv. vznikali 
vtedy, keď sa začínalo a treba ísť s dobou. 

dUšaN koNČek

Konečne dobRá zvesť

Okres Revúca má druhú najvyššiu ne-
zamestnanosť na Slovensku a už dl-
hodobo je jedným z najzaostalejších 
okresov Banskobystrického samo-
správneho kraja, ktorému predchádza-
júce vlády venovali minimálnu pozor-
nosť. Aj preto je celkom správne a aj 
logické, že práve na tento okres upria-
mil pozornosť Banskobystrický samo-
správny kraj a na svojom výjazdovom 
rokovaní 10. apríla 2008 v bývalom ho-
teli Kohút zaoberal sa tým, ako v tomto 
okrese zlepšiť ekonomicko-sociálnu 
situáciu. Deň pred zasadnutím rokova-
li v Revúcej odborné komisie, ktoré pri-
pravili podklady na rokovanie poslan-
cov zastupiteľstva BBSK.
V tomto okrese, bohatom na historic-
ké a kultúrne pamiatky, odborné ko-
misie navrhli, aby sa podporoval vznik 
akčných skupín. Ich členovia z radov 
predstaviteľov miestnej samosprá-
vy, podnikateľov a zástupcov tretieho 

sektora budú dobre pripravení na čer-
panie podpory z Programu rozvoja vi-
dieka Leader. BBSK bude hľadať finan-
čné prostriedky na realizáciu Hnedých 
tabúľ, ktoré budú približovať turistic-
ké atrakcie v regióne a prostriedky 
na podporu revitalizácie priemysel-
ne zaťažených oblastí Jelšava, Revú-
ca, Tornaľa. V školstve, zdravotníctve 
a sociálnych službách by mal BBSK 
podporovať zriaďovanie odľahčova-
cích sociálnych služieb pre rodinu, to 
znamená denné stacionáre, podporo-
vať neverejných terénnych poskytova-
teľov sociálnych služieb a zabezpečiť 
plynulé poskytovanie v Poliklinike Tor-
naľa po jej prebiehajúcom predaji no-
vému vlastníkovi. Zasadnutie zastupi-
teľstva BBSK sa zaoberalo aj nízkou 
vzdelanostnou úrovňou okresu a na-
vrhlo optimalizovať štruktúru na stred-
ných odborných školách s orientáciou 
na elektrotechniku a strojárstvo, pri-

praviť okruh odborov remesiel a slu-
žieb, ktoré bude možné zaradiť do 
siete odborov stredných odborných 
učilísť. V oblasti investícií a dopravy 
by mal BBSK zabezpečiť informačné 
aktivity, zamerané na prípravu a im-
plementáciu projektov Regionálneho 
operačného programu a prerokovať s 
kompetentnými aj úpravu cestovných 
poriadkov, pretože situácia je dnes v 
okrese taká, že cez víkend sa jedno-
ducho do niektorých dediniek nemož-
no autobusom dostať.
Na výjazdovom zasadnutí pokrstili po-
slanci aj celkom elegantnú a obsaho-
vo veľmi bohatú brožúru Program hos-
podárskeho, sociálneho a kultúrneho 
rozvoja Banskobystrického samo-
správneho kraja na roky 2007-2013. 
Podrobnejšie o tomto programe bude-
me čitateľov Slovenského rozhľadu in-
formovať v najbližších číslach.

DANiel bACHát

zabudnutý stredoslovenský regiónvolebné preferencie v apríli 2008
Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR vykonal v dňoch 1. až 8. 
apríla prieskum zisťujúci volebné preferencie politických strán pôso-
biacich na Slovensku. Výberová vzorka predstavovala 1101 respon-
dentov vo veku 18 a viac rokov a odzrkadľovala štruktúru dospelej 
populácie SR z pohľadu pohlavia, veku, národnosti, vzdelania, veľ-
kostných skupín obcí a krajov. Ak by sa voľby do parlamentu skonči-
li v súlade s najnovším prieskumom, poslanecké kreslá by si rozdelili 
zástupcovia šiestich strán. SMER – sociálna demokracia by obsa-
dila 63 mandátov, SDKÚ-DS by zastupovalo 23 poslancov, SNS by 
do zákonodarného zboru vyslala 21 poslancov, ĽS-HZDS by si náro-
kovala na 16 kresiel, SMK na 15 a 12 poslancov by obhajovalo far-
by KDH.     

Politický subjekt:
údaje v %

február 2008 marec 2008 apríl 2008
SMER-SD 45,4 42,8 40,5
SDKÚ-DS 12,5 14,7 15,1
SNS 12,4 13,8 13,5
ĽS-HZDS 9,4 8,1 10,4
SMK 9,8 8,9 9,7
KDH 7,4 6,9 7,6
KSS 0,8 2,5 1,1
SF 0,7 0,7 1,1
HZD 0,8 0,8 0,5
ANO 0,5 0,5 0,1
Iná politická strana 0,3 0,3 0,4



	 PUBLICISTIKA	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Apríl	2008 3

kresba: andrej mišanek

Dokončenie z 1. strany
Podľa neho z nového ustanovenia budú mať úžitok predovšet-
kým bežní ľudia. „Aj človek, o ktorom noviny nikdy nenapíšu, 
bude mať úžitok z práva na odpoveď. Ako čitateľ privíta, že si 
prečíta reakciu dotknutej strany“, vysvetlil svoje stanovisko Ma-
ďarič. Ochranu zdroja zákon definuje ako povinnosť, ktorú 
možno prelomiť v prípade, že ide o zákonnú povinnosť preka-
ziť spáchanie trestného činu. V tomto prípade sa, podľa minis-
tra, tvorcovia zákona inšpirovali etickým kódexom Tlačovej rady 
SR. „Ak zdroj bude vedieť, že novinár má len právo chrániť jeho 
identitu, nie je vylúčené, že si poskytnutie informácie rozmyslí“, 
argumentoval minister.
Vydavateľ podľa nového zákona nebude zodpovedný za obsah 
informácie, ktorú mu poskytol orgán verejnej moci, rozpočtová, 
príspevková organizácia alebo právnická osoba zriadená záko-
nom za podmienky, že informácia bude spracovaná korektne. 
Právna norma ustanovuje vydavateľom tlače povinnosť kaž-
dý	rok	v	prvom čísle periodík uverejniť  oznámenie o štruktúre 
vlastníckych vzťahov vydavateľa. Z návrhu zákona bola vypus-
tená pôvodne navrhovaná možnosť ministerstva kultúry ude-
liť vydavateľovi pokutu do 200.000 korún za šírenie informácií 
propagujúcich napríklad vojnu, kruté alebo neľudské správa-
nie, užívanie drog alebo podnecujúce nenávisť k inej rase, po-
hlaviu, náboženstvu alebo k inému politickému presvedčeniu. 
Tento paragraf bol vypustený na základe pripomienok Organi-
zácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Parado-
xom pritom je, že obdobný paragraf s dokonca ešte vyššími po-
kutami platil za Dzurindovej vlády. (kr) 

Právo na odpoveď

Dokončenie z 1. strany

a ani so spôsobom ako ho presadzujú a 
ako sa v ňom správa politická špička, po-
litická trieda. 
maďarsko, ktoré nám dlhé roky predha-
dzovali ako vzor demokratického a eko-
nomického „tigra“ sa zmenilo na štát, 
ktorý sa nedá reformovať, nemá vyhliad-
ky na usporiadanie svojich pomerov v do-
hľadnom čase. Niet tu takpovediac nič, 
čo by mohlo slúžiť aktuálnej slovenskej 
politike ako príklad, iba ak odstrašujúci. 
Na rozdiel od toho, ako hrôzostrašne sa písa-
lo o Slovensku v maďarskej tlači, nás to nija-
ko neteší, nepociťujeme nijakú škodoradosť. 
Pretože vidíme nielen masové, niekoľko ro-
kov trvajúce 

pRoTeSTy maSy ľUdí, 
ale aj nárast nacionalizmu, xenofóbie, ná-
rodnostnej a rasovej neznášanlivosti. Koho 
u nás môže potešiť fakt, že sa tak úspešne 
presadzujú maďarské gardy, veď si kladieme 
legitímnu otázku – ako to presahuje na Slo-
vensko. 
Nič takého masového sa nedeje na Sloven-
sku a niet u nás takej strany, ktorá by sa o tie-
to prúdy opierala, cirkev či cirkevníci, ktorí by 
to schvaľovali, podporovali či dokonca orga-
nizovali ako sa to stáva v Maďarsku. Vidno to 
na reakcii v rakúskej tlači – o Maďarsku sa 
vo Viedni otvorene píše ako o „chorom mu-
žovi strednej Európy“. A to dvadsať rokov po 
páde komunizmu svedčí o mnohom. Nielen 
o nevyužití možností prvého obdobia v deji-
nách, keď mali Maďari – po prvý raz – mož-
nosť vytvoriť demokratický režim. 
Nemôže nás tešiť, že na južných hra-
niciach máme takéto pomery – a to v 
čase, keď maďarsko susedí – na rozdiel 
od minulosti, len so spriatelenými štátmi. 
musíme si totiž položiť základnú otázku 
– do čoho sa preliala, na čo sa preme-
nila nacionalistická politika z minulosti a 
snaha Budapešti s medzinárodnou pod-
porou hrať hlavnú úlohu v strednej euró-
pe? Slovensko sa zásadne líši od pome-
rov v maďarsku - predovšetkým preto, že 
bez nacionalistických masových búrok, 
štrajkov a nepokojov obyvateľstvo trva-
lo znáša ťarchu vytvárania úplne nové-
ho ekonomického a sociálneho poriad-
ku. Nevidno to len na štátoch, ktoré sa 
iba teraz 

oBoZNamUJÚ S demokRacioU,
ako je to v Maďarsku. Vo federálnom Ne-
mecku, kde bývalá NDR prevzala plne práv-
ny a politický systém, nehovoriac o mene a 
ekonomike z vyspelého západného Nemec-
ka, rastie úloha radikálnej ľavice. V niekto-
rých spolkových krajinách sa stala druhou 
najsilnejšou stranou. Napríklad v ekonomic-

kom tigrovi bývalého východného Nemec-
ka, v Sasku. V posledných parlamentných 
voľbách sa etablovala už aj v západnom Ne-
mecku, teda v starých spolkových krajinách. 
To sa o slovenskej KSS povedať nedá. Neho-
voriac už o Česku, kde sme na 

vLaSTNé oČi videLi 
akú úlohu zohráva komunistická strana napr. 
pri voľbe prezidenta. A napokon ako táto voľ-
ba – na rozdiel od slovenských priamych 
prezidentských volieb – nám prichodí ako 
priveľmi neprehľadná, ba miestami počas 
zmätočného hlasovania až ako fraška. Ne-
hovoriac o škandále okolo zneužívania tajnej 
služby v súvislosti s ovplyvňovaním poslan-
cov pri voľbe prezidenta.
Človek neverí vlastným očiam, keď sa v 
americkej tlači sa píše o Slovensku ako o 
pešiakoch ruských záujmov v európe vo 
chvíli, keď najväčší obchod s nimi robia 
maďari. pokiaľ ide o Česko a poľsko vidí-
me úplne neuveriteľnú situáciu – väčšina 
obyvateľstva týchto štátov NaTo a spo-
jencov uSA zastáva v otázke umiestne-
nia amerických radarov a rakiet zhodné 
stanovisko s ruským prezidentom Puti-
nom – je proti. a to sa deje dvadsať rokov 
po tom, čo prestala jestvovať varšavská 
zmluva a desať rokov po tom, čo poľsko 
a Česko vstúpili do aliancie NaTo. 
Nijaká takáto názorová priepasť nedelí verej-
nosť na Slovensku. Pritom bývalá vláda svo-
jim postupom najmä pri americkom bombar-
dovaní bývalej Juhoslávie a povolení preletov 
nad Slovenskom ako aj nešikovným zdôvo-
dňovaním našej účasti v Iraku, ako keby sme 
priam bojovali v Bagdade za demokraciu 

poškodiLa popULaRiTU 
NATO vo verejnosti viac ako jej opozícia. Pre-
čo je vlastne dôležité v čase, keď nás zaují-
majú viac škandály celebrít a archívov ŠTB a 
najmä euro zaoberať sa tým, ako sa vytvára 
obraz Slovenska v zahraničí a v susedných 
štátoch zvlášť? 
pretože pretrváva vytváranie atmosféry, 
ako keby Slovensko a Slováci ešte stále 
neboli naplno konštituovaní ako národ a 
štát, ako keby nedozreli do pomerov de-
mokracie, ako bol nevyhnutný medziná-
rodný – tentoraz mediálny – dozor nad 
pomermi v tomto nevyzretom štáte ne-
vyzretých pomerov nevyzretého národa. 
Nemožno si nepoložiť otázku prečo bývalý 
redaktor slovenského verejnoprávneho mé-
dia tvrdí v rozšírenom mienkotvornom čes-
kom denníku, že juh Slovenska má kompakt-
né maďarské osídlenie. Nemožno nevidieť, 
že významný európsky ekonomický týž-
denník, trvalo kritický voči terajšej vláde, 
uverejňuje v tomto duchu aj mapu o kom-
paktnom maďarskom osídlení juhu Slo-
venska. prečo sú tieto médiá, inak tak 

úzkostlivé na fakty, také povrchné pokiaľ 
ide o Slovensko, dnes po všetkých strán-
kach európskeho spojenca???
Dôležité je uvedomovať si nevyhnutnosť re-
gistrovať ako sa krivia informácie o slovenskej 
realite. Je to stále dôležité preto, aby sme vi-
deli aký presah to má do domácich médií. 
Volanie po tom, aby sa aj u nás konali štrajky 
ako v susedných štátoch – ako to nedávno 
urobila jedna TV - je toho príkladom. Štrajka-
mi či vlnami nepokojov by sme sa nevyrov-
nali demokratickému pohybu v Európe, ale 
presne naopak. Slovenské obyvateľstvo pre-
dovšetkým a nie politické strany, dokázalo 
schopnosť znášať ťarchu integrácie. To tvo-
rí základ na ktorý sa opierali politické strany. 
Volanie po tom, aby sme už prestali byť trpez-
liví, sa ozýva z niektorých politických strán či 
médií, ktoré chcú zavariť terajšej vláde a ne-
spočíva v starostlivosti o verejné blaho. Po-
mery na Slovensku sú založené na jednodu-
chých počtoch – platy a príjmy obyvateľstva 
a sociálne 

výdavky vLÁdy BUdÚ RÁSť
podstatne pomalšie ako produktivita práce. 
Teda hodnota toho čo produkujeme a vyvá-
žame. Tento rozdiel a jeho udržovanie je al-
fou a omegou terajšieho ekonomické vývo-
ja. A bude aj základom zavedenia a udržania 
eura na Slovensku. Miera prispôsobivosti 
obyvateľstva sa tak stáva ekonomickým 
faktorom. Je to natoľko dôležité, že je to 
pri medzinárodných rokovaniach o prija-
tí a udržaní eura argument dôležitý aj pre 
ministra financií. 
Maďarský či poľský príklad ukazuje, že ma-
sové protesty proti ekonomickej politike vlá-
dy a kapitálu (slovenská ekonomika stojí na 
pilieroch okolo stovky zahraničných firiem) 
majú deštrukčnú silu aj na celkový stav spo-
ločnosti. Svoj vzťah k politickým stranám 
by sme si preto mali formovať výlučne pod-
ľa toho, ako otvorene hovoria a vystupujú za 
naše záujmy, ako sú užitočné väčšine oby-
vateľstva a nie podľa toho, ako šikovne a ob-
ratne sa mediálne prezentujú či usilujú o ve-
rejné úrady. 
Slovom, našu národnú schopnosť znášať 
ťarchu prechodu doma a na globalizova-
nom európskom trhu práce, musíme ne-
vyhnutne premeniť na všeobecnú výho-
du pre všetkých. medziiným aj na to, aby 
Slovensko bolo dobre spravovaným štá-
tom, aby sa nestalo iba pasážou, ktorou 
putujúci kapitál ako nomád prejde ďalej 
na východ za výhodnejšími podmienka-
mi. Zápas za udržanie identity je súčas-
ťou tohto procesu. Tlak na vládu, aby ro-
bila všetko pre udržanie identity, sa tak 
stane aj slovenským príspevkom za udr-
žanie skutočne európskych pomerov v 
strednej európe. 

dUšaN d. keRNý

Čítanie dnešného Slovenska naopak

Dokončenie z 1. strany
Preto Lipšicova argumentácia nemá logiku, iba 
ak by sme uvažovali nad tým, že KDH má z ne-
jakého zvláštneho dôvodu záujem, aby Dzu-
rinda zostal predsedom SDKÚ.
Tento kalkul zverencov pavla Hrušovské-
ho má len takú logiku, že kdH vyhovuje, 
aby sa SdkÚ destabilizovala ďalším pôso-
bením dzurindu spolu s ivanom miklošom 
na čele tejto strany. Je to požieranie sa-
mých seba, keďže opozícia stráca agen-
du, ktorou by dokázala oslovovať občanov. 
Tých dnes zaujímajú úplne iné veci. po ôs-
mich rokoch hrôzovlády Dzurindu a spol z 
kdH, či Smk, chcú ľudia pokoj na budova-
nie vlastnej existencie. Tento pokoj je po-
trebný v čase zmeny meny a očakávaných 
ekonomických otrasov.
Tie majú však inú ako politickú povahu. Celý 
svet sa potáca v potravinovej kríze. Novodo-
bý blížiaci sa hladomor vyhrá len ten štát, kto-
rý bude vnútorne jednotný. Zomknutý. Neroz-
vrátený večným vnútropolitickým bojom. Na 
takýto boj sa však v dvoch stranách opozície 
chystajú cielene a programovo. Lipšic doslo-
va hovorí, že sa KDH musí zomknúť s SDKÚ. 
Možno si myslí, že už Hrušovského zverencom 
nič nepomôže, len dať dohromady svoje nič, s 
Dzurindovým niečím, aby sa vôbec dostali do 

parlamentu. Lipšic je vlastne potom pravicový 
pragmatik. Odmietol extrémny vabank Františ-
ka Mikloška s Vladimírom Palkom pri zakladaní 
novej strany. Lipšic sa možno snaží zo starého 
zachrániť, čo sa dá.
V každom prípade je pravica v totálnej paralý-
ze. Nedokáže ponúknuť nových lídrov. Nedo-
káže predstaviť nový program. To, čo produ-
kuje Dzurinda a Hrušovský mu pritakáva, sú 
stokrát prežuté témy, ktoré občanov nezaují-
majú. A nech sa Dzurinda snaží priživiť na čom-
koľvek, žiadne zvýšenie preferencií nedosiah-
ne.
Žiaľ, jedinou opozičnou stranou, ktorá má 
šance prežiť do budúcna je Smk. Tam po-
chopili, že ich voliči potrebujú pragmatic-
kú politiku. Našťastie pre slovenskú politi-
ku, v Smk opakujú svoje chyby, keďže už 
dnes rátajú s európskou podporou pri pre-
sadzovaní národnostného školstva v škol-
skom zákone. Veď preto aj podporili lisa-
bonskú zmluvu. Robili to s týmto cieľom. 
Takže Smk sa bude opäť blamovať pred 
slovenskými voličmi ohováraním v zahrani-
čí. Preto ani ich preferencie do neba nepo-
rastú. platí tvrdenie vladimíra mečiara, že 
síce koalícia je pri moci, ale za vývoj v štá-
te je rovnako zodpovedná aj opozícia. Mo-
mentálne sa na ňu chystá len SMK. Dzu-

rindove tance s Hrušovským v médiách sú 
nedôveryhodné. presvedčivý je len csáky 
v tvrdení, že sa snaží o autonómnu politiku 
Smk. má na to právo. a začína byť už z dzu-
rindovej kritiky unavený. Preto pripomína, 
že „veľký brat“ mu niečo neodobril a že nie 
sú „pudlíkom“ niekoho iného. Smk vždy 
bola autonómna strana a chcela presadzo-
vať vlastnú agendu. ak to dzurinda popie-
ra tvrdením, že by mali existovať nejaké do-
hody s koalíciou, sám seba zosmiešňuje. 
iste, predsedovi SdkÚ riadne politicky te-
čie do topánok. Zjavne nemá žiadnu inú 
šancu, len odísť z politiky, ak chce, aby sa 
jeho strana ešte mohla pozviechať. Spôso-
bom, že sa drží predsedníckeho miesta zu-
bami – nechtami, našťastie pre Slovensko, 
SdkÚ úspešne pochováva.
Dzurinda chce ukazovať charakter a spomína 
opäť mečiarizmus. Hovorí o tom, že on je plate-
ný za to, aby občanom dával najavo, že sa nie-
čo deje. V skutočnosti sa deje druhý rok len to, 
že Dzurinda nie je pri moci. A každý zodpoved-
ný politik za svoje činy by v podobnej situácii 
abdikoval z funkcie predsedu strany. To však 
predseda SDKÚ zjavne nedokáže. A tak hľadá 
náhradné témy aj tam, kde nie sú. Tým politiku 
zúžil len na úzky osobný záujem o moc.

