
Čas spravidla mení či poopravuje názory ľudí, ich zmýšľa-
nie, postoje i presvedčenie. Vývoj spravidla prináša lokálne 
príhody a globálne deje, ktoré sa porovnávajú, paralelizujú s 
dovtedajšou skúsenosťou, neraz odporujú predchádzajúcim 
relatívne ustáleným štandardom myslenia a všeobecne re-
špektovaným či akceptovaným tézam, ale aj fakty, problémy 
a otázky, ktoré vyvolávajú známy pocit či tajuplný dojem, že 
rovnaké udalosti sme už zažili v minulosti (déja vu).
November 1989 v podmienkach niekdajšieho socialistického 
súštátia Čechov a Slovákov podnietil rozmanité i protichodné 
politické ambície, predstavy o usporiadaní spoločnosti, myš-
lienkové úsilia a historické smerovania. Najtypickejším, najcha-
rakteristickejším a najrelevantnejším predmetom úvah a kon-
cepčných rozhodnutí kľúčových etablovaných síl i formujúcich 
sa nových či obnovených zoskupení sa stala dilema, kam a do 
akej miery sa má vrátiť retrográdna evolúcia, čo z novodobých 
i starších českých a slovenských dejín by sa malo stať vzorom, 
matricou, ideálom alebo etalónom sociálno-ekonomickej re-
konštrukcie.  Pokračovanie na 3. strane 
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Slovenská zahraničná politi-
ka vzbudzuje široký záujem 
verejnosti, pravdaže rozdvo-
jený. Kým podľa prieskumov 
verejnosť podporuje predse-
du vlády, špecializovaná ve-
rejnosť ju naopak kritizuje a 
opozícia otvorene odmieta. 
Zatiaľ sa však nerozhorel ni-
jaký podstatný – ak neráta-
me mediálne prestrelky – boj. 
Kontrolný deň predsedu vlá-
dy na ministerstve zahranič-
ných vecí, ktorým sa začala sé-
ria na všetkých ministerstvách 
v polčase vlády R. Fica v tom-
to smere neprilial nijaký olej do 
ohňa. Predseda vlády skonšta-
toval, že jeho vláda má v oblasti 
cieľov zahraničnej politiky pod-
poru koaličných partnerov, nie 
však opozície. Označil to za 

„novú kvalitatívnu situáciu v za-
hraničnej politike SR – bol po-
rušený princíp zhody v základ-
ných strategických otázkach“. 
Podľa R. Fica nová situácia je v 
tom, že teraz za ne preberá vý-
lučne vládna koalícia. Predse-
da vlády sa plne môže spoľa-
hnúť na koaličných partnerov, 
ktorí v ničom neohrozili plne-
nie programového vyhlásenia 
vlády. „Môžem sa plne oprieť 
o Slovenskú národnú stra-
nu, plne sa môžem oprieť o 
koaličných partnerov,“ vyhlá-
sil R. Fico. Pokiaľ ide o opo-
zičné strany, spomenul najmä 
SDKÚ. Ušli od zodpovednos-
ti „ako malé deti.“ Plne sa mô-

žem oprieť o koaličných par-
tnerov, kým o opozičné strany 
sa oprieť nemôžem, konštato-
val R. Fico. 
Toto vehementné politické ex-
tempore znamená, že SMER-
SD plne kontroluje situáciu. Je 
známe ako kategoricky a jed-
noznačne sa ohradil minister 
zahraničných vecí Ján Kubiš 
v minulosti voči výrokom pred-
sedu SNS. Toto zrejme už nie 
je akútna téma a minister zah-
raničných vecí nemusí vystu-
povať nevábnej úlohe hasiča. 
Jednoznačné politické postoje 
J. Kubiša mu zrejme zabezpe-
čili rešpekt, ktorý chcel dosiah-
nuť nielen kvôli vlastne autori-
te, ale aj autorite profesionálnej 
služby. 

Pokračovanie na 7. strane

Nalievať čisté víno v čase, 
keď väčšina ľudí loví v kal-
ných vodách, je dozaista 
prejavom nemiestnej úp-
rimnosti, detinskej naivity, 
božej prostoty, nevhodnej 
opovážlivosti, urážajúcej 
smelosti, dotieravej trúfa-
losti, jednoducho – bezo-
čivej drzosti. Napriek tomu 
sa opäť dopustím pravdo-
vravnej (ne)cnosti.
Ako člen Výboru Sekcie pre 
pôvodnú literatúru Literárne-
ho fondu (LF) som sa dozve-
del z prostredia poroty pre 
Cenu LF za pôvodnú sloven-
skú literárnu tvorbu, že po-
éziu za rok 2007 „čítali“ len 
dvaja členovia poroty, os-
tatných postavili pred hoto-
vú vec a oznámili im, kto zís-
ka cenu a prémiu za oblasť 
básnictva. Čiže päťčlenná po-
rota je vlastne kamufláž (za-
stieranie skutočného stavu) 
a konečné rozhodnutie de-
väťčlenného výboru iba po-
sväcuje subjektívnu mienku, 
presnejšie písomne nepodlo-
ženú svojvôľu dvoch ľudí.
Slušnosť by mi azda mala 
prikazovať v uvedenej sú-
vislosti mlčať, ale aj zdvori-
losť a tolerancia majú svoje 
rozumné medze, za ktorý-
mi sa už menia na slabomy-
seľnosť. Odpusťme dávnej 
tradícii trocha vulgárnos-
ti a pripomeňme si starú 
židovskú múdrosť, podľa 
ktorej sa človek, keď mu 
močia na hlavu, nemá tvá-
riť, že prší. A dodajme, že 
si osoba v podobnej situ-
ácii nemá navyše pochva-
ľovať, ako ju to hreje. Pre-
to som sa rozhodol ozvať a 
ohradiť sa proti podobným 
prejavom manipulácie.
Isteže ostatní členovia poroty 
sú dospelí ľudia a renomova-
ní odborníci, a tak sa jedno-
ducho nemali nechať vyša-
chovať do polohy štatistov či 
pasívnych prijímateľov infor-
mácie, kto získa ocenenia za 
oblasť veršovníctva. A Lite-
rárny fond, ak trpí podobné 
praktiky – tzv. „deľbu práce“ 
v niektorých porotách, tak by 
mal radšej otvorene ustano-
viť samostatné poroty pre jed-
notlivé oblasti – prózu, poé-
ziu, literárnu vedu či literatúru 
faktu. Tento rok mala päťčlen-
ná porota pre pôvodnú tvorbu 
hodnotiť vyše 80 kníh. 
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Vehementné politické extempore
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Strana SMER – sociálna de-
mokracia si pripomenula v 
Prešove 103. výročie vzni-
ku sociálnej demokracie 
na Slovensku. Po Bratislave 
a Nitre, sa na treťom roční-
ku tohto podujatia zúčastni-
lo viac ako 5.000 návštevní-
kov z celého Slovenska.
Predseda strany SMER-SD 
Robert Fico pri tejto príleži-
tosti vyzdvihol, že tento rok 
to bude už desať rokov, čo 
strana SMER-SD pôsobí na 
slovenskej politickej scéne. 
Rovnako sú to už dva roky, čo 
SMER-SD tvorí súčasnú vlád-
nu koalíciu. „Prechádzame ťaž-
kou skúškou, či sme spôsobilí 

napĺňať elementárne sociálno-
demokratické hodnoty v kaž-
dodennom živote. Skúškou, či 
politici myslia len na svoje bru-
chá, alebo ich zaujíma najmä 
to, ako sa žije v Skalici, Veľkom 
Krtíši alebo v najvýchodnejších 
Sobranciach či Ubli. Skúškou, 
či z rozhodnutí vlády a parla-
mentu profituje len zahraničie, 
privátny sektor a finančne zá-
možnejší, alebo väčšina ľudí a 
Slovensko. Táto skúška je veľ-
mi autentická. 
Skúšajúcimi a známkujúcimi 
v roku 2010 nebudú ani bru-
selskí úradníci, ani zahra-
niční politici, ani slovenskí 
novinári. Ale vy, Slovenky, 

Slováci a naši spoluobčania 
iných národností. Recept na 
úspech v skúške je veľmi jed-
noduchý. Ľudia veľmi rýchlo 
odhalia, čo je faloš a čo dob-
rý úmysel. 
Ak sa nám aj nebude dariť, 
ak aj urobíme chyby, ľudia 
pôjdu s nami, ak budú ve-
riť, že naše úsilie, snaha ve-
novať sa výzvam každoden-
ného života sú skutočné. Ak 
tomu tak nebude, beda s 
nami!“, uviedol Robert Fico. 
Podľa neho, SMER – sociálna 
demokracia a táto vláda má už 
niečo za sebou, ale oveľa viac 
pred sebou. 

Pokračovanie na 10. strane

Je to čudné, ako bojuje Ivan 
Mikloš proti svojmu nástupco-
vi Jánovi Počiatkovi v kresle mi-
nistra financií. Podozrieva ho, či 
nebol za údajným prezradením 
dôvernej informácie pri stano-
vovaní kurzu koruny pri precho-
de na euro a pri zmene cen-
trálnej parity, na ktorej zarobili 
niektorí súkromníci pekné pe-
niaze. Miklošov boj je čudný vo 
viacerých smeroch. Bol to prá-
ve Mikloš, ktorý odmietal od-
stúpiť, keď vyšlo najavo, že pri 
privatizácii Slovenského plyná-
renského priemyslu prišlo Slo-
vensko nepoistením kurzového 
prevodu peňazí o takmer deväť 
miliárd korún.
Ako vieme, pri predaji akcií SPP 
bol priamo poškodený štát. Pri 
stanovovaní kurzu koruny pri pre-

chode na euro sa poškodenie štá-
tu nepodarilo preukázať. Pri plyná-
renskom priemysle šlo o miliardy, 
odhady hovoria až o deviatich mi-
liardách korún straty, pri stanovo-
vaní kurzu koruny niektorí súkrom-
níci zarobili stá milióny korún. Stá 
milióny korún sú radovo desať ná-
sobne nižšie ako pri miliardových 
stratách. Ak neodstúpil v tom čase 
Mikloš, prečo teraz chce, aby tak 
urobil Počiatek?
Nemá to logiku. Navyše Počiat-
kova zodpovednosť je sporná, 
kým Miklošova pri privatizácii 
SPP bola zjavná. Tieto rozdie-
ly sú dostatočne veľké, aby ľu-
dia začali rozmýšľať. Nemali by 
žiadať skôr Mikloša, aby už od-
stúpil z politiky a z verejného ži-
vota? 

Pokračovanie na 2. strane

Pozri, kto to hovorí...

„Ide o prvý prípad, kedy sa štandardná transfor-
mujúca sa ekonomika, postkomunistický štát, 
takto rýchlo dostal nielen do Európskej únie, 
takto rýchlo zvládol vstup do Schengenu, ale 
dostal sa aj do klubu štátov EÚ, ktoré používa-
jú spoločnú európsku menu,“ vyhlásil na sum-
mite v Bruseli premiér. Vyzdvihol pritom, že SR 
naplnila veľmi prísne maastrichtské kritériá 
vo veľmi ťažkom období, keď EÚ čelí bezpre-
cedentnému nárastu cien ropy a potravín, ako 
aj stúpajúcej inflácii. Podľa neho si občania na 
prechod na novú menu rýchlo zvyknú a zdôraz-
nil, že vláda sa bude snažiť vyrokovať čo mož-
no najsilnejší výmenný kurz slovenskej koruny 
voči euru.
„Chcem garantovať, že vláda SR nikoho nevydá na-
pospas špekulantom, ktorí by sa mohli pokúsiť zne-
užiť prechod zo slovenskej koruny na euro. Urobí-

me všetko preto, aby tento veľký historický úspech 
nebol len úspechom SR ako štátu, ale predovšet-
kým, aby každý jeden individuálny človek pociťoval 
zavedenie eura ako úspech pre neho samotného. V 
opačnom prípade by zavedenia eura nemalo zmy-
sel,“ tvrdí premiér.
Vláda sa bude snažiť presadzovať filozofiu čo 
najsilnejšieho kurzu, čo znamená, že by mo-
hol byť aj silnejší ako terajšia centrálna pari-
ta (30,126 SKK/EUR), uviedol ďalej premiér.  
Upozorňuje však, že výmenný kurz musí byť v 
rovnováhe medzi záujmom vlády udržať v SR 
vysoký hospodársky rast a zároveň umožniť ob-
čanom maximálne zhodnotenie úspor pri pre-
chode na euro.
Slovensko podľa premiéra presvedčilo EÚ, že je 
spoľahlivým partnerom, ktorý je schopný plniť svo-
je stanovené ciele. (ks)

SR Spoľahlivý paRtneR
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Dokončenie z 1. strany
Nielen, že neodstúpil v čase vr-
choliaceho škandálu predaja štát-
nych plynární, ale teraz vystupuje 
ako morálny arbiter v podobnom 
prípade, v ktorom zodpovednosť 
Počiatka nik nedokázal. Ak by 
Počiatek dával niekomu tajnú in-
formáciu o kurze koruny, aby ten 
niekto mohol zarobiť stá milióny, 
asi by to nerobil tak okato, že by 
ho priamo navštívil pred svedkami 
na jeho jachte?
Iste, Počiatek na jachtu finanč-
níkov zjavne nemal chodiť. Na 
druhej strane za túto návštevu 
sa na verejnosti ospravedlnil. 
Za zbabraný predaj plynární 
doteraz Mikloš nenašiel ospra-
vedlňujúce slová. Ak dnes ho-
vorí, že Robert Fico nevyužil 
dobrú príležitosť, aby „vyvodil 
politickú zodpovednosť a od-
volal ministra financií,“ to isté 
neurobil ani svojho času Miku-
láš Dzurinda. Dokonca predse-
da SDKÚ ani Mikloša verejne ne-
pokarhal ako urobil Fico v prípade 
Počiatka. Čiže v tomto zmysle je 
Miklošova kritika nielen čudná, 
ale vyznieva i pokrytecky.

Ak dnes Mikloš priamo tvrdí, že 
ku kurzovému obchodu pri zme-
ne centrálnej parity došlo pre 
únik dôverných informácií z vlá-
dy v prospech finančných sku-
pín, zdá sa, akoby veľmi dobre 
vedel, ako sa takéto dôverné in-
formácie z vlády prezrádzajú. Že 
by hovoril z vlastnej skúsenos-
ti? Ako vieme, pred voľbami 
v roku 1998 sa tiež na finan-
čnom trhu špekulovalo s kur-
zovými posunmi. Dokonca ešte 
vláda Vladimíra Mečiara chcela 
vrátiť korunu späť na trh predajom 
štátnych dlhopisov. Po voľbách, 
keď sa moci ujali Dzurinda s Mik-
lošom, však zrazu vyskočili kur-
zy do neuveriteľných výšok, keď 
sa dolár nakupoval okolo hranice 
50 korún. Ten, kto nakúpil dolá-
re pred voľbami, teda veľmi pek-
ne zarobil. A je predpoklad, že 
v oveľa vyšších objemoch, než 
o akých sa teraz uvažuje v prí-
pade zmeny centrálnej pari-
ty koruny voči euru, ktorá sa 
nakoniec vďaka rýchlemu po-
silňovaniu našej meny zjavne 
dala predvídať aj bez údajných 
vládnych žalobáb.

Pozri, kto to hovorí...

plnia programové vyhlásenie
Predseda vlády Slovenskej 
republiky Robert FICO v sú-
vislosti s hodnotením plne-
nia programového vyhlásenia 
vlády absolvoval kontrolné 
dni na jednotlivých minister-
stvách po dvoch rokoch ich 
činnosti. 

NA MINISTERSTVE VNÚTRA opätovne poďa-
koval predstaviteľom rezortu za zvládnutie vstu-
pu Slovenska do schengenského priestoru a 
uviedol, že minister Robert Kaliňák má jeho 
plnú dôveru. „Máloktorý rezort preukazuje takú 
dynamiku zmien a schopnosť reagovať na rôz-
ne výzvy, ktoré prináša život. (...) Keď sme pre-
vzali moc v júli 2006 a na jeseň toho roka doš-
la aj správa Európskej komisie, tak Slovensko 
bolo prakticky na vyradenie zo Schengenu. V 
takomto stave sme dostali Slovensko a jeho 
prípravu na vstup do tohto významného priesto-
ru. Ministerstvo zabralo v spolupráci s vládou a 
dnes sa Slovensko a jeho ľudia tešia z výhod, 
ktoré Schengen prináša,“ povedal predseda 
vlády.
Veľká pozornosť sa podľa jeho slov venova-
la postaveniu policajtov a hasičov: „Tu nebude 
nikto spochybňovať, že došlo k významnej sta-
bilizácii tohto rezortu, čo sa týka policajtov a 
hasičov. K tomuto prispeli nové zákony zo so-
ciálnej oblasti, ale určite aj nová platová úprava 
príslušníkov Policajného zboru.“
Premiér sa na kontrolnom dni dotkol aj otázky 
kriminality. Vyjadril potešenie, že čísla majú kle-
sajúcu tendenciu v tých trestných činoch, kde 
sú ľudia najčastejšie obťažovaní. Robert Fico 
zároveň požiadal ministra Kaliňáka, aby mi-
nisterstvo venovalo ešte väčšiu pozornosť 
prevencii, pokiaľ ide o boj s kriminalitou: 
„Či už ide o vlámania do bytov, chát, alebo krá-
deže či vykrádania motorových vozidiel. Teda 
tie trestné činy, ktoré najčastejšie ľudia vníma-
jú.“ Premiér povedal, že ich cieľom je urobiť z 
Policajného zboru inštitúciu pre ľudí, ktorá ne-
bude vnímaná ako zbor verejných činiteľov pô-
sobiacich represívne: „Takže inštitúciu pre ľudí, 
nie proti ľuďom. To je také hlavné heslo, ktorým 
by sa mal rezort vnútra riadiť pri formovaní vzťa-
hu medzi Policajným zborom a občanmi.“

„VÝSLEDKOM PRÁCE MINISTERSTVA FI-
NANCIÍ je splnenie všetkých kritérií, ktoré od 
nás požadujú európske inštitúcie pre zavedenie 
eura. (...) Môj osobný vzťah s ministrom finan-
cií bol od začiatku veľmi korektný. Doteraz bola 
komunikácia veľmi efektívna, veľmi konštruktív-
na a takto v nej aj ďalej pokračujeme,“ povedal 
premiér. Zavedenie eura je podľa predsedu 
vlády úspechom pre celú krajinu a rezort 
financií v rámci jeho dosiahnutia urobil množ-
stvo nenahraditeľnej práce. „Po naplnení cieľa 
zaviesť euro sa prioritnou úlohou pre minister-
stvo stáva zabezpečovanie takého finančné-
ho rámca, ktorý umožní plnenie myšlienok so-
ciálneho štátu, ktorý je založený na výkonnom 
hospodárstve a stabilných financiách,“ zdôraz-
nil Robert Fico. Stabilné verejné financie, kto-
ré postupne smerujú k vyrovnanému hospodá-
reniu, by mali okrem iného zabezpečiť kontrolu 
inflácie.

NA MINISTERSTVE PôDOHOSPODÁRSTVA 
SR premiér zdôraznil, že problematika rastu 
cien potravín by mala byť prioritou rezortu. „Po-
žiadal som ministerku, aby problematiku sledo-
vania rastu cien potravín a tiež mechanizmy, ako 
to kontrolovať a regulovať, považovala za svoju 
absolútnu prioritu,“ uviedol premiér. Dodal, že 
ceny potravín musia byť témou číslo jeden 
nielen pre ministerstvo pôdohospodárstva, ale 
aj pre vládu SR. „Dotýka sa to každodenného 
života ľudí, každodenných nákupov. A verejnosť 
musí vidieť, že vláda má záujem reagovať na tie-
to svetové trendy. My odmietame nechať vývoj 
cien potravín len na voľný trh a budeme použí-
vať všetky nástroje, ktoré nám dáva k dispozícii 
naša i európska legislatíva, aby sme do tohto 
procesu vstupovali,“ zdôraznil premiér Fico.
Za relatívne nízkym rastom cien potravín na Slo-
vensku podľa premiéra stojí aktívna politika vlá-
dy SR v tejto oblasti. „Rozhodnutie vlády pod-
porovať slovenské poľnohospodárstvo určite 
ovplyvňuje to, že napriek obrovskému tlaku 
na rast cien potravín, ktorý prichádza zo sve-
ta, Slovensko patrí medzi krajiny, kde bol nárast 
cien potravín najnižší,“ uviedol premiér. 
Podľa ministerky Kramplovej je dôležitý postoj 

prvovýrobcov na Slovensku. „Tí sa správajú se-
riózne a tým, že cítia podporu vlády, tak sa ne-
snažili prenášať výrobné náklady do ceny, za 
ktorú predávajú,“ zhodnotila.