STaNiSLav HÁBeR

SMK jediná opozícia

List bratských listov
Piati šéfredaktori českých novín sa obrátili na slovenského 
prezidenta s listom, aby vetoval tlačový zákon, ktorý schválila 
NR SR. Ide o šéfredaktorov denníkov Mladá fronta dnes, Lido-
vé noviny, Právo, Hospodářske noviny a týždenníka Týden.
Autori listu vyjadrili „vážnu obavu“ o slobodu slova, ktorú ten-
to zákon“ vážne ohrozuje“. Podľa ich tvrdenia nemá v civili-
zovanej Európa obdobu a inštitút práva na odpoveď má údaj-
ne absurdnú podobu v slovenskom tlačovom zákone a tiež 
vraj neprispeje k tomu, aby slovenskí kolegovia robili lepšie 
noviny. 
Vážna obava pánov šéfredaktorov až z ďalekej Prahy má po-
dobu českej absurdnosti. Ešteže si môžeme povedať, však 
všetci poznáme pána Švejka a „švejkoviny“ veľmi dobre. A 
to, že tento zákon ohrozuje slobodu slova, hádam páni šéf-
redaktori nemyslia vážne. A to, že údajne nemá tento tlačo-
vý zákon v civilizovanej Európe obdobu, pán šéfredaktor Mla-
dej fronty dnes R. Časenký v rozhovore pre TASR „uviedol“ na 
správnu mieru. Povedal, že v tej podobe je právo na odpoveď, 
ktoré majú v českom tlačovom zákone nefunkčné. Takže „ci-
vilizovaná Európa“ ho má hneď za našim humnom. Pre zau-
jímavosť český a slovenský tlačový zákon sú v podstate v pa-
ragrafových zneniach takmer identické. Aj obsah obidvoch 
znení práva na odpoveď je rovnaky. Jediný rozdiel je v tom, 
že český tlačový zákon nepozná právo na opravu. Inými slo-
vami, ak nepravdivé tvrdenie nezasiahne do osobnostných 
práv človeka, nemá pravo na odpoveď a ani opravu. Inak po-
vedané, slovenský tlačový zákon má bližšie k občanovi, ob-
hajuje jeho práva. Zrozumiteľnejšie povedané, česká tlač si s 
českým „človiečikom“ môže robiť, čo chce. Slovensko chce 
mať iný hodnotový rámec pretavený do zákonnej podoby a to 
treba rešpektovať.
Najkrajšie je, ako pán šéfredaktor MfD vysvetľuje, že k tomu-
to kroku, teda k napísaniu listu, rozhodli sa sami a nie na žia-
dosť kolegov zo Slovenska. O tom by nikto nepochyboval, 
keby o tom pán Časenský toľko „nekecal“, ako sa stretli so 
šéfredaktorom Hospodářských novín, ten potom vraj obvo-
lal ostatných. Treba pripomenúť pánovi Časenskému, že náš 
Pavol Dobšinský bol brilantný rozprávkar a že pán Časenský 
ho jednoducho nemôže tromfnúť (ani keby vypil celú fľašu 
slivovice). Inak hovorca týchto piatich „bratských listov“ pán 
Časenský je toho názoru, že netreba žiaden tlačový zákon. 
Po druhej fľaške slivovice to tvrdíme všetci a keď vytriezvie-
me, začne sa nám vyjasňovať, nielen v hlave.
Slovenský pán prezident si tento list „bratských listov“ mož-
no prečíta a zrejme sa na ňom pobaví, ako na knižke „Osudy 
dobrého vojaka Švejka“.

dUšaN koNČek



Hlasovanie SMK o lisabon-
skej zmluve nie je v žiadnom 
prípade dôkazom rozšírenia 
slovenskej vládnej koalície. 
Rovnako lživé je aj tvrdenie, 
že za týmto hlasovaním sto-
jí nejaký bártrový obchod v 
podobe zmien v školskom či 
inom zákone zvýhodňujúcom 
maďarskú menšinu. Takto 
to jednoducho nebolo, nech 
už mikuláš dzurinda spolu s 
pavlom Hrušovským a ich po-
chlebovačmi tvrdia čokoľvek 
iné. Smk jednoducho na po-
litickej šachovnici nemohla 
konať inak z jednoduchého 
dôvodu.
Vláda Roberta Fica začínala 
svoje volebné obdobie so škan-
dálom, ktorý sa volal Hedviga 
Malinová. Viacero okolnosti toh-
to prípadu poukazovali na fakt, 
že ide zjavne o politickú kauzu. 
Dokonca olej do ohňa prilievali 
aj rodinní príslušníci študentky. 
Stačí si spomenúť na jej mamič-
ku, ktorá bez servítky povedala 
na otázku, ako vidí budúcnosť 
svojej dcéry, tri šokujúce slová: 
„Hedviga kontra Fico!“
Dôvodom zmeny postoja SMK 
a tzv. opozičnej zrady bola sna-
ha vybudovať si ešte lepšie opo-
zičné predpolie, než mala SMK 
doteraz. Táto strana totiž v ce-
lej histórii po roku 1989, keď 
ešte existovala rozdrobená v 
troch stranách, využívala jednu 
a tú istú zbraň dookola – Euró-
pu. Táto jej zbraň bola jedinou 
účinnou taktikou, akú dokázala 
SMK za takmer 20 rokov využiť. 
Pál Csáky vedel, že ísť proti tejto 
zbrani je ako podpísať si vlastný 
rozsudok smrti. Veď aj priznal, 
že pred hlasovaním mu tele-
fonoval šéf európskeho parla-
mentu, ktorý od Csákyho chcel, 
aby SMK podporila Lisabonskú 
zmluvu. A Csáky so stranou po-
slušne počúvli. Získali tak cen-
né body do budúceho koalič-
no – opozičného zápasu, ktorý 
sa s SMK zďaleka neskončil. 
Nie je preto prečo byť Csáky-
mu vďační. Ich európska zbraň 
je teraz nabitá viac ako inoke-
dy, aby mohla SMK vyhovieť pri 
akejkoľvek príležitosti.
Schválenie Lisabonskej zmlu-
vy je víťazstvom koalície, kto-
rá hádam po prvýkrát v histó-

rii dokázala využiť takto účinne 
európsku politiku na prospech 
všetkých občanov. Táto európ-
ska politika navyše, paradoxne, 
dokázala rozhádať opozíciu. Na 
Dzurindu boli rovnaké apely ako 
na Csákyho z európskeho par-
lamentu, lenže predseda SDKÚ 
hanebne v Európe zlyhal. Ne-
dokázal dodržať svoje európske 
slovo a stal sa nedôveryhodným 
už nie pre slovenských obča-
nov, ale aj pre európskych par-
tnerov. O KDH škoda aj hovoriť, 
táto strana sa kontinuálne pobe-
rá do zabudnutia.
S najkomickejším číslom 
prišli odídení poslanci Fran-
tišek mikloško s vladimírom 
Palkom, ktorí na protest pro-
ti prijatiu lisabonskej zmluve 
spievali v parlamente sloven-
skú hymnu. Robili tak tí, ktorí 
natoľko tvrdošijne odmietali 
všetky ústavné kroky vedúce 
k samostatnému Slovensku 
pred rokom 1993, že muse-
li zo slovenského parlamentu 
utekať aj zadnými východmi. 
Stačí si spomenúť na hlaso-
vania o zvrchovanosti Slo-
venska, či o Ústave SR. Spie-
vanie hymny ich usvedčuje z 
účelovosti konania. keď zly-
hali v rozhodujúcich chvíľach 
vzniku samostatnej SR, teraz 
im už nik nemôže veriť.
k úspechom slovenskej poli-
tiky treba zarátať aj správne 
odkomunikovanú tému mlyn-

ky, ktorá našla ohlas v európ-
skom parlamente potom, ako 
k takémuto kroku zaviaza-
la svojich europoslancov ľS-
HZdS. irena Belohorská síce 
poznamenala, že je to proti 
jej zásadám pliesť do sporov 
dvoch štátov európske inšti-
túcie, ale problematiku nad-
niesla v európskom parla-
mente, keďže v mlynkoch ide 
o likvidáciu jednej menšiny. 
To nie je spor dvoch štátov.
Nuž a v tejto súvislosti sa ne-
čakane blamoval sám ma-
ďarský prezident, ktorý tvrdil, 
že v mlynkoch nejde o ná-
rodnostné spory, aby hneď 
po ňom maďarský ombuds-
man pre menšiny vyhlásil, že 
došlo k porušeniu zákona a 
je to národnostný problém. 
tým usvedčil aj Csákyho z 
účelových tvrdení, keď pred-
seda Smk vyhlasoval, že v 
Mlynkoch ide o spor maďar-
ských Slovákov s maďarský-
mi Slovákmi a nie Maďarov 
proti Slovákom. Preto Csá-
kymu nezostalo nič iné, len 
za Lisabonskú zmluvu hlaso-
vať. o žiadnu zradu v opozí-
cii nešlo. dzurinda s Hrušov-
ským sú len sklamaní z toho, 
že podobne ako csáky sa ne-
stihli v riadnom termíne zapí-
sať ako záchrancovia európ-
skej politiky oni, ale naopak, 
uplietli si v európe z hanby 
kabát. STaNiSLav HÁBeR
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kresba: andrej mišanek

Na slovíčko,
 priatelia

miLaN piovaRČi

Možno aj vy používate tele-
fón takmer každú hodinu. 
Najmä odvtedy, ako člove-
ku vstúpili do života mobil-
né telefóny. A tak táto pre-
nosná škatuľka vyludzuje 
rôzne tóny nielen doma, ale 
aj v meste, vlastne všade – v 
električke, vo vlaku, v kine či 
divadle, ale aj v nemocnici... 
Je to ošiaľ, ktorý rozvojom 
technológií nadobúda na in-
tenzite. Všimnite si mužov i 
ženy za volantom, ako tele-
fonujú aj v najväčšej premáv-
ke. Ba mobil zazvoní už aj v 
škôlke. A na otázku, čo si títo 
malí šarvanci želajú trebárs 
od Ježiška, veľmi často od-
povedia, že mobil, no nie ten 
obyčajný, ale najmodernejší. 
Švédsky psychológ Lars Wir-
kström povedal, že ženy, kto-
ré veľa telefonujú, sa menej 
trápia a znervózňujú (o tom, 
že mobil v rukách takých 
žien znervózňuje okolie ne-

hovorí). Tento pán usudzu-
je, že dlhé a časté telefono-
vania s mnohými priateľkami 
sú pre ženy akýmsi zdravot-
níckym ventilom. Zdá sa, že 
naša mladosť si tieto slová 
vzala akoby za svoje. Lenže 
podľa anglických novín The 
Sunday Telegraph mnohí už 
vo veku 18 rokov upadajú 
do dlhov pre rastúce účty za 
mobilné telefóny. Pod vply-
vom reklám rastú mladým 
účty aj u nás. Nebude dlho tr-
vať a môžu sa dostať do si-
tuácie, o akej hovorí austrál-
sky minister obchodu John 
Watkins: Niektorí mladí ľudia 
teraz odchádzajú zo školy s 
dosť značnými dlhmi, čo je 
neraz tragický vstup do živo-
ta. U nás musia za svoje deti 
načrieť hlboko do vrecka ro-
dičia. Odborníci vo výcho-
ve radia: radšej telefonujte 
mobilom v čase mimo silnej 
prevádzky, keď sú poplatky 
nižšie. A čo by mali svojim ra-
tolestiam povedať rodičia? 
Radšej neotravujte svojimi 
hovormi okolie a šetrite si pe-
niaze, vyhodené za telefono-
vanie, na potrebnejšie veci.

ciRkev pomôŽe
Na nedávnom plenárnom zasadnu-
tí Konferencie biskupov Slovenska 
sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády 
pre zavedenie eura Igor Barát. Bis-
kupov požiadal o spoluprácu pri in-
formovaní verejnosti o príchode eura 
na Slovensko. Nový bratislavský arci-
biskup Stanislav Zvolenský síce po-
moc prisľúbil, ale zároveň zdôraz-
nil, že cirkev do procesu zavádzania 
eura nebude zasahovať. Prečo? Z 
jednoduchého dôvodu – ide pred-
sa výlučne o svetské záležitosti. Zá-
roveň uznal, že starí ľudia a tí, ktorí 
prichádzajú menej často do styku s 
vonkajšou spoločnosťou, budú mať 
prechod na euro sťažený. Hrozí im 
riziko, že by potom s peniazmi, kto-
ré dostanú v eurách, nevedeli nará-
bať hospodárne. Preto sa práve kvô-
li nim cirkev zapojí do osvety – ako 
ľudí naučiť prijímať novú menu a na-
kladať s ňou.

NiČ Nové pod SLNkom	
olympijská štafeta má problémy. 
všade ju napádajú rôzni aktivisti, 
ktorí takto bojujú za samostatnosť 
tibetu. Nie je to ale po prvýkrát. 

olympijskú štafetu, po prvýkrát 
štartujúcu z gréckej olympie, zor-
ganizovali v roku 1936 pred oH v 
Berlíne. celú trasu štafety nacis-
ti zneužili na svoje politické ciele. 
To vtedy využili na území Čiech, 
kedy domáci vlastnenci napadli 
štafetu „iba“ preto, lebo na mape, 
ktorá znázorňovala trasu presunu 
olympijského ohňa chýbali hra-
nice Československa a jeho zá-
padná časť akoby už bola súčas-
ťou Tretej ríše. Jedno je však isté: 
Čína svojou neobyčajne dlhou tra-
sou olympijského ohňa cez všet-
ky kontinenty si chcela urobiť tú 
najlepšiu reklamu. Zatiaľ sa jej to 
však nedarí. darmo, šport je už 
dávno spojený s politikou a po-
litika so športom, i keď existujú 
ešte naivní ľudia, ktorí tomu stá-
le nechcú veriť.

NeSPoKojNý SwoboDA
Zdá sa, že europoslanec a predse-
da socialistickej parlamentnej frak-
cie (PES) H. Swoboda má tak náš 
SMER-SD trochu v „zuboch“. Pred 
časom bol medzi najaktívnejšími 
iniciátormi pozastavenia členstva 

SMER-u v PES. Vtedy sa mu nepá-
čilo, že SMER-SD si pribral za koa-
ličného partnera aj SNS. Teraz pre 
zmenu začal brojiť proti čerstvo pri-
jatému tlačovému zákonu. Kvôli tomu 
vraj vznikne akási „slovenská“ odbor-
ná komisia, ktorá preskúma, či zod-
povedá európskym (?!) normám, 
alebo nie. Čo k tomu dodať – ten-
to Rakúšan by sa mohol zaradiť me-
dzi našich tzv. politológov. Aj tí vedia 
vždy všetko. Nuž čo, počkáme si na 
jeho verdikt, nič iné nám ani nezostá-
va. Akurát si o jeho „láske k Sloven-
sku“ myslieť svoje...

NepôJde Na oH
premiér R. Fico už pred časom vy-
hlásil, že do pekingu na olympiá-
du nepocestuje. bolo to jeho veľ-
mi rozumné rozhodnutie a žiaľ, 
prevažná časť slovenských médií 
ho ani nezaregistrovala. predse-
da vlády SR vychádza asi z toho, 
že olympiáda je pre športovcov a 
ich priaznivcov a nie pre politikov, 
ktorí ju využívajú na svoj imidž. 
Kto je pri slávnostnom otvorení 
olympíjskych hier zvedavý na hla-
vy štátov, premiérov, šľachticov, 

či lordov na v.i.p tribúne? Tak-
mer nikto. okrem toho spomeň-
me si, napríklad, na takmer cestu 
okolo sveta vtedajšieho predsedu 
NR SR J. migaša v roku 2000 na 
olympiádu v Sydney. Koľko peňazí 
stál tento výlet nás, daňových po-
platníkov, a čo sme z neho mali? 
Figu borovú!

odpoRcov UBÚda
Podľa prieskumu agentúry Focus sa 
v súčasnosti na zavedenie eura ako 
slovenskej meny teší už 43% obča-
nov, o percento nižšie má k nemu 
stále negatívny postoj. Medzi pesi-
mistami dominujú ľudia nad 60 rokov, 
s nižším vzdelaním a nižšími príjmami 
a čo najviac prekvapuje – medzi kraj-
mi je najviac obyvateľov proti euro v 
Trnavskom a Banskobystrickom. Me-
dzi najdôležitejšie dôvody odmietnu-
tia eura patria: zdražovanie, inflácia, 
nízke platy na takúto menu, problém 
zvyknúť si na novú menu, problémy s 
prepočítavaním (bude priveľa mincí), 
strata identity národa, úspor a nega-
tívny dopad na ekonomiku...

vLadimíR meZeNcev

GLOsáR Slovenského rozhľadu

politicKé 
Sentencie

MilAN KeNDA

vaRovaNie
Ustavičným zdražovaním elektri-
ny osvietenú spoločnosť nevyt-
voríme!
SmoTÁNka Na oBRaZovke
Tance kancov.
diagNóZa
Slovo robí muža, mnoho slov 
politika.
Naše deJiNy v SkRaTke
Po kabarete ochranárov prišiel 
režim ochraniek.
oSUd NaivNéHo voLiČa
Ľahko sa prikyvuje oslími ušami.
BeRTe Na vedomie
Nezávislosť je iba chorobná zá-
vislosť od fixnej idey nezávis-
losti.
poZoR Na NicH!
Pätolízači najskôr objavia Achil-
lovu pätu.
pRagmaTik
Slúži všetkým bohom, ktorí prijí-
majú cudzie obete.
poZadie kompRomiSU
Kompromis možno dosiahnuť 
najľahšie pomocou kompromitu-
júceho materiálu.
MAxiMálNA DiPloMACiA
Keď vrabec podpíše zmluvu o 
neútočení s orlom.
NeSTRÁcaJme NÁdeJ
Nestrácajme nádej, ak sa naši 
nepriatelia ešte nespriatelili.

Úvahy velikánov
• Najlepšie vedia podraziť nohy trpas-
líci – je to ich zóna.  (Lec)
• Svoje omyly nazývame skúsenosťa-
mi.  (Oscak Wilde)
• Štipka smelosti má väčšiu cenu ako 
tona opatrnosti.  (Roosewelt)
• Ak budete klamať, budete podozriví, 
ak poviete pravdu, neuveria vám.

 (Starý zákon)
• Hovoriť a pritom nemyslieť je to isté, 
ako strieľať a nemieriť.  (Cervantes)
• Údelom vysokých stromov je priťa-
hovať blesky.  (Bondarčuk)
• Veľa počúvaj, aby si zmenšil svoje 
pochybnosti  (Konfucius)
• Človek je tým, čo sám zo seba uro-
bí.  (Sartre)
• Viac ako múdrosť nepriateľa škodí 
hlúposť priateľa.  (B. Shaw)
• Rovnako veľkou chybou je veriť 
všetkým, ako neveriť nikomu. 

(Montesquie)
• Skutočnosť, že máme nepriateľov 
dokazuje dosť zreteľne, že sa nám 
darí.  (Ludwig Börne)

vybral miLaN piovaRČi

Dzurindov kabát z hanby a csákyho nutnosť

Parlament schválil zákon o 
neprimeraných podmienkach 
v obchodných vzťahoch. Cie-
ľom tejto normy, ktorá by po 
podpísaní prezidentom mala 
nadobudnúť účinnosť 1. ja-
nuára 2009, je dosiahnuť 
rovnováhu v obchodných 
vzťahoch a obojstrannú vý-
hodnosť pre účastníkov a od-
strániť diskriminačný prístup 
voči dodávateľom. Mal by za-
brániť používaniu neprimera-
ných obchodných podmienok 
v zmluvách. 
Neprimerané ustanovenia ob-
chodných zmlúv sú naprík-
lad poplatky predávajúceho 
kupujúcemu za zaradenie do 
registra kupujúceho, za zara-
denie výrobkov do evidencie 
tovaru kupujúceho, za využi-
tie distribučnej siete kupujú-
ceho, za umiestnenie tova-
ru predávajúceho na určitom 
výhodnom mieste alebo na 
rôzne obchodné aktivity ku-

pujúceho, napr. na reklamu, 
na reprezentačné podujatia, 
sponzorské dary. Peňažným 
plnením neprimeranej pod-
mienky sa chápe suma viac 
ako tri percentá z ročných tr-
žieb dodávateľa za tovar pre-
daný jednotlivému odberate-
ľovi v kalendárnom roku. Za 
tieto neprimerané podmienky 
hrozí účastníkovi obchodné-
ho vzťahu pokuta do päť mili-
ónov Sk.
Za neprimerané podmienky 
sa považuje aj predávanie vý-
robku konečnému spotrebi-
teľovi za nižšiu ako výrobnú 
cenu, vykonávanie kontrol ku-
pujúcim vo výrobných priesto-
roch predávajúceho, bezdô-
vodné odstúpenie od zmluvy 
či vrátenie kúpeného tova-
ru predávajúcemu na nákla-
dy dodávateľa bez právneho 
dôvodu. Sankcia v týchto prí-
padoch môže byť 10 miliónov 
Sk. (kr)

Financie smerujúce z európskej únie na podporu rómskych pro-
jektov, ktoré majú pomôcť v otázke ich vzdelávania, bývania či 
zamestnanosti, budú na Slovensku plynúť priamo do regionál-
nych, obecných a miestnych samospráv a nepôjdu cez mimo-
vládne organizácie, kde sa strácalo až 40 percent prostried-
kov. 
Takýto spôsob podľa podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča zabez-
pečí lepšie využitie prostriedkov a bude pod kontrolou starostu. „Mys-
lím si, že konečne dosiahneme v najbližšom období stav, že peniaze 
budú ďaleko lepšie zužitkované a prinesú konkrétne výsledky.“ Pod-
ľa neho nemôže byť lepší spôsob, ako keď sa samospráva dohodne 
s konkrétnou mimovládnou organizáciou a v rámci verejného obsta-
rávania jej dá peniaze na riešenie problému. „Samospráva vie najlep-
šie kontrolovať, či sa tie projekty realizujú alebo nie,“ vyhlásil. Zároveň 
pripomenul, že kontrola samospráv bude zabezpečená zo strany Naj-
vyššieho kontrolného úradu, ako aj Európskej komisie. Európska únia 
podľa Dušana Čaploviča si začína uvedomovať, že postavenie rómskej 
menšiny nie je len problémom národných štátov, ale celej únie. Vláda 
SR schválila na svojom rokovaní strednodobú koncepciu rozvoja róm-
skej národnostnej menšiny. Jej cieľom je vytvoriť priaznivejšie prostre-
die pre rómske komunity v oblasti vzdelávania, zdravia, zamestnanos-
ti a bývania. „Vzdelanostná úroveň rómskej populácie je dlhodobo pod 
celoslovenským priemerom, čo platí vo zvýšenej miere o príslušníkoch 
najmä marginalizovaných rómskych komunít,“ konštatuje sa v materiá-
li. Koncepcia preto navrhuje reformovať riadenie výchovného proce-
su tak, aby sa rešpektovali špecifické sociálne a kultúrne podmienky 
pri tvorbe a realizácii výučby. Taktiež ráta s vytvorením fondu odborne 
spracovaných učebníc s tematikou rómskej histórie, jazyka a kultúry v 
rómskom jazyku a ich využívaním vo výučbe. Plánuje sa zaviesť aj po-
vinná škôlka pre päťročné rómske deti.
Koncepcia má v rámci zlepšenia zdravia a hygieny napomôcť aj zníže-
niu výskytu infekčných ochorení, nadmernej natality a k zvýšeniu veku 
u prvorodičiek v sociálne vylúčených komunitách.	 (kr)