„NIE JE ŽIADNE TAJOMSTVO, ŽE ROzPO-
ČET MINISTERSTVA OBRANy SR bol navý-
šený v roku 2008 v porovnaní s rokom 2007. 
Je tu určitá predstava ministerstva obrany aj 
na rok 2009. Chcel by som však podčiark-
nuť a potvrdiť, že to bude vážna diskusia, pre-
tože armáda je veľmi dôležitá súčasť života aj 
krajiny, ale sú aj iné priority. Ja by som pre-
to neočakával nejaké ďalšie navyšovanie roz-
počtu rezortu obrany v nasledujúcom ob-
dobí,“ povedal premiér. Rezort musí šetriť.                                                                                             
Premiér s ministrom hovoril aj o zefektívnení 
činnosti armády, ktorá má dnes zhruba 15.500 
profesionálnych vojakov. Okrem toho zahŕňa aj 
približne 8.600 civilných zamestnancov. Tento 
pomer je príliš veľký a preto premiér požiadal 
Jaroslava Bašku o ďalšie zefektívnenie činnos-
ti. „Nechceme škrtať povinnosti a záväzky, 
ale chceme škrtať ľudí. Na tých, čo zosta-
nú, možno preniesť viacej povinností,“ uvie-
dol Robert Fico. Rezort obrany podľa neho ne-
naplnil 20-percentnú požiadavku znižovania 
stavu pracovníkov: „Pracujú na tom však veľmi 
intenzívne a pán minister mi dnes prisľúbil, že v 
tomto duchu pripravujú novú stratégiu. Verím, 
že bude úspešná, pretože v modernej dobe, v 
akej sa dnes nachádzame, nie je rozhodujúce, 
koľko máte ľudí v armáde.“
Účasť vojakov na zahraničných misiách robí 
veľmi dobré meno Slovenskej republike. Vláda 
si však podľa jeho slov stanovila podmienky tý-
kajúce sa vysielania ďalších vojakov do zahrani-
čia: vojakov netreba vystavovať riziku, ktoré ne-
zodpovedá ich výcviku a pripravenosti, a musí 
ísť o vyslanie, ktoré je kryté medzinárodným 
právom alebo záväzkami SR vo vzťahu k me-
dzinárodným organizáciám, ktorých je členom 
- NATO, EÚ, OSN. Ďalšou podmienkou je, že 
SR môže napĺňať predstavy zahraničných orga-
nizácií o účasti len v rozsahu, ktorý vie finančne 
a personálne zvládnuť. Premiér požiadal mi-
nistra, aby venoval maximálnu pozornosť aj 
dobrému menu rezortu na Slovensku vzhľa-
dom na nedávne aféry: „V tomto duchu som 
pánovi ministrovi povedal, že ak by sa opakova-
lo niečo podobné, po čom musel odísť minister 
František Kašický, tak tie personálne dôsled-
ky by boli pre ministerstvo obrany katastrofál-
nejšie. Jednoducho rozhodnutia personálneho 
charakteru by išli podstatne hlbšie. Netýkalo by 
sa to iba ministra, i keď on nesie za to plnú po-
litickú zodpovednosť.“

REzORT DIPLOMACIE POSTUPUJE POD-
ľA NASTAVENéHO PROgRAMOVéHO Vy-
HLÁSENIA VLÁDy, povedal po stretnutí s mi-
nistrom Jánom Kubišom a jeho tímom premiér 
Robert Fico. „Pán minister má stále moju dô-
veru, keby to tak nebolo, tak nie je ministrom.“ 
poznamenal premiér.
Podstatným motívom najbližších dvoch rokov 
by mala byť ekonomická dimenzia slovenskej 
zahraničnej politiky a väčšiu aktivitu tiež pre-
miér očakáva, pokiaľ ide o energetické cie-
le.      Podľa Roberta Fica, na poli slovenskej 
zahraničnej politiky nastala nová kvalitatív-
na situácia. Pripomenul, že pokiaľ v minulos-
ti medzi najvýznamnejšími politickými stranami 
v strategických zahraničných cieľoch SR exis-
tovala zhoda, hlavne posledný rok sa poruši-
la. Jasným príkladom je Schengen, Lisabonskú 
zmluvu či prijatie eura, „kde prevzali na seba 
zodpovednosť len vládne strany, kým opozičné 
strany odmietajú byť súčasťou celospoločen-
ského a politického konsenzu“, dodal premiér. 
Zároveň požiadal šéfa rezortu, aby na túto situ-
áciu ministerstvo primerane reagovalo. 

KAŽDÝ, KTO NIEČO ROBÍ, UROBÍ AJ CHy-
By, ALE S PRÁCOU REzORTU SPRAVODLI-
VOSTI prevláda zo strany predsedu vlády Ro-
berta Fica spokojnosť a minister spravodlivosti 
má dôveru predsedu vlády. „Požiadal som mi-
nistra spravodlivosti, aby nasledujúce dva roky 
maximálne využil na realizáciu a zabezpečenie 
práva ľudí na prístup k spravodlivosti,“ pove-
dal premiér. Z Harabinových opatrení premiér 
ocenil znižovanie súdnych poplatkov, bez-
platnú právnu pomoc pre ľudí zo sociálne 
slabších vrstiev, ale aj prísnejšie disciplinárne 
konania voči exekútorom, ktorí porušili zákon.
Robert Fico zároveň ministra vyzval, aby praco-
val na mechanizme systematického vzdelávania 
legislatívcov. Keďže právnici v súkromnej pra-
xi dokážu zarobiť viac ako legislatívci na minis-
terstvách, rezorty trpia nedostatkom kvalitných 

odborníkov. Podľa predsedu vlády je však prvo-
radá kvalita predkladaných noriem.

PODľA PREMIéRA, REzORT ŠKOLSTVA 
IDE DôSLEDNE podľa požiadaviek programo-
vého vyhlásenia vlády, udržiava sociálny zmier a 
minister má dôveru predsedu vlády.
V prípade školského zákona ide podľa premié-
ra o významnú zmenu, preto požiadal ministra, 
aby celý rezort venoval pozornosť aj jeho ap-
likácii a prijatiu všetkých opatrení, ktoré s ním 
súvisia. Premiér zároveň Mikolaja pochválil a 
oznámkoval jednotkou za presadzovanie prvkov 
národného sebavedomia a hrdosti do vzdeláva-
nia. Ministerstvo do budúcna pripravuje práv-
ne normy, ktoré majú zvýrazniť postavenie 
pedagóga v spoločnosti po stránke spolo-
čenskej vážnosti. Je dôležité otvoriť tému ne-
únosného a agresívneho správania sa žiakov na 
školách. „Týchto prípadov je čím ďalej tým viac. 
Pokiaľ sa štát nebude venovať prípadom útokov 
žiakov na učiteľov a neadekvátnemu správaniu 
sa, budeme znevažovať školstvo ako také. V 
oblasti stredného odborného školstva ráta re-
zort aj so vstupom súkromného kapitálu do od-
borného sektora. Máme na mysli prepojenie 
firiem a škôl,“ povedal premiér. Podľa neho tre-
ba súkromný sektor motivovať, aby bol ochotný 
investovať do odborného školstva.      

V TREzORTE DOPRAVy, PôŠT A TELEKO-
MUNIKÁCIÍ sa darí napĺňať záväzky programo-
vého vyhlásenia vlády v oblasti cestnej infra-
štruktúry a rovnako sa podarí bez problémov 
splniť cieľ odovzdať v tomto volebnom období 
130 až 135 kilometrov diaľnic a rýchlostných 
ciest. „Odovzdaných bolo 65 kilometrov diaľnic 
a predpokladá sa odovzdanie rovnakého poč-
tu do roku 2010. To sú projekty financované 
štandardne a nie cez PPP projekty,“ upozor-
nil predseda vlády. Pomocou projektov verejno-
súkromného partnerstva (PPP) by malo byť re-
alizované spojenie Bratislavy a Košíc do roku 
2010 (beztunelové úseky). „Očakávam, že do 
roku 2010 budú môcť ľudia nerušenie po R1 
prejsť z Nitry až do Banskej Bystrice. Na tom 
budeme trvať aj za cenu, že by sme mali robiť 
mimoriadne opatrenia,“ zdôraznil Robert Fico s 
tým, že je to alternatíva práve komplikovaným 
tunelovým úsekom.

„zDRAVOTNÍCTVO JE OBROVSKÝ KOLOS, 
je v ňom veľmi veľa ľudí, je na neho odkázané 
obrovské množstvo pacientov, preto ak by sme 
pustili do vnútra len čisto trhové vzťahy, množ-
stvo ľudí by z neho vypadlo,“ konštatoval Ro-
bert Fico. Od šéfa rezortu očakáva, že bude 
presadzovať kontinuitu a nadviaže na pozitívne 
veci realizované jeho predchodcom Ivanom Va-
lentovičom. „Súkromné zdravotné poisťovne 
si nemôžu odkrajovať z verejného zdravot-
ného poistenia peniaze, ktoré ľudia povin-
ne posielajú do poisťovní, a vytvárať si z 
nich zisk,“ zopakoval premiér s tým, že je to 
neprijateľné. Dodal, že vláda bude bojovať všet-
kými silami, aby preukázala, že novela zákona 
je v súlade s Ústavou SR. Minister Richard Raši 
informoval premiéra, že v krátkom čase chce 
predložiť katalóg zdravotníckych výkonov. 

PREMIéR ROBERT FICO ULOŽIL MINIS-
TROVI VÝSTAVBy A REgIONÁLNEHO ROz-
VOJA Mariánovi Janušekovi pripraviť samo-
statný materiál o podpore bytovej politiky na 
rokovanie vlády, ktoré sa uskutoční 16. júla v 
Topoľčanoch. Robert Fico na výjazdové zasad-
nutie kabinetu požaduje od rezortu predložiť 
komplexný pohľad na to, aké sú aktivity Štát-
neho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a aká bude 
bonifikácia úrokov hypotekárnych úverov. Pre-
miér zároveň chce, aby sa minister opäť vrátil k 
ponuke súkromných stavebných sporiteľní, kto-
ré chcú disponibilný prebytok kapitálu spoloč-
ne so štátom investovať do výstavby nájomných 
bytov. „Stačila by jedna desatina prostried-
kov, ktoré sú v ŠFRB, teda asi 450 milió-
nov Sk. Ak by štát s takouto sumou vstúpil 
do spolupráce so stavebnými sporiteľňami, 
mohlo by dôjsť k pomerne intenzívnej výs-
tavbe nájomných bytov pre mladé rodiny,“ 
povedal Robert Fico. 
Minister na stretnutí vyslovil požiadavku na na-
výšenie tohtoročného rozpočtu fondu o 1,5 mi-
liardy Sk, aby sa uspokojili všetky evidované 
žiadosti, najmä z oblasti obnovy bytových bu-
dov a výstavby nájomných budov. O navýšení 
rozpočtu na rok 2008 a avizovanom rozpočte 
fondu na rok 2009 rozhodne vláda.

KATARÍNA KLIŽANOVÁ RÝSOVÁ, 
hovorca strany SMER-SD

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval za nové-
ho ministra zdravotníctva exriaditeľa Fakultnej nemocnice s polikli-
nikou v Bratislave MUDr. Richarda Rašiho (na snímke vľavo).

Foto: Martin PetReNkO

MUDr. RICHARD RAŠI je ab-
solventom Lekárskej fakulty Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach. V rámci štúdia sa špe-
cializoval na odbor chirurgia. Na 
Slovenskej zdravotníckej univerzi-
te v Bratislave získal v roku 2004 
v odbore úrazová chirurgia titul 
MPH. Externe študuje na Tech-
nickej univerzite v Košiciach od-
bor biochémia. Deväť rokov pô-
sobil na klinike úrazovej chirurgie 
Fakultnej nemocnice Luisa Pas-
teura v Košiciach, kde bol tri roky 
námestníkom riaditeľa pre liečeb-
no-preventívnu starostlivosť pre 

chirurgické odbory. Dňa 8. marca 
2007 si ho minister zdravotníctva 
SR Ivan Valentovič vybral za riadi-
teľa Fakultnej nemocnice s polik-
linikou v Bratislave, najväčšej fa-
kultnej nemocnice na Slovensku, 
pod ktorú patria nemocnica v Ru-
žinove, na Kramároch, v Petržalke 
a komplex budov v Starom mes-
te. Richard Raši absolvoval niekoľ-
ko odborných stáží vo Francúzsku, 
Švajčiarsku, v Spojených štátoch 
amerických a vo Švédsku. Je zná-
mym kritikom reformy niekdajšieho 
ministra Rudolfa Zajaca. Richard 
Raši je ženatý a má dve dcéry. (r)

nový miniSteR

Najoptimálnejšie riešenie
Odborná komisia, ktorú vymenoval ešte predchádzajúci minister zdra-
votníctva Ivan Valentovič, jednohlasne odporučila Ministerstvu zdra-
votníctva (MZ) SR, že najoptimálnejším variantom riešenia problému 
Detského kardiocentra (DKC) SR v Bratislave je jeho spojenie s Ná-
rodným ústavom srdcových a cievnych chorôb (NÚSCCH, a. s.), s do-
stavbou pavilónu pre Detské kardiocentrum. „S týmto záverom som sa 
plne stotožnil. Zvolená alternatíva mala najviac medicínskych aj eko-
nomických výhod a najmenej nevýhod. Myslím si, že je to riešenie, 
ktoré je v danom momente ideálne, resp. najviac sa približu-
je ideálu z hľadiska nielen detského pacienta s kardiovaskulár-
nymi ochoreniami, ale aj z hľadiska riešenia situácie ostatných 
detských pacientov v tomto regióne“, povedal minister Richard 
Raši. Základnými výhodami tejto varianty sú: vybudovaním nového pa-
vilónu sa vytvoria lepšie podmienky pre deti a ich rodičov; zabezpe-
čí sa kontinuálny prechod zdravotnej starostlivosti z detského veku až 
do dospelosti; výrazne sa tým podporí edukácia v oblasti detskej kar-
diochirurgie. Samozrejme, ide aj o ekonomickú stránku - kardiovas-
kulárne ochorenia si vyžadujú určité špeciálne prístrojové vybavenie 
aj špeciálne diagnostické metódy, čiže týmto spojením bude možné 
efektívnejšie využiť techniku, ale aj ľudské zdroje, ktoré sú naviazané 
na túto techniku a ktoré sú tiež nedostatkové. Túto variantu v stredu 
11. júna 2008 odsúhlasila aj vláda SR.  (r)
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Dokončenie z 1. strany
Keby také množstvo publikácií rozdelili podľa konkrétnych druhov 
a žánrov medzi viacero porôt, vznikol by aký-taký predpoklad, že 
porotcovia majú aspoň teoretickú šancu vôbec prečítať všetky po-
sudzované diela. A to už nechcem hovoriť o tom, že porotcovia za 
to, čo nečítali, dostali vyššie odmeny, ako predstavujú nimi udele-
né prémie pre ocenených autorov.
Nuž taká je hodnota ocenení LF vo sfére pôvodnej tvorby za rok 
2007. Na rozdiel od iných porôt – napríklad od Ceny Ivana Kras-
ka za pôvodný debut, kde trojčlenná porota hodnotila päť prihláse-
ných diel. Ako člen poroty môžem zodpovedne potvrdiť, že porot-
covia čítali všetky diela a písomne ich posúdili. Svoje hodnotenia 
som sa dokonca rozhodol publikovať, pretože si za svojimi názormi 
(aj na umelecké diela) stojím. 
Začínam chápať hlasy, ktoré protestujú proti povinnosti odvádzať 
2 % zo svojich príjmov Literárnemu fondu. Nech už budú, či nebu-
dú ohlasy na moju poznámku akékoľvek, nebudem na ne reagovať. 
Jednoducho je to môj posledný publikovaný príspevok na túto ne-
chutnú tému, ktorou sa viac nemienim zaoberať.

M a n i P u l á c i e

Dokončenie z 1. strany
Spočiatku evidentne prevažovala tendencia oži-
viť reminiscencie na rok 1968, nadviazať na 
prerušený pojanuárový vývoj obrody socializ-
mu, ktorý dostal príznačné označenia dubče-
kovský socializmus či socializmus s ľudskou tvá-
rou. Tomu zodpovedala aj zdokumentovaná 
a nedávno vo vysielaní Slovenskej televízie 
opäť sprítomnená rétorika hnutia Verejnosť 
proti násiliu (VPN), napríklad v prejave vtedaj-
šej predstaviteľky Socialistického zväzu mláde-
že (SZM) na Vysokej škole múzických umení, 
ktorá z tribúny VPN deklarovala ideu skutočného 
socializmu. V prelomovom procese sa fakultné a 
celoškolské výbory SZM na univerzitách menili 
na štrajkové výbory revolucionizovaných či revol-
tujúcich študentov. Časť z nich na základe pra-
xe vo VPN a spolupráce s americkými špecia-
listami na 

MOCENSKé TECHNOLógIE 
následne dosiahla významné riadiace pozície. 
Obdobnou transformáciou prechádzali štruktúry 
jednotlivých dovtedy socialistických organizácií 
Národného frontu v rozličných inštitúciách, naj-
mä v sieti profesionálnych divadiel, pretože her-
ci vďaka popularite získanej dlhodobým expo-
novaním v postnormalizačnej kinematografickej 
a televíznej tvorbe mohli vo vzťahu k verejnosti 
účinne konkurovať aktuálnemu politickému 
manažmentu Komunistickej strany Česko-
slovenska (KSČ) – na rozdiel od dovtedy ne-
známych disidentov, vrátane neskoršieho nie-
koľkonásobného prezidenta Václava Havla.
Postupne však v spoločnosti začali silnejšie re-
zonovať hlasy iných záujmových skupín spätých 
s návratom k roku 1948, ale i k starším obdo-
biam a historickým medzníkom, nevynímajúc 
tradície vojnového slovenského štátu s prona-
cistickým režimom, idealizovanej prvej Česko-
slovenskej republiky s ideou čechoslovakizmu 
(jednotného československého národa) či ro-
mantizovanej rakúsko-uhorskej monarchie, kto-
rá zanikla v roku 1918 v dôsledku Prvej svetovej 
vojny. Mnohé z nich spočiatku pôsobili dosť bi-
zarne, ale ďalší vývoj pomerne rýchlo upevnil 

VÝzNAM ŠIROKEJ ŠKÁLy 
regresívnych (zvratných) orientácií, zväčša spo-
jených s veľmocenským geopolitickým pozadím 
USA, Nemecka a ďalších dôležitých hráčov na 
medzinárodnej scéne. Čoraz intenzívnejší spät-
ný pohyb do dejín napokon expresne posunul 
do polohy kuriozity tému návratu k roku 1968, 
čo symbolizovala aj rapídna marginalizácia a 
zbezvýznamňovanie osobnosti Alexandra Dub-
čeka ako kľúčového reprezentanta českej a slo-
venskej jari z roku 1968, ktorý bol vo vtedajšom 
usporiadaní mocenských vzťahov reálnym poli-
tickým lídrom krajiny v pozícii prvého tajomníka 
Ústredného výboru KSČ.
Čo sa vlastne stalo v roku 1968 okrem po-
kusu o liberalizáciu režimu v Českosloven-
sku a následnej augustovej vojenskej oku-
pácie spoločnej vlasti Čechov a Slovákov 
armádami spriatelených krajín Varšavskej 
zmluvy? Treba povedať, že rok 1968 prinie-
sol aj veľa ďalších drám, ktoré z globálneho 
pohľadu zatieňujú udalosti v našej krajine.
Tu je ich telegrafický prehľad – v USA 4. apríla 
1968 zavraždili černošského lídra hnutia za ob-
čianske práva, teológa a doktora filozofie Marti-
na Luthera Kinga; v USA 5. júna 1968 

zAVRAŽDILI SENÁTORA A AKTIVISTU 
za občianske práva čiernych Američanov Rober-
ta Francisa Kennedyho (brata amerického pre-
zidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, ktoré-
ho zavraždili 22. novembra 1963) ; USA v roku 
1968 pokračovali vo vedení vojny vo Vietname, 
ktorá trvala od roku 1956 do roku 1975 a kto-
rej súčasťou bolo masové vyvražďovanie miest-
nych civilných obyvateľov, vrátane masakry 567 
starcov, žien a detí 16. marca 1968 v smutne 
známej osade My Lai; v USA silnelo protivojno-
vé hnutie a nepokoje v Chicagu vláda potlačila 
s nasadením 12 000 policajtov, 7 500 vojakov 
a 1 000 príslušníkov tajnej polície, pričom pou-
ličné boje trvali 5 dní; v Paríži na jar 1968 ozb-
rojené sily brutálne potlačili desaťtisícové štu-
dentské protesty, čo vyvolalo vo Francúzsku 
vlnu štrajkov, na ktorých sa zúčastnilo 12 mili-
ónov osôb a štrajkujúci okupovali 122 tovární; 
v Mexico City 10 dní pred olympiádou 2. ok-
tóbra 1968 policajné a vojenské sily uskutočni-
li masaker, keď pri potlačení protivládnej de-
monštrácie študentov zabili desiatky ľudí a 
stovky ich vážne zranili.
Vráťme sa však do našich končín, kde sa rok 
1968 zapísal do dejín najmä v súvislosti s preru-
šením liberalizácie československej spoločnosti 
spojeneckými armádami Varšavskej zmluvy. Po-
hyb na našej scéne verejného života bol jedným 
z mnohých vyjadrení sociálnej nespokojnosti v 

európskom i svetovom meradle, ktoré sa náhle 
ventilovali práve v roku 1968. Odpor proti estab-
lishmentu sa stal všeobecným úkazom odmieta-
nia vnútených pravidiel a naoktrojovaných hod-
nôt. Kým vo svete v roku 1968 prevažoval