PeniaZe DO samOsPRáV

odstráni diskriminačný 
prístup k dodávateľom
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odznElo v paRlamEntnEj dEbatE
počas 20. schôdze v dňoch od 26. marca do 11. apríla 2008
marek maďarič, minister kultúry SR
Návrh tlačového zákona sa dostáva do druhého čítania v atmosfére 
jednostrannej negatívnej medializácie a zavádzania a to najmä zo stra-
ny dotknutých tlačových médií. Vydavatelia a s nimi aj opozícia sa sna-
žia presvedčiť verejnosť, že bránia slobodu tlače a právo na slobodu 
prejavu. Bránia svoje privilégiá, ktoré neraz využívajú na úkor ľudí a ich 
pravdivého informovania. paradoxne práve spôsobom informova-
nia o návrhu tlačového zákona vydavatelia ukázali, že slobodu 
tlače si stotožňujú s manipuláciou. Namiesto toho, aby si pri tej-
to téme dali dvojnásobne záležať na objektivite ponúkli dokona-
lé príklady zavádzania a doslova zabránenia tomu, aby sa ľudia 
dostali k faktom. Najkrikľavejšie sa to prejavilo uniformným zve-
rejnením údajných siedmich hriechov tlačového zákona. Vydava-
telia tvrdia, že zákon dáva právo na odpoveď aj pri pravdivej informácii. 
V zákone sa však ani o pravdivej, ani o informácii nehovorí. Pokiaľ ide 
o otázku, že v určitých prípadoch možno napadnúť aj pravdivé skutko-
vé tvrdenie ide o princíp v Európe bežný. Väčšina krajín, ktorá má zave-
dené právo na odpoveď nepodmieňuje odpoveď nepresnými skutko-
vými tvrdeniami. Možnosť napadnúť pravdivé skutkové tvrdenie existuje 
v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku, Bel-
gicku, Luxembursku, Malte, Poľsku a Ukrajine. Dokonca aj americ-
ký dohovor o ľudských právach zakotvuje v čl. 14 výslovne právo 
na odpoveď kde sa neobmedzuje na nepresné alebo nepravdivé 
skutkové tvrdenia. Naopak, vzťahuje sa aj na hodnotiace úsud-
ky. Je to teda právo na celej západnej pologuli a v celej Európe, ale na 
Slovensku by to malo byť porušením slobody tlače. 
druhý údajný hriech má spočívať v tom, že zákon dáva právo na opra-
vu informácií, ktoré nikomu neublížili. No, ja si myslím, že nepresné in-
formácie jednoducho treba opraviť bez ohľadu na to či niekomu ublí-
žili alebo nie. 
Tretí údajný hriech, že zákon umožňuje dvojitú sankciu povinnosť 
uverejniť opravu i odpoveď. Nejde o sankciu ide o ľudské právo. Kaž-
dé sa týka iného a s inými dôkaznými požiadavkami. Pri práve na odpo-
veď sa dokazuje zásah do osobnostných práv a pri práve na opravu sa 
dokazuje zásah do pravdivosti správ. Táto úprava je aj v Slovinsku, Poľ-
sku, Taliansku, Luxembursku, Ukrajine, Portugalsku, na Malte či v Ne-
mecku kde oprava je v občianskom práve a odpoveď je v tlačových zá-
konoch v jednotlivých spolkových štátoch. 
štvrtý údajný hriech. Vydavateľ je zodpovedný aj za odpovede, ktoré 
porušujú zákon a dobré mravy čo môže vyvolať reťaz žiadostí o odpo-
veď. Vydavateľ je síce za obsah tlačovín zodpovedný, ale aj v prípade 
ak by bola zavedená navrhovaná nepravá trestná zodpovednosť práv-
nických osôb. Vydavateľ by bol zodpovedný len vtedy ak by mal sub-
jektívny vplyv na obsah odpovede. Okrem toho ak bude vydavateľ pre-
svedčený, že obsah navrhnutej odpovede porušuje dobré mravy môže 
pri odmietnutí takejto odpovede počítať s tým, že súd bude viazaný v 
zmysle subsidiarity právnych noriem § 3 občianskeho zákonníka, kto-
rý hovorí o tom, že taký výkon práva, ktorý je v rozpore s dobrými mrav-
mi sa neprizná. 
Piatym hriechom má byť tvrdenie, že právo na odpoveď majú aj štát-
ne a iné verejné orgány čo podľa medzinárodných organizácií vytvá-
ra možnosť zneužitia. Podľa medzinárodných novinárskych organizá-
cií možno áno. Ale podľa rezolúcie európskeho parlamentu z roku 94 
o slobode prejavu, slobode tlače a slobode informácií musia orgány 
verejnej moci najprv využiť právo na odpoveď pred podaním žaloby na 
súd. Ako ho však majú využiť keď v zákone nebude. Všetky nemec-
ké tlačové zákony, rakúsky tlačový zákon, portugalský, ukrajinský majú 
dokonca úrady a verejné orgány priamo v zákonoch oprávnené na od-
poveď. Nejde tu o možnosť zneužitia, ale o predchádzanie súdnym ža-
lobám tým, že médium dostane priestor na vyriešenie sporu mimo súd-
nym riešením. 
šiesty hriech, že redakcia nesmie reagovať na odpoveď čo je protiú-
stavné je úplne lživý. Pravdou je, že vydavateľ nesmie reagovať na od-
poveď hodnotiacimi úsudkami aj to len v tom istom vydaní. Reakcia 
skutkovými tvrdeniami je dovolená, pretože nie je výslovne zakázaná a 
vydavateľ môže robiť všetko čo nie je zakázané zákonom. 
Klamstvom je aj údajný siedmy hriech, že vydavateľ nemôže odpoveď 
odmietnuť inak mu hrozí peňažný trest až do 150 tisíc korún. 
Zákon po prvé, vymenúva okolnosti kedy vydavateľ nie je povin-
ný uverejniť odpoveď. po druhé, ak je vydavateľ presvedčený, že 
sa nenaplnili podmienky uverejnenia odpovede či už z dôvodu, 
že napadnutá informácia nebola skutkovým tvrdením alebo sa 
nedotkla osobnostných práv alebo obsah odpovede by bol v roz-
pore s dobrými mravmi tak takú odpoveď jednoducho neuverej-
ní a až súd povie ak sa žiadateľ na súd obráti či sa vydavateľ roz-
hodol správne a určí aj primeranú peňažnú náhradu. 
Slovenské denníky sa už niekoľko týždňov usilujú vzbudiť dojem, že 
bojujú za slobodu prejavu v prospech občanov. Podstatou ich boja je 
však len zachovanie vlastných privilégií, ktorými v súčasných pome-
roch často poškodzujú právo ľudí na pravdivé informácie a na ochra-
nu osobnosti. Pretože ak sa serióznejšie zamyslíme nad súčasným sta-
vom, nemôžeme nevidieť, že postavenie novín a novinárov, teda tých, 
ktorých píšu, a ľudí o ktorých píšu a pre ktorých píšu, je výrazne ne-
vyrovnané. Dnes čitateľ iba pasívne prijíma záplavu skreslených, po-
lopravdivých a lživých informácií, ktoré nikto neopravuje, prípadne je 
človek priamo poškodený nepresnosťou alebo zásahom do osobnost-
ných práv a nemá efektívny nástroj na opravu alebo oponovanie.
Zverejnenie údajných 7 hriechov tlačového zákona, je pre mňa 
dôkazom kardinálneho a pretrvávajúceho hriechu našej tlače. 
klamať alebo nehovoriť celú pravdu a zavádzať. kritizujúc neko-
rektne návrh tlačového zákona, slovenská tlač usvedčila samú 
seba.

magda vášáryová, poslankyňa SdkÚ-dS
Ja by som chcela veľmi oceniť vystúpenie mojej kolegyne z výboru pani po-
slankyne Ágnes Biró. Bolo v úplnom protiklade k vystúpeniu pána ministra 

Maďariča keď bezprecedentným spôsobom uvádzal tento zákon. A chcem jej 
poďakovať za to, že jasne vysvetlila a opravila slová pána ministra, ktorý nená-
vistným spôsobom uvádzal tento zákon, že my nie sme proti právu na odpo-
veď, nie sme. Náš pozmeňovací návrh je práve odpoveďou serióznou a legis-
latívne jasnou a presnou odpoveďou na bezprecedentný útok súčasnej vlády 
a jej predstaviteľov na médiá a novinárov.

katarína Tóthová, poslankyňa ľS-HZdS
pani poslankyňa vo svojom vystúpení uvádzala, že predložený le-
gislatívny návrh je v rozpore s čl. 26 ústavy. mám pred sebou člá-
nok 26 a prosila by som ju, aby konkretizovala s ktorou vetou je 
v rozpore. Totiž odsek 2 hovorí: každý má právo vyjadrovať svoje 
názory slovom, písmom a tlačou alebo iným spôsobom atď. od-
sek 4 hovorí: Slobodu prejavu a právo atď. možno obmedziť zá-
konom na ochranu práv a slobôd iných a mravnosti. teda aj prá-
vo na odpoveď je plnenie odseku 2, aby mohol každý nielen ten 
kto má vlastníctvo novín vyjadrovať svoj názor hlavne vtedy, keď 
to odsek 4 uvádza, ak je to nevyhnutné na ochranu práv a slo-
bôd iných a mravnosť.	

daniel Lipšic, poslanec kdH
Tlačový zákon podľa mojej mienky by mohol mať jeden jediný para-
graf a ten by znel: cenzúra sa zakazuje. A to už je v našej Ústave. Pre-
to som viackrát povedal, že podľa mojej mienky tlačový zákon v zása-
de vôbec nie je potrebný. 

mikuláš dzurinda, poslanec SdkÚ-dS
Bezpochyby neuralgickým bodom tlačového zákona je nový in-
štitút, nový nástroj, nový inštrument, o ktorom si vydavatelia, no-
vinári aj veľká časť verejnosti myslíme, že je palicou na slobodu 
prejavu, že je nástrojom, ktorý má viesť k obmedzeniu slobo-
dy slova v slovenskej tlači. a ak je toto naozaj pravda, že ide o 
nový nástroj, nový inštitút tak práve som očakával, že práve to-
muto nástroju sa budeme venovať najviac. môžme mať na veci 
rozdielny náhľad, ale dovolím si povedať, že koncentrácia pozor-
nosti tak médií, ako aj politikov, verejnosti sa sústredila v súvis-
losti s novelou tlačového zákona práve na tento nový nástroj, na 
právo občana na odpoveď. Ak je tomu naozaj tak sa dá pocho-
piť aj moja zvedavosť, čo povie vo svojom úvodnom slove pred-
kladateľ pán minister kultúry. Pán minister kultúry využil svoje úvod-
né slovo predovšetkým na to, aby odpovedal vydavateľom na ich tzv. 
7 hriechov uvedených na tých prvých stránkach, tzv. vybielených pr-
vých stránkach, ktoré vyšli v daný deň v slovenskej tlači. Trošku ma to 
prekvapilo, že z tohoto miesta pán minister kultúry polemizuje alebo vy-
vracia názory vydavateľov. Na záver mi dovoľte, aby som hovoril ešte 
trošku politicky, lebo ja sa domnievam, že tá téma je vážna a výsostne 
politická. Neraz som si položil otázku prečo, povedzme, aj tak toporne 
sa stavia vládna koalícia k tomu, aby sme hľadali dohodu na znení tla-
čového zákona vediac, že pre významnú časť opozície, pre vydavateľ-
skú sféru, pre novinárov, pre významný segment dovolím si povedať, 
rozhodujúci segment našej spoločnosti je sloboda kľúčovou hodnotou 
vrátane, samozrejme, slobody slova. 
Ja sa domnievam, že tá takzvaná mediálna hra a ten toporný po-
stoj vládnej koalície predovšetkým politickej strany Smer vychá-
dza z istého politického zadania alebo istej politickej línie, ktorú 
poznáme aj z praxe aj z teórie a ktorá by sa dala pomenovať ako 
politika robustná, politika nátlaku, politika kedy sa brutálnym tla-
kom nahrádza námaha hľadať kompromis, úsilie, argumentami v 
debate, diskusii, v rokovaniach hľadať spoločné riešenie.

Rafael Rafaj, poslanec SNS
Ja sa opýtam, čo je to pravda? Pretože pravda aj keď len uverejnená z 
časti, nemôže byť informácia pravdivá, lebo je neúplná a je teda prav-
du skresľujúca, a teda nie je pravdivá a druhá strana má právo na to, 
aby uviedla práve celostnosť tejto pravdy. No a pýtam sa to práve pre-
to, lebo mnohí z vás tu sedeli aj pred deviatimi rokmi a uverili tiež jed-
nej pravdivej informácii v istom bulvárnom denníku, o predsedovi SNS 
a čo sa stalo? 
Na základe série zaručene overených pravdivých článkov, ste 
pozbavili svojho kolegu predsedníckej stoličky výboru na kon-
trolu SiS, vtedy nazývaného oko. Takúto pravdu máte na mys-
li, alebo takúto absolútnosť tvrdení a aj nášho reagovania tu v 
tejto sále? Čo z toho, že o päť rokov nezávislý súd po celej sérii 
naťahovačiek sa s dávnym nemenovaným denníkom, dal zados-
ťučinenie poškodenému, a to aj odpovedám, pán poslanec dzu-
rinda, na vašu otázku, prečo aj politici? No práve aj z tohto dô-
vodu, aby nie po piatich rokoch nezvratne, už vám nikto nevráti 
tú česť a peniaze to všetko nezahoja. práve preto, aby verejnosť 
on-line vedela, že tá informácia, ktorá sa javí ako pravdivá, v sku-
točnosti nie je celostne pravdivá, práve preto.

Ján kvorka, poslanec SmeR-Sd
Zákon je dobrý, je solidárny. Problém má opozícia s tým, že podmieni-
la tlačový zákon ratifikáciou Lisabonskej zmluvy a dostala sa teraz do 
pozície, ktorá je pre ňu veľmi nevýhodná, neprijateľná, o ktorej nebu-
dú rozhodovať a hovoriť len občania alebo politici v našej republike, ale 
o ratifikáciu Lisabonskej zmluvy sa zaujíma v prvom rade aj zahraničie. 
Vy veľmi dobre viete aký sa kladie dôraz na prijatie Lisabonskej zmluvy 
a veľmi dobre viete, čo ste aj vyriekli, ako ste to podmienili a teraz ne-
viete ako sa z tejto slučky dostať.

Robert Fico, predseda vlády SR
oficiálna návšteva predsedu vlády Ruskej federácie sa usku-
točnila v intenciách programového vyhlásenia vlády, podľa 
ktorého zahraničná politika vlády Slovenskej republiky bude 

dôsledne vychádzať zo štátnych záujmov Slovenska s cieľom 
zabezpečiť nevyhnutné medzinárodné podmienky pre upevne-
nie bezpečnosti, hospodárskej prosperity štátu a pre zlepšenie 
životnej úrovne slovenských občanov. vláda bude uskutočňo-
vať dôveryhodnú, zodpovednú a vyváženú zahraničnú politiku. 
Nadviažeme na všetko pozitívne čo bolo doteraz v tejto oblas-
ti vykonané a dosiahnuté. Samozrejme, že prioritne chceme a 
budeme všestranne rozvíjať spoluprácu s členskými štátmi eu-
rópskej únie a NaTo. ale budeme aj aktivizovať vzťahy s Rus-
kou federáciou, dôležitým faktorom bezpečnosti a prosperity 
európskej únie. Budeme určite presadzovať vzájomne výhod-
né vzťahy s ďalšími významnými strategickými partnermi eu-
rópskej únie a Slovenskej republiky najmä s cieľom ich lepšie-
ho využitia pre hospodársky rozvoj Slovenska.
Vážené dámy a páni, hneď po schválení programového vyhlásenia 
vlády sme viacerí pri mnohých príležitostiach podčiarkli, že Sloven-
sko nemôže byť iba jednostranne orientované na západ. Podčiark-
li sme aj to, že svet má štyri svetové strany a je našou povinnosťou 
udržiavať dobré priateľské a vzájomné výhodné hospodárske vzťahy 
so všetkými, ktorí majú rovnaké záujmy ako Slovenská republika. Aj 
preto aktivity vlády Slovenskej republiky už mimo strategických po-
vinností, ktoré máme v rámci EÚ a NATO smerovali na juh. Viete, že 
bola veľmi úspešná cesta do Lýbie. Dnes môžem hovoriť o význam-
nom pokroku pokiaľ ide o vyrovnávanie líbyjského dlhu voči Sloven-
skej republike. Pripravujú sa pomerne významné hospodárske kon-
trakty, modernizácia vojenskej techniky. Pokiaľ neabsolvujeme tieto 
cesty nič podobné by sa v praxi nezrealizovalo. Pokiaľ ide o východ-
nú dimenziu vláda Slovenskej republiky venovala veľkú pozornosť 
vzťahom s takými štátmi ako je napríklad Čína. Je mi veľmi ľúto a je to 
aj veľmi také zvláštne, že predchádzajúca vláda napríklad zrušila veľ-
vyslanectvo vo Vietname. V tom Vietname, do ktorého sa dnes hrnú 
všetci najvýznamnejší zahraniční investori, krajiny, ktorá má vysoký 
hospodársky rast a obrovský priestor na hospodársku spoluprácu, 
preto musí byť jednou z priorít aj pre ministerstvo zahraničných vecí 
obnoviť zastúpenie Slovenskej republiky v tomto regióne. 
No a dostávam sa k vzťahom s Ruskou federáciou, s krajinou, 
ktorá je strategickým partnerom európskej únie a určite musí 
byť aj významným partnerom pre Slovenskú republiku. ako už 
dobre viere predseda vlády Ruskej federácie pán viktor Zub-
kov navštívil oficiálne Slovenskú republiku na základe môjho 
pozvania v dňoch 3. až 4. apríla 2008. Netreba nič zakrývať. 
Ten dátum bol do určitej miery symbolický v tom, že sme si pri-
pomínali 63. výročie oslobodenia Bratislavy a z tohto dôvodu 
sa popri rokovaniach o hospodárskych a politických otázkach 
uskutočnila aj spomienková akcia na Slavíne. Chcem poďako-
vať všetkým, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili, pretože his-
torický fakt, že 6 000 vojakov bývalej Červenej armády zomre-
lo pri oslobodzovaní bratislavy je historickým faktom a toto 
jednoducho musíme rešpektovať. a my nemáme záujem ani 
vyškrtávať ľudí z dejín, ani vyškrtávať nejaké historické udalos-
ti, ktoré boli. Návštevu predsedu vlády Ruskej federácie hod-
notím veľmi pozitívne a bola určite prínosom pre Slovenskú re-
publiku a jej ďalší hospodársky pokrok a rozvoj. aby som bol 
veľmi konkrétny, dovoľte, aby som vás informoval o záveroch. 
Predovšetkým v rámci obchodno-ekonomickej spolupráce sa naše 
vzájomné rokovania sústredili najmä na problematiku dodávky ropy 
a plynu a ich tranzit cez územie Slovenskej republiky. Uvedomme 
si, že Slovenská republika odoberá z Ruskej federácie 97 až 98 % 
všetkého plynu. Rovnako približne to isté množstvo ropy. Z tohto dô-
vodu je Ruská federácia pre Slovensko strategickým partnerom z 
pohľadu dodávok surovín ako je plyn a ropa. Nehovoriac už o tom, 
že cez Slovensko prechádza obrovské množstvo plynu do krajín zá-
padnej Európy z čoho sprivatizovaný Slovenský plynárensky priemy-
sel má pochopiteľne svoje pôžitky, na ktorých sa zúčastňuje aj štát, 
pretože máme 51 % podiel v tejto spoločnosti. V roku 2009, váže-
né dámy a páni, uplynie kontrakt na dlhodobé dodávky plynu. A je 
obrovským záujmom vlády Slovenskej republiky podpísať nový kon-
trakt, ktorý však bude podpisovať spoločnosť SPP s dodávateľom 
ruského plynu Gaspromom a chceli by sme tento kontrakt podpí-
sať až do roku 2020. Chceme, aby Slovensko malo zagarantované 
bezpečné, spoľahlivé a samozrejme cenovo prístupné dodávky ply-
nu, pretože bez plynu nie sme schopní existovať a tento fakt si mu-
síme uvedomiť, keď hovoríme o spolupráci s Ruskou federáciou. 
Obidve strany - aj slovenská, aj ruská potvrdili záujem politicky pod-
poriť podpísanie takýchto zmlúv, ktoré majú na starosti hospodár-
ske subjekty a všetci veríme, že takáto zmluva bude v krátkom čase 
aj dosiahnutá. 
pokiaľ ide o otázku ropy tak tu končí zmluva v roku 2014, čiže 
je ešte stále určitý priestor, ale apelovali sme na ruskú stra-
nu z toho dôvodu, že nevyužívame dostatočne kapacity pre-
vozu ropy cez slovenské územie a hneď na to sme nadviazali 
aj na tému akcií Transpetrolu. opätovne pred všetkými verej-
ne vyhlasujem, vážené dámy a páni, že vláda Slovenskej re-
publiky má eminentný záujem získať 49 % akcií Transpetrolu, 
ktoré dnes patria spoločnosti JUkoS FiNaNce. vláda alebo 
štát dnes držia v Transpetrole 51 %, zostávajúcich 49 % bolo 
sprivatizovaných, ale tým štandardným spôsobom, že menši-
na ovláda podnik alebo kontroluje podnik a keďže JUkoS Fi-
NaNce prejavil záujem tieto akcie odpredať, máme záujem 
sa k týmto akciám dostať a získať 100 %-né vlastníctvo tejto 
strategickej spoločnosti. Teda pôjdeme opačnou cestou. Nie-
kto predával, my sa pokúsime strategický majetok dávať zno-
vu dohromady, ako sme to napr. urobili aj v prípade bratislav-
ského letiska.

Zo záznamu z rokovania NR SR vybral (jk)
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väčšina Slovákov pozná jedno-
značnú odpoveď. Jednoznač-
ná bola po celé stáročia na-
šej existencie. Históriu napísali 
naši predkovia svojimi konkrét-
nymi činmi, konaním, kresťan-
ským spôsobom života, jedi-
nečnou kultúrou... Teraz záleží 
na nás, aby ruka, ktorá bude 
históriu opisovať 

pRe BUdÚce geNeRÁcie,
bola vedená objektívnou mys-
ľou, čistým a otvoreným srd-
com. Tak to cíti a vníma každý 
Slovák, v tomto zmysle vyjad-
ruje väčšina slovenských au-
torov naše dejiny v prozaic-
kej, poetickej, hudobnej, či v 
akejkoľvek podobe. Aktuálny 
obraz o vnímaní, chápaní a pre-
zentovaní našich dejín poskytujú 
vyjadrenia najvyšších predstavite-
ľov Slovenskej republiky a väčšiny 
slovenských historikov pri príleži-
tosti osláv 15. výročia vzniku Slo-
venskej republiky, keď objektív-
ne charakterizovali našu históriu a 
označili medzníky na ceste k našej 
nezávislosti. Tu sa zdvihla vlna úto-
kov časti historikov zo Slovenskej 
akadémie vied a vysokoškolských 
učiteľov z Katedry histórie na sa-
motnú existenciu našich predkov.

Výdatnou pomocou najmä prínto-
vých médií prezentujú senzačné 
vyhlásenia, že historici nepoznajú 
termín starí Slováci, ba dokonca 
ani pomenovanie obyvateľov Nit-
rianskeho kniežatstva. Tisícročný 
národnostný útlak vraj neexisto-
val. 19 storočie označujú ako za-
čiatok kultúrno-politického útlaku, 
pričom uvedené obdobie bolo vy-
vrcholením národnostného útla-
ku Slovákov v Uhorsku. Teda ne-
pripúšťajú tisícročný národnostný 
útlak, ani národnostný útlak v 19. 
storočí.
Nie je to nový ojedinelý jav. 
Spochybňovanie schopnosti 
samostatnej existencie, malos-
ti, bezvýznamnosti Slovákov, 
nás sprevádzalo aj v predchá-
dzajúcich historických eta-
pách. Vďaka 

Našim pRedkom
za to, že v priebehu dlhých stá-
ročí dokázali zachovať našu 
kultúru, charakteristické da-
nosti, ktoré umožňujú presne 
špecifikovať našu identitu. Hr-
dosťou nás napĺňa vedomie, že 
od samého začiatku našej exis-
tencie v Karpatskej kotline sme 
obohacovali, a aj dnes oboha-
cujeme život a kultúru všetkých 

národov a národností s ktorými 
sme spolunažívali a spolunaží-
vame. Naši predkovia sa spo-
luzúčastňovali upevňovania 
kresťanstva, až dodnes zacho-
vávajú cyrilo-metódske učenie 
a tradície. Rozhodujúcou mie-
rou sa podieľali na výstavbe 
uhorského štátu a jeho obnovy 
po vyhnaní turkov...
Našu bohatú históriu znehodno-
covali v predchádzajúcich ôsmich 
rokoch aj 

pRedSTaviTeLia vLÁdy
SR. Svojimi rozhodnutiami vytvá-
rali priestor pre potláčanie vedo-
mia, sebavedomia, národného 
vedomia, najmä mladých ľudí. Dô-
kazom sú aj učebnice dejepisu 
pre základné školy, koncipované 
na podmienky našej existencie v 
Uhorsku. Žiaľ, bežnou praxou tzv. 
historikov prostredníctvom masív-
nej kampane v niektorých elektro-
nických, ale najmä v printových 
médiách, je vulgárne osočovanie 
čelných predstaviteľov nášho štá-
tu, osobnosti vedy a kultúry má-
lovzdelaných či dokonca nevzde-
laných občanov (ako si dovolili 
označiť Slovákov) v tom zmysle, 
že používajú staromódne, až 
odpudzujúce spôsoby výkladu 

a vnímania dejín Slovákov.
Sami si urobme vlastný obraz kto, 
z akých zdrojov, akým spôsobom 
tvorí naše dejiny. Prosím využime 
každý svoje postavenie, svoju au-
toritu pri obhajobe postavenia na-
šej štátnosti a oprávnených záuj-
mov Slovákov.
význam a postavenie našich 
predkov dokumentujú v mno-
hých vedeckých dielach naši 
uznávaní autori. knižný trh obo-
hatila aj zaujímavá publikácia 
Územné usporiadanie Sloven-
ska do roku 1990 – obdobie 
Uhorska a Rakúsko-Uhorska i. 
časť, od autorky paeddr. Hele-
ny bujnovej, PhD. 
Uvedené dielo charakterizu-
je citát z 50. strany: Historický 
vývoj od čias Samovej ríše až 
po rozpad Svätoplukovho krá-
ľovstva nebolo nijakým náhod-
ným vývojovým obdobím slo-
venského národa. Táto doba 
položila základy pre národ-
ný historický vývoj Slovákov, 
že ani dlhé, takmer tisíc ro-
kov trvajúce nesvojprávne po-
stavenie v rámci mnohonárod-
nostného uhorského štátu ich 
nerozleptalo. 

JÁN maRko

AKá je nAšA históRiA?Prečítali sme za vás ...
Po novembri som sa nikam nepýtal a do politiky už vôbec nie. Teraz 
sú všetci hrdinovia, všetci disidenti, trpeli za komunizmu, ba tvária sa, 
že s komunistickou stranou nikdy nič nemali. Dovoľte! Nikomu nevyčí-
tam, že bol v KSS. Aby ste ma správne pochopili, ja som tam tiež bol. 
A teda nie som anjel. Oni tam však boli do konca, ako sprostí poslú-
chali – a potom zrazu obrátili kabáty a dnes sú odporní tým svojím an-
tikomunizmom.
Hoci mám proti Husákovi množstvo výhrad, napríklad ako si prispôso-
boval fakty v Svedectve o SNP, v niektorých sporoch mu držím stra-
nu. Predovšetkým vtedy, keď ho napádajú všelijakí karieristickí lotri. 
Samozrejme, že Husák nebol anjel. Kedysi som sa kamarátil s Jánom 
Kempným, generálnym sekretárom Demokratickej strany. Viem nielen 
z počutia, ako ju Husák v roku 1947 likvidoval. Ako na to využíval ešte-
bákov, vtedy ešte zo 7. odboru Povereníctva vnútra. Nerobme si ilúzie, 
on začal tie praktiky používať, aby neskôr aj jeho zomleli. Ale zase ne-
bol krvilačný. Bol síce „železná ruka“, ale nie krutovládca.

JoZeF JaBLoNický, 75 ročný, spisovateľ, historik a disident 
Pravda, 5. apríla 2008 

V Z á c n e  s L O Vá
MilAN KeNDA

Obraz hospodárenia na tomto svete: šetrí sa myšlienkami.
Pod palmou s kokosovými orechmi nehĺbajte o gravitácii!

Škola z vás urobí človeka, krajčír suveréna.
Pre prasa je prirodzená smrť prázdnym pojmom.

Splnená kvóta – koľko je to nesplnených životných snov!
Človeku sa najviac zachce lietať nad oblakmi, keď sa ocitne na dne.

Nestačí stáť na správnom brehu, treba sa tam aj vystatovať.
V kydaní hnoja na iných máme všetci roľnícky rozmach.

Každému prisúdia dokonalosť hneď ako dokoná.
Najľahšie sa dostaneš do raja s nejakou delegáciou.

Novinári sa ešte aj v pekle tvária ako akreditovaní.

Ako sú poslanci národnej rady spokoj-
ní s fungovaním terajšej vlády, s tým, 
ako vláda presadzuje plnenie uznesení 
parlamentu? Názory budú bezosporu 
rôzne a možno aj diametrálne odlišné. 
To už záleží na politickej príslušnosti 
poslanca, na jeho schopnosti byť ob-
jektívnym a na miere, s ktorou sa snaží 
prezentovať svoje subjektívne ciele, vy-
dávajúc ich za politickú vôľu alebo záu-
jem občanov či spoločnosti. O hodno-
tenie jednej z mnohých úloh programu 
vlády premiéra Roberta Fica, teda o 
spokojnosť s deklarovanou pomocou 
vlády ekonomicky zaostalým regiónom 
Slovenska, sme sa obrátili na poslanca 
Národnej rady SR Stanislava Kubáne-
ka, ktorý v parlamente zastupuje záuj-
my občanov, žijúcich na území jedné-
ho z takýchto regiónov, Prešovského 
kraja. Dôvodom navyše pre hodnote-
nie je skutočnosť, že pracuje ako ria-
diteľ Úradu Prešovského samospráv-
neho kraja (ÚPSK) a teda informácie o 
reálnom stave regiónu má z prvej ruky. 
• Ste poslancom za víťaznú stra-
nu v ostatných parlamentných voľ-
bách, ale zároveň aj občanom kra-
ja, ktorý pomoc vlády potrebuje v 
reálnej a nie v deklarovanej podo-
be, ako tomu bolo za predchádzajú-
cej „modrej“ vlády, kedy sa rozdiel 
medzi zaostalými regiónmi a Bra-
tislavou z roka na rok prehlboval. 
premiér Fico a jeho ministri sľubo-
vali pomoc severovýchodu Sloven-
ska niekoľkokrát. Ste ako poslanec 
spokojný s plnením týchto sľubov? 
- V podstate áno. Zdôvodnenie tohto 
tvrdenia potvrdzuje tempo, s akým sa 
na území nášho kraja budujú jednotlivé 
úseky diaľnice, pričom o jej pozitívnom 
strategickom vplyve na ekonomickú 
budúcnosť kraja nemožno ani na chví-
ľu pochybovať. A pritom si spomeňme 
hoci aj na nedávne výjazdové zasad-
nutie vlády v Humennom. Bola to 88. 
schôdza kabinetu premiéra Fica od jej 
povolebného štartu. Myslím si, že oby-
vatelia prinajmenšom severovýchodu 
nášho kraja by si mali dátum 19. marec 
2008 pamätať ako deň dôležitých roz-
hodnutí v prospech ich budúcnosti. Na 
druhej strane však musia byť trochu tr-
pezliví, lebo výsledky dôležitých a stra-

tegicky účinných krokov sa neprejavia 
zo dňa na deň.  
• Zúčastnili ste na tomto zasadnu-
tí spolu s predsedom prešovského 
samosprávneho kraja Petrom Chu-
díkom a ďalšími funkcionármi, teda 
viete o čom sa tam hovorilo. môže-
te byť preto konkrétny?
- Predovšetkým o analýzach reálnej 
situácie i návrhoch na jej zlepšenie v 
kraji. Na rokovaní vláda sa okrem iné-
ho zaoberala rozbehnutým spoločným 
projektom PSK a holandského investo-
ra na vybudovanie pravdepodobne naj-
väčšieho zábavného parku v Európe, 
ktorý by sa mal rozprestierať v blízkos-
ti okresného mesta Humenné. Okrem 
vstupnej pomoci štátu je však potreb-
né riešiť aj ďalšie súvislosti, napríklad 
dopravné. Zábavný park by mal prilá-
kať záujemcov prakticky z celého kon-
tinentu a je nemysliteľné, aby množstvo 
motorových vozidiel, na aké vlast-
ne ani nie sme zvyknutí, prechádzalo 
centrom mesta. Park musí byť predsa 
pre Európanov ľahko dostupný, inak o 
neho stratia záujem. Vláda po zhodno-
tení tohto handicapu rozhodla o finan-
covaní výstavby približne 12 kilometro-
vého cestného obchvatu Humenného, 
pričom náklady na túto výstavbu boli 
odborníkmi odhadnuté na viac ako jed-
nu miliardu. A keďže práce na prípra-
ve parku sú rozbehnuté, začína byť 
výstavba tohto obchvatu až príliš aktu-
álna. A to už je konkrétna pomoc regió-
nu, veď ako dopravná stavba, tak aj sa-
motný park vytvoria mnoho pracovných 
príležitosti.
• Nedostatok pracovných miest 
je najväčšou boľačkou obyvate-
ľov nášho regiónu. Týmto krokom 
však bude riešená iba jedna z ob-
lastí rozľahlého prešovského samo-
správneho kraja...?
- Prirodzene, ale to nebol jediný krok 
vlády v prospech severovýchodu náš-
ho kraja. Na nepriaznivý vývoj zamest-
nanosti v okrese Medzilaborce, kde 
ešte stále dochádza k likvidácii firiem a 
tým aj pracovných miest, reagovala vlá-
da vyčlenením vyše 250 miliónov ko-
rún na investície do nového priemysel-
ného parku na okraji tohto okresného 
mesta s finálnym výsledkom približne 

500 nových pracovných miest. Ďalších 
200 miliónov navyše je určených pre 
vytvorenie dvoch sociálnych podnikov 
v okresoch Bardejov a Humenné. Ve-
rím, že tieto údaje sú dostatočne kon-
krétne pre každého. 
• Samostatnou kapitolou vo vzťa-
hu vlády k nášmu kraju je krajské 
mesto prešov. Trpí obrovskými do-
pravnými problémami, približujúce 

sa na hranu kolapsu. premiér i ďalší 
vládni činitelia deklarovali aktívnu 
pomoc pre výstavbu veľkého kruho-
vého objazdu, ktorý by mal nahradiť 
súčasný stav na najväčšej križovat-
ke dvoch dôležitých dopravných te-
pien, nachádzajúcej sa v dotyku s 
historickým jadrom mesta. Na reali-
zácii modernizácie tohto dopravné-
ho uzla mala okrem štátu a mesta 
finančne participovať aj krajská sa-
mospráva. Z veľkého projektu však 
vo veľkej tichosti zišlo a dopravné 
trápenie trvá naďalej. A to priamo 
pod nosom sídla prešovského sa-
mosprávneho kraja! poslanci túto 
situáciu necítia? 
- Tento problém je dlhodobý. Po-
znám rôzne reálne aj nereálne návrhy 
a odporúčania na jeho riešenie. Raci-
onálne a správne rozhodnutia sa do-
stali na vedľajšiu koľaj. Ostatný spo-
mínaný projekt rekonštrukcie tejto 
križovatky vznikol po dôkladnej analý-
ze nákladov finančne nereálny a preto 
sa od neho upustilo. To však nezname-

ná, že členovia vládneho kabinetu sa 
ďalšími riešeniami nezaoberajú. Novin-
kou v tomto smere je mimoriadne ro-
kovanie predsedu PSK Petra Chudíka 
na ministerstve dopravy s výsledkom, 
že namiesto kruhového objazdu bude 
situácia riešená inteligentným systé-
mom „zelenej vlny“ za viac ako 80 mi-
liónov. Zdôrazňujem, že z prostriedkov 
štátu, takže mestskú kasu Prešova to 
nebude stáť ani korunu! A keď už ho-
voríme o pomoci štátu nášmu kraju, 
bolo by vhodné spomenúť aj takú „ma-
ličkosť“, akou je vybudovanie 14 mi-
nifutbalových ihrísk s umelou trávou v 
rôznych kútoch kraja za „štátne penia-
ze“, ku ktorým pribudne tohto roku ďal-
ších jedenásť. To všetko z titulu rozvo-
ja mládežníckeho športu, budovania 
podmienok pre športové vyžitie detí a 
mládeže, pre výchovu zdravej generá-
cie, ktorá dá prednosť nie drogám, ale 
športu.
• Nedá mi v súvislosti s nedostat-
kom potrebných financií pre rozvoj 
kraja sa nedotknúť ešte jedného 
„živého“ problému, čerpania nená-
vratnych prostriedkov z eurofondov 
v rámci európskeho plánovacieho 
obdobia 2008 – 2015. Na jednej 
strane sa hovorí o tom, koľko sto-
viek miliárd má Slovensko k dispo-
zícii, na druhej strane vládne akési 
sklamanie, že celý tento proces je 
u nás akýsi príliš pomalý, jeho ria-
denie nie je zvládnuté. pohybujete 
sa pravidelne nielen po kraji, ale aj 
po bratislavských centrálnych inšti-
túciach. ako to vidíte vy? 
- Celý tento proces je iba na začiatku, 
máme za sebou prakticky iba prvé šty-
ri mesiace. Počkajme si, ako sa sys-
tém rozbehne, myslím, že k tomuto 
hodnoteniu bude pravý čas tak približ-
ne o rok. Potom by už mohlo byť jasné, 
či majú pravdu v regiónoch keď tvrdia, 
že oni sú pripravení ale Bratislava nie 
a všetko brzdí, alebo má pravdu Bra-
tislava, tvrdiac, že slabo na tento pro-
ces sú pripravené regióny. Čas odha-
lí pravdu...
• Tému sme mali monotématickú, 
môžeme teda vaše záverečné kon-
štatovanie zhrnúť do slova „spokoj-
ný“?	

- Množstvo problémov, ktoré čaka-
jú na riešenie mi nedovoľuje vysloviť 
úplnú spokojnosť. Každý, kto pôsobí v 
politike by sa nemal uspokojiť s čias-
tkovým úspechom. V predchádzajú-
cich rokoch sa v Prešove, ale aj v ďal-
ších mestách veľa zanedbalo. Bývalé 
vlády neboli k nášmu regiónu žičlivé. 
Som rád, že situácia sa podstatnejšie 
zmenila k lepšiemu. Prispela k tomu aj 
aktívna činnosť koaličných poslancov 
Národnej rady SR a VÚC v Prešove. Aj 
ja vynakladám pomerne veľké úsilie v 
rámci celého zložitého procesu získa-
vania podpory našich zámerov zo stra-
ny jednotlivých ministerstiev. Spoloč-
ným cieľom je rýchlejšie a účinnejšie 
odstraňovať chyby a omyly z rokov mi-
nulých. Podarilo sa mi spolu s predse-
dom VÚC Petrom Chudikom úspešne 
rokovať o ďalšom rozvoji kraja s minis-
terstvom dopravy, hospodárstva, škol-
stva, obrany ministerstva vnútra, prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny. Mrzí ma, 
že terajší opoziční poslanci Národnej 
rady SR z Prešovského kraja často kri-
tizujú terajšiu vládu, lenže zabúdajú na 
svoje biedne a neúčinné aktivity v ro-
koch predchádzajúcich, ktoré takmer 
nič užitočné a pre občanov potrebné 
nepriniesli.
Spomenul som iba niekoľko konkrét-
nych príspevkov vlády k pomoci nášmu 
kraju. Ako funkcionár krajskej samo-
správy mám svoje dobré skúsenosti s 
prístupom vládnych činiteľov k riešeniu 
problémov nášho regiónu. Vždy máme 
dvere otvorené. Či už ide o problémy 
Prešova, Popradu, Medzilaboriec ale-
bo Zamaguria. 
Napriek tomu niektorí predstavitelia 
opozičných strán kritizujú vládu za to, 
že sa im zdá jej pomoc slabá alebo ne-
dostatočná. Ich kritika by bola opráv-
nená vtedy, keby sami v minulosti uro-
bili maximum pre úspech nejakého 
významného projektu, ktorý by regió-
nu pomohol. To by som chápal a sú-
hlasil s tým. Ale opak je pravdou. Se-
dieť so založenými rukami a zmôcť sa 
iba na kritizovanie, že nikto pre nás 
nechce urobiť nič, to je mizerná argu-
mentácia... 

Pripravil 
miLaN oRSZÁgH 

Slovo má StANiSlAV KubáNeK, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SmeR-Sd
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nekaLý sPôsOb sÚPeRenia
poznajú to obyvatelia košíc, prešova, ale aj ďaľších 
veľkých slovenských miest. veď to poznáte: každý 
z nás musí niekedy niekam cestovať autobusom. 
Niekto častejšie, iný len sporadicky. Človek teda 
príde na autobusovú stanicu, zistí si odchod „toho 
svojho“, ako aj číslo nástupišťa a trpezlivo čaká. 
vtedy k nemu podíde muž a spýta sa ho: „cestu-
jete do michaloviec (podľa nástupišťa sa otázka 
mení na inú konečnú stanicu) prešova, Trebišo-
va, alebo Rožňavy?“ pokiaľ potencionálny cestujú-
ci súhlasne prikývne, nasleduje zaujimavá ponuka. 
„váš spoj odchádza až o 30 minút a my tu máme 
pristavený mikrobus, ktorý je už pripravený na od-
chod, okrem toho lístok je o desať korún lacnejší, 
než pravidelným spojom...“
Nuž, ťažko niekto odolá takejto ponuke. Okrem toho 
mu dotyčný „náborčík“ ešte povie, že v cieľovom mieste 
mu mikrobus zastaví tam, kde chce a potrebuje. Človek 
teda odíde pred autobusovú stanicu, alebo za ňu, teda 
už na miesto, ktoré nepatrí SAD-ke, sadne do vozidla, 
veľmi často označeného nápisom Nepravidelná dopra-
va, zaplatí, veľmi často nedostane žiadny cestovný lístok 
– a mikrobus, pokiaľ je zaplnený do posledného mies-
ta, vyštartuje...
Nemusíme zdôrazňovať, že normálna autobusová do-
prava, má svoje predpisy, ktoré musí dodržiavať. Tak na-
príklad cestovný poriadok, okrem toho autobusy môžu 
zastaviť iba na presne určených a označených zástav-
kach. Cestujúci zaplatí cestovný lístok v cene, ktorý 

schválil príslušný odbor VÚC. Tu niet o čom diskutovať. 
Možno však o spôsoboch a praktikách tých rôznych 
tzv. nepravidelných prepráv, ktoré takto oberajú SAD-
ky o cestujúcich a tým aj o tak potrebné financie, kto-
rých napriek dotáciám zo strany zriadovateľov – vyšších 
územných celkov je stále málo. Ani sa nám nechcelo ve-
riť, že „košická SAD-ka“ EUROBUS podľa jej generálne-
ho riaditeľa Ing. Ľubomíra Geršiho takto mesačne strá-
ca až dva (!) milióny korún.
Žiaľ, zainteresovaní doteraz nenašli spôsob, ako proti 
tomuto spôsobu „kradnutiu“ cestujúcich bojovať. Tu sa 
totiž vôbec nedá hovoriť o konkurencii, ktorá blahodár-
ne pôsobí na rast kvality prepravy, či cenu cestovné-
ho. Ide o jednoznačne nekalý spôsob súperenia a to 
jednoznačne zo strany týchto dopravcov. Keby si zriadi-
li predajné miesta a cestovné kancelárie, investovali do 
reklamy a svojich potencionálnych zákazníkov lákali nie 
na autobusových nástupištiach a zastávkach, tak by sa 
možno dalo hovoriť o akejsi hospodárskej súťaži, teda o 
solídnom konkurenčnom boji. Takto sa to v nijakom prí-
pade nedá povedať a to sme ešte nespomínali daňové 
úniky, čo už môže byť dokonca trestný čin!
Zdá sa však, že zainteresovaní dajú hlavy dohromady 
a niečo už vymyslia. Už len kvôli nám. Veď to, čo SAD-
ky strácajú takto, sa raz musí premietnuť aj do zvýšenia 
cien pre nás, teda pre tých, ktorí naďalej využívame hro-
madnú autobusovú dopravu. Veď takéto straty, aké má 
košický eurobus, majú približne rovnaké asi v každom 
krajskom meste...  vLadimíR meZeNcev

Kosovo nerozdeľuje, ale spája
Zdá sa, že našu politickú scénu dokáže spojiť iba nešťastie iného slo-
vanského štátu. Až na jednú výnimku, ktorou je SMK. Nečudo...
Ostatné parlamentné strany sa dokázali zjednotiť v jednom – v názore 
na (ne)uznanie Kosova ako samostatného štátu, ktorí samovoľne vyhlá-
sila tamojšia, dnes už prevažná časť obyvateľstva tejto srbskej provincie 
– Albáncov. Samozrejme, samotní Albánci by si na tento krok netrúf-
li, keby za sebou nemali USA, Francúzsko, Taliansko a ďalšie kra-
jiny. Srbsko takto prišlo o šestinu svojho územia, o kolísku srbskej 
štátnosti. Nezákonne a neprijateľným spôsobom. To je však už dáv-
no známe. Napriek tomu otvorenosť Francúzov, ktorí ústami svojho 
ministra zahraničných vecí Bernard Kouchnera oficiálne povedali, 
že na tento krok sa nielen pripravovali, ale aktívne k nemu pomáha-
li päť rokov, je doslova šokujúca!
Na celý problém sa môžeme pozerať z iného hľadiska. Musíme však 
vziať do úvahy slovo „keby.“ Keby Kosovo bolo súčasťou územia, na 
ktorom by žil národ, ktorého jazykom je angličtina, nemčina, alebo fran-
cúzština, tak by kosovskí Albánci mohli chodiť od Pavla k Šalvovi a nik-
dy by žiadnu samostatnosť nedostali. A to si len predstavme, že by také 
Kosovo bolo súčasťou USA! Pri najmenších pokusoch o vyhlásenie sa-
mostatnosti by celé územia provincie obsadila americká armáda a so 
separatistami by sa dlho „nemaznala“. Nakoniec, takto postupovala nie 
tak dávno voči pôvodným obyvateľom kontinentu, či texaským naciona-
listom. Okrem toho priemerní obyvatelia USA, ktorí sa tak aktívne za-
sadzuje za samostatnosť Kosova vedia o tejto „republike“ toľko, koľko 
priemerní Slováci o Hornej Volte. Oveľa dôležitejšia je snaha USA a 
pôvodných krajín EÚ dostať Srbov definitívne na kolená. Nepoda-
rilo sa to, napríklad, ani nacistickému Nemecku počas II. svetovej 
vojny. Napriek obrovskej vojenskej presile. Tak sa o to „civilizovaný 
svet“ pokúša politickým nátlakom.
Čo dodať na záver? Že musí dôjsť k nešťastiu národa, ktorý napríklad v 
auguste 1968 bol jednoznačne na našej strane a proti okupácii ČSSR, 
aby naši slovenskí politici mali jeden spoločný názor. Ešte, že k nemu 
dospeli...		 JÁN SLiaČaN

kresba: andrej mišanek

Slovenský premiér Robert Fico 
na tlačovej besede uviedol, že 
za tunelovanie pri výstavbe tune-
la branisko je zodpovedná kon-
krétna politická strana, ktorá no-
minovala do Slovenskej správy 
ciest vrcholných predstaviteľov. 
podľa slov premiéra sa vystavo-
vali fiktívne faktúry na práce, kto-
ré neboli vykonané. Tieto podpi-
sovali pracovníci Slovenskej správy 
ciest. Peniaze odchádzali do Švaj-
čiarska, kde boli prerozdeľované na 
súkromné účty osôb zo Slovenska, 
vrátane predstaviteľov SSC. Dispo-
zičné právo k týmto účtom mal 
podľa premiéra gabriel p. prav-
dou je, že už správy SiS upozor-
ňovali na to, že okolo Braniska 
sa niečo deje, ale všetko sa vte-
dy zamietlo pod koberec. ok-
rem švajčiarska vyšetrovanie tej-

to naozaj medzinárodnej kauzy 
bude pokračovať v Lichtenštajn-
sku a vo Veľkej británii. Spomína-
ný Gabriel P. pracoval začas v Lon-
dýne v Európskej banke pre obnovu 
a rozvoj. Slovenská polícia v priebe-
hu toho istého dňa informovala, že 
slovenský vyšetrovateľ spolu so švaj-
čiarskou políciou obvinil 10 osôb z 
ekonomickej trestnej činnosti v kau-
ze tunela Branisko. Švajčiarska spo-
ločnosť, ktorá vlastne spôsobila toto 
vyšetrovanie sa dostala do systému 
subdodávateľov hlavného dodáva-
teľa technológie ZPA Křižik Prešov, 
kde ako vieme tiež pôsobili niekto-
ré klany vtedajšej politickej garnitú-
ry a zrejme vyšetrovanie bude treba 
zamerať týmto smerom, lebo tu sa 
tiež diali čudné veci. O tom by moh-
li hovoriť aj samotní zamestnanci tej-
to slovenskej firmy.