DEŠTRUKTÍVNy PROTEST 
bez pozitívnej vízie, špecifikom spoločenského 
procesu v Československu v roku 1968 bolo 
konštruktívne východisko prezentované koncep-
ciou demokratického socializmu. Jeho podsta-
tou bola autentická požiadavka uskutočniť prin-
cipiálne zmeny politického systému s cieľom 
zachovať životné istoty občanov všetkých ge-
nerácií a zároveň vytvoriť priestor na slobodný 
prejav zmýšľania a uvoľniť možnosti osob-
nej iniciatívy (aj v zmysle samostatnej ekono-
mickej podnikavosti).  
Aké boli rozhodujúce vnútorné a vonkajšie fakto-
ry československého experimentu v roku 1968? 
Proces zmien sa v prevažnej miere stretával so 
všeobecnými sympatiami verejnosti, s čím sú-
visela aj popularita vtedajšieho vedenia štátu a 
najmä šéfa straníckej mocenskej pyramídy Ale-
xandra Dubčeka. Za demonštratívnou priaz-
ňou sa však nachádzali rôznorodé záujmy a ví-
zie rozličných sociálnych skupín i konkrétnych 
politických predstaviteľov. Kremeľskí lídri videli 
v zmenách československej spoločnosti reálnu 
možnosť narušenia geopolitického gravitačného 
poľa Sovietskeho zväzu a 

STRATEgICKÚ REVÍzIU VÝSLEDKOV 
2. svetovej vojny, na základe ktorých Moskva 
dosiahla postavenie jedného z kľúčových hrá-
čov medzinárodných vzťahov v globálnych di-
menziách. Na zachovanie svojho statusu mali 
dostatočný vojenský potenciál a politickú vôľu 
efektívne ho použiť. Západné mocnosti v Euró-
pe zamestnávali vlastné ťažkosti so zvládnutím 
výbušnej sociálnej situácie a s udržaním politic-
ko-ekonomického systému, odmietaného najmä 
mladou generáciou. Pomery v USA boli ob-
dobné a navyše komplikované eskaláciou 
vojny vo Vietname a domácimi protivojnový-
mi aktivitami. Celkovo Západ rešpektoval záuj-
movú a bezpečnostnú sféru Sovietskeho zväzu v 
rámci povojnového usporiadania a vojenské rie-
šenie vo vzťahu k Československu pokladal za 
vnútornú záležitosť štátov východného bloku. 
Preto napriek formálne deklarovaným pro-
testom vôbec neuvažoval o silovom anga-
žovaní sa v internom spore konkurenčného 
mocenského zoskupenia. 
Niet pochýb, že systém spoločenských vzťahov 
v krajinách strednej a východnej Európy vytvo-
rený v dôsledku Druhej svetovej vojny a imple-
mentovaný sovietskymi výkonnými štruktúrami, 
ak nemal stagnovať či upadať, sa musel vyvíjať a 
zdokonaľovať. Československo v roku 1968

MOHLO Byť VÝSKUMNÝM 
PRACOVISKOM 

na testovanie nových funkčných modelov a ria-
diacich atribútov nevyhnutného rozvoja existu-
júcich administratívnych, politických, hospodár-
skych a kultúrnych mechanizmov. Moskovské 
vedenie však nebolo schopné takto vnímať vznik-
nutú historickú šancu na zatraktívnenie a zefek-
tívnenie sovietskeho impéria. V tomto zmysle bol 
odpoveďou na nesprávne rozhodnutie Kremľa v 
roku 1968 neskorší rozpad sústavy jeho sate-
litov i vlastného federatívneho súštátia po roku 
1989. 
Lokálny vývoj v Československu a ďalších kra-
jinách niekdajšieho socialistického bloku v no-
vembri 1989 a v nasledujúcom období bol de-
terminovaný predovšetkým tým, že miestne 
mocenské ústredia boli absolútne závislé od 
Moskvy a prakticky nedokázali vyvíjať nijakú sa-
mostatnú politickú činnosť. Preto sa namiesto 
štátnického postavenia ocitli v úlohe štatis-
tov pasívne sledujúcich dej realizovaný ako 
výsledok súhry určujúcich medzinárodných 
okolností. 
Zmeny v spoločnej krajine Čechov a Slovákov 
boli majoritným želaním všetkých vrstiev obyva-
teľov, vrátane členov KSČ, hoci každý jednotli-
vec mal dozaista inú predstavu o ich podobe, 
charaktere, rozsahu a konzekvenciách. Najak-
tívnejším 

VNÚTORNÝM ČINITEľOM 
novembrových udalostí v roku 1989 bolo rela-
tívne početné zázemie niekdajších komunistov, 
ktorí stratili spoločenské privilégiá na základe vy-
lúčenia z KSČ po roku 1968. Stratu exkluzív-
nych a výnosných postov, ktoré dovtedy zastá-
vali práve vzhľadom na členstvo v monopolne 
vládnucej strane, pociťovali ako osobné príkorie 
a spolu so svojimi rodinami situáciu subjektívne 
ťažko prežívali ako obmedzenie ich automatic-
kého a prirodzeného nároku na nadštandardné 
postavenie v spoločnosti. Neuspokojoval ich ani 
výkon intelektuálnych profesií či univerzitné štú-

diá a akademické kariéry ich potomkov. A etab-
lované vedenie KSČ sa nebolo ochotné s nimi 
podeliť o mocenské pozície. 
Ponovembrové rozdelenie československé-
ho súštátia malo viacero dôvodov, ale nespor-
ne jedným z nich bol fakt, že v Prahe, hlavnom 
meste federácie – na rozdiel od Bratislavy, hlav-
ného mesta Slovenskej republiky – postupne 
zaujali kľúčové miesta disidenti s nekomunistic-
kou minulosťou. To sa odzrkadlilo aj na praž-
skom rýchlom odsunutí Alexandra Dubčeka 
z postavenia kandidáta na úrad federálneho 
prezidenta. 
Proces preberania iniciatívy a reálnej moci di-
sidentmi bez niekdajšieho členstva v KSČ sa 
upevnil a prehĺbil aj legislatívnym zakotvením 
prostredníctvom tzv. lustračného zákona. Mimo-
riadne pozoruhodné bolo taktické spojenectvo 
prvého disidentského prezidenta Václava Havla 
a ďalejslúžiaceho federálneho premiéra Mariána 
Čalfu, ktorý bol členom komunistickej vlády a 

POSLEDNÝ KOMUNISTICKÝ PREzIDENT 
Gustáv Husák ho v procese zmeny režimu vy-
menoval do funkcie predsedu vlády. Preto mal 
lustračný zákon bizarné ustanovenia. Vzhľadom 
na ochranu Mariána Čalfu sa nevzťahoval na čle-
nov komunistických vlád, vzhľadom na Mirosla-
va Kusého sa nevzťahoval na vedúcich pracovní-
kov ústredného aparátu KSČ a KSS, vzhľadom 
na ďalších podporovateľov Václava Havla sa ne-
vzťahoval na predsedov základných organizácií 
KSČ a podobne. Ale vzhľadom na potrebu zne-
možniť ambície Alexandra Dubčeka stať sa pre-
zidentom, sa lustračný zákon vzťahoval na čle-
nov volených ústredných orgánov KSČ a KSS 
s výnimkou niekoľkých mesiacov v roku 1968, 
lenže Alexander Dubček bol pred rokom 1968 
prvým tajomníkom ÚV KSS a prakticky celý život 
zastával významné straníckej funkcie. 
Tragikomickým efektom lustračného zákona je v 
uvedených súvislostiach skutočnosť, že radový 
člen ľudových milícií nemohol byť napríklad 
ani vedúcim učtárne v štátnych štrkopies-
koch v odľahlom kúte republiky, ale niekdajší 
komunistický minister Marián Čalfa mohol byť fe-
derálnym premiérom. Podobné anomálie urých-
lili rozpad zhnitého štátneho mechanizmu. 
Veľa povestí koluje okolo postavy sovietskeho 
lídra Michaila Sergejeviča Gorbačova. Nech už 
je na nich koľkokoľvek pravdy, je skutočnosťou, 
že z pozície generálneho tajomníka ÚV KSSZ a 
neskôr prvého i posledného prezidenta ZSSR 
rozhodujúcou mierou prispel k zániku modelu 
štátu s principiálnou orientáciou na starostlivosť 
o životné istoty obyvateľov, ako aj k rozpadu So-
vietskeho zväzu, k rozsiahlym územným stratám 
historického ruského štátu, k následnému eko-
nomickému chaosu a k výraznému posilneniu 
postavenia USA, ktoré sa stali jedinou bezkon-
kurenčnou superveľmocou na našej planéte. 
Napriek sympatickej rétorike 

O DEMOKRACII A ľUDSKÝCH PRÁVACH 
sa svet nestal lepším a naďalej ním hýbu najmä 
materiálne záujmy jednotlivcov, pričom dnešný 
stupeň koncentrácie finančnej moci v rukách 
niekoľkých najbohatších rodín sveta nemá v his-
tórii obdobu. O tragických dôsledkoch vznik-
nutej situácie sa ťažko hovorí – preto aspoň 
stručne. Demokratizácia niekdajšej Juhoslávie 
prostredníctvom bombardovania. Vojna v Iraku 
na základe verejnej prezentácie lživých informá-
cií najvyššími mocenskými autoritami USA. Mu-
čenie v známych i tajných amerických väzniciach 
na rozličných miestach sveta. Nekonečná vojna 
v Afganistane. Vojna proti terorizmu bez hra-
níc, pričom najrenomovanejšie teroristické 
organizácie vytvorili a vyzbrojili USA. Odliš-
né prístupy k vojnovým zločincom najmä na 
územiach, ktoré patrili do juhoslovanskej fe-
derácie.  Teraz trocha globálnej diagnózy. Veľ-
moci môžu klamať a bezdôvodne útočiť na ľubo-
voľnú krajinu. Niektoré vyvolené štáty nemusia 
plniť rezolúcie OSN. Medzinárodné súdne tribu-
nály môžu súdiť iba občanov niektorých vybra-
ných krajín. Medzinárodné právo platí iba pre 
malé a slabé štáty. Existuje dobré a zlé muče-
nie, dobré a zlé diktatúry, dobrí a zlí pracovníci 
a spolupracovníci tajných služieb, dobrí a zlí ko-
munisti, dobré a zlé demokracie. Špeciálne štát-
ne orgány rešpektovaných demokratických kra-
jín môžu obmedzovať osobné práva a zasahovať 
do súkromia ľudí v rozsahu, na aký nemali dosť 
technických prostriedkov ani otvorené vojenské 
a fašistické režimy kedykoľvek v dejinách.  
záhadou ostáva už len to, prečo ľudia nap-
riek eskalácii násilia v medzinárodných i 
vnútropolitických vzťahoch nestrácajú nádej. 
Odpoveď možno treba hľadať v transcenden-
tálnej sfére, ale aj ja som naďalej reálnym 
historickým optimistom.  

PAVOL JANÍK

RetRogRáDna evolúcia

Pred niekoľkými dňami jedna 
pani v rokoch chodila po Hlav-
nej ulici a zastavovala ľudí. Vši-
mol som si, že väčšina z oslo-
vených po niekoľkých vetách 
dialógu odmietavo pokrútila 
hlavou a odišla. Nedalo mi a tak 
som pristúpil k tejto žene a opý-
tal sa, čo za listinu ukazuje všet-
kým osloveným. Osobne som si 
myslel, že dotyčná pani je akti-
vistka niektorej z organizácií na 
ochranu životného prostredia a 
zbiera podpisy proti vyrúbaniu 
nejakého parku, alebo proti výs-
tavbe nejakých objektov v mest-
skom pásme zelene.
Nemal som však pravdu. Spomína-
ná pani zbierala podpisy nie „proti“, 
ale „za“. Jednoducho zháňala pod-
pisy, ktoré potrebuje Ivan Šimko, 
aby mohol kandidovať na funkciu 
prezidenta SR ako nezávislý kandi-
dát. „Viete, potrebujeme až 15 000 
podpisov a viete si predstaviť, ako 
ťažko sa zbierajú?“ – zdôrazni-
la táto aktivistka a odkráčala oslo-
viť ďalších Košičanov, alebo aspoň 
návštevníkov východoslovenskej 
metropoly. Nuž čo, nebolo času sa 
s ňou baviť na tému politickej karié-
ry Ivana Šimku, svojho času jedné-
ho z lídrov KDH, potom uchádzača 
o funkciu predsedu SDKÚ, potom 
zakladateľa Slobodného fóra a ne-
skôr Misie 21. Väčšina z nás dob-
re vie, že Ivan Šimko už svoju po-
litickú kariéru skončil – aj napriek 
tomu, že zastával také vysoké vlád-
ne funkcie, ako boli minister vnútra 
a obrany. Nuž, či potenciálny kan-
didát na prezidenta SR chce, alebo 
nie, skončil už na politickom sme-
tisku ...
Jeho bývalí súputnici, teraz za-

kladatelia strany Konzervatív-
ni demokrati Slovenska, sa roz-
hodli pre jednoduchšiu cestu. V 
jednom z denníkov uverejnili vý-
zvu, adresovanú „váženým pria-
teľom“, pretože sa uchádzajú o 
ich hlasy v najbližších voľbách. 
To im však nestačí. zároveň pro-
sia občanov o spoluprácu pri 
získavaní potrebných 10 000 
podpisov, nevyhnutných na za-
loženie novej politickej strany. 
Výzva, vložená do tohto denní-
ka, obsahovala už aj tabuľku, do 
ktorej sa majú podpisovať obča-
nia, súhlasiaci so vznikom poli-
tickej strany Konzervatívni de-
mokrati Slovenska.
Nuž, páni V. Palko, F. Mikloško, R. 
Bauer, P. Minárik a V. Pčolinský to 
vymysleli skutočne šikovne. Je to 
určite jednoduchšie ako chodiť po 
uliciach a zbierať podpisy. Samoz-
rejme, zakladatelia strany by to ne-
robili, za patričnú odmenu by to ro-
bili rôzni dobrovoľníci. Ale, nebyť 
vloženého letáku, tak by som sa 
napríklad nedozvedel, že táto stra-
na  „nezabúda na súcit so slabými 
a všetkými, ktorí potrebujú pomoc“. 
Len škoda, že pokiaľ pôsobili v 
KDH, tak ten súcit veľmi nepreja-
vovali. To museli dlhé roky čakať na 
to, pokiaľ založia novú stranu, aby 
to mohli prejaviť?
Nuž, či bude u nás o jednu po-
litickú stranu viac, alebo me-
nej, nič to neovplyvní. Veď na 
Slovensku máme približne sto 
(!) politických strán. Stále však 
máme k tomu ďaleko, aby as-
poň každý druhý občan SR mal 
svoju stranu, i keď mnohí o tom 
stále snívajú ...

JÁN SLIAČAN

MAJÚ TO ŤAŽKÉ ...
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Na slovíčko,
 priatelia

MILAN PIOVARČI

Všeobecne panuje názor, že 
starší človek by mal odpočívať 
a nemiešať sa do riešenia den-
ných starostí a už vôbec by sa 
nemal zaťažovať riešením váž-
nych, trebárs vedeckých prob-
lémov. Len málokto však berie 
do úvahy skutočnosť, že mno-
hé svetové vynálezy sa zrodi-
li práve vďaka ľuďom, ktorí sa 
dožili vysokého veku. V bádaní 
dozreli celoživotným štúdiom 
a skúsenosťami, ktoré získali 
vekom. 
Svoju kondíciu si potrebujeme 
upevňovať nielen telesným cvi-
čením, ale aj cvičením ducha. 
Výskumy potvrdili, že starší ľu-
dia nielen môžu, ba priam mu-
sia pokračovať v duševnom 
tréningu, a tak zlepšovať svo-
je poznávacie schopnosti, aby 
mohli žiť plnohodnotný život aj 
v seniorskom veku. To ale zna-
mená nepoddávať sa pasivite 
a v takom duševnom rozpolo-
žení prežívať jeseň svojho živo-
ta. Zlepšovať svoje poznávacie 
schopnosti možno prirovnať k 
telesnému cvičeniu, ktoré roz-
víja telo, poznávanie nových 

vecí, rozumová aktivita, rozvíja 
zasa ducha. To však nezname-
ná rutinne robiť dookola stá-
le rovnaké aktivity, ale inovo-
vať činnosť, prispôsobovať sa 
novým podnetom, ktoré priná-
ša život.
Mnohí si pri čítaní týchto riad-
kov pomyslia – čože ja už mô-
žem a čím by som si mal bystriť 
myseľ? Nemám školy, nemám 
prax v moderných odboroch, 
ako si teda cibriť mozog? Od-
poveď je jednoduchá a prek-
vapujúca. Nemusíte hneď nav-
števovať univerzitu tretieho 
veku. Vedci hovoria – lúštite 
krížovky, hrajte sa rôzne spolo-
čenské hry, pri ktorých ako sa 
hovorí, treba pohnúť rozumom. 
Teraz napríklad letí pohrávanie 
sa s číslami – hra sudoku. Je 
to hra, ktorá cibrí logiku. Podľa 
vedcov, ktorí skúmali jej vplyv 
na psychiku človeka, táto hra 
zrýchľuje myslenie a ukáza-
la sa účinná aj v skupine ľudí, 
ktorých priemerný vek bol na 
začiatku výskumu 73 rokov. 
Mnohí z tých, ktorí sa tejto tré-
ningovej hry zúčastnili, lepšie 
znášali dôsledky pribúdajú-
cich rôčikov. Z toho teda vyplý-
va, že precvičovať treba nielen 
telo, ale aj mozog, aby sme v 
dobrej pohode mohli prežívať 
aj náročný neľahký seniorsky 
vek.

POLČAS VLÁDNUTIA
Nastal polčas rozpadu, pardón, to 
je pri atómoch uhlíka, keď hovorí-
me o vláde je to polčas vládnutia. 
Z médií počúvame seba-hodnote-
nia, teba-hodnotenia a rôzne iné 
hodnotenia toho čo sa za uplynu-
lé dva roky urobilo, prípadne neu-
robilo. Záleží od toho kto to hovorí. 
Ak je to opozícia pripisuje všetko 
dobré iba svojim reformám, ak je 
to koalícia všetko dobré je prá-
ve preto, že odstránila chyby tých 
pred nimi. Tí neutrálni stavajú hod-
notenie tak objektívne, aby to pod-
porilo ich budúce politické či ka-
riérne záujmy.
Väčšina politikov sa pritom odvolá-
va na občanov, s ktorými sa stretli v 
posledných dňoch. Zaujímavé, že 
podľa ich tvrdenia občania podpo-
rujú práve tú ich verziu. Keď náho-
dou výskumy verejnej mienky ho-
voria niečo iné, je to iba preto, že 
sa občania nechali oklamať. A tak 
mi tieto prejavy pripomenuli anglic-
kého spisovateľa G.K. Chesterto-
na, ktorý už v dvadsiatych rokoch 
minulého storočia ústami svojho 
kňaza-detektíva pátra Browna po-
vedal: „Moderní politici sú z dob-
rej polovice boháči, ktorí vydiera-
jú ľud.“

ÚRAD JE ROVNEJŠÍ
Je medzi vami niekto, kto ešte 
nedostal z úradu zloženku s 
výzvou zaplatiť nedoplatok či 
dlh? K výzve bol samozrejme 
pripojený dodatok do koľkých 
dní a čo všetko čaká hriešnika, 
ak tak neurobí.
Ako je to pri opačnom garde?
Môj priateľ nedávno potrebo-
val potvrdenie zo Sociálnej po-
isťovne a z Daňového úradu, že 
má všetky záväzky vyrovnané. 
V Sociálnej poisťovni mu ozná-
mili, že má preplatok niekoľko 
tisíc a ak si podá žiadosť tak 
mu ich vrátia. Podobne to do-
padlo na Daňovom úrade. Ak 
by si potvrdenie nevybavoval, 
kde by skončili jeho preplat-
ky? 
Vyzerá to tak, že v demokracii 
sme si všetci rovní, ale úrad je 
rovnejší.