celé vyšetrovanie tejto kauzy ria-
di švajčiarska polícia a tá nepoz-
ná slovenské kmotrovstvo, takže 
Slovensko môže čakať medziná-
rodný debakel, ktorý padne na 
hlavu šéfa SdkÚ. mikuláš dzu-
rinda v súvislosti s premiérovou 
tlačovou besedou a informácia-
mi poriadne znervóznel a nechal 
za seba, okrem stručnej reakcie, 
hovoriť svojho „hasiča“ Janiša. 
Švajčiarska polícia určite všetko dô-
kladne vyšetrí a to, že Dzurinda za 
Gabrielom P. stále stojí, ako sa vy-
jadril, môže sa postaviť do jedné-
ho radu v tejto kauze s ním. Ale už 
zrejme na inom fóre, ak medzitým 
neopustí kreslo SDKÚ, čo nebude 
vôbec poľahčujúca okolnosť, po-
ľahčujúca iba pre slovenskú politic-
kú kultúru. 

dUšaN koNČek

veľký tunel v malom tuneli

Nenecháme sa zastrašiť, ho-
vorí mikuláš dzurinda. Tvári sa 
ako ukrivdený v kauze vytune-
lovaného Braniska a na pred-
sedu vlády sa pozerá hnevli-
vým okom. Faktom však je, že 
celé Branisko nezačala sloven-
ská polícia. dôkazy prišli zo 
švajčiarska. proti tomu nemô-
že predseda SdkÚ povedať ani 
slovo.
Dzurindov poslanec Stanislav 
Janiš najprv vyhlasoval, že v 
strane nemajú žiadne prepoje-
nie na Gabriela P. Potom zra-
zu Dzurinda hovoril o politiko-
vi totalitných manierov, ktorý 
vraj chce zastrašovať a valco-
vať. dzurinda sa k tunelovaniu 
Braniska však stavia nezúčast-
nene, pričom útočí na Rober-
ta Fica. tak sa zdá, akoby tunel 
branisko vôbec nebol tunelova-
ný a žiadne peniaze nešli do za-
hraničia. otázkou však potom 
je, prečo niečo vôbec švajčia-
ri zistili?
Predseda SDKÚ hovorí, že on o 
tom nevie, že by sa tunelovalo Bra-
nisko, hoci podozrenia z finanč-
ných machinácii na tejto stavbe sa 
začali policajne šetriť už v čase, 
keď Dzurinda bol predsedom vlá-

dy. Dokonca hovorí, že on nie je 
diktátorom a že Fico politizuje kri-
minálny čin. Údajne premiérovi ne-
stačí polícia. S politizovaním a pria-
mo opozície však ako prvý prišiel 
Dzurinda, keď z pracovného práva 
pri vyplatení odmien členom vlády 
zrazu bol vyrobený násilný trestný 
čin a zatkli vtedajšieho lídra Vladi-
míra Mečiara v jeho dome s použi-
tím výbušniny! A to sa stalo v roku 
2000 za vlády Dzurindu a nie Fica. 
Potom Mečiara zbavili obvinení, 
lebo sa potvrdilo, že šlo o pracov-
ný a nie trestný spor.
Rovnako postupovali orgány 
činné v trestnom konaní aj v prí-
padoch iných opozičných poli-
tikov. jediný rozdiel bol v tom, 
že to boli opoziční politici voči 
dzurindovi. Skúsme si spome-
núť na trojnásobného ministra 
Jána duckého. Ten bol brutál-
ne zavraždený za dzurindovej 
vlády. a túto vraždu za osem ro-
kov nedokázala polícia dosta-
točne vyšetriť. Naopak, dzu-
rindom menovaný šéf tajnej 
služby Ladislav pittner a pred-
tým minister vnútra sa preslávil 

spolu s jedným nemenovaným 
vyšetrovateľom pri vydávaní kri-
minálnych správ namierených 
na politikov, ktoré boli väčšinou 
v pondelok, čím si vyslúžili prí-
vlastok pondelníčky.
Ak dnes hovorí Dzurinda o špina-
vej Ficovej hre, v skutočnosti uka-
zuje sám na seba. Zrazu vidíme 
jasnejšie, čo a ako robil Dzurinda 
vo funkcii premiéra. o nezmysel-
nosti trinástich stíhaní v prípa-
de opozičného poslanca ivana 
Lexu povedali svoje nakoniec 
súdy, ktoré ho zbavili všetkých 
obvinení. Lenže pred voľba-
mi v roku 2002 bol dokonca 
Lexa vzatý do väzby, aby zjav-
ne dzurinda opäť mohol zaujať 
post predsedu vlády. Kto dote-
raz z opozície šiel do väzenia? 
aspoň do vyšetrovacej väzby. 
predsedovi SdkÚ zlyháva zrej-
me pamäť, sám Jozef macejko 
ho napomína, keď hovorí, že do 
Slovenskej správy ciest mu mali 
nominovať funkcionárov prá-
ve stranícki šéfovia. a macej-
ko bol nominant SdkÚ vo fun-
kcii ministra dopravy v období, 
v ktorom švajčiarski vyšetrova-
telia hovoria, že zistili tunel pri 
výstavbe tunela branisko.

M. dzURindovi zLYhávA PAMäť
STaNiSLav HÁBeR

o eurobankovkách sme už v Slo-
venskom rozhľade priniesli tak-
mer vyčerpávajúce informácie, 
ale ešte chceme pripomenúť,  
že autorom všetkých návrhov 
siedmich bankoviek bol rakús-
ky výtvarník Robert kalina. Ním 
vyobrazené motívy nezobrazujú 
konkrétne stavebné pamiatky, 
ale „iba“ charakteristické prv-
ky rôznych architektonických 
štýlov vo forme okien, brán a 
mostov. okná, brány a mosty sú 
symbolom európskeho ducha 
otvorenosti a spolupráce.
Trochu iná situácia je v minciach. 
Tie majú spoločnú stranu, ktorú 
symbolizujú tri návrhy Luca Luy-
xa z Kráľovskej belgickej mincov-
ne a zobrazujú tri rôzne mapy Eu-
rópy! mapa na minciach 1, 2 a 
5 centov zobrazuje vzťah euró-
py k ostatnému svetu, na min-
ciach 10, 20 a 50 centov táto 
mapa symbolizuje európsku 
úniu ako skupinu jednotlivých 
štátov, pričom mince 1 a 2 euro 
zdôrazňujú jednotu tejto sku-
piny krajín. Tzv. národná strana 
mincí vychádza z iniciatívy jednot-
livých členských krajín a sú plat-
né na území všetkých štátov euro-

zóny, pričom ich vydávajú krajiny 
spoločnej menovej únie.
Na spustenie slovenských eu-
romincí čaká naša mincovňa v 
Kremnici. Stane sa však až po de-
finitívnom schválení prechodu slo-
venskej koruny na euro. Euro-
mince so slovenskými motívmi sa 
rozhodne medzi ostatnými nestra-
tia. Naopak, určite budú patriť me-
dzi najkrajšie, i keď na nich nebu-
dú hlavy kráľov, ako napríklad na 
belgických. My sa európe po-
chválime dvojkrížom na trojvrší 
(2 a 1 euro), Bratislavským hra-
dom (50, 20 a 10 centov) a kri-
váňom (5 centov, 2 centy a 1 
cent). okrem toho na všetkých 
týchto minciach je nápis Slo-
VeNSKo.
Určitá časť našich obyvateľov sa 
obáva, že prechod na euro prine-
sie so sebou aj predpoklad falšo-
vania bankoviek aj mincí! Veď de-
jiny falšovania peňazí sú tak staré 
ako dejiny samotných peňazí. 
Teda či chceme, alebo nie, falzi-
fikáty boli, sú a budú. Falšovanie 
peňazí je hrozbou pre každého z 
nás – pokiaľ sa na novú menu ne-
pripraví. Najväčšie riziko bude ur-
čite v prechodnom období, kedy 

sa falšovatelia vynasnažia dať do 
obehu všetky existujúce falzifiká-
ty, ktoré doteraz do obehu nedali. 
Žiaľ, tak to bolo aj v krajinách, kto-
ré euro zaviedli pred nami.
profesionálni falšovatelia majú 
technické vybavenie na najvyš-
šej úrovni a teda aj profesionál-
ne podmienky na „tlačenie“ fal-
zifikátov. vyrobené falzifikáty 
potom distribujú skupinám zlo-
čincov, ktorí ich dávajú do obe-
hu. Nezainteresovanému sa ani 
nechce veriť, že mnohé z tých-
to falšovaných bankoviek ich 
výrobcovia polievajú čiernou 
kávou, stúpajú po nich v špina-
vej obuvi – takéto eura pôsobia 
dojmom, že sú už dlho v obe-
hu a teda aj pravé! my, ako ra-
doví občania by sme sa mali 
naučiť kontrolovať eurá aspoň 
tzv. prvostupňovou kontrolou, 
teda hmatom (drsnosť, hĺbkot-
lač), pohľadom (vodotlač) a na-
kláňaním (kontrola pohyblivých 
hologramov). odborníci však 
upozorňujú, že v obehu sa už 
vyskytli aj falzifikáty 200-euro-
vých bankoviek, ktoré majú ho-
logramy na nerozoznanie od 
pravých.

Na veľké prekvapenie veľmi často 
sa falšujú aj euro mince a vysky-
tujú sa v obehu vo všetkých kraji-
nách kde je euro domácou plat-
nou menou. Preto aj minciam 
budeme musieť venovať patrič-
nú pozornosť. Veľmi laicky možno 
overovať pravosť mincí obyčajným 
magnetom. Platí, že červené min-
ce (1, 2 a 5 centov) sú magnetic-
ké a „nalepia“ sa na magnet. Žlté 
mince (10, 20 a 50 centov) sú ne-
magnetické, na magnet teda ne-
reagujú. Jedno a dvojeurové bi-
metalické mince majú magnetický 
iba žltý stred, okraje nie. Celkove 
sú menej magnetické ako 1, 2 a 5 
centov, akoby sa im „nechcelo ísť“ 
k magnetu...
Čo dodať na záver? Nielen ob-
chodníci, bankári a všetci, ktorí 
na svojich pracoviskách prichá-
dzajú profesionálne do styku s 
peniazmi musia rozpoznať fal-
šované bankovky a mince, ale 
aj každý z nás. euro je síce veľ-
mi dobre chránená mena, no 
keďže ju používajú na veľmi 
veľkom území, snahy falšovať 
ju sú častejšie, než klasické ná-
rodné meny...

vLadimíR meZeNcev

aj takmer dokonalé euro možno falšovať

nič nie je dogma
Tak sa nakoniec podarilo schváliť aj nový tlačový zákon. 
Napriek rôznym výhradám opozície, ktorá sa okrem SMK, 
týmto neslávne zapísala do dejín Európskej únie. Ako kaž-
dý zákon aj tento síce nie je najideálnejší, ale v danej si-
tuácii najvhodnejší. Pritom však predseda poslaneckého 
klubu SNS R. Rafaj, jeden z jeho najväčších prívržencov, 
povedal, že o polroka ho budú možno prehodnocovať. Po-
kiaľ sa teda vyskytnú skutočnosti, ktoré si vyžiadajú jeho 
doplnky, alebo určité zmeny, koalícia sa tomu nebude brá-
niť. Ako vidieť, nikto sa teda nehrá na vševedúceho, nik-
to z koalície si nemyslí, že nepríde čas a súčasný tlačový 
zákon sa ešte nemôže zdokonaliť. Bez ohľadu na to, čo si 
myslí H. Swoboda, alebo SBSE... (vm)

Rešpekt a súdnosť
Ústavný súd SR sa takmer poldruha roka pasoval s voleb-
nými sťažnosťami, ktorých bolo po posledných voľbách do 
samospráv neúrekom. Takáto dĺžka vybavovania volebných 
sťažností nie je únosná, pretože dôkazy o nelegálnosti či ko-
rupcionárstve vo voľbách sa časom strácajú. Čo si možno 
myslieť o tom, ak po roku od volieb príde ÚS SR vyšetro-
vať volebnú sťažnosť do obce, kde medzitým nový staros-
ta dokázal zmanipulovať dôkazy? To je totiž to isté, ako keby 
ste išli do lesa hľadať po roku stopy pneumatík od auta, kto-
ré odviezlo z lesa ukradnuté drevo. Podobné vyšetrovania 
a vôbec dĺžka trvania volebných sťažností nie je dobrým vy-
svedčením pre ÚS SR. Rozhodnutia najvyššej demokratic-
kej inštitúcie treba však rešpektovať, čo však neznamená, že 
treba rešpektovať, aj to, ak sa z nich vytratila súdnosť. (dk)
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Stranu pripravil 
miLaN gRoFČÁk

z rokovania krajského 
zastupiteľstva
minulotýždňové 22. zasad-
nutie poslancov Zastupi-
teľstva prešovského samo-
správneho kraja (ZpSk) sa 
okrem priebežne vznikajú-
cich problémov patriacich 
do tzv. rutinnej kategórie,  
zaoberalo aj niekoľkými 
koncepčnými a dlhodobými 
témami. Z nich vyberáme: 

medziregionálna dohoda
Po niekoľkých „zahrievacích“ 
rokoch neoficiálnych kontaktov 
medzi PSK a susediacim poľ-
ským regiónom Podkarpatské 
vojvodstvo, prišlo konečne aj 
na schvaľovanie oficiálnej doho-
dy o medziregionálnej spoluprá-
ci, ktorá má nahradiť doterajšie 
Spoločné prehlásenie o spolu-
práci. Prehlásenie riešilo spo-
luprácu na príprave a realizá-
cii projektov v rámci programov 
EÚ, spoluprácu v oblasti cestnej 
dopravy a  prepojení v prihranič-
ných oblastiach k jednotlivým 
prechodom, prípravu plánov 
územného rozvoja atď. Poslan-
ci svojim uznesením dohodu 
schválili a splnomocnili predse-
du PSK Petra Chudíka jej podpí-
saním za prešovskú krajskú sa-
mosprávu. 

pätina chudobných
Predsedníčka sociálnej komisie 
Z PSK JUDr. Anna Aftanasová 
charakterizovala prerokováva-
ný „Návrh sociálneho programu 
PSK“ ako materiál, ktorý sa sú-
streďuje na deti a rodinu. Podľa 
nej nie je iba analýzou a konšta-
tovaním neradostnej reality, keď-
že asi 30-tisíc rodín na území 
kraja patrí do kategórie „prob-
lémových“, ale zároveň navrhu-
je aj niektoré východiská. Žiaľ, 
podľa štatistických údajov so-
ciálnej sféry, žije na území Pre-
šovského kraja na hranici chu-
doby alebo pod ňou až 21,3% 
z celkového počtu obyvateľov 
Slovenska!

Dar klenotu Spiša
Poslanci odsúhlasili v zmys-
le platného VZN o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov PSK 
151.700 Sk na úhradu 30% 
z celkových nákladov spojených 
s reštaurovaním časom značne 
poškodeného epitafu  (náhrob-
nej dosky) Jána Fritza v kosto-
le sv. Juraja v Spišskej Sobote. 
Barokový epitaf je dielom  vý-
znamného barokového majstra 
Grossa a reštaurovaný bude 
pracovníkmi Národnej galérie. 
Po levočskom  kostole sv. Ja-
kuba je spišskosobotský chrám 
považovaný za druhý najvzácnej-
ší architektonický klenot Spiša.
Poslanci vo svojej štedrosti po-
kračovali a ďalších 120-tisíc od-
súhlasili pre ďalšiu spišskú obec 
Rakúsy, na oslavu 720. výročia 
prvej písomnej zmienky o nej. 
Do tretice sa ušlo 135-tisíc Sk aj 
pre obyvateľov známej ovocinár-
skej obce Klčov pri Spišskom 
Hrhove, na vydanie monografie 
o nej pri príležitosti 750. výročia 
od prvej písomnej zmienky. 

najviac školstvu
Došlo aj na rozdelenie kapitá-
lových výdavkov podľa jednot-
livých úsekov financovania pre 
konkrétne investičné akcie. Naj-
viac sa ušlo školstvu (82,3 mil. 
Sk), kultúre „priklepli“ 19,3 mil. 
Sk, sociálnej oblasti 13,8 mi-
lióna a doprave 14,5 milióna. 
Samostatne bola riešená sta-
vebná úprava konečne vlastnej 
budovy PSK a modernizácia jej 
elektronickej výbavy (68 mil.).  

V 15. týždni zasadali poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Sabinove. V rámci svoj-
ho programu sa venovali aj návrhu zmlu-
vy o možnej spolupráci so špecializova-
nou firmou na problematiku výstavby ve-
terných elektrární. Okrem okolia samot-
ného mesta prichádzajú svojimi „veterný-
mi podmienkami“ do úvahy aj niektoré ďal-
šie obce v okolí Sabinova. Podľa primátora 
mesta Sabinov Ing. Petra Molčana realizá-
cia veterného parku v extraviláne Sabino-

va by bola pre mesto ekonomicky výhod-
ná, i keď celá problematika sa v súčasnej 
dobe nachádza iba v štádiu analýz a roko-
vaní o súvisiacich vzťahoch (napr. ekono-
mickej návratnosti pre investora) vrátane 
vytipovania možných lokalít. 
Primátor odhaduje reálny časový horizont 
rozbehnutia tohto projektu na dva roky 
vzhľadom k tomu, že v Slovenskej repub-
like nie je táto problematika zatiaľ legisla-
tívne ošetrená. 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) je zriaďo-
vateľom 85 stredných škôl a 4 školských za-
riadení na území najľudnatejšieho kraja štátu. 
Kým vlani pribudlo do jeho  vzdelávacieho sys-
tému  13 015 bývalých deviatakov, tohto roku 
by ich malo byť o 182 viac. Pre ďalších 2 701 
plánujú svoje miesta ostatní zriaďovatelia (sú-
kromné školy, Jednota, SZVD, cirkvi). Pred 
všetkými rodičmi, ktorých deti končia v tom-
to školskom roku základnú alebo strednú ško-
lu, stoja dva najdôležitejšie mesiace, pozna-
menané záverečnými skúškami a prijímacími 
pokračovaniami. Zdá sa však, že ich pred-
stavy o budúcnosti svojich ratolestí sú na roz-
diel od reálnej situácie na trhu práce trochu 
„uletené“. Výsledkom budú ďalšie „položky“ 
v zoznamoch čakateľov na prácu. Na druhej 
strane čakajú samotné školstvo ďalšie zmeny 
vychádzajúce z pripravovaného nového škol-
ského zákona. Aké sú v súvislosti s ním očaká-
vania samotných pedagógov? Aj o tom hovorí-
me s vedúcim odboru školstva a kultúry Úradu 
PSK ing. karolom Lackom (na obr.).
•	 Začnime témou dňa, ktorým je nový 

školský zákon, ktorý prešiel prvým číta-
ním v parlamente. aké sú vaše prvé doj-
my z jeho obsahu? bude prínosom pre 
školstvo alebo nie? 
- Myslím, že reaguje na potreby našej doby, 
dáva väčšiu slobodu školám i samotným pe-
dagógom a vytvára dostatok priestoru na kre-
ativitu, po ktorom učitelia volali už dlho. Vy-
týčený cieľ, ktorým je kvalitnejšie školstvo, 
určite tento zákon splní. A okrem toho chcem 
zdôrazniť ešte jeden veľmi dôležitý moment: 
Po dlhých rokoch konečne zvyšuje vážnosť 
učiteľského povolania a jeho postavenia vo 
vzdelávacom procese.
•	 Zákon síce ešte nemá definitívnu po-
dobu, ale napriek tomu, dá sa hodnotiť 
ako celok kladne? 
- Pozrite sa, spoločnosť dnes môže porovná-
vať rôzne školské systémy, ktoré vo svete fun-
gujú. Ako výsledok tohto porovnávania vznikol 
názor, že naše školstvo je síce dobré, kvalit-
né, naši žiaci sa vo svete nestratia, ba prá-
ve naopak,  ale chýba im viac vlastnej samos-
tatnosti a tvorivosti. Ale to aj učiteľom. Práve 
túto slobodu by im mal dať nový zákon. Aby 
z nich vznikali partneri, ktorí spolupracujú na 
báze budovania schopnosti vytvoriť si vlast-
ný názor, analytického a nezávislého mysle-
nia, bez strachu z riešenia problémov. Práve 
to všetko by malo nahradiť doterajšie nezá-
živné a nepružné encyklopedické memoro-
vanie. Za jeho pozitívum považujem aj nové 
stupne vzdelania podľa medzinárodnej klasi-
fikácie ISCED, čo v praxi znamená zrovno-
právnenie všetkých odborných škôl, vznik in-
dividuálneho vzdelávania a nových školských 
inštitúcií. 
•	 v čom vidíte slabinu nového zákona? 
- Na celý tento systém, ktorý, ako som už kon-
štatoval, považujem za veľký krok školstva 
smerom k novej kvalite, potrebujeme dob-
re vybavené školy a pedagógov, ktorí sú do-

statočne motivovaní. Nemôžeme práve ten-
to moment zmiesť zo stola konštatovaním, že 
učiteľstvo je poslaním a tým ospravedlniť  ne-
dostatočné  finančné ohodnotenie ich spolo-
čensky veľmi dôležitej práce, pretože takouto 
filozofiou by sme dosiahli iba absenciu kvalit-
ných pedagógov v školskom systéme.   
•	 Zmeňme tému, slovenské hospodár-
stvo narieka, že sa trápi s akútnym nedos-
tatkom strojárov, stavbárov, elektrotech-
nikov a ďalších technických profesií. aký 
je oproti tomu záujem rodičov a deviata-
kov samotných o smer stredoškolského 
štúdia?
- Musím konštatovať, že tradičný. Teda o gym-
názia, obchodné a hotelové akadémie, peda-
gogické a zdravotnícke školy. Zo stredných 
odborných škôl technického typu je na tom 
najlepšie elektrotechnická. 
•	 vezmime to z opačného konca, ktoré 
odbory nie sú v súčasnej dobe medzi de-
viatakmi akosi žiadané?	
- Prirodzeným vývojom sa do kategórie sla-
bého záujmu dostali trojročné učebné odbo-
ry z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, sta-
vebníctva či odevníctva. Je to pochopiteľné, 
tlak na zvyšovanie kvality a stupňa dosiahnu-
tého vzdelania rastie.
•	 celkom 85 stredných škôl v zriaďo-
vateľskej kompetencii krajskej samo-
správy si naplánovalo prijať v novom 
školskom roku o vyše  tisíc žiakov viac, 
ako ich reálne po skončení deviatych 
ročníkov Zš v kraji bude. Z toho vyplý-
va, že plány niektorých škôl sú na úrov-
ni zbožných prianí a nekorešpondujú 
s realitou. Čo s tým?	
- Svojim spôsobom je to výzva vedeniam tých-
to škôl, aby začali pracovať na svojej novej 
tvári, aby sa prispôsobili trendom, vychádza-
júcim z potrieb praxe a filozofie rodičov. Aby 
sa vedeli predstaviť v novom svetle, aby zaujali 

a stali sa magnetom. Aj najkvalitnejší a najmo-
dernejší produkt, ktorý sa dnes ocitne na trhu 
bez patričnej prípravy a osvety, nemôže oča-
kávať adekvátny záujem spoločnosti. To však 
platilo aj v minulosti a niektoré úžasné vynále-
zy či výrobky objavujeme po stáročiach opäť, 
pretože upadli do zabudnutia. 
•	 krajská samospráva už vykonala kus 
roboty na „zoštíhľovaní“ stredného škol-
stva, keďže dopad nepriaznivého de-
mografického vývoja je neúprosný aj na 
východnom Slovensku. bude nás teda ča-
kať ďalšia redukcia počtu škôl? 
- Trojuholník školstvo, rodičia a trh práce sú 
spojenými nádobami, aj keď si to niektorá 
strana často nechce uvedomiť. Nedostatok 
záujmu o štúdium na niektorých odboroch 
môže byť odrazom poklesu dopytu na trhu 
práce, ale aj nerešpektovania tohto stavu zo 
strany rodičov. Do  prvej kategórie by som za-
radil situáciu spôsobenú útlmom poľnohospo-
dárstva, do tej druhej nezáujem o štúdium na 
technických odboroch, aj keď firmy sa o kaž-
dého absolventa tohto typu škôl doslova bijú 
a práve títo mladí ľudia nemajú žiadne exis-
tenčné problémy, práve naopak! 
•	 Nedalo by sa situácii pomôcť neja-
kým uprednostňovaním technického typu 
škôl, vytváraním lepších finančných pod-
mienok pre študentov na týchto školách 
či odborných učilištiach s maturitou, jed-
noducho, radikálnym zlepšením sociál-
nych podmienok týchto študentov, ako 
tomu bolo ešte v nedávnej minulosti? 
- Aj školstvo musí rešpektovať reálne spolo-
čenské a ekonomické podmienky. V súčas-
nej dobe by teda mala byť táto otázka adreso-
vaná skôr firmám, ktoré chcú svoje odborné 
personálne zázemie riešiť vlastnými silami 
a pochopili, že spoliehať sa na takúto pomoc 
zo strany štátu je nelogické. Čas v tomto prí-
pade pracuje proti ním...