TALENT zA PENIAzE?
Sviatky futbalovej Európy priko-
vali k obrazovkám tisíce sloven-
ských fanúšikov i keď nemohli 
fandiť svojmu mužstvu. Pri maj-
strovstvách sveta v ľadovom ho-
keji, síce chvíľu mohli fandiť svo-
jim, ale sklamanie z výsledku bolo 

možno väčšie ako fakt, že na 
EURO 2008 nie je komu. Lebo 
stav týchto dvoch masových špor-
tov u nás ide dole vodou. Zásoby 
z minulosti sa minuli, talentované-
ho dorastu je čoraz menej.
Nuž nie je sa čo čudovať. Na 
priestoroch, kde mali ihriská naše 
deti stoja zväčša nové domy, ale-
bo parkujú autá. Školská mládež 
nemá veľa príležitostí na kontakt 
so športom. Klubov, v ktorých by 
mohla byť liaheň budúcich repre-
zentantov je pomenej a najmä ich 
návšteva stojí nemalé peniaze. 
Menej solventní rodičia (a tých je 
väčšina) tam svoje deti poslať ne-
môžu. Vyzerá to tak, že o talen-
te budúceho športovca čoraz me-
nej rozhoduje prirodzený výber z 
veľkej masy začiatočníkov a čo-
raz viac výška konta jeho rodičov. 
Lenže v skutočnosti to platí na-
opak: Talent za peniaze nekúpiš, 
ale ak talentované dieťa má mož-
nosť tento rozvíjať, potom to môže 
priniesť peniaze aj jemu i jeho klu-
bu.

zÁKAzNÍK A CENy
Strach zo zvyšujúcich sa cien 
potravín sa vynára nie len v 
rozhovoroch občanov, ale aj v 

úvahách niektorých politikov, 
i keď veľmi mierne. zástanco-
via trhu hovoria, že jeho samo-
regulácia a konkurencia nedo-
volia veľký nárast cien. Veľmi 
zjednodušene povedané, keď 
klesá dopyt a tovaru je veľa 
klesajú aj ceny. 
Podľa tohto kľúča by mali ja-
hody dnes stáť 50 – 60 korún. 
Lenže stále sa darí ich pre-
daj takmer za dvojnásobok i 
keď ich úroda je výrazne vyš-
šia ako vlani, kedy sa ich cena 
pohybovala okolo sto korún. 
Občan, ktorý nadáva na vyso-
ké ceny svojou kúpou predá-
vajúcemu tieto ceny schvaľuje. 
Nechcem nahovárať občanov 
na bojkot jahôd či iných potra-
vín, ale skúsme sa zamyslieť 
čo by asi urobili predávajúci, 
keby večer stáli za pultom pl-
ným tovaru, tak ako ráno keď 
prišli.
za socializmu sme hromžili 
keď nejaký tovar nebol, ale vy-
žili sme aj bez neho. Dnes to-
var aj za premrštené ceny kú-
pime a hromžime rovnako. Ale 
často by sme mali vynadať 
sami sebe.

JOzEF ŠUCHA

gloSáR Slovenského rozhľadu

VŠIMLI SME SI ...
takí sMe, 
takí zostaneme
Ničivé zemetrasenie v Číne prinies-
lo pre túto krajinu stratu vo výške 30 
miliárd dolárov. Straty na ľudských 
životoch, ľudia bez príbytkov, tragé-
dia. Na Slovensku, kresťanskom 
Slovensku sa ani jeden kresťan-
ský hlas neozval. Ako keby sme 
boli necitliví, hluchí a nemí. Kres-
ťanské Slovensko, ktoré vždy vede-
lo vyjadriť svoju spolupatričnosť, ako 
keby stratilo kresťanské cítenie. Ale 
to všetci vieme. Vieme sa vzrušovať 
nad moslimami a odsudzujeme ich 
činy. Ale nepriznáme si, že aj toto 
si kresťania sveta musia pripísať na 
svoj vrub. To, čo zanedbali, na čo sa 
s prepáčením vykašľali, na hodnoty, 
ktoré kresťanstvu patria, im pripomí-
najú moslimovia. Ale všetci sme ľu-
dia, tak ako tí, čo prišli o svoje ma-
jetok v Číne. A človek k človeku by 
nemal byť vlkom...  (dk)

ZODPOVEDNí
Ústav pamäti národa dal podnet na Generálnu prokuratúru SR za zabí-
janie ľudí pri prechode cez hranice za totality. Sú tam konkrétne mená 
ľudí, konkrétne udalosti. Naozaj pekný kus roboty za ktorý si zaslúži 
UPN uznanie. Ale to je zrejme všetko. Možno by sa tie prípady moh-
li publikovať. A to je tiež všetko. Generálna prokuratúra samozrejme 
bude konať a zodpovední by mali dostať trest. Už dnes vieme, že zod-
povední za toto zabíjanie ľudí na hraniciach bloku medzi Východom 
a Západom sú súdruh Stalin, súdruh Churchill a súdruh Rooswelt. K 
inému verdiktu Generálna prokuratúra SR dospieť ani nemôže, preto-
že títo traja súdruhovia sa dohodli tak ako sa dohodli, vznikol Východ-
ný a Západný blok, ktoré rozdeľovali strážené hranice. Z Východného 
na Západný sa utekalo, naopak nie. Pre všetkých troch možno vyniesť 
trest posmrtne. To je tiež všetko.

MEDIáLNy MaRTýR
Je to v našom súdnictve skutočne zaujímavé. Niekto dá akémusi sa-
mozvanému politológovi facku a už z neho urobia rasistu. A samozrej-
me o tejto kauze sa média v ktorých politológ rád vystupuje zaoberajú 
takmer každý deň. Na druhej strane je tisícky prípadov, kde súdy neko-
najú, kde sa krivda spáchaná na človeku nedostane do médií a ani pes 
po týchto problémoch ľudí neštekne. A to by sme sa nestačili čudovať 
koľko krívd je spáchaných na slovenských občanoch, ktorí útrpne trpia 
a nikto im nepomôže. Zo samozvaného politológa sa však stane div nie 
európsky martýr. Demokracia nie je teda o rovnosti, ale o vyvolených. A 
tak tu máme znova rovných a tých iných... DUŠAN KONČEK

stanovisko predsedu vlády k vyjadreniam predsedu sdkú
Pán Dzurinda namiesto toho, aby sa tešil a pomohol, ide puknúť 
od jedu, že sa Slovensku darí ekonomicky, medzinárodne a že 
vláda robí sociálnu politiku. V súvislosti s vyjadreniami na adre-
su pána Širokého dodávame, že ak by bol akýkoľvek problém 
vo verejnom obstarávaní, Úrad pre verejné obstarávanie by urči-
te zasiahol, pretože na jeho čele stojí vysoký politický predsta-
viteľ opozičnej SMK. Ak chce pán Dzurinda klebetiť, nech nám 
radšej povie, o čom rokoval v minulých dňoch s pánom Palac-
kom na obede, ak SDKÚ-DS tvrdí, že štyri roky Palacku nevide-
la.  SILVIA gLENDOVÁ, hovorkyňa predsedu vlády

literárne ceny 
D. Štroža a UČS

V sobotu 31. mája v Prahe odovzda-
li už po tretí raz Literárne ceny Da-
niela Stroža a Unie českých spi-
sovatelů. Nositeľmi ocenení sa v 
minulých ročníkoch stali Miroslav 
Florian, Karel Sýs, Zdeněk Hrabi-
ca, Michal Černík, František Uher a 
Ludvík Hess. Tento rok ceny získa-
li Čestmír Císař za celoživotnú pub-
licistickú tvorbu s prihliadnutím na 
knihu Moji českoslovenští presiden-
ti, Vladimír Janovic za celoživotnú 
básnickú tvorbu s prihliadnutím na 
zbierky Potopený úl a Jed v růži a 
František Dostál za celoživotnú fo-
tografickú tvorbu s prihliadnutím na 
knihu Fotořečiště 2. Cenu symboli-
zuje soška Niké od akademického 
sochára Ladislava Janoucha. Publi-
cistka Monika Hoření zaznamenala 
vyjadrenia laureátov. Čestmír Císař: 
„Do poslednej chvíle sa usilujem ak-
tívne prispievať k veci, ktorej som sa 
venoval celý život.“ Vladimír Jano-
vic: „Dnes existuje dvojaká anga-
žovanosť – angažovanosť tribú-
nov a angažovanosť stíchnutej 
reči, ktorá však nie je bezmoc-
ná.“ František Dostál: „Fotografia je 
jazyk, ktorým hovorím. Som rodák z 
Prahy krstený nie Vltavou, ale Boti-
čom (potokom v povodí Vltavy pre-
tekajúcim Prahou – pozn. prekl.), 
kde som vyrastal s bosými nohami 
na nevydláždených uliciach.“ (pj)

Vzdelávanie, výskum, vývoj a 
inovácie, skvalitnenie podnika-
teľského prostredia a zamest-
nanosť sú hlavnými oblasťami 
modernizačného programu Slo-
vensko 21, ktorý schválila v stre-
du 4. júna 2008 vláda SR. Jeho 
autormi sú podpredseda vlády 
SR Dušan Čaplovič a minister fi-
nancií Ján Počiatek. Krátkodo-
bé opatrenia v spomínaných sfé-
rach, s ktorými modernizačný 
program počíta, „ukroja“ zo štát-
neho rozpočtu v najbližších troch 
rokoch skoro 18 miliárd Sk.
Program počíta so zavedením 
„zamestnaneckého bonusu“, kto-
rý má za cieľ zvýšiť zamestnanosť v 
radoch dlhodobo nezamestnaných, 
ako aj zlepšiť sociálnu situáciu níz-
kopríjmových zamestnancov. Toto 
opatrenie zabezpečí, aby príjem zo 
zamestnania, ktorý je nižší ako istá 
stanovená hranica, nielenže nebol 
ako doteraz zdanený, ale bol dopl-
nený transferom štátu zamestnan-
covi. Týmto by sa mala zvýšiť moti-
vácia pracovať aj za nižšie mzdy.

Vo sfére vzdelávania si Sloven-
sko 21 kladie za cieľ umož-
niť štúdium na zahraničných 
stredných školách prioritne žia-
kom zo sociálne znevýhodnené-
ho prostredia, ako aj zlepšenie 
ovládania cudzích jazykov. Vláda 
by tiež mala pripraviť pružný mecha-
nizmus na podporu príchodu zah-
raničných verejných vysokých škôl 
na Slovensko, a to podobným spô-
sobom, aký sa využíva pri príchode 
zahraničných investorov s vysokou 
pridanou hodnotou. Návrh obsa-
huje aj potrebu zníženia podielu 
farmaceutík na celkových zdra-
votníckych výdavkoch. Ten to-
tiž na Slovensku dosahuje jed-
nu z najvyšších úrovní vo svete 
(33 percent). Napríklad v kraji-
nách OECD (Organizácia pre hos-
podársku spoluprácu a rozvoj) je to 
17 percent, v Česku, Poľsku a Ma-
ďarsku 29 percent. V oblasti výsku-
mu, vývoja a inovácie autori kladú 
za cieľ podporu špičkových vedcov 
a výskumných tímov úspešných v 
medzinárodnom meradle, identifi-

káciu a podporu špičkového a na 
medzinárodnej úrovni zaujímavé-
ho výskumu či vyššiu úroveň vedy 
a výskumu na vysokých školách.                                                                                            
„Na Slovensku sa musia vytvo-
riť také podmienky, aby sa ľuďom 
oplatilo pracovať a nie so zamest-
naním žonglovať a radšej zostať ne-
zamestnaný“, povedal jeden z au-
torov modernizačného programu 
Slovensko 21 Dušan Čaplovič. 
Program Slovensko 21 bude pod-
ľa neho pre jednotlivé ministerstvá 
okrem iného znamenať povinnosť 
ako u vojska pravidelne každý štvrť-
rok hlásiť predsedovi vlády plnenie 
akčných plánov, ktoré sa s moder-
nizačným programom spájajú.
Minister financií Ján Počiatek 
považuje celý program za veľký 
úspech tejto vlády, pretože „za-
kladá celkovú víziu, akým spô-
sobom chceme Slovensko mo-
dernizovať v najbližších rokoch. 
Je to koncepčný vizionársky 
materiál, ktorý sa musí preta-
viť do konkrétnych akčných plá-
nov,“ vysvetlil. (kr)

Ústava Slovenskej republiky hovorí v článku 
55, že „hospodárstvo Slovenskej republiky sa 
zakladá na princípoch sociálne a ekologicky 
orientovanej trhovej ekonomiky“ a rovnako v 
článku 44, že „každý má právo na priaznivé 
životné prostredie“.  SMER-SD považuje zdravé 
životné prostredie za jeden z kľúčových faktorov 
podieľajúcich sa na zdravom fyzickom aj mentál-
nom vývoji každého jedinca. Starostlivosť o život-
né prostredie preto považujeme za nevyhnutnú 

súčasť ekonomického rozvoja našej krajiny. Slo-
venská republika sa, ako súčasť Európskej únie, 
prihlásila k uplatňovaniu Kjótskeho protokolu o re-
dukcii skleníkových plynov. SMER-SD podporuje 
a bude podporovať využívanie takých energetic-
kých zdrojov, ktoré sú šetrné k životnému prostre-
diu a rovnako bude podporovať aj rozvoj recyk-
lačného priemyslu. V oblasti ochrany životného 
prostredia, SMER-SD nedávno podpísal dohodu 
o spolupráci so Stranou zelených.  (ks)

Premiér Robert Fico nevidí žiad-
ny dôvod na odvolanie minister-
ky práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Viery Tomanovej. Ministerka si 
podľa neho plní všetky povinnos-
ti, ktoré jej vyplývajú z programo-
vého vyhlásenia vlády. „Pani mi-
nisterka je človek s asi najväčším 
sociálnym srdcom, akého som 

kedy videl. Je to človek, ktorý robí 
neuveriteľnú robotu pre ľudí v te-
rénne. Hospodárske noviny pri-
niesli v pondelok 9. júna 2008 in-
formáciu, že premiér nie je údajne 
spokojný s prácou šéfa Sociálnej 
poisťovne. S Ivanom Bernátkom je 
podľa denníka ochotný obetovať aj 
ministerku Tomanovú. (kr)

Slováci dávajú o sebe vedieť 
stále viac a viac. Nie vo futba-
lovej reprezentácii krajiny, ale 
napríklad v investíciách v za-
hraničí. Tak napríklad v Moskve, 
v jednom z najdrahších miest na 
svete, Slovákom už patrí prevaž-
ná časť akcií päťhviezdičkového 
hotela, umiestneného priamo v 
srdci tohto veľkomesta. Napriek 
tomu, že pred hotelom už vla-
je slovenská zástava, Slováci sa 
doň určite hrnúť nebudú. Najlac-
nejšia izba totiž vyjde na jednu 
noc na 30 000 korún, najdrah-
šia až na pol milióna! V každom 
prípade je táto kúpa akcií a zisk 
majoritného postavenia v akci-
ovej spoločnosti slovenskou fir-

mou skutočne významný podni-
kateľský úspech.
Možno však očakávať, že na-
šinci si začnú kupovať aj malé 
a neobývané chorvátske os-
trovy. Vláda Chorvátskej re-
publiky sa rozhodla ponúknuť 
na predaj 688 malých ostro-
vov v Jadranskom mori, pri-
čom na 98 z nich sa vzťahuje 
predkupné právo štátu. Pred-
pokladá sa, že cena štvorcové-
ho metra na takýchto ostrovoch 
sa bude začínať od 35 euro, pri-
čom ide o ostrovy pozdĺž celého 
chorvátskeho pobrežia Jadran-
ského mora, teda od Istrie až po 
Dubrovník. Ich počet 688 ostro-
vov predstavuje solídne číslo, v 

skutočnosti ide iba o výmeru 6% 
z celkovej plochy všetkých chor-
vátskych ostrovov. Prevažná väč-
šina týchto ostrovov zaberá plo-
chu najmenej 4000 m2.
Občania Slovenska už vlastnia 
v Chorvátsku hotely, penzióny, 
jachty. Určite sa však medzi na-
šincami nájdu aj takí, ktorí si už 
ten nejaký ostrovček kúpili, ale-
bo tak urobia čo najskôr. Určite 
to však dlho nikto nebude vedieť, 
okrem ich najbližších. Jednodu-
cho, budú to zatĺkať tak dlho, ako 
sa to len bude dať. Veď my, tá 
poriadna väčšina, to len tak 
niekomu ľahko neodpustíme, 
že si dovolil kúpiť nejaký jad-
ranský ostrov ... (mez)

Čo S nemocnicoU?
V Košiciach, sa vraj pripravuje zrušenie Vojenskej leteckej nemocnice. Čo 
k tomu dodať? Košice viac ako storočie charakterizovala početná vojenská 
posádka a mesto s vojakmi tvorili akési spojené nádoby. Časy sa však zme-
nili a v súčasnosti stretnúť v uliciach mesta vojaka už vôbec nepatrí medzi 
samozrejmosť. Aj preto bývalá Vojenská nemocnica, neskôr Vojenská le-
tecká nemocnica, už viac slúži civilom, než ľuďom v zelených uniformách. 
Okrem toho slúži napríklad policajtom a sudcom. Táto nemocnica má v bu-
dúcnosti slúžiť deťom, teda budúcnosti národa. Prečo aj táto perspektíva 
je tŕňom v oku SDKÚ? Na túto otázku nedokáže nájsť odpoveď žiadny súd-
ny človek... Veď všetci oficiálne stále tvrdíme, že deťom len to najlepšie. A 
v košickej VLN sú skutočne vynikajúci špecialisti... (vm)

Médiá začali špekulovať

Modernizačný program slovensko 21

Vyhlásenie k Svetovému dňu životného prostredia

Nechcete si kúpiť ostrov v Jadrane?
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Rozšírená koaličná rada – predseda a dvaja 
podpredsedovia za každú stranu – sa stretla v 
utorok 17. júna 2008 v Bratislave, aby prebrala 
otázky súvisiace s najbližšou schôdzou Národ-
nej rady, ktorá začala v ten deň. Predseda stra-
ny SMER-SD Robert Fico potvrdil, že rokovanie 
bolo vo veľmi konštruktívnej a priateľskej atmo-
sfére. Pokiaľ ide o agendu Národnej rady SR, na 
koaličnej rade panovala úplná zhoda. 
„Veľmi si vážim, že Národná rada sa chce zaoberať 
škandalóznou zmluvou, ktorú podpísala predchá-
dzajúca vláda v súvislosti s prenájmom Vodného die-
la Gabčíkovo. Na základe tejto zmluvy – keby sme 
aj legitímne odňali vodnú elektráreň Gabčíkovo spo-
ločnosti Enel, ktorá sprivatizovala 66% akcií Sloven-
ských elektrární, štát musí zaplatiť 26 miliárd korún 
ako akési odškodnenie. To je jednoducho škanda-
lózne a Národná rada SR sa musí týmto zaoberať a 
zaujať k tomu aj určité stanovisko“, povedal Robert 
Fico. Podľa neho by bolo najideálnejšie, keby sa 
vodná elektráreň Gabčíkovo dostala naspäť pod plnú 
kontrolu štátu. Zmluva o prenájme Gabčíkova „bola 
akýmsi bonusom, ktorý Dzurindova vláda dala talian-
skej spoločnosti Enel. To je šialená zmluva. Úplné 
zbavenie štátneho majetku, kontroly štátu nad vlast-
ným majetkom, bez možnosti vypovedať zmluvu“, 
uviedol premiér. 

Predseda strany SNS Ján Slota v tejto súvislosti dopl-
nil, že Vodohospodárska výstavba, Fond národného 
majetku a Slovenský vodohospodársky podnik prip-
ravujú osem až deväť žalôb ohľadom Gabčíkova. Do-
teraz boli podané tri žaloby.
Predseda strany SMER-SD ďalej privítal, že me-
dzi stranami vládnej koalície existuje zhoda, po-
kiaľ ide o ďalšie posilňovanie sociálneho štátu, 
tak ako to definuje článok 55 Ústavy SR. „Dnes 
sme urobili prvý sumár návrhov a opatrení, kto-
ré by sme radi zrealizovali už v budúcom roku s 
tým, že v krátkom čase – počas nasledujúcich 
dvoch týždňov – dôjde k stretnutiu predsedov 
strán a ministra financií o finančnom rámci na 
rok 2009. Určite sa dá očakávať, že nad rámec 
toho, čo dnes je a čo sme už presadili vo vládnej 
koalícii, budú prijaté aj ďalšie opatrenia sociál-
neho charakteru“, zdôraznil premiér. 
Robert Fico sa dotkol aj tragédie vraždy 9-ročného 
Jakuba, ktorého mal v Čechách zavraždiť slovenský 
pedofil Antonín N. „Je veľmi smutné, ak sa niekto po-
kúša vytĺkať z takejto kauzy politický kapitál. A je to 
smutné najmä preto, lebo z ústavného liečenia bol 
tento vrah prepustený v roku 2004. A v tom čase, po-
kiaľ viem, nikto z nás ako sme tu, sme neboli vo vlád-
nej koalícii“, povedal premiér na adresu opozičných 
politikov. (skr)

Zasadnutie rozšírenej koaličnej rady: zľava V. Mečiar, R. Fico a J. Slota.   Foto: Martin PetReNkO

Konštruktívna a priateľská atmosféra

Slovensko je jediný štát v Eu-
rópskej únii, ktorý by mal po-
ciťovať voči írskemu refe-
rendu, voličovi a aj výsledku 
osobitný rešpekt. Porovnaj-
me si, ako prebiehalo schva-
ľovanie pôvodnej európskej 
ústavy v predchádzajúcom 
slovenskom parlamente a 
ako sa dospelo k schváleniu  
terajšej akoby prijateľnejšej 
podobe Lisabonského do-
hovoru. Íri sa rozhodovali – 
na rozdiel od nás - na zákla-
de kampane a každý musel 
uviesť argumenty na to, aby 
získal voliča. Musel si aspoň 
prečítať „Lisabon“ a z nášho hľa-
diska je jedno či ho vysvetľoval 
správne alebo nie. Je jedno či 
sa Íri nechceli vzdať svojich daní 
a zákazu interrupcií, je úplne 
jedno dokonca či boli za alebo 
proti. Podstatné je, že sa o „Li-
sabone“ hovorilo, diskutovalo, 
že to bola takmer celonárodná 
otázka.  Je už zvykom, že mé-
diá sa pustili tou najľahšou ces-
tou a kritizovali predsedu vlády 
za jeho vyhlásenia o „Lisabone“. 
Pravdou však je, že celý prí-
pad s úniou je na Slovensku 
trvalo predmetom najmä pro-
pagačných kampaní – najp-
rv nás zastrašovali izoláciou, 
ak nevstúpite do NATO ne-
bude nijaká únia. Noviny vo-
lali: máme len dve možnosti 
– buď do Ázie (čím sa samozrej-
me myslelo Rusko) alebo do Eu-
rópy. Prelety ponad Slovensko, 
bez čoho by nebolo možné viesť 
leteckú vojnu proti Juhoslávii  a 
bombardovať aj Vojvodinu, kde 
je slovenská menšina, sa schvá-
lili len čo zadupal americký veľ-
vyslanec, verejná mienka osta-
la bokom. Pri účasti na vojne v 
Afganistane sa síce už povedalo 
viac, ale zasa doteraz nevieme 
čo v tejto nevyhrateľnej vojne s 
narkobarónmi vlastne robíme. 
A o Iraku hádam nik nech-
ce ako kedysi, za dzurindiz-
mu,  tvrdiť: v Bagdade boju-
jeme za demokraciu. Tento 
rok zasa bol dôležitejší tlačo-
vý zákon ako „Lisabon“. Sme 
jediný štát v Európskej únii, kto-
rý musí mať k írskemu referen-
du osobitný rešpekt: musíme sa 
naučiť o únii vedieť a verejne ho-
voriť čo najviac a nenechávať sa 
iba zavádzať reklamnými politic-
kými akciami určenými pre ka-
mery. Nemôžeme nechať eu-
rópske otázky na Slovensku v 
rukách eurointernacionalistov 
práve tak ako ani v rukách euro-
byrokratov.

Keď k nám zavíta leto, kvitnú zemiaky, začínajú sa červenať mali-
ny a všetko raší jedna radosť. Krásny čas, keby nebolo politiky, aj 
by sme ho dosýta vychutnali. Ale politika vplýva na náš život, oveľa 
intenzívnejšie ako leto. Koalícia je v polovici vládnutia a ministri sa 
vymieňajú. Vladimír Mečiar rozlúštil cédečko a už chýba aby ozná-
mil, že našiel Jánošíkov poklad. Pravdaže to cédečko môže byť veľmi 
zaujímavé a môže sa použiť ako strieľajúca motyka. 
Minister financií si hrkútal s veľkopodnikateľmi niekde v Monacu a nie pod 
slovenskou čerešňou. Slota a Rafaj sú si istí svojim podpismi. A parlament 
rokuje o majákoch o všeličom možnom, len stále viac cítiť ako sú poslan-
ci odtrhnutí od života. Ako keby boli v tom parlamente sami pre seba. Ich 
euro veľmi nevzrušuje, na rozdiel od priemerných Slovákov. Politika totiž 
vynáša a všeličo prináša. Politika nie je služba národu, skôr slúži pre po-
slancov samotných. A treba povedať že dobre. Nevzrušuje ich ani to, ako 
poskočil na cene barel ropy a ceny benzínu na pumpách. S majákom na-
tankujú koľko ich hrdlo ráči. Inak je všetko v poriadku, Slovensko privíta-
li v Bruseli v eurozóne. Lisabonská zmluva je podľa prezidenta Českej re-
publiky Václava Klausa mŕtva a treba vymyslieť niečo iné. Leto bude teda 
horúcejšie ako všetky iné letá, na konci roka bude stáť barel ropy možno 
200 dolárov. Ruský Gazprom hrozí zvýšenými cenami plynu pre Európu 
na budúci rok a rovnako aj cenami ropy. 
V Amerike bude určite nový prezident na budúci rok. Voľby prezi-
denta na Slovensku sa očakávajú tiež s veľkým záujmom. Tak ako 
voľby poslancov do európskeho parlamentu. Už sa na tieto akty za-
čali hýbať škatule. Slovenská koalícia napriek všetkým otrasom má boha-
tú podporu verejnosti. Nič na tom nemení ani fakt, že ĽS-HZDS zase ne-
prijali medzi frakcie europarlamentu. Ani sa nemožno čudovať, keď sú raz 
konzervatívci a inokedy liberáli. Vraj tohto leta pôjde každý druhý Slovák 
na dovolenku. Na Blatenské jazero asi nie, lebo s našimi južnými sused-
mi sa vzťahy neotepľujú ani v rámci globálneho otepľovania. Ale tu platí, že 
je jedno, či je zima alebo leto, Maďari sa nezmieria s Trianonom, aj keby 
sme im dávali zadarmo bryndzu. Maďarskí gardisti veselo šantia po Buda-
pešti. Zatiaľ peši, lebo aj tam už je koníkov poskromne. Adrenalín im ob-
čas zdvihne náš Janko Slota, aby nevyšli z cviku. Všetko je tak ako sa pat-
rí, v lete nám začnú folklórne festivaly a tak budeme tancovať, baviť sa a 
jasať, niektorí možno budú preskakovať aj Jánske ohne a potom aj vatry. 
Tak sa to už patrí, lebo ako vraví stará Blažková všetko je v najlepšom ne-
poriadku. Lebo kedy bolo v najlepšom poriadku, asi by sme sa nevmestili 
do kože. Niektorí sa už aj tak nevmestia a tak platí staré dobre, že pýcha 
predchádza pádu. Rok s osmičkou na konci je zatiaľ celkom normálny, 
zaspomíname si na rok 68 ako sme si hrali na revolucionárov ale tie spo-
mienky sú dnes aj tak nanič. Žijeme totiž už niekde inde. Faktom však je, 
že za to, čo sme vtedy navyvádzali, dnes by nás za to v súčasnej demok-
racii zavreli. Lebo demokracia je vláda zákona. A tak treba zákony dodr-
žiavať, aj keď platí, že čo nie je zakázané, je dovolené. Tak ideme na do-
volenku... DUŠAN KONČEK

Rast cien potravín zaujíma verejnosť a 
tak aj médiá. Predháňajú sa vo vyjadre-
niach, ako to bude vyzerať po prechode 
na novú menu. Porada vedenia Minister-
stva pôdohospodárstva SR pod vede-
ním ministerky zdenky Kramplovej prija-
la 12. júna Návrh systémových opatrení 
k eliminácii rizík vyplývajúcich z možné-
ho špekulatívneho zvyšovania cien po-
travinárskych tovarov v súvislosti s pre-
chodom na spoločnú európsku menu. 
Tento materiál si vyžiadala ministerka 4. 
júna s cieľom vytvoriť účinnú stratégiu, 
ako brániť občanov pred možnými nega-
tívami pri zmene meny v SR. Návrh vy-
chádza aj z Uznesenia vlády SR č. 290 
zo 7. mája 2008, podľa ktorého bolo 
uložené ministrom financií, hospodár-
stva, zdravotníctva, dopravy, pôšt a tele-
komunikácií v spolupráci s ministerkou 
pôdohospodárstva predložiť rokovaniu 
vlády návrh systémových opatrení na eli-
mináciu rizík pri zmene meny do 1. júla 
2008.
Ministerstvo pôdohospodárstva však ná-
vrh neprijalo s cieľom riešiť dopady globál-
nej potravinovej krízy na slovenský trh, keď-
že tie sa týkajú širšieho rámca, než akým je 
prechod Slovenska na európsku menu. Veď 
rastom cien potravín boli zasiahnuté všet-
ky štáty EÚ. Slovensku sa podarilo dosiah-
nuť najnižší rast cien potravín vo výške 7,5 

percenta, čo spolu s Cyprom predstavuje 
najnižší nárast z novo pristúpených krajín k 
únii. V ČR bol rast cien 11,9 percenta, v Ma-
ďarsku 13,9 percenta, čo je takmer dvojná-
sobok ako u nás. V Európe od septembra 
2006 do februára 2008 vzrástli ceny pšeni-
ce o 96 percent a mliečnych výrobkov o 30 
percent. Momentálne síce na chvíľu ceny 
pšenice klesli o 25 percent a masla o 35 
percent, ale naďalej stúpa cena ryže.
Z toho vyplýva, že zmena cien potravín v 
rokoch 2008 a 2009 bude zrejme viac 
ovplyvnená inými faktormi, než prechodom 
na spoločnú menu. Napriek tomu existuje 
oprávnená obava, že môže dôjsť aj k špe-
kulatívnemu zneužitiu prechodu na euro pri 
tvorbe cien potravín. Dôvodom je fakt, že 
nie na celom území Slovenska existuje ab-
solútne konkurenčné prostredie. Preto nie 
je vhodné toto prechodové obdobie pone-
chať len na trh a konkurenciu. K tvorbe cien 
však existujú len dva možné prístupy a to tr-
hový pri konkurenčnom prostredí, alebo re-
gulačný, keď ceny na trhu ovplyvní štát.
Ministerstvo pôdohospodárstva však rozpra-
covalo myšlienku, keď trh síce ovplyvní štát, 
ale nie regulačným spôsobom. Ide o nepria-
my vplyv na trh a to zvýšením konkurenčné-
ho prostredia. Faktom však zostáva, že aj v 
oblasti potravín je cenovým orgánom minis-
terstvo financií a nie pôdohospodárstva.
Kritici cenovej regulácie argumentujú tvr-

dením, že v európskom spoločenstve nie 
je možné regulovať ceny ani v prechodnom 
období. Nie je to však pravda. Maltsky zá-
kon o prijatí eura patril totiž k najtvrdším v 
Európe. Cena sa mohla meniť len vtedy, ak 
bola nižšia ako cena v maltských lírach pred 
prijatím eura. Inú zmenu cien musel odsú-
hlasiť úrad tzv. europozorovateľa. Každé za-
okrúhľovanie cien v prospech eura, či po-
dania občanov sa okamžite vyšetrovali. Až 
95 percent prešetrených prípadov skonči-
lo na pôvodnej nižšej cene. Takto sa Mal-
ta bránila inflácii, ktorá sa však zvýšila v aprí-
li tohto roku po skončení týchto obmedzení. 
Ministerstvo pôdohospodárstva však nepo-
važuje úradné určenie cien za vhodný spô-
sob na riešenie špekulatívneho zvyšovania 
cien. Navyše potraviny nemajú charakter to-
varov, na ktoré by bola forma regulácie cien 
vhodná, keďže cenová kontrola by mohla rá-
tať len s predpokladanými a nie skutočnými 
nákladmi.
Pôdohospodári preferujú spôsob zvyšo-
vania konkurencieschopnosti na celom 
území Slovenska s využitím mediálnej 
podpory. za týmto účelom navrhujú celý 
rad opatrení. Medzi nimi je povinnosť 
predajcu informovať na reklamných a 
propagačných letákoch podporujúcich 
predaj jeho výrobkov ich priemernú cenu 
za posledný štvrťrok 2008, i index rastu 
cien. Toto opatrenie by sa dotýkalo jas-

ne daného súboru potravín. Spotrebiteľ 
by si mohol sám porovnať, kde sa ceny 
menia rýchlejšie a kde sú spravodlivej-
šie. zároveň existuje návrh na vytvore-
nie Etického kódexu, ku ktorému by sa 
predajca pridal dobrovoľným podpisom 
a túto skutočnosť, že pristúpil na Etic-
ký kódex, by uverejnil rovnako na svo-
jom letáku. Spotrebitelia by teda vedeli 
porovnať, kto to myslí s obchodom poc-
tivo a kto Etický kódex odmieta. Vďaka 
mediálnej podpore môže byť Etický kó-
dex pre predajcov motiváciou sa k nemu 
prihlásiť. Ďalším nástrojom je týždenný mo-
nitoring cien potravín. Ten by vychádzal zo 
spotrebiteľského koša tovarov a služieb. Vy-
konával by ho Štatistický úrad SR. Ľahko by 
sa tak dali porovnávať ceny so štátmi EÚ. 
Pritom ceny by ľahšie mohol porovnávať aj 
Protimonopolný úrad SR, ktorý by vďaka vý-
sledkom monitoringu vedel odhadnúť, či ne-
dochádza k dohodám medzi predajcami o 
rovnakom zvýšení cien. V prípade, že tieto 
opatrenia nebudú dostačujúce, ministerstvo 
pôdohospodárstva navrhuje aj určitú formu 
úpravy zákona o cenách formou cenového 
moratória, ktoré by na rozdiel od minulos-
ti umožňovalo definovať maximálny rast za 
dané obdobie. Samozrejme, že tento návrh 
však bude závisieť od rokovania s minister-
stvom financií.

STANISLAV HÁBER

eURo a RaSt cien potRavín

Zavítalo k nám znova leto

Európska únia má veľa zvláštností a špecifík. Azda najnepochopiteľnejšia 
z nich súvisí s vínom. Tento mok doslova zaplavil starý kontinent – jedno-
ducho, vína je v Európe z roka na rok stále viac a viac. Napriek tomu naša 
EÚ sústavne a štedro dotuje vinárov, predovšetkým vo Francúzsku, Špa-
nielsku a Taliansku. Nemôžeme sa tomu čudovať, euro poslanci z týchto 
krajín síce stále myslia predovšetkým na seba, ale v tejto súvislosti musia 
myslieť tak trochu aj na svojich producentov vína. Pre objektívnosť musí-
me však priznať, že nejaké peniaze už dostanú aj naši vinári... Obdivu-
hodné je, ako svoje vína propagujú vinári z Českej republiky, konkrétne 
z Moravy. Len pre zaujímavosť – v ČR ročne vyprodukujú 50 miliónov lit-
rov vína. Približne 4 milióny litrov putujú do zahraničia a samozrejmosťou 
je, že najviac z nich – 200 000 litrov dovezie Slovenská republika. Čes-
kí vinári nič neponechávajú na náhodu. S aktívnou podporou štátu venujú 
nemalé finančné prostriedky do reklamy, prezentácií v cudzine, reprezen-
tačných ochutnávok. Nedávno sa jedna z nich uskutočnila v Košiciach a 
podnikateľom z Košického kraja ponúkali na nej vína z Moravy. Naši viná-
ri sa od svojich českých kolegov majú ešte čo učiť.  (mz)

VINÁRSKY RÉBUS
Akceleráciu opozičnej SDKÚ 
rozkrúca do najvyšších otáčok 
jej podpredseda Ivan Mikloš. Pri-
tom hádže do pľacu rôzne vyjadre-
nia. Medzi tie smutno - zábavné pat-
rí jeho vyjadrenie, že za Dzurindovej 
vlády nedochádzalo k rastu cien po-
travín tak ako teraz. Za Dzurindových 
vlád však našťastie nedochádzalo k 
takým dramatickým výkyvom na sve-
tových trhoch s potravinami, akých 
svedkami sme v súčasnosti. Keby 
totiž došlo k tomu už vtedy, dnes by 
bol zrejme na Slovensku hrozivý hla-
domor. Ak by bol Dzurinda s Miklo-
šom pri moci aj teraz, môžeme sa 

dôvodne domnievať, že by bola cena 
potravín oveľa vyššia. Veď Mikloš sa 
roky netajil s myšlienkami, že výroba 
potravín je na Slovensku zbytočne 
drahá a vraj lacné potraviny si vždy 
budeme mať odkiaľ doviezť. Našťas-
tie nová vláda si dala poľnohospo-
dárstvo medzi priority doslova o päť 
minút dvanásť. A tak sa nenaplnila 
hrozivá predstava likvidácie agro 
rezortu, lebo dnes by sme nemali 
odkiaľ doviezť potraviny a už vô-
bec by neboli lacné.
Rovnako komicky vyznieva Miklo-
šova snaha o zníženie spotrebných 
daní na minerálne oleje, teda na po-

honné hmoty. Cena ropy sa to-
tiž nedá porovnať s tou cenou, s 
akou bojovali dve Dzurindove vlá-
dy. Vtedy bola ropa oveľa lacnej-
šia než je dnes. A aj napriek tomu 
práve Mikloš zaviedol drastické zvý-
šenie spotrebných daní na pohonné 
hmoty. Keby bola Dzurindova vláda 
tretíkrát pri moci, boli by sme zrej-
me svedkami opakovaných prud-
kých vĺn zdražovania. Ako vieme, za 
osem Dzurindovo – Miklošových ro-
kov, sa každý rok opakoval podobný 
výrok – že ide o posledné zdražova-
nie. A vždy všetko zdraželo na Nový 
rok znova. (has)

Smutno – zábavná ropa

Premiér na čele 
dzurindovi neveria
Robert Fico predseda Smeru zo-
stáva najdôveryhodnejším politi-
kom na Slovensku. Dôveruje mu 
vyše 42 percent oslovených.
Druhým najdôveryhodnejším po-
litikom je prezident Ivan Gašpa-
rovič s 33,6 percenta. Prvú tro-
jicu uzatvára podpredsedníčka 
SDKÚ Iveta Radičová s 18,4 
percenta nasledovaná Jánom 
Slotom s vyše pätnásťpercent-
nou podporou.
Rebríček najnedôveryhodnej-
ších politikov vedie predseda 
SDKÚ Mikuláš Dzurinda, kto-
rému nedôveruje takmer 40 
percent olovených. Prieskum 
agentúry MVK sa uskutočnil na 
prelome mája a júna na vzorke 
1083 respondentov.

DUŠAN D. KERNÝ

ReŠpeKt
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Historik, poslanec Európskeho 
parlamentu PhDr. Miloslav Rans-
dorf, CSc., poskytol redaktorovi 
českého týždenníka Reflex Jano-
vi Brabcovi rozhovor, ktorý však 
v uvedenom periodiku neuverej-
nili. Ukážky z nepublikovanej vý-
meny otázok a odpovedí prinies-
la príloha českých Haló novín č. 
13/2008 dňa 7. 4. 2008. Slo-
venským čitateľom sprístupňuje-
me podstatnú časť medializova-
ných výňatkov z pozoruhodného 
interview.

JAN BRABEC: Február 1948 bol 
predsa demonštráciou sily, nie?
MILOSLAV RANSDORF: Je zaují-
mavé, že Februáru nahrávala celko-
vá vonkajšia situácia. Jeden z kľúčo-
vých faktorov bola izraelská otázka. 
O tom sa takmer nehovorí. Kontrola 
moci vo vtedajšom vedení KSČ na-
hrávala vzniku štátu Izrael. Existoval 
dokonca dvojitý letecký most medzi 
Prahou a Tel Avivom. Dodávky zbraní 
do Izraela z Československa boli je-
dinou šancou, ako prekonať zbrojné 
embargo v dôsledku toho, že Veľká 
Británia mala k vtedajšej izraelskej 
reprezentácii negatívny vzťah. Vznik 
novej mocenskej štruktúry v Česko-
slovensku bol v priamom súlade so 
vznikom štátu Izrael. A zaujímavé je, 
že Rudolf Slánsky (generálny tajom-
ník KSČ – pozn. prekl.) aj potom, 
keď sa zmenil Stalinov postoj k Iz-
raelu, pretože nevyšli plány urobiť z 
Izraela spojenca na Blízkom výcho-
de, pokračoval v dodávkach zbraní. 
To je jedna z okolností, ktoré sa mu 
spočítali v čase politických proce-
sov, aj keď sa o tom nehovorilo.
Veľkú rolu zohrávali aj jadrové zbra-

ne. V tom období boli len tri krajiny, 
ktoré mali po roku 1945 prístup k 
zásobám uránu – Kanada, Kongo a 
Československo. O iných zásobách 
sa nevedelo a v dosahu Sovietov 
bolo len Československo. Jadrová 
zbraň nebola vtedy Sovietom do-
stupná. Svoju jadrovú zbraň vyskú-
šali až v roku 1949.

JAN BRABEC: Ako hodnotí histo-
rik Ranfdorf zamatovú revolúciu v 
roku 1989?
MILOSLAV RANSDORF: Zamato-
vá revolúcia, o ktorej vravíte, nebo-
la revolúcia, ale vlastnícky prevrat. 
Bola to udalosť zasadená do proce-
su odovzdania moci, ktoré bolo vy-
jednané medzi Američanmi a So-
vietmi na konci osemdesiatych 
rokov. Tí, ktorí mali dispozičné prá-
vo vo vzťahu k národnému majet-
ku, ho vymenili za reálne vlastnícke 
právo. Ak sa hovorí o revolúcii, je to 
skôr poetické zveličenie. Bola to vy-
jednaná zmena. Vtedy, v roku 1989, 
boli pri tom špičky KSČ. Viem, že o 
tom novinári neradi počujú, ale na-
príklad od Ladislava Adamca, kto-
rý už zomrel, som sa dozvedel, že 
mu volal Michail Sergejevič Gorba-
čov, že má zariadiť, aby sa preziden-
tom stal Václav Havel. Keď to odmie-
tol, nasledoval nátlak a táto zmena 
sa realizovala. Pôvodne mu tlmočil 
túto sovietsku požiadavku veľvysla-
nec ZSSR Viktor Lomakin, po ňom 
nastúpil sám Gorbačov. Viete, že to 
dopadlo napokon tak, že komunis-
ti v roku 1989 zvolili Havla za prezi-
denta, a aby to bolo poistené, bola 
zabezpečená požiadavka aklamá-
cie. Teda nie tajná voľba, ale akla-
mácia, aby to bolo absolútne isté. 
Zamatová revolúcia bola vyjednaná 

mocenská zmena. To, čo sa odohra-
lo po Druhej svetovej vojne, bol ove-
ľa zložitejší proces, ktorý sa začal 
už v roku 1944 Slovenským národ-
ným povstaním a celým systémom 
ustanovovania novej moci. Viete, že 
si pri vyjednávaní o budúcej podo-
be Československa Beneš uvedo-
moval, aký to má význam, a preto 
bol ochotný ísť v znárodňovaní (po 
Druhej svetovej vojne všade dochá-
dzalo k vyvlastňovaniu súkromné-
ho majetku v prospech štátu) ďalej, 
ako chceli ísť komunisti a sociálni 
demokrati, len aby sa udržal systém 
moci? Beneš sa bránil proti štruk-
túre národných výborov a chcel za-
chovať systém z prvej republiky.