demografický vývoj je nepriaznivý nielen na Slovensku, ale aj v prešovskom samosprávnom kraji

záujem o nový školský zákon sa zvyšuje

štrbän miro pastuch (na obr.), študent 4. roční-
ka Fakulty humanitných a prírodných vied Pre-
šovskej univerzity, je po autohavárii, pri ktorej 
vyletel z miesta zadného spolujazdca cez okno 
von a nešťastne dopadol do jedinej meliorač-
nej jamy v okruhu 10 kilometrov, už tri roky na 
invalidnom vozíku so železnou fixáciou chrbti-
ce. Napriek tomu sa nevzdáva, študuje nemči-
nu a biológiu. chce byť totiž učiteľom, ale stále 
čaká na výnimočnú  operáciu, ktorá by mu keď 
už nie úplne, tak aspoň čiastočne umožnila cho-
diť, hýbať sa, vrátiť sa do normálneho života. 
V sídle fakulty sa pred niekoľkými dňami uskutoč-
nil nádherný akt ľudskosti, počas ktorého Miro do-
stal šek na 120-tisíc korún, ktoré mu majú  pomôcť 
splniť jeho túžbu po lekárskom zákroku, vracajúcom 
zdravie. Dekan prof. RNdr. ivaN BeRNaSovSký, 
DrSc. mu ho odovzdal v spoločnosti členov vedenia 
fakulty.
Ako sa toľko peňazí na Mirovu liečbu nazbiera-
lo? Úžasná zbierka zamestnancov a študentov fakul-
ty  vyniesla po konečnom účtovaní neuveriteľných 
47 tisíc korún, tá väčšia časť však bola získaná ove-
ľa exkluzívnejším spôsobom. V čase prípravy tohto-
ročného 8. reprezentačného plesu univerzity zača-
lo vedenie fakulty s realizáciou myšlienky šéfa svojej  
Katedry výtvarnej výchovy a umenia akademického 
maliara doc. dušana Srvátku, usporiadať počas 
plesu charitatívnu aukciu najlepších študentských 
prác. Dekan bernasovský na margo aukcie s rados-
ťou konštatoval: 
- Záujem o ňu predčil naše najsmelšie očakáva-
nia a nakoniec sme ľutovali, že do tejto chari-
tatívnej akcie sme nedali viac diel, naša pomoc 
mirovi mohla byť ešte lepšia. Najvyššia vydraže-
ná čiastka bola 28-tisíc Sk za jedno dielo!

Miro Pastuch má dve možnosti. Dať sa operovať v Čí-
ne alebo v Novosibirsku. 
- Novosibirsk je lepší a pre mňa finančne prija-
teľnejší. ako vysvetľoval, podstatou chirurgické-
ho zákroku je implantácia kmeňových buniek. 
v prípade, že prvá operácia neskončí s očaká-
vaným výsledkom, bude musieť absolvovať ešte 
dve. Kedy sa do Novosibirska dostane? 
- Komunikujem s tamojšími lekármi a v podstate si vy-
bavujem všetko sám. Termín operácie bude možné 
dohodnúť až po tom, čo vopred zložím čiastku oko-
lo 950-tisíc Sk a vybavím si víza. Dnes  mám na kon-
te približne polovicu potrebnej čiastky, medzi mojich 
sponzorov patria priatelia v Štrbe a jej starosta pán 
Sýkora, ako aj ďalší priatelia zo západného Sloven-
ska. Všetkým, aj svojej terajšej škole nesmierne ďa-
kujem. 
Z jednoduchých počtov je jasné, že miro má veľ-
ké starosti s druhou polovicou potrebnej sumy. 
Nepomôžete mu aj vy?		

mirovi chýba na to aby zišiel z vozíka ešte pol milióna

Operácia bude na sibíri

v decembri 2004 bola podpísaná dohoda o prechode letisko-
vej infraštruktúry Letiska poprad-Tatry z vlastníctva štátu do vlast-
níctva prešovského samosprávneho kraja, pričom jednou z pod-
mienok nadobudnutia vlastníckeho práva bolo uzatvorenie ná-
jomnej zmluvy s obchodnou spoločnosťou Letisko poprad-Tat-
ry na dobu 20 rokov. Ďalšia existencia tohto čoraz významnejšieho 
dopravného terminálu je však podmienená nutnosťou rozsiahlej gene-
rálnej opravy ako samotnej vzletovej dráhy (danej do užívania už pred 
37 rokmi), tak aj modernizáciou technického zabezpečenia letiska. Iba 
na rekonštrukciu svetelnej približovacej sústavy je potrebných minimál-
ne 12,7 milióna Sk, ktoré zabezpečia možnosť prevádzky letiska v no-
ci  a za podmienok zníženej dohľadnosti  so splnením platných bezpeč-
nostných noriem pre letovú prevádzku. Na samotnú rekonštrukciu be-
tónovej vzletovej dráhy je podľa odhadu odborníkov potrebných pol mi-
liardy korún. 
Práve tieto finančné potreby boli impulzom k záujmu PSK, ktoré je v po-
zícii vlastníka, previesť majetok nadobudnutý na základe spomínanej 
dohody na obchodnú spoločnosť Letisko Poprad-Tatry s. s., pričom 
jedným z akcionárov spoločnosti je aj samotný PSK. Tento krok má 
umožniť spoločnosti investovať do spomínaných generálnych opráv.   

brusel z prvej ruky!
Na internetovej adrese http://www.skregions.eu/ House of Slovak 
Regions je prístupné čerstvé číslo internetových novín kolektívu Domu 
slovenských regiónov v Bruseli INFLOW. Najnovšie dvojčíslo obsahu-
je aktuálne informácie o dianí v hlavnom meste Európy, zaujímavé pre 
podnikateľov i samosprávu. Z aprílovej ponuky vyberáme: 
- Výzvy európskych programov a iniciatív, 
- Vznik Európskeho inovačného a technologického inštitútu (hlavná 
téma),
- Ponuky na vytvorenie partnerstiev, Z výstavy regiónov krajín V-4,
- Podpora projektov na zlepšenie spoločenskej zodpovednosti firiem 
a výsledky RegioStars Award, 
- Európsky kultúrny program, 
- 50 rokov od založenia Európskeho parlamentu a ďalšie.  

v Sabinove je témou dňa energia vetra

vyše pol miliardy letisku



Predsedníčka Slovenského syn-
dikátu novinárov si myslí, že ne-
existuje zákon, ktorý by mohol 
skvalitniť prácu novinárov. Pani 
predsedníčke treba pripomenúť 
napríklad niečo také, čo nepoz-
nala a nepozná a to je stavovská 
česť.

Publicista Andrej bán a poli-
tik Ján Čarnogurský debatova-
li o Kosove, pričom Andrej bán 
tvrdil, že kosovo je srbská my-
tológia a nie kolíska srbského 
národa. každý národ má svoju 
kolísku a kosovo má srbskú, či 
sa to mu páči alebo nie.

Slovenskí komunisti pôvodne uva-
žovali v najbližších prezidentských 
voľbách podporiť Ivana Gašpa-
roviča, ten ich však vraj sklamal. 
Sklamaní komunisti, to je predsa 
len dobrá správa pre Slovensko.

maďari budú piť slovenskú 
vodu, lebo bbSK by ňou mohol 
v krátkej budúcnosti zásobo-
vať sever maďarska, na oplát-
ku bude sever Maďarska záso-
bovať BBSk barackovicou.

Košice sú podľa predsedu NR 
SR P. Pašku spiacou princeznou. 
Skôr by sa dalo povedať, že Po-
polvárom.

poslanec Lipšic sa prezento-
val výrokom, že „parlament je 
v stave studenej vojny“ globál-
ne otepľovanie ešte slovenský 
parlament nezasiahlo.

Z bývalého hotela Hutník bude di-
zajnový hotel Yasmín. Prečo nie 
celkom jasne po slovensky Jas-
mín nikto nevie. Pravdou je, že sa 
opičíme viac ako opice.

exminister dopravy odmieta 
akékoľvek spojenie jeho mena 
s tunelom branisko. Ako minis-
tra ho však s tunelom predsa 
len niečo spájalo...

Cena ropy dosiahla 115 dolárov 
za barel. Ak to ďalej takto bude 
pokračovať, zákon o povinnom 
svietení áut je zbytočný, budeme 
musieť vyhlásiť akciu „Nasadajte 
na bicykle“, čo už Maďari aj uro-
bili.

Americký prezident poprosil 
počas návštevy pápeža o od-
pustenie hriechov. Nevedno, či 
pápež zostane v USa celý rok.

Slovenský hokej zaznamenal úby-
tok talentov, o futbale ani neho-
voriac, politika športu pokuľháva 
vo všetkých doterajších vládach v 
histórii nového Slovenska.

Vaclav Havel v prejave v roku 
1989 povedal: Již do žádného 
paktu nepùjdeme. a teraz sú 
v NaTo a nechajú si stavať na 
svojom území prostriedky pro-
tivzdušnej obrany USa. možno 
veriť Čechom?

Svetu hrozia revolúcie z hladu, ne-
dostatku vody, nedostatku suro-
vín. Najhoršie sú tie hladové, lebo 
hladný sýtemu neverí.

Zahraničná, ale aj časť ruskej 
tlače, si láme hlavu, či sa Pu-
tin rozviedol vo februári (alebo 
nie) s ľudmilou, ktorá sa už tak 
často po jeho boku neobjavu-
je. v tejto súvislosti sa hovorí o 
románe Putina s Alinou Kaba-
jevovou, 24-ročnou gymnast-
kou a ruskou celebritou, ktorá 
sa často objavuje na stránkach 
ruských magazínov.
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Stranu pripravil 
dUšaN koNČek

RozhLAdňA

kresba: andrej mišanek

Kde sa stratil pán P.? to nik-
to nevie, nikto ho nevidel, nik-
to ho nepočul. Z Londýna sa vy-
tratil takmer pod rúškom noci a 
odvtedy ako keby sa pod ním 
zem zľahla... Pán P. nebol len 
taký obyčajný pokladník, na-
rábať s peniazmi sa naučil na 
železnici, kde to bolo jedno-
duché, dalo sa cestovať aj bez 
lístka, len bolo treba niečo str-
čiť sprievodcovi do vačku a 
všetci boli spokojní. keď sa to 
tak zoberie, osem rokov na Slo-
vensku bašovali železničiari, 
ktorí sa naučili vypravovať vla-
ky za komunizmu a v demokra-
cii odmávali na trati Slovensko 
- švajčiarsko - Lichtenštajsko 
financie. Jeden z tých železni-
čiarov sa stal predsedom a ten 
druhý pokladníkom strany, od-
kiaľ sa dopracoval až ku kor-
midlu. Svojho pokladníka uro-
bil aj ministrom, ale preto, že 
okato a viditeľne manipuloval 
nielen s peniazmi ale aj tendra-
mi, musel odísť, aby sa stal z 
neho dobre utajený pokladník, 
ktorý spravuje imanie a vytvára 
účty. v americkej mafii bol po-
kladník pokladaný za najváže-
nejšieho človeka, ktorého vždy 
dobre strážili a schovávali. Len 
cez pokladníka bolo možné doká-
zať prepieranie špinavých peňazí a 
tak pokladníka poznal len vybraný 
okruh ľudí capo di tuti capi. Ten-
to pokladník slovenskej postko-
munistickej mafie bol najprv zná-
my, až priveľmi známy, ale potom 
sa odpratal tak, že s jeho menom 
sa už človek stretol len občas, keď 
sa objavili telefonické hovory me-

dzi jednotlivými členmi jednej vlá-
dy. Šéf vlády chodil napríklad na 
kontrolné dni výstavby tunela Bra-
nisko ako na klavír. Kontrolné dni 
sa konali za zatvorenými dverami 
a potom sa novinárom hodila kosť, 
vraj všetko pokračuje dobre, lebo 
tam kde je vôľa, tam je aj cesta. 
Už vtedy sa medzi zainteresovaný-
mi šuškalo, že pri výstavbe tunela 
nie je všetko s kostolným poriad-
kom, sumy na výstavbu sa zvy-
šovali jedna radosť, čísla skákali 
smerom hore a nakoniec sa uká-
zalo že taký drahý tunel v tejto ka-
tegórii sa nepostavil nikde na sve-
te. Veď jeden kilometer stál 1,6 
miliardy korún a to je ešte pod-
hodnotená suma. Výstavba tune-
la trvala osem rokov a od roku 
2003 po jeho otvorení nikto ne-
dokázal povedať, koľko finanč-
ných prostriedkov tento tunel 
vlastne slovenských daňových 
poplatníkov stál. Vrátane tých, 
ktoré sa uliali do švajčiarskych 
či iných bánk. Robotníci na tu-
neli makali a okolo pobehova-
li drahé bavoráky, v ktorých se-
del často aj pokladník spolu s 
inými podpokladníkmi. Železni-
čiari stavali cestný tunel a veľmi 
dobre vedeli, že jedna-dve miliar-
dy sa môžu vytratiť do neznáma, 
lebo však ceny rástli, materiály 
tiež, a tento tunel, na ktorom vi-
del pokladníkov boss svetlo, bol 
tunelom „zmeny“. Zmeny aj v tom 
zmysle, že náklady na jeho výstav-
bu sa podstatne zmenili, smerom 
hore. Pokladník a podpokladní-
ci boli spokojní, priorita je aj pre-
to prioritou, aby sa z nej čosi „ulia-
lo“. Tak ako za komunizmu, keď sa 

niečo veľkého budovalo, súdruho-
via tajomníci a podtajomníci si vy-
budovali domy, chaty a v životnej 
úrovni si prilepšili nad obyčajný 
priemer. A keď ich nachytali, tak 
ich vykopli vyššie. Vlastne všetko 
sa tu pri výstavbe tunela zopakova-
lo, pokladníka poslali do Londýna, 
kde sa učil anglicky tak usilovne, 
že na rozhovor so slovenskými no-
vinami bol ochotný odpovedať len 
anglicky. Peniaze dokážu s člove-
kom robiť divy. Dnes už znervóz-
nel aj jeho železničný druh a boss, 
lebo keď to všetko praskne, budú 
lietať nielen triesky. A pokladník 
nemá inú možnosť len povedať 
všetko ako to bolo a čo sa všet-
ko dialo, lebo veď aj inak pokoj-
ní švajčiari sú už z toho nervóz-
ni. Ale ak prehovorí pokladník, 
bude to stáť hlavu bossa, ktoré-
ho stolička už aj tak poriadne 
vŕzga. istý komentátor „mien-
kotvorných novín“, ktorý bol 
nadšeným obdivovateľom veľ-
kého bossa, ho už v krátkej 
správe k tejto kauze hodil žra-
lokom. Pokladník má teda len 
jednú šancu, aby sa v ňom oz-
valo svedomie, lebo len tak sa 
môže zachrániť. od medziná-
rodnej blamáže sa však Sloven-
sko asi už neochráni. Lebo toto 
nie je ani prvá a ani posledná 
kauza osemročného bašova-
nia železničiarov na Slovensku 
(samozrejme nemáme na mys-
li poctivých železničiarov), ktorí 
si mysleli, že na trati sa všetko 
vytratí. Slovenský WeST-expres 
jednoducho havaroval. ešte 
predtým, ako dorazil do cieľo-
vej stanice.

Tak pála csákyho chvália až hen v Bruseli, tak 
ako voľakedy Husáka v Kremli. Svetská sláva je 
však poľná tráva. keď zahlasovala Smk za Lisa-
bonskú zmluvu, bolo to prekvapenie, ale netre-
ba sa hneď pasovať za rytiera Bruselu. Smk veľ-
mi dobre vie, prečo zahlasovala. V opozícii jej 
ruže nekvitnú a ani nepokvitnú, tam sa hrá kaž-
dý z dvojice na vlastnom piesočku a žabomyšie 
vojny veselo pokračujú, poslanci sa búria, člen-
stvo sa búri, búrky sú tu čo nevidieť. a tak sa roz-
hodla aj Smk hrať na vlastnom pieskovisku a za 
tento krok zožala aj potlesk. To samozrejme ne-
potešilo mikuláša chrabrého, ktorý bol proti Li-
sabonskej zmluve do poslednej kvapky krvi. Aj 
napriek tomu, že tlačový zákon prešiel a už vlast-
ne išlo len Lisabonskú zmluvu. Tu sa ukázalo, že 
to nebol len tlačový zákon, ktorým argumentoval 
ako s podmienkou, bolo za tým určite čosi viac. 
ale všetko sa možno časom dozvieme. a že je 
to tak, vidieť aj na nevraživosti s akou sa oboril 
na Smk tento „chrabrý bojovník“ proti Lisabon-
skej zmluve. Metá na SMK hromy-blesky, hľadá prí-
činy, prečo sa tak stalo. KDH je na tom trošku inak, 
bolo od začiatku proti Lisabonskej zmluve, ale bojo-
vať proti SMK mu prišlo vhod, nakoniec by na tom 
mohlo získať nejaké percentá v „národnom“ pilieri, 
aj keď bolo proti samostatnosti Slovenska. Teraz už 
hľadá aj národný pilier. Slovenskí Maďari sú spokoj-
ní, vedia veľmi dobre, že bez nich si opozícia ani ne-
vrzne, ba čo viac možno nezahlasujú ani za kandidát-

ku na prezidentské kreslo. A tak sa budú navzájom 
vydierať. Je pravda, že ešte nikdy nebola na Sloven-
sku tak rozbitá opozícia, ako je dnes. To už nie je ani 
opozícia, ale akési politické torzo, ktoré nevie ktorým 
smerom sa má vydať, hľadá drobnôstky, hľadá skulin-
ky, ale nič nenachádza. Zato koalícia nachádza, pek-
ne pomaly prichádza na prešľapy bývalej koalície, či 
je už to tunelovanie Braniska, privatizácia zlatých va-
jec Slovenska, Slovenský pozemkový fond a časom 
sa určite vykľujú z vreca aj iné kauzy. Nervozita opo-
zície stúpa úmerne výskumom verejnej mienky, kde 
je jasným lídrom Smer aj ostatné dve koaličné stra-
ny. Opozícia nemá žiadnu koncepciu, nemá žiadny 
program, nemá nič čím by ohúrila voliča, ako vtedy 
v roku 1998, keď sa jej podarilo s pomocou zahra-
ničných dotácií nasmerovať Slovensko tak, ako vyža-
dovali dotácie. Zadarmo totiž nič dnes nie je a nebo-
lo ani vtedy.
Mikulášové a Ivanove slovné prskavky už nikoho na 
Slovensku neohúria, skrachoval aj ich „boľševizmus“, 
„populizmus“. A skrachuje aj prirovnávanie premiéra 
k inému politikovi. Tieto zbrane sú jednoducho ne-
účinné a iné opozícia nemá. Nemá už ani potenciál, 
ktorým by dala najavo svoju prítomnosť na politickej 
scéne. Výkriky akéhosi Galbavého, nového to exper-
ta žurnalistiky sú na to, aby sa čosi povedalo, ich ob-
sah je nejasný. Opozícia si pred letom môže naozaj 
povedať „Skončili sme ako u Chlumce“, a na tom nič 
nemení ani pasovanie sa samého za seba Pála Csá-
kyho.

RytieR Z bRuseLu

„pokladník“ bol pri kormidle

Rež A RÚbAj...
Slovenské média pripomínajú rotu vojakov, ktorá pochoduje s 
pesničkou na perách „Rež a rúbaj do krve, nebude to poprvé...“ 
A dorúbať sa snažia predsedu SNS Jána Slotu. Skutočne mal 
predseda pravdu, keď reagoval krátko. Všetci ste šialenci. Pri-
padá to naozaj už tak, ako keby táto svetoborná tlač, ktorá tak 
horlila za slobodu slova, pojedla mäso zo šialených kráv. Slo-
ta spôsobil požiar, Slota kradol a podobné nezmysly sú na den-
nom poriadku. Aj ten požiar mal minimálnu škodu ale treba to 
nafúknuť, o kradnutí niet nijakých záznamov. Záznamy ŠtB sú 
naozaj paletou nezmyslov, ktoré si vymýšľali niektorí jednotlivci, 
čo tam pracovali, lebo inde by sa neuplatnili. Keby ich vtedy vy-
šetroval psychiater, musel by konštatovať, že mentálna retardo-
vanosť je v pokročilom štádiu vývoja. Ale to nebráni tomu, aby 
sme tieto absurdnosti brali ako hodnoverné, lebo sa to hodí. Za 
všetkým však treba vidieť viac. Táto kampaň nie je náhodná, 
treba jednoducho vyprovokovať predsedu SNS, aby niečo la-
konického povedal, aby to zaznamenal pán Swoboda v Bruse-
li, ktorý na to len čaká. Tlačový zákon prešiel, Lisabonská zmlu-
va tiež a tak je Ján Slota najideálnejší objekt, ktorý by mohol 
zjemniť prehru opozície na celej čiare. Narazila však kosa na 
kameň. Určite to predseda SNS nenechá len tak, pretože čo je 
veľa je naozaj veľa a džbán trpezlivosti pretiekol. Treba to však 
riešiť tak, ako to jednoducho kážu zákony. Platia rovnako na no-
vinárov, ako na politikov. Lenže keď novinárom hovoríte niečo 
o zákone, začnú vykrikovať o potieraní slobody tlače. Aj tu sa 
ukazuje úbohosť novinárskeho stavu Slovenska, aj to, ako hlbo-
ko klesol. Toto už nie je žurnalistika, ale diagnóza, nápadne sa 
podobajúca tým infantilným spravodajcom ŠtB.

ª Líška sa prihovára vrane: Budeš hlasovať za Radičovú? 
vrana mlčí. Líška sa jej znova pýta: Budeš voliť Radičovú? 
vrana mlčí. Nebuď už taká, tak povedz, budeš hlasovať za 
Radičovú? vrana: ÁÁNo. Syr jej zo zobáka vypadol, líška 
ho schmatla a utiekla. A vrana si tak pre seba hovorí: Keby 
som povedala Nie, čo by sa zmenilo...
ª Občania sú pre štát ako deti. Štát pripravuje pre nich hry, roz-
práva im rozprávky a kŕmi ich sladkými prísľubmi.

ª csáky sa pozerá do zrkadla: „som starý, veľmi starý, 
som superstar...“
ª Parlament je rezervácia, kde sa aj hlúposti chránia zákonom.

ª v slovenských politických stranách každý chce, aby 
bola pravda na jeho strane, no nie každý chce byť na stra-
ne pravdy.
ª Demokracia je vtedy demokraciou, keď dvaja vlci a jedna 
ovca väčšinou hlasov rozhodnú, čo bude na obed.

ª Súhlasiť s väčšinou, to znamená súhlasiť s mocou, sú-
hlasiť s menšinou znamená súhlasiť s opozíciou. ak ale sú-
hlasíš so svojim svedomím, to znamená, že si slobodným. 
Jednoduchší výklad slovenského tlačového zákona.
ª Politici sú ako cirkusové kone: postavia sa na zadné nie pre-
to aby ukázali charakter, ale preto, aby potom dostali pokrm z 
ruky.

ª výsledok zdravotníckej reformy na Slovensku – možnos-
ti medicíny sú ohraničené konkrétnym lekárom.
ª Politika KDH: Každý si nesie svoj kríž. Niektorí ho nesú na 
chrbte, druhí na hrudi.

ª ak sa započúvate do slov niektorých starších sloven-
ských politológov, tak človek sa neubráni pocitu, že slová 
„kreatívnosť“ a „kretén“ majú ten istý koreň.

slovenské čriepky

predseda SdkÚ-dS odmietol 
obvinenia svojej strany zo zod-
povednosti za tunelovanie bra-
niska počas jeho prvej vlády. 
To je naozaj dôležitá informá-
cia, pretože neodmietol obvi-
nenia z tunelovania svojej dru-
hej vlády. Tunel sa totiž otvoril 
v čase jeho druhej vlády. Po-
litická zodpovednosť v tomto 
prípade bola podľa Dzurindu 
vyvodená odvolaním vtedaj-
šieho ministra dopravy Jozefa 
Macejka. 
Nuž potom sa treba už len spý-
tať: Bola vyvodená politická 
zodpovednosť za tunelovanie 
braniska? Ak nie tak potom 
aká zodpovednosť? alebo to 

bolo prenesenie zodpovednos-
ti na ministra, ktorého aj tak 
riadil gabriel p.? macejko sa už 
nebude stačiť ani čudovať, čo 
všetko mu prišijú za košeľu a 
určite sa bude brániť, už dnes 
sú mu niektoré veci čudné... 
Podľa Dzurindu onoho Gab-
riela s jeho stranou nič nespá-
ja 6 rokov. To znamená, že od 
roku 2002. To nám snáď chce 
mikuláš dzurinda nahovoriť 
rozprávky, tak ako Gabriel P., 
ktorý zrazu nikoho nepozná. 
možno ani dzurindu nie. Je to 
jednoduché, najúčinnejšie pri 
vyšetrovaní je všetko zatĺkať, 
len tak sa dopracujete k úspe-
chu.

Prvá či druhá vládaSlovenská vedma
Peter Šťastný znova zaútočil. 
Už dnes tento najnovší pro-
rok SDKÚ vie, že na výstav-
be zimného štadióna na Ka-
linčiakovej k MS v hokeji sa 
niekto chce nabaliť. Zároveň 
veštec Šťastný povedal, že ta-
kýto štadión vieme postaviť 
za 1,6 miliardy korún. Nepo-
vedal však, kto to vie. Možno 
SDKÚ, ktorá teraz trčí v kau-
ze výstavby tunela Branisko. 
Alebo Peter Šťastný má už na 
Slovensku stavebnú firmu? 
Nie je to nič nové, len ďalší 
útok na Slovenský zväz ľado-
vého hokeja a predovšetkým 
na pána Širokého, ktorý leží 
Petrovi v žalúdku.



Ruská webová stránka www.inosmi.ru od 20. 
marca do konca mesiaca pripravila priestor na 
otázky ruských čitateľov pre slovenského po-
litika Jána Čarnogurského, ktorého na svojej 
stránke aj krátko predstavila. pre našich čita-
teľov sme vybrali najzaujímavejšie otázky a od-
povede.

Kot VASjA: Dobrý deň! 1) Povedzte prosím, po 
uplynutí toľkých rokov od rozdelenia Českosloven-
ska, kto komu viac závidí, Česi Slovákom, alebo 
naopak? 2.) V akej pozícii sú obyvatelia Slovenska 
k svojim susedom Maďarom, Poliakom, Rumunom 
v životnej úrovni? Myslia si, že sú rozumnejší, bo-
hatší, vzdelanejší, alebo naopak? Ak je to možné, 
odpovedzte na otázky bez politickej korektnosti. Tu 
sme všetci svoji.
J.Č.: drahý vasja, odpovedám na vaše otázky 
1. Bez akejkoľvek politickej korektnosti môžem 
povedať, že nikto nikomu nezávidí. podľa výsku-
mov verejnej mienky, najviac sympatii Slováci 
prechovávajú k Čechom a Česi k Slovákom. 2. 
vo všeobecnosti možno povedať, že Slováci si 
myslia, že u Čechov je takmer všetko lepšie, ok-
rem hokeja, no s hokejom je to tak isto po kaž-
dej prehre na majstrovstvách sveta. ale už aj my 
sme ich raz, alebo dva razy porazili. Myslím si, 
že slovenská zahraničná politika je lepšia ako 
česká, pretože je vyváženejšia medzi výcho-
dom a Západom.

maRíNa: Pozdravujem Vás. Nemohli by ste pove-
dať svoju mienku, ktorá sa týka negatívneho vzťahu 
k Rusku u krajín ako sú Poľsko a Česká republika? 
Prečo sa v tlači týchto krajín stále objavuje hystéria, 
ktorá hovorí o imperiálnych ambíciách Ruska, ener-
getických vojnách“, potrebách ospravedlnenia sa za 
minulosť?
J.Č.: drahá marína, negatívny obraz Ruska u po-
liakov je spojený, ako vieme, v dôsledku vojen, 
ktoré viedli medzi sebou. obyčajní Česi nemajú 
negatívny vzťah k Rusku. To je pravda, že v čes-
kej tlači prevládajú negatívne články voči Rus-
ku, ale ja to dávam do súvislosti s nekompeten-
tnosťou českých novinárov.

aNdReJ p.: Pozdravujem Vás, Ján. 1. Odpovedzte 
prosím, či po vstupe Slovenska do EÚ, zostali ešte 
vo vlastných rukách slovenského národa priemysel-
né podniky (súkromné, štátne), finančné podniky 
a masovokomunikačné prostriedky. 2 Podľa Vášho 
názoru, čo čaká EÚ ak sa bude ďalej rozširovať, vy-
chádzajúc z politickej konjunktúry? Ďakujem.
J.Č: drahý andrej, najväčšie priemyselné pod-
niky sa nachádzajú v podstate v zahraničných 
rukách, veľké banky, okrem Národnej banky 
Slovenska, veľké denníky, v podstate sú tiež 
v zahraničných rukách, tak isto ako televízne 
stanice. v slovenských rukách sú len dva štát-
ne televízne kanály a rozhlas. taký stav bol 
spôsobený tým, že slovenské fabriky, banky 
a masovokomunikačné prostriedky sa ukáza-
li neschopné konkurencie bez zahraničných in-
vestícií. Z časti nesie na tom vinu aj zlá politi-
ka slovenskej vlády. Ako vidíte, je príhodný čas 
na to, aby niektoré veľké priemyselné podniky, 
banky a masovokomunikačné prostriedky ovlá-
dol ruský kapitál.
európska únia dokázala vytvoriť zaujímavý mo-
del integrácie. Záujem o členstvo v eÚ, ako je 
mi známe, prejavujú aj také krajiny, ako Ukra-
jina, arménsko a gruzínsko. keď sa zmení po-
litická konjunktúra, eÚ sa prestane rozširovať, 
alebo zmení model svojej vnútornej organizova-
nosti. No v blízkej budúcnosti sa tak nestane.

dmiTRiJ: Pozdravujem. Povedzte, existuje u vás 
nostalgia za komunistickým systémom (ale čestne)?
J.Č.: Sú u nás ľudia, ktorí, napríklad v besedách 
v rozhlase, radi spomínajú na to, že v komunis-
tickom systéme stálo mlieko 2 koruny. Teraz 
stojí 25 slovenských korún. ale komunistická 
strana sa len raz sa dostala do parlamentu, keď 
získala 5 percent hlasov. v posledných voľbách 
sa už do parlamentu nedostala.

KoK: Ako veľmi sa podobajú na seba slovenský 
a ruský jazyk? Ľahko je Rusovi porozumieť sloven-
ský jazyk vo všednom živote?
J.Č.: Na túto otázku by najlepšie vedeli odpove-
dať ruskí turisti, ktorí prichádzajú do vysokých 
Tatier na lyžovačku. chválabohu, už po dvoch 
dňoch by vám povedali, že ruský a slovenský ja-
zyk sú si veľmi podobné, možno by vám to po-
vedali už po slovensky.

SoRgoN: Nie je tajomstvom, že politická a eko-
nomická sféra sú úzko zviazané. Mnohé národy vý-

chodnej Európy obetujú svoje ekonomické vzťahy 
s Ruskom za výhody politickej konjunktúry. Nie pre 
všetkých to však prináša dividendy. Povedzte, pria-
teľské zameranie slovenskej spoločnosti pomáha 
našim krajinám rozvíjať vzájomne výhodné partner-
stvo v ekonomike? Ak áno, tak v akých oblastiach, 
ak nie, tak pre aké príčiny a ako to možno zmeniť? 
A ako je to u vás s turizmom? Chcem prísť.
J.Č.: väčšina krajín bývalej východnej európy 
vstúpila do európskej únie, pretože eÚ dokázala 
vypracovať zaujímavý model integrácie. politic-
ká konjunktúra bola vytvorená ako výraz vďaky 
záujmy týchto krajín k členstvu v eÚ. Členstvo v  
eÚ neprekáža priateľským vzťahom s Ruskom. 
Slovensko je toho príkladom. Ruský kapitál má 
silné pozície v slovenskom drevospracujúcom 
priemysle ja sám som v kurátorskom výbore 
súkromnej vysokej školy v Bratislave, založe-
nej na ruskom kapitáli. Na Slovensko prichádza 
množstvo ruských turistov, zvlášť cez zimu, na 
lyžovačku a sú v slovenských turistických cen-
trách veľmi populárni. Je dobré, že chcete prísť 
na Slovensko, prajem vám všetko dobré.

dmiTRiJ koNovaLov: Dobrý deň. Porozprávajte, 
prosím, dvomi vetami o slovenských masovokomu-
nikačných prostriedkoch. Kto je majiteľom veľkých 
televíznych kanálov a rozhlasov, novín, týždenníkov? 
Aké nedostatky by ste chceli opraviť v slovenských 
masovokomunikačných prostriedkoch? Produkciou 
akého národného výrobku sa hrdia Slováci? Pove-
dzte, prosím, adresu webovej stránky, ktorá by mi 
pomohla pripraviť turistickú cestu na Slovensko.
J.Č.: drahý dmitrij, ak krátko, tak najväčšie no-
viny patria súkromným firmám z Nemecka, naj-
väčšie televízne stanice – súkromným firmám 
z USa, súkromných rádií je viac, tie sa nachá-
dzajú vo veľkej väčšine v rukách slovenských 
investorov. Slovenská štátna televízia má dva 
kanály a čo sa týka nedostatkov v slovenských 
médiách, na to by nestačila objemom ani strán-
ka inoCMi Slovensko dnes vyrába najviac auto-
mobilov na jedného obyvateľa. pravda, nie sú to 
slovenské firmy, ale produkcia firiem volkswa-
gen, peugeot a kia, ktoré postavili na Slovensku 
veľké závody.. Slovensko ešte nikdy nevytvára-
lo toľko národnej produkcie. Turistickú informá-
ciu o Slovensku nájdete na stránke http://www.
sacr.sk/ dám vám svoj tip na návštevu Sloven-
ska. Na Slovensku optimálne stretávajú sa prí-
rodné krásy a stará kultúra, napríklad pamiat-
ky gotiky v košiciach, Levoči, Banskej štiavnici, 
bratislave.

ANAtolij: Z Vašich prác, ktoré sa mi podarilo pre-
čítať, vzniká dojem, že vy pozeráte na SVET z pozí-
cie veľmi veľkého počtu Rusov. U zahraničného au-
tora je to ojedinelosť, ak nežil v Rusku veľmi dlho 
a aj vtedy je to ojedinelosť. Ako často navštevuje-
te Rusko a ako sa vám podarilo tak vniknúť do náš-
ho myslenia?
J.Č.: drahý anatolij, môj najdlhší pobyt v Rusku 
– to boli tri týždne v roku 2005. v priemere nav-
števujem Rusko dva razy do roka na 3- 5 dní na 
rôzne konferencie. vzťah k Rusku sa u mňa vy-
tvoril na základe stretnutí s Rusmi a na základe 
štúdií svetovej histórie a politiky.

pieTaRi.peTeRBURg: Mám len jednu otázku: Čím 
sa Vám nepáčilo Československo? Prečo ste sa roz-
delili? Počas pobytu v Amerike, keď sa rúcali hrani-
ce vo východnej Európe, sledoval som na NBC roz-
hovor s bratmi Šťastnými jeden z nich (nepamätám 
si jeho meno) povedal: Podľa mňa robíme veľkú chy-
bu. Myslíte si to tiež?
J.Č.: v Československu žili dva národy – Slová-
ci a Česi. každému národu sa najlepšie žije vo 
vlastnom štáte, zvlášť ak situácia v oblasti bez-
pečnosti ho nenúti žiť v jednom štáte s druhým 
národom. Prečo sa ukrajina alebo bielorusko 
oddelili od Ruska? Bratia šťastní boli vždy prívr-
žencami nezávislosti Slovenska a preto si ne-
myslím, že by ktorýkoľvek z nich pochyboval 
o rozdelení Československa

peTeR: Slovensko vyhlásilo svoju nezávislosť Dnes je 
jasné, že vymenilo „gazdu“ (EÚ a USA a všetko je to 
NATO) vplyvom idey globalizácie a preto, lebo vo sve-
te je všetko podelené medzi silnými sveta, a treba po-
liticky sa vyjadriť „pod“ kým ísť ďalej. Otvorená otázka 
nie je spojená s tým, že treba nenávidieť Slovensko, 
ale s tým, že malé krajiny reálne nemôžu vplývať na 
svetový poriadok. Povedzte, vidíte reálnosť progresu 
(politického, ekonomického a vojensko- strategické-
ho) vo svete a v EÚ pre Slovensko, bez Ruska a v čom 
konkrétne sa to môže odraziť? Ak s Ruskom (znova 
konkrétne), v čom sa to môže odraziť pre Slovensko, 
EÚ a svet? S úctou.

J.Č.: drahý peter, vaša otáz-
ka je veľmi široká, odpoviem 
krátko. eÚ nepredstavuje vo-
jenskú hrozbu pre Rusko. 
NaTo – to je zbraň USa, aby 
sa miešala do európskej po-
litiky. ale rôznorodosť názo-
rov medzi európskymi štátmi 
(Nemecko, predtým Francúz-
sko, Taliansko) a USa, čo sa 
týka operácií NAto sa prehl-
bujú. Rozšírením NaTo na vý-
chod USa porušili sľub, ktorý 
dali M. Gorbačovovi v rozho-
voroch o ukončení „studenej 
vojny“. politika, ktorá vytesňu-
je Rusko z európy na východ 
a ktorú robia USa, škodí eu-
rópe. inými slovami, bez Rus-
ka progres vo svete nebude. 
S Ruskom bude európa vo 
väčšej bezpečnosti, dostane 
ekonomické zdroje – surovi-
ny, priemyselný a vedecký 
objem a kultúrne sa obohatí. 
mne osobitne sa páčia ruské 
romance.

MiCHAil: Vážený pán Čarno-
gurský! Ďakujem veľmi za to, že ste prišli k nám na 
InoCMI, adekvátni žurnalisti a spoločenskí dejatelia 
tu nebývajú často. Moje otázky: ako Slovensko vidí 
svoju budúcnosť? Každá krajina sa musí prepraco-
vávať k nejakému „ideálnemu cieľu“. Existujú u Slo-
vákov myšlienky spojiť sa s Čechmi, Maďarmi? Stať 
sa hlavou Východoeurópskeho impéria? Alebo vás 
uspokojuje všetko tak, ako je to teraz? V posledných 
voľbách do parlamentu silno vyskočila Slovenská 
národná strana, ostatní demokrati akosi pochudli. 
Čím to objasňujete? Je to nejaká tendencia v slo-
venskej spoločnosti? Ďakujem za odpovede. Pokra-
čujte v písaní článkov, Vaša analytika je dobrá.
J.Č.: drahý michail, skúsim odpovedať v mene 
Slovenska. Slovensko vidí svoju budúcnosť 
v európskej únii. Niet príčin spájať sa s Čech-
mi či Maďarmi, lebo to by sme len stratili hla-
sy v európskych inštitútoch, napríklad počet po-
slancov v európskom parlamente. v eÚ existuje 
pozitívna diskriminácia v prospech malých. Prvý 
raz sa stretávam s návrhom na to, aby sa Slo-
vensko stalo hlavou východoeurópskeho impé-
ria. Slováci by neboli proti, keby rátali s tým, že 
takú pozíciu im zabezpečia Rusi.
V posledných voľbách Slovenská národná stra-
na získala najlepší výsledok, ale predtým nebo-
la štyri roky v parlamente, pretože nezískala 5 
percent. tento výsledok bol dosiahnutý aj s po-
mocou Sergeja chelemendika, ktorý viedol vo-
lebnú kampaň. Slovenská národná strana nikdy 
nebola dominujúcou stranou na slovenskej po-
litickej scéne.

ANNA: Pozdravujem Vás, pán Čarnogurský, ďaku-
jem, že ste sa rozhodli odpovedať na otázky InoCMI. 
V súčasnosti sa v Srbsku otvára tragédia, od Srbov 
oddeľujú časť ich územia. Ako sa Vy a ďalší Slová-
ci staviate k situácii v Srbsku? A ešte zostalo niečo 
ešte z „ideí“ slovanského bratstva na Slovensku?
J.Č.: Drahá Anna, ja som na strane Srbov. Asi 
pred rokom slovenský parlament prijal rezolú-
ciu, vyzývajúce vládu Slovenska k tomu, aby vo 
svojej politike priznávalo legitímne práva Srbov. 
Slovenskí vojaci z kFoR chránia pamätník bitky 
na Kosovom poli. idea slovanskej vzájomnos-
ti na Slovensku existuje, a chvalabohu, je živ-
šia ako v mnohých iných slovanských krajinách. 
problém slovanstva vidím v tom, že nedokázalo 
vytvoriť zaujímavú a praktickú ideu spolupráce 
slovanských národov.

aNdReJ: Vážený Ján! Slovensko je moja milovaná 
krajina. Odovzdajte všetkým môj pozdrav. Nijakí NA-
TOvci Slovensko či Rusko nenapadnú. Za podporu 
Kosova a nepriznanie albánskych separatistov ďaku-
jem. My všetci vieme, všetci rozumieme a dobré ne-
zabúdame. Veľmi by som chcel, aby nás Slovensko 
ochraňovalo v džungli európskej politiky.
J.Č.: drahý andrej, ďakujem vám za dobrý vzťah 
k Slovensku. ak by NaTo napadlo Rusko, utr-
pelo by porážku. v takom prípade by slovenskí 
vojaci prešli na stranu protivníka, ako to robili 
v obidvoch vojnách. Slovensko vás bude ochra-
ňovať v džungli európskej politiky, nebojte sa.

MAxiM: Dobrý deň, pán Čarnogurský. Viete mi po-
vedať obchodný obrat tovaru Slovenska s EÚ, veľký-
mi krajinami EÚ a Ruskom? Ako vy osobne a väčši-
na Slovákov hodnotíte expanziu ruského kapitálu do 

krajín Západnej a Východnej Európy? Vytvára tento 
proces pocit nebezpečenstva u Slovákov?
J.Č.: drahý maxim, najväčším obchodným par-
tnerom Slovenska je eÚ a v rámci eÚ – Nemec-
ko a Rakúsko. presné čísla neviem. v sloven-
ských masovokomunikačných prostriedkoch 
som nepostrehol nijaké protichodné názory na 
expanziu ruského kapitálu na Západ. U obyčaj-
ných Slovákov vo všeobecnosti niet nijakého 
pocitu nebezpečenstva, čo sa týka ekonomic-
kej expanzie Ruska na Západ.

NAtáliA: Dobrý deň! Existuje celý rad príznakov 
toho, že svet sa ocitol na pokraji novej svetovej voj-
ny. Ide predovšetkým o správanie sa USA. Veď to, 
čo táto krajina robí vo svete, dávno by sa malo na-
zývať slovom „fašizmus“. Nedeje sa tak, ale všetci 
vravia len o „niektorých chybách najváženejšej de-
mokratickej mocnosti“. To isté však bolo pred II. 
svetovou vojnou. Informačné bombardovanie „oran-
žové revolúcie“ a terajšie metódy USA dávno prevý-
šili doktora Goebellsa. Aké východisko vidíte z tej-
to situácie?
J.Č.: drahá Natália, v časopise Foreign affairs 
v marci a apríli 2006 bol článok o raste ame-
rického jadrového potenciálu, ktorý za niekoľko 
rokov dovolí USa naniesť na Rusko prvý úder. 
ale netreba dramatizovať situáciu. myslím si, že 
sa netreba báť a treba od začiatku rozvíjať rus-
kú ekonomiku, ruskú kultúru a ruskú armádu. 
verím, že sa to Rusku podarí.

GeNNADij: Dobrý deň, vážený pán Jan Čarnogur-
ský, chcel by som vedieť viac o stranách na Sloven-
sku. A tiež aj to, čo Vás spája s pánom Dzurindom, 
amerikanofilom a rusofobom? Prečo ste odišli z po-
litiky? Viete niečo o výstavbe pravoslávneho chrámu 
v Bratislave? S úctou k Vám i k Slovákom. 
J.Č.: drahý gennadij, v súčasnosti najsilnej-
šou politickou stranou na Slovensku je strana 
SmeR, ktorá má sociálnodemokratickú orien-
táciu. Jej šéf Robert Fico je predsedom vlády. 
v parlamente je aj pravá strana bývalého pre-
miéra mikuláša dzurindu, Slovenská národná 
strana a strana maďarskej menšiny, strana bý-
valého premiéra vladimíra mečiara a kresťan-
sko demokratické hnutie (strana, ktorú som vy-
tvoril a desať rokov viedol). Rozprávať o týchto 
stranách viac, na to niet miesta, mikuláša dzu-
rindu poznám, pretože zo začiatku bol mojím 
zástupcom v kresťansko demokratickom hnu-
tí (kdH). možno je amerikanofil, ale nie je ru-
sofob. počas návštevy prezidenta putina v Bra-
tislave hovoril s ním po rusky. Z politiky som 
odišiel, pretože som nemal dostatočnú pod-
poru vo vlastnej strane. a tiež aj preto, že som 
nebol prívržencom vstupu Slovenska do NaTo 
a iné veci.. v r 1999 ako minister spravodlivos-
ti som hlasoval proti tomu, aby mohli lietadla 
NaTo prelietať nad Slovenskom a bombardo-
vať Juhosláviu. pokiaľ viem, výstavba pravo-
slávneho chrámu v bratislave je pozastavená, 
pretože pravoslávna cirkev nemá peniaze na 
dostavbu.