JAN BRABEC: Má komunistic-
ká strana oficiálne stanovisko k 
osobnosti a dielu Klementa gott-
walda?
MILOSLAV RANSDORF: Prečo by 
sme mali mať oficiálne stanovisko 
v krajine, kde je garantovaná slo-
boda výskumu? Sám som napísal 
celý rad článkov, v ktorých konštatu-
jem, že Klement Gottwald je rozpor-
ná osoba, produkt svojej doby, že v 
jeho odkaze sa zrážajú dve veci – 
nesporné zásluhy a nesporné previ-
nenia. Riadim sa Heglovou myšlien-
kou, ktorá novinárov možno neteší. 
Hegel vraví: Najjednoduchšie je ne-
jakú vec odsúdiť, oveľa ťažšie je ju 
pochopiť a to najťažšie je podať jej 
tvorivý výklad.

JAN BRABEC: A procesy?
MILOSLAV RANSDORF: Nikto ne-
popiera, že došlo k porušovaniu zá-
konnosti, nikto nepopiera, že rozsah 
perzekúcie bol na začiatku päťde-
siatych rokov naozaj značný, že ne-

sporné prínosy v oblasti kultúrnej 
a sociálnej politiky boli znevážené 
tým, že došlo masovo k porušova-
niu zákonnosti. Ale zužovať toto ob-
dobie len na politické procesy by 
bola nesporne hlúposť.

JAN BRABEC: Ale je to veľká drá-
ma, ktorá poznamenala celú spo-
ločnosť...
MILOSLAV RANSDORF: Drámou, 
ktorá poznamenala spoločnosť, 
bolo to, že KSČ sa odklonila od vo-
lebného programu v roku 1946. Zru-
šila pakt s voličmi, s verejnosťou, kto-
rý ju vyniesol k moci. To bola chyba.
Československo malo dobrý systém 
ekonomiky, ktorý sa nazýval systém 
plánovaného hospodárstva (SPH), v 
ktorom fungovali podniky ako trho-
vé jednotky. Tento systém zdokona-
ľovali ľudia ako Frejka a Goldmann. 
Frejku popravili, Goldmanna väznili. 
Aj keď to prežil, poznamenalo ho to. 
Bol významným autorom, vychoval 
celý rad českých ekonómov. SPH 
bol veľmi úspešný a Českosloven-
sko bolo prvé, ktoré prekonalo ná-
sledky Druhej svetovej vojny. Tempá 
rastu boli pozoruhodné. Ak sa Čes-
koslovensko stalo obeťou industria-
lizačnej stratégie nového ľudovo-de-
mokratického bloku (vravelo sa, že 
je vyhňou východnej Európy), tak 
na našu krajinu boli kladené nároky, 
ktoré krajina nemohla splniť.
Historik Čermák povedal, že kon-
trastuje jedinečná schopnosť riadia-
cich špičiek do roku 1948 s chyba-
mi, keď už monopolne kontrolovali 
moc. Na dvanásťmiliónový štát boli 
kladené nároky, ktoré tento štát ne-
mohol splniť. V roku 1951 po porade 
v Kremli, kde bol za Československo 
prítomný minister obrany Čepička, 

sme prehodnotili svoje rozpočtové 
priority a Československo forsírova-
nú industrializáciu ešte viac urýchli-
lo v prospech ťažkého priemyslu v 
obave, že v Európe dozrieva nový 
konflikt, nová svetová vojna. Vznikli 
také disproporcie v ekonomike, kto-
ré viedli k menovej reforme v roku 
1953. To bolo ďalšie porušenie pak-
tu s občanmi, pretože menová refor-
ma dopadla na množstvo drobných 
sporiteľov. Špekulanti, ktorí mali byť 
zasiahnutí, vopred vedeli, že príde 
menová reforma.

JAN BRABEC: Po roku 1948 – bol 
to teror, alebo nie?
MILOSLAV RANSDORF: Povedal 
som vám, že to bolo masové poru-
šovanie zákonnosti. Teror v zmysle 
fašistického režimu, ktorý likviduje 
celé skupiny obyvateľov plánovite, 
tu nebol. Zabudnite na floskuly, kto-
ré bežne novinári používajú, ak sa 
chcete zaoberať historickou témou. 
Nijaký komunistický režim tu nebol. 
Bol tu režim sovietskeho typu, ktorý 
nadobúdal všetky znaky Sovietske-
ho zväzu. Dokonca naši horlivci išli 
ešte ďalej. Sovietsky vplyv bol ab-
solútne dominantný v bezpečnos-
tných štruktúrach. Vplyv sovietskych 
bezpečnostných poradcov trval do-
vtedy, kým ich z krajiny dostal tan-
dem Novotný a Barák, ktorí sa po-
starali o to, že sovietski poradcovia 
definitívne zmizli z Československa. 
V určitom období bol ich vplyv domi-
nantný. Tým, ako sme boli pripútaní 
v konfrontácii v studenej vojne k so-
vietskej mocenskej politike, atmos-
féra kolektívneho šialenstva veľmi 
prispela k režimu masovej represie.

Vybral a preložil PAVOL JANÍK

z nepublikovaného rozhovoru historika a europoslanca M. Randsdorfa pre týždenník Reflex

vyjednané revolúcie a prevraty

Rok 2008 je pre Slovákov z hľadiska úsilia a bo-
jov o zachovanie existencie národa nášho ako 
takého plný významných historických udalostí.
Predovšetkým je to 160. výročie ozbrojeného 
revolučného vystúpenia slovenského národa 
za svoje základné existenčné práva v rokoch 
1848-9 pod vedením Jozefa Miloslava Hurbana 
ThDr, ľudovíta Štúra a ďaľších predstaviteľov 
národného obrodenia. V tejto súvislosti nemož-
no obísť ani 145. výročie vzniku Matice Sloven-
skej (1863-1874-5), ako aj 147. výročie vyhlá-
senia Memoranda (1861).
Vznik Matice slovenskej a troch slovenských 
patronátnych gymnázií – ako čiastkový úspech 
Memoranda, predloženého 

PRIAMO CISÁROVI VO VIEDNI 
v decembri 1861 bansko-bystrickým biskupom 
Dr. Štefanom Moysesom, bol východiskom a 
základňou pre ďaľšie zintenzívnenie slovenské-
ho národného revolučného hnutia za svoje zá-
kladné práva. Ak bola reč o Štefanovi Moysesovi, 
banskobystrickom biskupovi, treba si uvedomiť, že 
tento velikán slovenského národa si v plnom rozsa-
hu uvedomoval, že sv. Cyril a Metod boli zakladateľ-
mi našej vzdelanosti a kultúry, a preto nesmieme na 
nich zabúdať.
V roku 1863 pripravil v Selciach prvé celonárodné 
oslavy na pamiatku tisícročného výročia ich prícho-
du na Veľkú Moravu. Súčasne si zachovanie ich pa-
miatky a úcty vymohol u pápeža v roku 1864, vtedy 
ešte iba pre svoju diecézu. Pápež Ján X. ich (sv. Cy-
rila a Metoda) zapísal v roku 914 do zoznamu svä-
tých. Pápež Pius IX. (1846-1878) určil deň 5. júla 
na ich zasvätenie.
Kto boli Cyril a Metod a aký bol cieľ ich cesty na 
terajšie územie Slovenska? Boli to bratia, pôvodom 
zo Solúna(Thesaloniké). Ich otec bol vysokým dôs-
tojníkom pri úrade guvernéra solúnskej provincie. 
Zo siedmich detí bol najmladší Konštantín (Cyril). 
Ako štrnásťročný stratil otca. Ujal sa ho otcov pria-

teľ Theoktist, ministerský predseda Byzantskej ríše. 
Študoval teológiu a filozofiu na Carihradskej vysokej 
dvorskej škole, kde sa stal aj profesorom a ako vy-
nikajúci mysliteľ získal titul filozofa. Ovládal gréčti-
nu, latinčinu, staroslovienčinu, hebrejčinu a samari-
tánčinu. Ako pedagóg – filozof pôsobil aj v Samare, 
Ohersone a inde.
Ako je všeobecne známe – veľkomoravské knieža 
Rastislav požiadal roku 862 byzantského cisára Mi-
chala III., 

ABy MU POSLAL UČITEľA, 
ktorý by ľudu vysvetľoval kresťanskú vieru v jemu 
zrozumiteľnej reči. Konštantín (Cyril), hoci bol cho-
rý, splnil cisárovú voľbu. V rokoch 862-63 zostavil 
slovanské písmo –hlaholiku, preložil časti evanjelií 
a so svojím najsatrším bratom Metodom a s niekoľ-
kými spolupracovníkmi sa vybral roku 863 na Veľkú 
Moravu. Zriadili tu aj teologickú školu, z ktorej nie-
koľko kandidátov teológie asi za štyri roky vysväti-
li v Ríme. Chorý Konštantín tam aj ostal. 3. augusta 
868 vstúpil do gréckeho kláštora, kde prijal meno 
Cyril(Kyrillos) a tam aj zomrel 14.2.869.
Metod sa vrátil so sprievodom na Veľkú Mora-
vu, kde bránil nezávislosť Slovienov(Slovanov), 
našich predkov - pred cudzími vplyvmi, najmä 
franskými(nemeckými) kňazmi, ktorí pod rúš-
kom šírenia kresťanstva sledovali dobyvačné 
zámery Frankov.
Metod sa narodil asi roku 815, umrel 6.4.885, ne-
vie sa kde, ale vieme, že ho pochovali v prítomnos-
ti nitrianskeho kniežaťa Svätopluka. Študoval právo 
v Carihrade. Bol správcom slovanskej provincie a 
správcom kláštora Polychron. Pápež ho vysvätil za 
kňaza v roku 868, neskôr za biskupa a stanovil ho 
za panónskeho arcibiskupa s funkciou pápežské-
ho legáta. Po návrate z Ríma bavorskí biskupi ho 
dali zajať, lebo – podľa nich - zasahoval do ich práv 
– šíril slovanskú liturgiu. Pápež Ján VIII. ho vyslo-
bodil po troch rokoch väzenia v Rezna. Musel mu 
ale sľúbiť, že nebude „zasahovať“ do pôsobnosti ba-

vorskej časti Panónie a vzdá sa slovanskej liturgie. 
Tak sa roku 873 opäť ujal správy cirkvi, vybudoval 
učilište a podporoval prekladateľskú i pôvodnú lite-
rárnu činnosť. Aj táto aktivita bola veľmipozor-
ne sledovanáfranskými(či nemeckými) kňazmi, 
ktorí opäť obvinili Metoda u pápeža z kacírstva. 
Metod – súc si vedomý svojej pravdy – dokázal 
a obhájil si svoje pravovernosť a naďalej pokra-
čoval v upevňovaní kultúrnej nezávislosti Veľkej 
Moravy.
Svoju obhajobu uskutočnil v roku 880 v Ríme. Pred 
úmrtím odovzdal duchovné dedičstvo svojmu žiakovi 
Gorazdovi, rodákovi z Nitrianska. Najnovšie pohľady 
na osobnosti Konštantína a Metoda sú z roku 1977, 
keď vo fonde Borgiano vatikánskej knižnice objavili 
malú, rukopisnú kroniku „Kedy a ako Markomani pri-
jali kresťanskú vieru“. Je to rozprava o misijnej ceste 
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. V nej je Me-
tod spomínaný ako Strachota a jeho reholné meno 
Metod je iba v zátvorke. 
Usudzuje sa, že podľa slovanského znenia mena 
Strachota, možno považovať ich pôvod za vyrieše-
ný. Popri 

LEgENDÁCH O VEľKEJ MORAVE, 
zachovali sa nám mnohé údaje o nej v jazyku 
slovanskom, latinskom i gréckom. Písomné ma-
teriály sú doplnené aj cennými poznatkami ar-
cheologického charakteru, ako o tom svedčí 
napr. aj historický nález z roku 1974 pri obci 
Čierne Kľačany, východne od Nitry, kde sa na-
šiel fragment pyxidy, valcovitej schránky s vr-
chnákom.
Do tejto sa ukladali Eucharistie, šperky, kadidlo, re-
likvie. Možno predpokladať, že ide o dar byzantské-
ho cisára Michala III. nášmu Rastislavovi, ktorý pri-
niesli na územieVeľkej Moravy Konštantín a Metod. 
Vo Veľkej Morave významnú rolu zohráva aj hrad 
Devín(Dowina), ktorý ako uvádzajú najstaršie fuld-
ské anály, spomínajú hradisko pod názvom Dowina. 
V ňom sa bránil v roku 864 Rastislav proti vojskám 

Ľudovíta Nemca. Bol dôležitým obranným bodom 
proti franským (t.j. nemeckým) nájazdom.
Hrad Devín zničili v roku 1809 za napoleón-
skych vojen. V období slovenského národného 
obrodenia sa stali jeho ruiny symbolom zašlej 
slávy Slovanov a ich boja za slobodu. Od pa-
mätného výletu skupiny študentov, združenej 
okolo ľudovíta Štúra 24.4.1836, na ktorom bol 
prijatý program sociálneho a národného po-
vzdvihnutia slovenského národa, stal sa Devín 
symbolom spolupatričnosti Čechov a Slovákov 
a všeslovanskej vzájomnosti.
V medzivojnovom období na túto tradíciu nadviazali 
celonárodné slávnosti pod názvom Cyrilometodské 
dni. Na jeseň 1938 hrad a mestečko na základe vie-
denskej arbitráže, žiaľ, pripadol Nemecku. Po oslo-
bodení a porážke fašizmu v roku 1945 

NA TÚTO TRADÍCIU NADVIAzALI 
celonárodné slávnosti pod názvom Cyrilometodské 
dni, ktorých poslaním bolo utužovať spolupatričnosť 
slovanských národov.
Dňa 4. júla 1945 v Bratislave založil Všeslo-
vanský výbor za účasti delegátov všetkých slo-
vanských štátov. V znamení všeslovanskej vzá-
jomnosti sa zrodili už spomenuté Slovanské 
dni na Devíne, pripomínajúce nám aj slávu na-
šich vierozvätcov. Prvý Slovanský deň na Deví-
ne sa konal 5. júla 1945, kde si vyše 100 – tisíc 
účastníkov osláv vypočulo Smetanovu Predanú 
nevestu. S hlavným prejavom vystúpil Dr. Vladi-
mír Clementis.
Posledný v poradí slovanský deň bol v roku 1951. 
Stihol sa vybudovať amfiteáter na svahu hradu. Ešte 
niekoľkokrát sa dovtedy tu ešte národ stretol so svo-
jimi dejinami. Neskoršie sa však už iba spomínalo na 
krásne kultúrne zážitky, na tóny a spevy Smetanovej 
Libuše, Cikerovho Jura Jánošíka, Suchoňovho Svä-
topluka a jeho Krútňavy.

PhDr. VOJTECH BLAŠKO
historik

BRATISLAVSKÝ HRAD DEVÍN – SyMBOL SLÁVy NAŠIEL APOŠTOLOV SLOVANSTVA

Vo svetle spolupatričnosti a vzájomnosti
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Dokončenie z 1. strany
Celkom zreteľne sa bývalé výhrady k SNS 
však netýkajú terajšieho primrznutia okolo 
stretnutia predsedov slovenskej a maďarskej 
vlády. Robert Fico jednoznačne uviedol ako 
príčinu toho, že sa dlho chystaná schôdzka 
Fico – Gyurczanyi nekoná pre vnútropolitic-
ké pomery v Maďarsku. 
S terajším predsedom maďarskej vlá-
dy však komunikuje na medzinárodných 
stretnutiach, neobchádzajú sa a sloven-
ská strana je pripravená  „stretnúť sa ke-
dykoľvek, kdekoľvek a rokovať o akých-
koľvek témach“. Kto aspoň povrchne 
sleduje vývoj v Maďarsku vie, že gyurc-
sanyi je tak oslabený a jeho oponent Or-
bán tak silný, že vlastne stretnutie s R. 
Ficom je nereálne, také chatrné pozície 
sú v dnešnej menšinovej maďarskej vlá-
dy. 
To hovorí veľa o reálnom stave nielen maďar-
skej vlády, ale aj politiky a spoločnosti. Je to 
vývoj, ktorý, napokon ako všetko, naše mé-
diá zrejme zámerne nesledujú. Pritom veľ-
mi znepokojuje  v stredoeurópskych a únij-
ných rozmeroch. Na rozdiel od kurióznosti 
svojráznych výrokov jedného politika na Slo-
vensku. Tie totiž neurčujú slovenskú politi-
ku, neriadi sa nimi vláda,  kým v Maďarsku 
ide o trvalý a všeobecný posun. znepoko-
jujúce je, že s opozíciou a SDKÚ rozhá-
daná SMK predsedu Csákyho nie je v ni-
čom spoľahlivou pre vládu R. Fica, kým v 
Komárne otvorene „rokuje o cezhranič-
nej spolupráci“ v trojici V. Orbán, P. Csá-
ky a M. Duray. 
Od čias, keď po prvý raz SMK zaujala v otáz-
kach zahraničnej politiky iné stanovisko ako 
široká parlamentná väčšina v NR SR, ale 
zhodné s oficiálnym postojom Budapešti – 
v otázke uznania Kosova – máme čo do či-
nenia s novou podobou SMK a tým ako sa 
zahraničnopolitický problém stáva otázkou 
domácej politiky. Kvalitatívne nová situácia: 
„nemožnosť oprieť sa v strategických otáz-
kach o opozíciu“,  tak má iné dimenzie po-
kiaľ ide o ambície M. Dzurindu a iné pokiaľ 
ide o P. Csákyho. Pokiaľ ide o kľúčovú otáz-
ku aký bude podiel či postoj Slovenska v prí-
stupe k nadchádzajúcej júnovej schôdzke 
EÚ – Ruská federácia v Chanty Mansijsku 
sa verejne nehovorilo, hoci práve končí do-

hoda o  strategickom partnerstve EÚ – RF, 
ktorá tvorí aj rámec slovenskej politiky. 
Je príznačné, že to nikto nežiadal ani 
od predsedu vlády ani od ministra, hoci 
ide o kľúčovú a aktuálnu otázku. Podľa 
všetkého sme totiž v rámci V-4 delego-
vali svoj hlas na Poľsko, ako autora ná-
vrhu Východnej stratégie EÚ. Tá má tvo-
riť protiváhu voči úsiliu Francúzska (jeho 
predsedníctvo sa v orgánoch EÚ začí-
na) o Stredomorské partnerstvo. Poľská 
koncepcia vychádza z posilnenej európ-
skej perspektívy pre Bielorusko, Ukraji-
nu, Moldavsko a aj gruzínsko a tým aj 
s presahmi na Arménsko a ropný Azer-
bajdžan. 
Ako zvládnuť túto masu a ešte k tomu otvo-
rené vzťahy s Ruskom, ktoré si pritom chce 
udržať pozície v  štátoch menovaných vo vý-
chodnej stratégii navrhnutej Poľskom– to je 
otvorené. A na rozdiel od iných otázok, kde 
sa slovenská politika môže vyjadriť, je to te-
hotné na mnohé problémy. Nezodpovedané 
je ako skĺbiť politické a ekonomické záujmy 
voči novému politickému systému v Rusku. 
Brusel bude ťahať procedúru s novou 
zmluvou s Ruskou federáciou tak dva 
roky, dovtedy bude zrejmá podoba no-
vého politického systému, ktorý sa vy-
tvoril v RF – a naša vládna koalícia a 
opozícia bude mať už zasa vzhľadom na 
voľby zrejme iné problémy ako strategic-
kú zhodu na strategických záujmoch SR. 
Preto, ako to trefne pomenoval R. Fico,  
zodpovednosť na to je na stranách vlád-
nej koalície.
Pokračujúce zmenšovanie počtu pracov-
níkov aparátu, snaha celkovo zmenšiť vlád-
ne výdavky na cestovanie, otváranie zastupi-
teľstiev tam, kde sme ich nedávno zatvorili, 
ale vynucujú si to najmä ekonomické záujmy  
v ktorých nie sme – na rozdiel od zatvára-
nia ojedinelí– napríklad Vietnam, posilnenie 
ekonomickej dimenzie zahraničnej politiky a 
zvýšenie starostlivosti služieb pre občana v 
zahraničí – to je štandardný register. Pokiaľ 
ide o posilňovanie ekonomickej dimenzie 
zahraničnej politiky bude to aj ďalšia kapito-
la kompetenčných diskusií a deľby či zlučo-
vania medzi tým čo robia dve ministerstvá – 
zahraničných vecí a hospodárstva. 
Kubišovo ministerstvo sa zjavne nevzdá 

toho všetkého čo si vyžaduje aktívna účasť v 
štruktúrach NATO a EÚ. Otázkou nie je zrej-
me profesionálny výkon, ale to, kde môže 
slovenská politika prispieť k celkovému for-
movaniu stanovísk únie či aliancie. V NATO 
bude ťažké dedičstvo Busha a bushizmu – a 
ako z toho bude musieť najprv  vedieť politic-
ká špička. Sčasti sa slovenský prístup pre-
javil na schôdzke na vrcholnej úrovni alian-
cie v apríli v Bukurešti. Aj predseda vlády a 
aj minister nezabudli zdôrazniť, že sme v Bu-
kurešti „veľmi dobre ťahali a ovplyvnili sme 
významne znenie záverečných dokumen-
tov NATO najmä pokiaľ sa týka umiestnenia 
amerických systémov protiraketovej obrany 
v Európe“. 
Táto otázka tvorila a tvorí predmet roz-
poru medzi SMER-om a SDKÚ a postoj 
slovenskej vlády v Bukurešti bol  pred-
metom verejného spochybňovania zo 
strany M. Dzurindu. Spor s SDKÚ je  pod-
hrievaný úvahami, aby podporovateľ tej-
to strany, bývalý rakúsky kancelár, ľudovec 
Schuessel obsadil vysoký post v orgánoch 
EÚ. Vo funkcii sa rakúsky kancelár osobne 
zúčastňoval predvolebných kampaní SDKÚ. 
Tá ako vládna strana aj odsúhlasila hlavnú 
rakúsku požiadavku pre vstup SR do EÚ -  
uzavretie atómky v Bohuniciach. To preme-
ní SR z vývozcu na dovozcu elektrickej ener-
gie. A to v čase, keď jej cena bude veľmi 
vysoká  a prvá vláda, ktorá sa s tým bude 
musieť vyrovnať bude práve koalícia R. Fica 
a to v čase, keď nastúpi euro. Podľa minis-
tra Kubiša musia sa  nevyhnutne „na novo 
zadefinovať ciele zahraničnej politiky, posil-
niť ekonomická dimenzia zahraničnej poli-
tiky, servis pre občanov v zahraničí, urobiť 
reorganizácia ministerstva a vytvoriť nová or-
ganizačná štruktúra a obsadenie“. Sloven-
sko ako štát stojí pred problémom ako 
vyvážiť ekonomickú úspešnosť posilova-
ním rešpektu v oblasti zahraničnopolitic-
kej. V rámci novo navrhovanej východ-
nej stratégie únie bude asi prirodzené 
zabrániť, aby bola vnímaná ako protirus-
ký projekt.  Nezodpovedaná otázka je ako 
v novej situácii Slovensko uplatní kapitál  prí-
ťažlivosti  úspešnosti svojich premien a spô-
sobu ako ich dosiahlo tak, aby sa v štátoch 
menovaných vo Východnej stratégii aj mohol 
ujať.  DUŠAN D. KERNÝ