Publikované na webovej stránke www.inosmi.ru, 	
4. apríla 2008, 16:23

Pripravil: dUšaN koNČek
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juDr. ján ČaRNogURSký, advokát, politológ, bývaly predseda kdH a exminister spravodlivosti SR:

Ak nAto napadne Rusko, utrpí porážku
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Olympijská pohodeň za účasti športovcov a čínskych ochrankárov stále 
beží svetom. 

je to normálne?
Christiano Ronaldo (23) hrá za Man-
chester United a zarába za týždeň 
155 000 eur. Má ich sľúbené do 
roku 2012 a nie je na predaj. Čo 
však už na tomto svete peniaze ne-
prekonali. Real Madrid ponúkol An-
gličanom odstupné za tohoto hráča 
vo výške 125 miliónov eur!! Tým sa 
to však máli a uvažujú nad odpove-
ďou, hoci ponuka je o viac než sto 
percent vyššia, než doteraz najdrah-
ší prestup vôbec. Z. Zidane prestúpil 
z Juventusu do Realu za 76 miliónov 
eur a Luis Figu do toho istého klu-
bu z Barcelony za 60 miliónov. Ďal-
šie najdrahšie prestupy sveta sa po-
hybujú medzi 55 až 42 miliónmi eur 
a kluby ich zaplatili za Crespa, Buffo-
na, Ševčenka, Mendietu, Gerdinan-
da, Ronalda, Vieriho a Verona. Sú to 
premrštené sumy, ale majitelia klu-
bov veria, že hráči zvýšia ich popu-
laritu a na seba si zarobia. 

Dakar má náhradu
Motocyklové preteky Dakar minu-
lý rok zrušili pre nebezpečenstvo 
zo strany teroristov. Hľadala sa, a aj 
našla náhrada. Bude mať dokonca 
dve série. Prvá sa práve začala v Bu-
dapešti a týždenné podujatie pove-
die Maďarskom a Rumunskom. Má 
sedem etáp, dĺžku 2600 km a 1100 
km rýchlostných skúšok prevažne 
po pieskovom aj kamenistom povr-
chu. Štartovať bude aj slovenský jaz-
dec Jaroslav Katriňák, člen Environ 
Servis Moto Teamu. Jeho patrónom 
je Slovnaft Bratislava. Dakarská sé-
ria otvára medzinárodnú sezónu mo-
tocyklistov. Jej pokračovaním bude v 
septembri druhá časť na území Špa-
nielska a Portugalska. Iná spoloč-
nosť pripravuje aj Rely Transkonti-
nentále, na ktorej by sa naši jazdci, 
aspoň dvaja, chceli zúčastniť. Uvi-
díme, či to k spokojnosti Dakar na-
hradí. 

hejková stále žiari
Natália Hejková, známa basketbalová 
trénerka žien, ktorú pred rokmi vypo-
klonkovali z Ružomberka, stále žiari 
aj v zahraničí. Ako je známe, s Ru-
žomberkom získala v rokoch 1999 
a 2000 dva euroligové tituly. Rôč-
ky pribudli, no ona stále pokraču-
je v zbieraní pohárov. So Spartakom 
Moskovská oblasť vybojovala práve 
už druhý titul v Európskej lige za se-
bou, keď jej družstvo vyhralo v Brne 
nad hráčkami Sika Brno 75:60. Je 
to iba potvrdenie kvalít našej tréner-
ky, aj keď treba vedieť, že má vo svo-
jom terajšom klube výborné, najmä 
finančné podmienky. Hneď po trium-
fe myslela aj s družstvom na získanie 
titulu majsteriek Ruska. O popularite 
Hejkovej na Slovensku svedčí aj sku-
točnosť, že do Brna ju prišli povzbu-
diť aj desiatky priaznivcov z Ružom-
berka a iných miest.

K. Beck stále odmieta
Naši tenisti len nedávno vyhrali v DC 
v Bratislave nad Gruzínskom 4:1. 
Priaznivci si iste všimli, že nenastú-
pil Karol Beck (25), ktorý by normál-
ne mal v družstve miesto, no on, aj 
písomne, odmietol. Je známe, že po 
zápase s Argentínou roku 2005 mal 
zastavenú činnosť pre doping. Dote-
raz sa s tým nezmieril a podmieňu-
je svoju účasť v reprezentácii vyšet-
rením jeho prípadu po tomto zápase, 
pretože sa cíti byť nevinný. Vyjadril aj 
nedôveru vo vedenie tenisového zvä-
zu, lebo sa domnieva, že práve pred 
zápasom s Argentínou mu niekto dá-
val bez jeho vedomia zakázané látky 
do nápojov. Stále cíti krivdu, no ne-
domnievame sa, že je to z jeho stra-
ny správny návrh na riešenie. Trest si 
„odsedel“, dostáva sa do dobrej for-
my a preto je aj na jeho škodu, keď 
nehrá. Aj zväz by však mohol priložiť 
ruku k zmiereniu.

Stranu pripravil	igoR mRÁZ

O Z V e n y

Cesta olympijskej pochodne sa ani 
po protestoch neskončí, ba ani nek-
ráti, budú ju ešte lepšie strážiť a brá-
niť. Šéf MOV Jacques Rogge to vy-
svetlil jasne: „Politický tlak na Peking 
pre Tibet je čiara, ktorú šport nesmie 
prekročiť. Politika musí byť od Hier 
oddelená. Niet pochybností, že sú-
časná situácia je kríza, olympizmus 
však v histórii prečkal už aj omno-
ho väčšie krízy.“ MOV nehodlá meniť 
či krátiť ani trasu pochodne. Nedajú 
jej dokonca ani stop v nasledujúcom 
období, možno ju iba skrátia z gigan-
tizmu na normalitu. Terajšiu čínsku 
Cestu harmónie nikto neuhasí.
Pravda, pri súčasných právach kaž-
dého, môže si názory na šport, olym-
piády či na politiku robiť každý sám. 
Smutným konštatovaním však ostá-
va, že idey športu a olympiád zatiaľ 
nechápu ani mnohí politici. Poukazo-

vať totiž na čínsku politiku proti Tibe-
tu a útočiť na OH, je pomýlené. No 
napriek tomu už oznámil aj generál-
ny tajomník OSN Pan Ki Mun, že na 
úvodný ceremoniál v auguste neprí-
de. Rovnako aj nemecká kancelárka 
Angela Merkelová, britský predseda 
vlády Gordon Brown, poľský premiér 
Donald Tusk, český prezident Václav 
Klaus... Európsky parlament dokon-
ca odporučil rezolúciou, aby všetci 
európski lídri olympiádu bojkotovali. 
To rozhodne vojde do histórie, ako 
veľké nepochopenie športu a jeho 
cieľov, ba aj ako miešanie sa do vnú-
torných záležitostí veľkej Číny. 
Buďme spokojní, náš predseda vlá-
dy Robert Fico označil už dávnejšie 
bojkot za úplný nezmysel, tak sa vy-
jadrili aj všetky národné olympijské 
výbory sveta, lebo aj športovci už 
majú z bojkotu OH v Moskve i Los 

Angeles svoje skúsenosti. Náš prezi-
dent Ivan Gašparovič, bývalý športo-
vý funkcionár a ešte aj teraz športo-
vec, do Pekingu pôjde a rád by videl 
už otvárací ceremoniál. 
Aj všetci slovenskí športovci, ktorí 
si účasť v Pekingu vybojovali, sa te-
šia na svoje štarty. Neozval sa za-
tiaľ nijaký protestný hlas. Múdrejší a 
svet ovládajúci ľudia už pri prideľova-
ní usporiadateľstva vedeli, čo robia. 
Mali na mysli pootvoriť polotajomné 
dvierka čínskeho života, najväčšieho 
štátu na svete, aby sa skôr a pomer-
ne najjednoduchším spôsobom do-
stali k tým tajomstvám. A Číne aby 
ukázali prvky života sveta na iných 
kontinentoch, aby im priblížili de-
mokraciu a prispeli tak ku globalizá-
cii sveta. Celkom jasne aj obchodu. 
Tak ako prospel šport pri otváraní sa 
svetu v Rusku, ale aj v Amerike, rov-
nako v Austrálii aj v iných oblastiach, 
tak otvorí aj Čínu, zblíži národy, mlá-
dež a svojím spôsobom aj politiku. 
Je iba poľutovaniahodné, že každý 
takto nerozmýšľa. Mravce chcú pre 
svoje pomýlené názory ublížiť slono-
vi. Sú smiešne a vopred odsúdené 
k prehre. Veď ani pochodeň nepatrí 
Číne, ale Medzinárodnému olympij-
skému výboru, tak prečo ju zneuží-
vať? Jej zrušenie by znamenalo ústu-
pok pred násilím. Tomu, rovnako ako 
terorizmu, ktorý sa už tiež „prihlásil o 
slovo,“ sa treba postaviť.

medzinárodný olympijský výbor nechce miešať oH s politikou

Protesty oheň nezničia
olympijské hnutie bolo a je pyšné na svoju fakľu, ktorá už de-
saťročia, od roku 1936, putuje vždy z gréckej olympie do dejis-
ka zimných či letných Hier. Napriek tomu, že tento rok sa dostal 
oheň do víru protestných demonštrácií. Nie kvôli pekným olym-
pijským myšlienkam, ale súčasná bezbrehá demokracia nahrala 
rôznym živlom, rebelom, chuligánom a nespokojencom, aby sa 
pokúšali znepríjemňovať jeho rekordne dlhú cestu 137 000 kilo-
metrov takmer po celom svete. pomýlili si totiž jablká s hruška-
mi a svoju nespokojnosť, najmä politickú, by radi riešili na vlnách 
najpopulárnejšieho športového i spoločenského sviatku, na úkor 
tohtoročných Letných olympijských hier v pekingu. Na viacerých 
miestach rušia jeho 130-dňovú púť, chceli by oheň natrvalo zaha-
siť, no to sa im nepodarí.

Nikto nebude zrejme protirečiť, že prvé týž-
dne apríla patrili hokeju. Neholiaci sa hráči 
našej extraligy pripravili divákom v závereč-
nej časti množstvo zážitkov. Najpotešiteľ-
nejšie z toho bolo, že sa neradovali iba víťa-
zi, ale prinajmenej pätica našich najlepších 
mužstiev. Neplatilo teda, že víťaz berie všet-
ko, brali a radovali sa aj ostatní. Hráči, re-
alizačné tímy na čele s trénermi, no najmä 
priaznivci. Bolo to pekné ukončenie roční-
ka, kým sa mužstvá poskladali do poradia a 
mohli sme určiť, kde je teraz hokejová baš-
ta Slovenska. Radosť prišla najmä do Brati-
slavy, ale aj do košíc, Skalice, Trenčína, ba 
aj do Martina, kde prichádzali diváci do varu. 
Trochu porozmýšlať o zlepšení budú musieť 
vo Zvolene, poprade, Žiline, kežmarku, Nitre 
a v Lipt. mikuláši. Nič to však nemení na sku-
točnosti, že ročník 2007-2008 bol vydarený, 
zaujímavý, dramatický i kvalitný. 
HC Slovan Bratislava obhájil titul a posadil sa na 
trón už siedmy raz. Trenčín a Košice okúsili túto 
slasť trikrát a raz všetkým zobrala vavríny Žilina. 
Mužstvo Zdena Cígera a Miroslava Miklošovi-
ča splnilo všetky tri ciele, ktoré si vytýčilo. Jasne 
vyhralo základnú časť ligy, dobre reprezentova-

lo v Pohári majstrov a doma obhájilo titul majstra. 
Môžeme teda napísať, že titul získalo zaslúžene a 
ten sa dostal do najpovolanejších rúk. Kto súbo-
je sledoval, môže si urobiť rebríček hodnôt, ktoré 
k prvenstvu pomáhali. Slovan mal dobrú tréner-
skú dvojicu, na čele s neobyčajne skúseným Cí-
gerom a neobyčajným človekom, líšiacim sa od 
mnohých trénerov. Pozerá sa na hokej ináč než 
jeho kolegovia, má k hráčom inakší prístup, ne-
stavia náročnú hru nad život, máločo ho vyvedie z 
miery. Aj to zavážilo a azda v prvom rade. 
Slovan mal kompaktnú obranu na čele s branká-
rom Hovim a viac skúsených útočníkov než sú-
peri. Kolektív sa dostal práve v play off do najlep-
šej formy. Aj keď sa v závere s Košicami hralo na 
sedem zápasov, nemožno hovoriť o náhode. Veď 
Slovan viedol na zápasy tri nula, no nedopustil, 
aby sa zrodila senzácia a aby nevyhral. Bolo totiž 
treba prihliadať aj na silu súpera.
Hc košice totiž tiež nesklamal. Hráči získali 
už piatu striebornú medailu, no tentoraz boli 
po roku 1999, keď vyhrali nad Slovanom 3:1, 
veľmi blízko k titulu. všeobecná mienka znie, 
že košice hrali krajšie než Slovan, ale kombi-
nácie a technika nestačili na azda väčšie srd-
ce a taktické umenie Bratislavčanov. výcho-

doslovenský hokej však oslavoval striebro 
zaslúžene. Hráčov vítali priaznivci už v noci 
po zápase a potom ich prišlo viac než 3000 
do Steel arény aj popoludní, aby zatlieskali 
svojim miláčikom i trénerovi Rostislavovi Ča-
dovi. Podobne to bolo aj v bronzovej Skalici, 
kde kolektív okolo Žigmunda pállfyho pob-
láznili nielen toto mesto, ale celé Slovensko. 
Záhoráci na čele s trénerom petrom oremu-
som prehrali s košicami iba 3:4 a v rozho-
dujúcom zápase vonku viedli 2:0. oslavy boli 
tiež dôstojné zaslúžené.
Obaja finalisti ligy, Slovan i HC Košice budú re-
prezentovať Slovensko v pripravovanej Lige maj-
strov 2008-2009, ktorá odštartuje v októbri. 
Hrať sa bude v štyroch trojčlenných skupinách, 
víťazi postúpia. Slovan ako víťaz ligy postúpil 
priamo do hlavnej súťaže, Košice budú ešte hrať 
v septembri v kvalifikácii. Súpermi budú SC Bern 
a Norimberg Ice Tigers. Nezabudnime pripome-
núť, že 1. hokejovú ligu vyhral doma po deviatich 
rokoch HC Banská Bystrica, keď vo finále pre-
konal HK Spišská Nová Ves 4:1 na zápasy. Ví-
ťazov viedol tréner Miroslav Chudý a mužstvo sa 
už teší na nový ročník extraligy, ktorú si zaslúže-
ne vybojovalo. 

Nie že by priaznivci tenisu neverili, že 
slovenské družstvo, aj keď v novom 
zložení, neprekoná v Davis Cupe Gru-
zínsko, no čakali, akým spôsobom to 
naši hráči zvládnu. Zvíťazili 4:1, hrou 
potešili a postúpili do súboja o účasť 
v najvyššej svetovej skupine pre rok 
2009. O postup medzi 16 najlepších 
tímov sveta budú hrať 19.-21. sep-
termbra tohto roku so Srbskom. Lukáš 

Lacko síce prvý zápas s Labadzem po 
veľkej dráme v závere prehral 2:3, no 
potom už naši iba pripisovali body. 
Po zranení vyhral Dominik Hrbatý jas-
ne nad Itonišvilim 3:0, dvojica Michal 
Mertiňák s Filipom Polášekom preko-
nala dvojicu Itonišvili, Labadze 3:0, 
Lacko Itonišviliho tiež 3:0 a keď už 
bolo rozhodnuté, Filip Polášek dokon-
čil súboj na dva sety s Osadzem jas-
ne 2:0. Kapitán M. Mečíř si pochva-
ľoval najmä dvojicu vo štvorhre, kde 
hral s Mertiňákom po prvý raz Polášek 
a tréner ho ohodnotil ako ostrieľaného 
borca. Zrodil sa teda nový mužský pár, 
ktorý je prísľubom do budúcnosti. 
Tenis ako jeden z najúspešnejších slo-
venských športov, prekvapil aj na inom 
poli. Iba 18-ročná Dominika Cibulko-
vá, zverenka trénera Vl. Pláteníka sa 
dostala na turnaji WTA Tour v ame-
rickom Amelia Island až do finále a to 
je jej najväčší životný úspech. Upútal 
aj spôsob, akým sa k nemu dostala. 
Zohrala totiž šesť výborných zápasov 

s poprednými svetovými hráčkami. Vy-
hrala nad Ruskou Rodionovovou 2:0, 
nad Bieloruskou Azarenkovou 2:1, 
Ruskou Čakvetadzeovou 2:1, Fran-
cúzskou Mauresmovou 2:0, jej krajan-
kou Cornetovou 2:1 a až vo finále pre-
hrala s nasadenou jedničkou Ruskou 
Šarapovovou 0:2 po dobrom zápase 
a prvom dramatickom sete. Tri hráčky 
z plejády prekonaných boli nasadené 
na 14., 2., a 11. mieste. Aj to zaváži-
lo pri posune našej reprezentantky na 
29. miesto svetového rebríčka. Splnil 
sa jej zatiaľ najväčší sen.
V Bratislave budú hrať naše tenist-
ky 26.-27. apríla o II. svetovú skupi-
nu Pohára federácie na rok 2009 pro-
ti Uzbekistanu. Cibulková sa predstaví 
aj domácemu publiku. Potešujúca je 
aj správa, že účasť prisľúbila kapitáno-
vi Mojmírovi Mihalovi aj Daniela Hantu-
chová. Spolu s Janettou Husárovou a 
Magdou Rybárikovou budú naše diev-
čatá favoritkami a iste pripravia našim 
divákom ďalšie pekné tenisové chvíle.

doping je nezničiteľný
Keď ide o doping, čiže zakázané podporné prostriedky pri športe, vzpierači 
sú vždy prichytení, alebo aspoň podozriví. Ako aj nedávno. Iba tak náhodne 
si pred majstrovstvami Európy kontrolná skupina posvietila na gréckych re-
prezentantov, chystajúcich sa na ME. Až jedenásť z nich malo pozitívny ná-
lez! Vo vzorkách sa našla všetká možná a zakázaná špina. Iba dvaja z tré-
nujúcich boli čistí. Gréci sa ani nebránili, neprotestovali, priznali svoju vinu. 
Šéftréner sa hneď vzdal a prvé kroky začala podnikať polícia, vláda i prokura-
túra. Nič samozrejme nenašli, no predsa sa našiel jeden vinný, majiteľ určitej 
firmy, ktorý sa priznal, že objednal nejaké podporné látky až z čínskych labo-
ratórií. Podozriví športovci vypovedali a ozval sa aj šéftréner Christov Iacovou. 
Vraj borci dostali výživový doplnok z chybnej výrobnej série, ktorá obsahova-
la zakázané látky. Nuž, ďalšia detská výhovorka, zodpovední sú Čínania. Do-
konca majú aj akýsi papier, kde to za Šanghaja priznávajú. Zrejme tým však 
nikoho neodmäkčia a svojich osem miest pre pekingskú olympiádu budú mu-
sieť uvoľniť ďalším neprichyteným vzpieračom z iných štátov. Zo vzpieračskej 
veľmoci sa zrazu stane nedôveryhodná bublina. Gréci môžu po dôkladnom 
vyšetrení dostať aj exemplárny trest, ak pravda nepríde k ďalším prehmatom 
a napr. čínska firma za úplatok nezoberie celú vinu na seba. Aj z tohto prípa-
du vidieť, aké hlboké a silné korene má doping, takmer nezničiteľné. A to je 
pre šport veľké nebezpečenstvo.  	

náš džudista ide do Pekingu
kandidáti na oH v pekingu majú v niektorých športoch stále možnosť 
kvalifikovať sa. minulý týždeň sa to nepodarilo nášmu najlepšiemu bo-
xerovi, 28-ročnému členovi Bc dubnica n.v. Rudolfovi didimu, ktorý 
prepásol poslednú možnosť. prehral v hmotnosti do 54 kg s Talianom 
v. parrinelom 8:17 a vypadol. ostal však na mieste náhradníka. Rovna-
ko si miestenku nevybojoval náš strieborný džudista a medailista, keď 
na me v Lisabone Jozef krnáč prehral na ippon v hmotnosti do 66 kg. 
iný je prípad krnáčovho kolegu Zoltána pálkovácsa z dukly Banská 
Bystrica. Ten síce v hmotnosti do 100 kg tiež vypadol už v 1. kole so 
Zilinkasom z Litvy, no priklonilo sa k nemu šťastie. Nepredstihol ho to-
tiž ani jeden zo súperov, ktorí o oH bojovali a tak náš borec, hoci skon-
čil až deviaty, ostal v hre a miestenku dostal. Naše džudo tak bude 
mať predsa v pekingu zastúpenie. konkurovali mu štyria kandidáti na 
miestenku, no neuspeli a nepredstihli ho. išlo o Rumuna Brata, Ukra-
jinca Bubona, Bielorusa Biadulina a Rakúšana Birkfellnera. premoži-
teľ pálkovácsa Zilinkas mohol tiež získať miestenku, no bol by musel 
skončiť na bronzovej priečke a to nedosiahol. Taký je šport, vždy tre-
ba mať aj kúsok šťastia. Niekto ho má, alebo ho privolá, od iného sa 
zhodou okolností odvráti a nádeje sú preč. Na poslednú chvíľu a zho-
dy okolností je však nebezpečné spoliehať sa. 

Krutá súťaž
Musia sa jej podrobiť naši kajaká-
ri. Máme ich toľko, a výborných, 
že pri účasti iba jednej lode z jed-
ného štátu musia mať kvalifikáciu 
medzi sebou. Prvé z troch prete-
kov sa už konali v Holandsku. Du-
kátová jasne prekonala Kaliskú o 
viac než šesť sekúnd a Cibák vy-
hral nad Šajbidorom iba o tri sto-
tiny. Musia to byť veľké nervá-
ky. Kandidátov čakajú ešte dvoje 
pretekov, 4. mája v Čunove a 18. 
mája v Liptovskom Mikuláši. Zdá 
sa to byť veľmi nespravodlivé, že 
jeden štát môže vyslať iba jednu 
loď. Ešte horšie sú na tom Česi. 
Majú v hre až štyri „dupľované“  
kategórie. Pre kvalifikáciu si určili 
štvro pretekov, všetky v ČR. Dvoj-
násobná olympijská víťazka Hilber-
tová má tri vážne súperky, v dvoj-
kanoe sú dve lode, v kanoe tri, a v 
kajaku jednotlivcov dokonca šesť. 
Čo by za takú kvalitu niektoré štáty 
dali. Nič sa však nedá robiť, iba sa 
tvrdým podmienkam prispôsobiť, 
aj keď to bude viacerých bolieť.

tenisti nám urobili radosť

slovan je už siedmy raz na tróne