Vehementné politické extempore

Držím v rukách knihu, ktorá ukazuje a do-
kazuje, akými spôsobmi, či skôr nespô-
sobmi, nás televízne kanály zaplavujú svo-
jimi splaškami a pokúšajú sa prepierať 
naše mozgy. Ide o knihu profesora IVA-
NA STADTRUCKERA, ktorá je impozantná 
nielen svojou hmotnosťou, ale aj diagnos-
tickou dôkladnosťou a dôslednou kom-
plexnosťou pohľadov na štruktúry a metó-
dy televíznej produkcie. Mohla by sa stať 
„zlatou tehlou“ každého záujemcu o prá-
cu v televízii, a to až do času, kým ho ne-
prevalcuje a nezdeformuje úchylná tele-
vízna prax.
Tento významný edičný čin z produkcie Vy-
davateľstva Spolku slovenských spisovateľov, 
dômyselne vedeného filozofom, politológom a 
publicistom Mgr. Romanom Michelkom, by sa 
mohol stať vítaným zdrojom poznatkov a infor-
mácií pre každého televízneho novica pri bu-
dovaní jeho východiskovej pozície v továrni na 
mystifikácie, zvanej televízia. Má ale význam 
nielen pre učňa, má ho aj pre tovaryša, ktorý 
vnorený do labyrintu televízie začína mať pocit, 
že tu nie je čosi v poriadku. Pocit, že vo svo-
jom pracovnom televíznom sektore nielen on 
sám manipuluje s televíznym divákom, ale aj 
televízny moloch manipuluje s ním samotným 
pomocou osvedčeného, vygenerovaného ge-
nerátora na prepieranie mozgov, obsluhova-
ného dobre platenými prepieračmi.
A čo televízni majstri-machri? Tí sa budú 
nad vtipnou a múdrou knihou profesora 
Stadtruckera lišiacky uškŕňať, v duchu mu 
pritakávať, ako to znamenite všetko vysti-
hol, no navonok diplomaticky mlčať, pre-
tože mlčaním nemožno nič pokaziť, ani sa 
k ničomu priznávať.
Televízni kritici, historici a znalci dozaista sami 
zaregistrujú a spomenú mnohé pozitíva i prí-
nosy tejto komplexnej publikácie. Nám tu nej-

de o dajaký suchopárne odborný posudok či 
lektorovanie, ba ani o podrobné mapovanie 
alebo výpočet jednotlivých kapitol a žanrovo-
systémových jednotiek či prvkov. Ale niečo zo 
štrukturálnej podstaty tejto knihy by sa pred-
sa len patrilo zdôrazniť: Autor nielenže presne 
a plasticky definuje, ako jednotlivé žánrové te-
levízne prvky majú vyzerať, no žiaľ, často vyze-
rajú, ba dokonca ako ich zámerne deformujú, 
aby oklamali a dezorientovali televízneho divá-
ka, aby ho sústavne obracali na jedinú pravú 
vieru – vieru majiteľov televíznych kanálov.
Napriek tomu, že nechcem písať a vysta-
viť voľajaký nudný certifikát tejto unikát-
nej publikácii, hodnej šírenia do sveta 
kultivovanejšej európskej televíznej pro-
dukcie (na rozdiel od amerického bulvá-
ru a polobulváru), musím sa priznať k urči-
tým rozpakom nad jedným spozorovaným 
aspektom tejto knihy. Profesor v nej nie-
kedy využíva ako ustálený a nasledovania 
hodný metodický model práve skúsenosti 
a praktiky americkej televízie, teda televí-
zie azda s najdlhšou evolučnou érou a bo-
hatým precedensmi. V tejto knihe to slúži 
ako vybrúsený metodický, estetický a etic-
ký model, ako vhodné porovnávacie me-
radlo.
Ibaže čo vidíme v desiatkach až stovkách ame-
rických filmov a televíznych seriálov? Nevraži-
vosť americkej verejnosti k novinárom, ob-
zvlášť k televíznym pracovníkom, nedôveru, 
nenávisť, zaťatý odpor až pohŕdanie. Tieto fil-
mové a televízne sekvencie nepriateľského za-
obchádzania pripomínajúce vzťah k nepriate-
ľom verejnosti, nesvedčia o tom, že ľudia s 
mikrofónmi a kamerami sú predstaviteľmi vy-
brúseného a normatívneho metodického, es-

tetického a etického modelu. Tu akoby čosi 
nehralo, tu akoby realita bola veľmi vzdialená 
od spomínaných normatívnych modelov v úlo-
he poznávacích kritérií.
Napokon, aj u nás sa začína rodiť nevraži-
vý vzťah k novinárom, vyprovokovaný ne-
úctivým a neetickým vzťahom novinárov k 
verejnosti. Možno je to aj typický osud po-
stpubertálnych samoukov a samozvancov, 
teoreticky nepripravených na náročnú te-
levíznu prácu, hltajúcich a otrocky kopíru-
júcich demagogické aj bulvárne praktiky 
amerických pseudovzorov.
Čo je však najzaujímavejšie: Profesorovu 
knihu by si malo prečítať (alebo si v nej 
aspoň „zasurfovať“) čo najviac televíznych 
divákov. Aby sa im otvorili oči oslepené svi-
tom obrazoviek! Aby sa im otvorili oči osle-
pené svitom obrazoviek! Aby si uvedomi-
li, že televízne kanály môžu byť aj kanálmi 
mediálnych krýs. Pravda, to mnohí diváci 
vedia, alebo aspoň tušia. Ibaže v knihe Iva-
na Stadtruckera sa zoznámia s detailami, 
s celým registrom trikov, mystifikácií, rafi-
novaných posunov, významových rošád a 
drobných i väčších podvodov.
Z tohto hľadiska je táto kniha aj bedekrom pre 
nás, obyčajných televíznych divákov. Učí nás 
ostro vnímať, učí nás bdieť, učí nás rozlišovať 
pravdu od rafinovane maskovanej lži. To nie je 
málo, to je dokonca veľa, a bude to mať stále 
väčší a väčší význam v procese neokolonialis-
tickej globalizácie a manipulácie.
Pre mňa osobne je absolútnou pointou au-
torova veta na strane 330: „Dospievame 
k zisteniu, ktoré sme intuitívne predpokla-
dali už skôr: televízia je nespoľahlivým, ne-
dôsledným a chvíľami aj nesvojprávnym a 
neúprimným kronikárom svojej doby.“ A 
ešte názov knihy: TEóRIA MASMEDIÁL-
NEJ (DIS)KOMUNIKÁCIE.

triky televíznych vodcov i zvodcov
MILAN KENDA

duchaplné literárne miniatúry
Pavel Emil Schwarz: USMIaTa DUŠa

Vydavateľstvo G. Hupku ars stigmy, Bratislava 2008

Slovenský spisovateľ žijúci v Izraeli Pavel Emil Schwarz 
sa v knihe Usmiata duša (Vydavateľstvo gustáva Hupku 
Ars stigmy, Bratislava 2008) po viacerých zbierkach bás-
ní predstavuje ako autor duchaplných krátkych prozaic-
kých humoresiek a dôvtipných aforizmov. V jeho originál-
nych modeloch zvolenej žánrovej orientácie prevažujú 
brilantné a vypointované anekdotické príbehy, v ktorých 
sa zračí najmä osobná i kolektívna sebairónia sústredená 
na individuálne charakterové vlastnosti a nedostatky ne-
dokonalých ľudských bytostí, ako aj na príznačné črty ži-
dovskej náboženskej a etnickej komunity. 
Pre jednotlivé artefakty je typický láskavý a chápavý humor, ale 
aj smutný podtón tragickej skúsenosti najmä z obdobia prena-
sledovania Židov počas nacistických diktatúr v Európe koncom 
prvej polovice 20. storočia. V tejto súvislosti je veľavravný auto-
rov postreh: „Mne osobne jedna slovenská rodina, ktorá s na-
sadením vlastného života zachránila židovskú rodinu v období 
fašizmu, je bližšia ako päť rabínov, hovoriacich o láske k blíž-
nemu“.
Pavel Emil Schwarz dosahuje tragikomické efekty nielen 
v celkovej autorskej stratégii, ale aj v pohotových a in-
venčných stručných glosách a komentároch, ktoré pôso-
bivo a presne umiestňuje – akoby celkom mimochodom 
- do celkového prúdu rozprávania, čím sústavne osviežu-
júco obohacuje kompozičný skelet jednotlivých povie-
dok. 
Unikátny autor pozoruhodne rozvíja najlepšie tradície sveto-
vej i špecificky židovskej humoristickej literatúry, ktorej zmy-
sel sa nevyčerpáva v bezduchej zábave, ale ktorá naopak 
programovo a úspešne smeruje z ťažiskovým otázkam ľudskej 
existencie v pozemských i transcendentálnych kontextoch. 
Kniha Pavla Emila Schwarza prináša do aktuálneho lite-
rárneho pohybu a slovenského spoločenského vedomia 
nezameniteľné estetické hodnoty a povzbudzujúce etic-
ké impulzy. PAVOL JANÍK

aFoRiZMY
PAVOL JANÍK

zISTENIE
Mňa je lepšie mať na svojej stra-
ne.
POLITICKÁ LOgIKA
Aby naše decká, mali plné vrec-
ká.
PRAVIDLO I
Strana strane oko nevykole.
PRAVIDLO II
Každá strana je morová rana. 
Eden je len jeden
MILOSRDENSTVO
Boh hľadá vlasť.
Poskytneme mu azyl?
SLADKÝ POSMRTNÝ ŽIVOT
V cukrárni na nebesiach.
MODLITBA K ČLOVEKU
Človeče, ak si, na prach sa ob-
rátiš.
MODLITBA PRE 
zAMILOVANÝCH
Buď vôňa tvoja.
DUŠOVANIE I
Zjednodušovanie
a zdvojdušovanie.
DUŠOVANIE II
Človek si komplikuje život tým,
že si ho chce zjednodušiť.

SMOLA
Materializmu nezáleží na 
dušiach.
OTÁzKA ČLENSTVA V ROH
Bol Pán Boh v odboroch?
VIEROVyzNANIE I
Náboženské otázky
finančného charakteru.
VIEROVyzNANIE II
Finančná náboženské obec.
MyTOLOgICKÁ BIOLógIA
Čert je nepárnokopytník.
DIéTARIUM
Čím viac diétnych jedál ješ,
tým silnejšiu diétu držíš.
STRATégIA SPOTVORENIA
Eidam a Eva.
STRATégIA URÝCHLENIA
Čo môžeš utopiť dnes,
neodkladaj na zajtra!
SILNé SLOVÁ
Slovná kulturistika.
SVETOBEŽNÍK
Obežník, ktorý obehol
celý svet.
ROVNOBEŽKA
Kolobežka s priamou trasou.
SMEČ
Stratil som reč, zmizla mi preč.
SLOVENSKO
Vlasť slov.
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Stranu pripravil 
MILAN gROFČÁK

grantový projekt Šanca pre 
váš región uzavrel svoju toh-
toročnú kapitolu. Medzi 361 
kandidátmi sa presadili aj 
dva projekty zo šarišského 
regiónu. Ten prvý patrí do 
sféry zvýšeného adrenalínu 
z histórie, pričinilo sa o ne-
ho slobodné kráľovské mes-
to Bardejov, ktorého projekt 
má názov Strašidelná stre-
doveká pivnica. Vznikne pria-
mo v centre mesta na Radnič-
nom námestí. Bude mu pat-
riť pivnica Poľsko-slovenské-
ho domu. V stredovekej mest-
skej mučiarni budú vo forme 
stálej expozície vystavené 
nielen smutne známe tech-
nické zariadenia a náradia na 
mučenie, ale aj zbrane, cha-
rakterizujúce túto dobu. 
Úplne odlišný charakter má dru-
hý víťazný projekt, ktorý má svoj 
domov v podhorskej obci Šind-
liar, ležiacej na začiatku  známej 
rekreačnej oblasti Lipovce, kto-
rej dominuje Lačnovský kaňon 
a jaskyňa Zlá diera. Cieľom toh-
to projektu je oživiť bezmála za-
niknutú výrobu drevených streš-
ných šindľov, ktoré sú žiadané 
najmä pri rekonštrukciách histo-
rických objektov. Naučiť sa ich 
štiepať budú môcť mladí ľudia, 
ktorí tu absolvujú týždenný let-
ný tábor.

Premiér Robert Fico pripo-
menul počas Dňa sociálnej 
demokracie, ktorý sa tohto 
roku konal v Prešove, že jed-
ným z cieľov súčasnej vlády 
je pomôcť športu predovšet-
kým v oblasti mládeže. V ro-
ku 2008 má pribudnúť na Slo-
vensku 210 multifunkčných 
športovísk s umelým trávni-
kom, do konca volebného ob-
dobia by mal štvorročný súčet 
predstavovať rovných 600 ta-
kýchto ihrísk. Jedno z nich 

práve v tomto čase končia 
v Stropkove. Jeho zasade-
nie do nového všešportového 
areálu v blízkosti centra mes-
ta ho predurčuje k intenzívne-
mu využívaniu. V areále sa na-
chádza aj krytý bazén a ľah-
koatletický štadión, využívaný 
najmä školskou mládežou. 
K novému dychu sa v tomto 
meste dostáva aj kultúra. zre-
konštruovaný kaštieľ bude už 
onedlho sídlom mestského 
múzea a galérie. Kým v mu-

zeálnej časti bude domino-
vať približne 500 kusová ko-
lekcia bábik z celého sveta, 
základom fondu galérie by 
sa mala stať zbierka obrazov 
stropkovského rodáka Fran-
tiška Veselého.                   
Najviac očakávaným projek-
tom tohto okresného mesta 
je výstavba cestného obchva-
tu, ktorý by mal odstrániť te-
rajšie neúmerne vysoké do-
pravné zaťaženie samotného 
centra.

Krajské stredisko Únie nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska 
v Prešove si pred niekoľkými 
dňami pripomenulo 10. výročie 
svojho vzniku. V celom bloku 
prezentačných podujatí nechý-
bal celoslovenský šachový tur-
naj nevidiacich, pre verejnosť 
poučná akcia v centre mesta 
„Jeden deň nevidiaceho“, vy-
vrcholením bol benefičný ve-
čer únie v Divadle Jonáša zá-
borského, na ktorom sa slabo-
zrakým a nevidiacim predstavil 
folklórny súbor Šarišan.
Prešovské krajské stredisko únie 
poskytuje sociálnu prevenciu a 
sociálne poradenstvo pre záujem-
cov z celého Prešovského kraja. 
základom činnosti  je pomoc 
pri vyrovnávaní sa človeka so 
zrakovým zdravotným defek-
tom, na túto prvú etapu navä-
zuje poradenstvo pre osobnú 
sebestačnosť, pri uplatnení sa 
na trhu práce, pomoc v oblas-
ti vzdelávania a v ďalších oblas-
tiach. Do súboru praktickej po-
moci je zahrnutý výcvik priestoro-
vej orientácie a technika pohybu 
s bielou palicou,  výcvik komuni-
kačných zručností, výučba Brail-
lovho písma i práca so špeciálne 
upraveným počítačom... 

Mesiac máj je obdobím, v kto-
rom občania dostávajú vyúč-
tovanie služieb poskytova-
ných v súvislosti s používaním 
bytu. Kým jedna časť adresá-
tov je spokojná s preplatkom, 
iná hromží na vysoké manko 
a nutnosť doplácať často ho-
rybilné sumy. Mesto Prešov však 
poskytuje svojim občanom bez-
platné energetické poradenstvo, 
takže každý, kto má pochybnosti 

o správnosti vyúčtovania tepla ale-
bo teplej vody, môže zájsť za od-
borníkmi, ktorí budú jeho problém 
riešiť. Prvé „májové“ výsledky na 
seba nedali dlho čakať. S vyúčto-
vaním, na konci ktorého bola suma 
vysokého nedoplatku za dodávku 
tepla, navštívil poradňu Ing. P. T., 
záver odborníkov po preverení jed-
notlivých položiek bol taký, že na-
opak, dotyčný užívateľ bytu bude 
mať celkom slušný preplatok. 

Energetické poradenstvo je však 
zamerané aj na ďalšie oblasti: Za-
tepľovanie objektov, certifiká-
ciu budov, úspory energií, me-
ranie spotreby energií a po-
radenstvo v oblasti obnoviteľ-
ných zdrojov energií. Bezplat-
né energetické poradenstvo 
je k dispozícii občanom mesta 
i organizáciam každý utorok od 
13. do 19. hodiny v budove rad-
nice na Hlavnej ulici.   

Poslanci Mestského zastupiteľ-
stva v Prešove si osvojili nový 
spôsob svojej práce či zába-
vy. Už dlhšie obdobie zasada-
jú pravidelne raz týždenne, aby 
svoje zasadnutie – nedokonči-
li! Stalo sa už dokonca aj to, že 
v jednom dni majú na progra-
me tri zastupiteľstvá. Na druhej 
strane, svoje zasadnutie s po-
radovým číslom 17 riešili už 

trikrát. Raz sa nedohodnú na 
uznesení k niektorému bodu, 
inokedy nie sú svojim počtom 
prítomných uznášaniaschopní 
a tak nekonečný príbeh „nedo-
robkov“ stále existuje. Je však 
možné, že tejto zábave urobí 
koniec blížiace sa dovolenko-
vé obdobie. Alebo nevyriešené 
resty nebudú svedomie poslan-
cov ani trochu zaťažovať?

Už po šiesty raz súťažili v Prešove švárne slovenské devy, ktoré aspoň 
trochu rozumejú vínu. Ich zápolenie nebolo jednoduché, okrem 
teoretických znalostí o pestovaní hrozna a výrobe kvalitného moku 
museli v rámci finálových disciplín dokazovať aj praktické zručnosti. 
Oproti predchádzajúcim rokom bolo mimoriadne úspešné ťahanie 
vína „heverom“, v tejto disciplíne žala väčšina súťažiacich obdiv nielen 
publika, ale aj takých znalcov, akým je prvý vinár Slovenska, prof. 
Fedor Malík. Ako skončilo záverečné účtovanie súťaže, ktorá sa 
konala v rámci 13. ročníka svetového festivalu vinárov a pestovateľov 
vína MUVINA 2008? Titul Kráľovna vína SR na rok 2008 získala Silvia 
Lehotská z vinárskej školy v Modre (na obr.), prvou vicekráľovnou 
sa stala Martina Jendrušáková z Hotelovej akadémie v Kežmarku 
a druhou vicekráľovnou Jarka Micháleková z Ľubochne.

Úspešný celoslovenský Margaréta Fest
V druhý júnový piatok sa v Prešove zišli telesne postihnuté deti z ce-
lého Slovenska, aby ukázali do všetko je možné zvládnuť aj napriek 
telesnému či mentálnemu postihnutiu. Druhý ročník Margaréta Fes-
tu (koná sa každé tri roky) bol mimoriadne úspešný a čo je najdô-
ležitejšie, zdravotne postihnutým deťom, najmä s víťazným umiestne-
ním,  priniesol množstvo radosti. Kolektív detí z Domova sociálnych 
služieb v Kalinove, ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny 
kraj, svojim rovesníkom a odbornej porote napríklad predviedol obdi-
vuhodne spracovaný folklórny motív Vianočné pastorále. Margaréta 
fest organizovali členovia Občianskeho združenia Barlička so sídlom 
v Prešove. Základnou náplňou tohto združenia je aktívna pomoc zdra-
votne postihnutým deťom.

V piatok 13. júna bol vo Veľkom Šariši slávnost-
ne otvorený tzv. Šariš park, vybudovaný s finan-
čnou pomocou EÚ a štátu vo výške 37 miliónov. 
Areál pripomína typickú slovenskú „drevenú de-
dinu“, ktorá však oplýva modernými technický-
mi prostriedkami. Napríklad, vyhrievanie hlav-
ného objektu je riešené kozubom, v ktorom je 
intenzita spaľovania biomasy riadená proceso-
rom. Park je založený na filozofii ponuky tradícií 
našich otcov a dedov. V podzemí sa napríklad na-
chádza moderná mäsovýroba, ktorá používa tradičné 
technologické postupy. Aj preto sú klobásky, jater-
nice, tlačenka a slanina, podávané v reštauračných 
priestoroch parku mimoriadne chutné a hľadané. 
Súčasťou areálu je Relax centrum s bazénom, sau-
nou  a masážami, ale aj amfiteáter pre výlučne folk-
lórne vystúpenia i tradičná kováčska dielňa. A okrem 
toho športová časť i detské ihrisko a keďže areál sa 
nachádza v blízkosti známeho pivovaru Šariš, onedl-

ho pribudne aj  pivovarnícke múzeum. Domáci  cha-
rakterizujú Šariš park ako tradičné šarišské cen-
trum rekreácie, relaxu a remesiel. Celkové nák-
lady na kompletnú výstavbu parku sú odhadova-
né na 75 miliónov Sk. 
Vstupný priestor areálu parku zdobí od piatku 13. 
júna aj obrovská podkova, na ktorej finalizácii sa po-
dieľali aj niekoľkí poslanci Národnej rady SR a štátni 
tajomníci. Podľa domácich má táto podkova priniesť 
šťastie celému šarišskému regiónu. Znalci na proble-
matiku podkov však spokojní nie sú a tvrdia, že pod-
kova mala byť zavesená obrátene, aby sa z nej šťas-
tie nevysypalo. Kto však bude mať skutočne pravdu, 
to ukáže čas.  
Trojhektárový areál Šariš parku leží v tesnej blíz-
kosti hlavnej dopravnej tepny, spájajúcej juh 
a sever Európy, preto sa očakáva aj bohatá náv-
števnosť zahraničných turistov, najmä počas za-
čínajúcej letnej dovolenkovej sezóny.

Z pokolenia na pokolenie
V Krajskom múzeu v Prešove bola v stredu 18. júna slávnost-
ne otvorená nová stála národopisná expozícia o histórii mate-
riálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny s názvom Z poko-
lenia na pokolenie. Jej cieľom je oboznámiť s minulosťou ži-
vota šarišského vidieka predovšetkým školákov vo voľnejších 
dňoch záveru školského roka a turistov počas nadchádzajú-
cej letnej sezóny. Slávnostnej vernisáže výstavy sa zúčastnil 
aj známy národopisec, folklorista, pedagóg, dokumentarista, 
spisovateľ a propagátor šarišského folklóru Ján Lazorík z Kri-
vian, ktorý v septembri oslávi už svoje 88. narodeniny.

známy zahraničný spolupracovník Slovenské-
ho rozhlasu v Izraeli Jehuda Lahav predstavil 
na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove 
svoju v poradí už tretiu knihu postrehov z po-
zadia izraelsko-arabského sporu, ktorej dal ná-
zov OTVORENÁ TVÁR KONFLIKTU. Súbor po-
viedok zo života obyčajných Židov i Arabov je 
sondou pod povrch toho, čo svet vidí na tele-
víznych obrazovkách a číta v novinách. Kniha 
vyšla vo vydavateľstve A. Marenčina, s ktorým 
Lahav spolupracuje už niekoľko rokov. Téme 
života a odhaľovaniu skutočnosti, že teroriz-
mus nie je životným štýlom Arabov, ale iba nie-
koľkých jednotlivcov, venoval Lahav aj svoju 
druhú knihu, ktorá uzrela svetlo sveta pred tro-
mi rokmi - ODSÚDENÍ ŽIť SPOLU. 

Jehuda Lahav, ktorý prežil detstvo v Prešove, uni-
kol smrti počas 2. svetovej vojny iba vďaka veľkej 
dávke šťastia (ktorú nemali jeho rodičia) a po dovr-
šení dospelosti a ukončeniu štúdia odišiel do Izrae-
la. Toto obdobie spracoval autobiograficky vo svo-
jej prvej knihe zJAzVENÝ ŽIVOT. Prešov a rodné 
Košice navštevuje pravidelne. 
Pri prezentácii svojej novej knihy zdôraznil, že väč-
šina Izraelčanov a Arabov netúži po ničom tak in-
tenzívne ako po mieri: - Napriek tomu však nie-
ktorí Arabi pijú dva druhy kávy. Horkú, keď člo-
vek podľa nich zomrie bezvýznamne obyčajnou 
smrťou a sladkú, keď „hrdinsky“zahynie v boji za 
Alláha, teda ako samovražedný terorista! Lahav 
však spolu s Marenčinom pripravujú už ďalšiu kni-
hu o životných osudoch Slovákov žijúcich v Izraeli.  

Projekt Šariš park postavený za peniaze Európskej únie i štátu 

Bude to podkova šťastia?

Na finalizácii podkovy šťastia pracovala aj šarmantná štátna tajom-
níčka Ministerstva školstva SR Bibiána Obrimčáková.

Potom jej však pomohol aj poslanec NR SR Stanislav Kubánek.

Užitočná pomoc na pravom mieste

Kráľovna vína je z Modry

STROPKOVSKÉ PREMENY

Nový ľahkoatletický štadión žije predovšetkým školskou mládežou. V jeho tesnej blízkosti je krytý ba-
zén i nové ihrisko s umelou trávou.

deň bez zraku

Yehuda Lahav s novou knihou OTVORENÁ TVÁR KONfLIKTU

terorizmus nie je životný štýl

nekonečný príbeh poslancov

Šanca pre Bardejov



Vstúpili sme do Európskej 
únie či do Vatikánu? – riekol 
podpredseda vlády Dušan Ča-
plovič na margo zmluvy o sve-
domí. Možno očakávať pohon 
na čarodeja, alebo ho možno 
aj upália.

Konzervatívni demokrati Sloven-
ska Palko a Mikloško (a to sú asi 
len dvaja) sa pustili do SDKÚ a 
KDH, lebo ich nechcú podpo-
riť pri odvolaní Štefana Harabína. 
Vraj z týchto strán sa vyprázdnil 
duch „ponovembrovej politiky“. 
Vyprázdnili ho spolu, vrátane Pal-
ka a Mikloška, keď vládli Sloven-
sku osem rokov a teraz zlodej kri-
čí chyťte zlodeja.

Čaká nás vzrušovanie sa nad 
interrupciami, pretože cunami 
z parlamentu sa prenesie aj na 
občanov. Už aby boli dovolen-
ky. Oddýchneme si „od nich“.

Podľa trendov barel ropy bude 
stáť do konca roka 200 dolárov, 
pred siedmimi rokmi stál 30 do-
lárov. A ceny benzínu uderia na 
naše drobné eurá „serpom a mo-
lotom“.

Padajúci dolár nemá už vraj 
veľkú budúcnosť. Už niekoľ-
ko rokov je pripravená nová 
mena „amero“, ktorá by na-
hradila dolár. Takže bude na 
svete euro a amero. A rubeľ sa 
bude smiať.

Perestrojec Gorbačov vyzval, aby 
Lenina uložili na cintorín. Slová 
Ježiša sú namieste: „Dovoľte mŕt-
vym pochovať mŕtvych“.

Kto bude pred príchodom 
eura zdražovať, pôjde sedieť, 
tak znie dikcia zákona. To aby 
sme začali budovať „basy“, 
lebo tie doterajšie kapacitne 
stačiť nebudú.

U našich susedov na Ukrajine 
nič nového. Pokračuje romantic-
ká oranžová opera, Romeo a Jú-
lia (Juščenko a Timošenková, na-
ozaj Júlia) sa stále viac nemilujú a 
na to doplácajú Ukrajinci.

Obama v Amerike pokoril Hil-
lary a tak sa možno splní sen 
Martina Luthera Kinga o pr-
vom černošskom prezidento-
vi USA. Lakonická poznámka: 
Rusko otvorilo v Paríži a New 
yorku svoje Freedom House, 
ktoré budú skúmať dodržia-
vanie ľudských práv v západ-
ných krajinách.
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Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

RozhlaDňa

Kresba: Andrej Mišanek

Dolný Výplach: Obama či Mao?

Íri povedali Lisabonskej zmluve v refe-
rende nie a tým dostali do rozpakoch 
Európsku úniu. Tá však na podobný va-
riant nemala plán „B“ a tak teraz musí 
uvedenie Lisabonskej zmluvy do života 
počkať. Írske NIE vyhovuje niekto-
rým euroskeptikom, medzi nimi aj 
slovenským kresťanským demok-
ratom, ale zrejme aj SDKÚ, ktoré 
sa skrylo v parlamente pri hlaso-
vaní za tlačový zákon. V Európskej 
únii sa pre írske NIE odloží voľba pre-
zidenta EÚ i ministra zahraničných 
vecí. A samozrejme euroskeptici sú na 
koni. Pribúda ich stále viac a nakoniec 
sa ešte môže stáť, že niektoré ďalšie 
krajiny Lisabonskú zmluvu nepodpo-
ria. Bude sa však treba zamyslieť nad 
tým, ako má EÚ fungovať ďalej. Lisa-

bonská zmluva vytvárala možnosť vzni-
ku akéhosi Európskeho impéria, ktoré 
sa rozrastalo v Bruseli do nevídaných 
rozmerov, vrátane administratívy a ce-
lej plejády úradníkov a úradníčkov. 
Vyhlásenie niektorých predstaviteľov 
EÚ, že podobné zmluvy by mali sch-
vaľovať parlamenty a nie občania v re-
ferende neznejú príliš demokraticky, 
ak v týchto krajinách platí ústava. Čo 
bude ďalej nevie dnes nikto a EÚ sa 
bude musieť rozhodnúť, či Lisabon-
ská zmluva nebude platiť aj bez írske-
ho NIE. Zaujímavé je, že práve Írsko, 
ktoré najviac doteraz ťažilo z fondov 
EÚ dalo valé Lisabonskej zmluve a tým 
aj centralizovanej Európe a v skutoč-
nosti novej ústave EÚ, pretože Lisa-
bonská zmluva je len zmenená ústava, 

ktorá predtým neprešla v niektorých 
krajinách, hlavne však vo Francúzsku. 
VÁCLAV KLAUS, prezident ČR, kto-
rý patrí medzi známych euroskeptikov 
nazval írske nie „víťazstvom demokra-
cie a rozumu nad byrokraciou“. Írom 
sa nepáčilo predovšetkým to, že Lisa-
bonská zmluva rozširuje práva Euroko-
misie. Eurokomisiu totiž nevolia krajiny 
EÚ a toto sa nepáčilo hrdým Keltom, 
nehovoriac už o tom, že veľké krajiny 
EÚ môžu diktovať politiku a prehliadať 
malé krajiny, ktoré nebudú mať vplyv 
na rozhodovanie. EÚ môže ďalej po-
kračovať aj bez ústavy či Lisabonskej 
zmluvy a právny zmätok, ktorý si zaprí-
činila sama bude musieť dať do reálnej 
právnej polohy, ale jednoducho s Lisa-
bonskou zmluvou skončiť.

Krava žuje trávu a človek uvažuje. Uvažujúci človek, ktorý sa 
objaví na obrazovke a žuje slová ako krava trávu sa volá poli-
tológ. Politológom sa možno stať vtedy, keď ste predtým boli 
zarytým komunistom, alebo ak ste prišli odniekadiaľ, kde sa 
vám nepáčilo, alebo ste stratili stranu, či voličov. Najlepšie je 
byť opozičným politológom, taký sa potom v opozičným novi-
nách objavuje často, lebo koaličné média nie sú, rovnako ako 
v komerčných televíziach, ktoré tiež nie sú v slovenských ru-
kách. A tak politológ dostane otázku, na ktorú nemôže odpo-
vedať nijako inak iba negatívne, teda negatívne voči koalícii. 
Aj kravička žuje trávu a dáva potom mliečko. 
Politológ je vlastne na jedno použitie. Na danú tému. Potom 
ho neodhodíme, ale znova použijeme na inú tému. Politológ 
potom žuje slová, aby vyzeral čím najlogickejšie, žuje ich na 
istý úžitok a za to mu aj zaplatia. Kravičke sa za mlieko po-
ďakujeme, že jej dáme krmu a užitočná je stále. Politológ je 
síce tiež úžitočný ale v zmysle slova predajný. Najbohorov-
nejším slovenským politológom je istý Miroslav, niekdajší te-
oretik marxizmu-leninizmu. Určite čítal aj Bibliu, ale málo si z 
nej zapamätal. Tento politológ prežuje slová a potom nám to 
prežuté cez televíznu obrazovku alebo cez media chrstne do 
očí ako Ezopove bájky. Miroslav sa ešte k tomu dokáže hrať 
na Senecu. Ale to nič, lebo Miroslav je ako berná minca, jeho 
prežuté slová človeku vchádzajú do mysle a mali by mu okys-
ličovať krv... Keď si ho vypočujete zistíte, že načo by ste si 
okysličovali krv ozónom, ktorý je znečistený a zaťažovali my-
seľ nezmyslami.
Druhým takým politologickým objavom je istý Grigorij, ktorého si 
možno mýliť s Grigorijom Melechovom z Tichého Donu, ale to bol 
aspoň dobrý film. Tento Grigorij sa prihovára s ruským prízvukom a 
vtedy sa divák zdesí, či ho náhodou nenapadli Burlaci z Volgy. Gri-
gorij by mal byť Slavjan, ale zrejme ani v Rusku nie sú všetci Slav-
jani, rovnako ako na Slovensku. Grigorij je taký presvedčivý, že ne-
dávno aj moja slabo počujúca suseda sa započúvala do jeho slov. 
Mojim najmilším politológom je istý František, lebo džudo a 
politológia sú dve veci takmer na nepoznanie. Takže džudo a 
politologia predsa len nejdú dokopy, jedine u Františka, a aj 
preto je mojim naobľubenejším politológom, lebo on je kla-
sickým príkladom toho, ako možno pomiešať jablká s hruška-
mi. A tomu sa hovorí potom aj kompót.
Raj politológia je veda. Prečo nie sú potom títo slovenskí politológo-
via už akademici. Ich frekvencia vystúpení je taká, že by mohli byť aj 
dvojnásobnými akademikmi. V Akadémiii Durdomu.

Pri počúvaní jedného poslanca slovenského parlamentu dosť ťažko 
pochopiť, ako tento pán mohol riadiť ministerstvo školstva. Ale ria-
dil ho spolu so svojim námestníkom za SMK tak, že maďarské školy 
na juhu Slovenska sú na tom naozaj dobre, majú jednoducho všet-
ko čo potrebujú a možno aj viac ako potrebovali. Takže pán posla-
nec riadil toto ministerstvo len ako politicky dosadená figúra. Inak 
povedané politický figurant. Jeho argumenty o tom, prečo nemohla 
prejsť za jeho „figurantstva“ školská reforma sú naozaj z dielne poli-
tickej a odbornej úbohosti. Reformu terajšieho ministra školstva kri-
tizuje tiež len ako „politický figurant“ parlamentu. A tá kritika je tiež z 
dielne politickej a odbornej úbohosti, asi tak - kritizujeme, lebo sme 
opozícia a máme na to právo. A to právo nám dali voliči. Voliči budú 
musieť pouvažovať v budúcich voľbách, či sa nemýlili. Pán posla-
nec to asi postrehol a tak bude vraj kandidovať do európskeho par-
lamentu. Vyzerá to tak, že Brusel sa stane odkladacou poličkou pre 
niektorých politikov.
K pánovi politikovi sa priblížil už aj poslanec parlamentu pán Dzu-
rinda, ktorý pustil do éteru hlášku, že Široký je Ficovým dieťaťom. 
Takže slovenský premiér má zrejme nemanželské dieťa, ktoré je od 
neho aj staršie, čo už je na zápis do knihy rekordov, alebo ašpiru-
je na sedem slovenských divov. Je pravda, že SDKÚ je jeden z tých 
siedmich divov slovenských a jej predseda je div divúci a v súčas-
nosti aj vyhlasujúci podobné nezmysly. Po prvom decéniu dvadsia-
teho prvého storočia zistíme, že sme mali v tomto storočí „divného 
Miluláša“, ktorý nemá nič spoločné so skutočným Mikulášom nosia-
cim deťom darčeky. Tento Mikuláš totiž „daroval“ Slovensko a mno-
hí sa mu otočili chrbtom.
„Trapasníci“ na Slovensku pribúdajú, čo úzko súvisí s popularitou sú-
časnej vládnej koalície, ktorá za polčas svojej existencie má naozaj 
nevídanú podporu občanov-voličov.

Vážený pán premiant, píšeme vám, ale ne-
viem či naše listy dostávate, lebo doteraz 
ste sa neozvali. Na vine je zrejme Sloven-
ská pošta, ktorá doručuje zásielky tak, že 
niekedy idú po Slovensku aj päť dní. Ešte, 
že žijeme v 21. storočí. Ale aj za to môže 
Ficová vláda. Tak ako za toho pedofila. Aj za 
to, že je málo chrústov, aj za to, že je globálne 
otepľovanie. Ani v Dolnom Výplachu už neprší, 
tak ako pršalo voľakedy. Ale aj tak máme oba-
vy z krupobitia. 
Vážený pán premiant, to naozaj môžeme stra-
tiť 14 poslaneckých kresiel, ako to píšu v novi-
nách? Odišiel od nás aj p. Juraj Liška. No, to je 
dosť a Fico vládne len dva roky. Na konci jeho 
vládnutia už asi nebudeme mať ani jedno kreslo, 
iba ak to elektrické, na ktoré si budeme musieť 
aj tu sadnúť v Dolnom Výplachu. Už sme zosta-
li len dvaja verní, náš kostolník sa vyfarbil a vstú-
pil do SNS, bolo podozrivé, ako v poslednom 
čase v krčme nad pohárikom mlčal a len sem 
tam prehovoril. Jeho žena nedávno vyplakaná 
išla do mesta, lebo jej povedal, že je strapatá a 
tak išla do kaderníctva. Potom prišla vyondulo-
vaná a stala sa z nej ozajstná kočka. Vzrástlo jej 
sebavedomie a všade vravela, že jediný štramák 
medzi politikmi je Jano Slota. A tak si kostolník 

musel vybrať, vstúpil do SNS, aby ju náhodou 
nestratil. Všetci sa v našej krčme pozerajú na 
futbal a o politike nechcú počuť ani slovo, nie-
ktorí už vravia, že v slovenskom parlamente opo-
zícia neexistuje, lebo sa utopila v Dunaji. A tak 
mi dvaja poslední mohykáni rozmýšľame tuho, 
kde sme urazili kartu. S tým sociálnym štátom to 
Ficova vláda myslí vážne a to sa ľudom aj páči. 
Tam sme, teda aj vy pán premiant, urobili chy-
bu. Na Slovensku netreba vládnuť tak dlho, 
lebo potom vznikne ponorková nemoc a tá 
sa prejavila aj v našich radoch, zvykneme 
si hovieť na výslní a keď Slnko zájde nevie-
me, čo s tou tmou. Povieme vám to na ro-
vinu, pán premiant, lebo treba kritiku do 
našich radov, ľudí veľmi nezaujíma, či ten 
alebo onen zákon dávate na ústavný súd, 
alebo naháňate koalíciu za nejakého pedo-
fila, či vymeriavate Ficovu vinicu. Ľudí zaují-
majú peniaze a robota. Aj teraz robíme za malé 
platy oproti tomu, čo majú ľudia v iných kra-
jinách, ale Slovák si nesťažuje, lebo sem tam 
mu niečo vláda prilepší. Príde euro a ľudia ve-
ria, že bude ešte lepšie. Ako to, že ľudia Fico-
vi veria a vám pán premiant neverili? Nad tou-
to otázkou premýšľame a nevieme si dať na ňu 
odpoveď. Možno je jednoduchšia, ako si myslí-

me. Akýsi komentátor v našich priateľských no-
vinách napísal, že slovenská pravica potrebu-
je pomoc zvonka. No ale už v Amerike nebude 
Bush, bude možno Obama a tak máme obavy, 
že ani zásah zvonka nebude taký, ako to bolo 
v roku 1998. A náš krčmár vraví, že ten Oba-
ma nebude mať dlhé trvanie, krčmár má brata 
v Amerike, takže je dobre informovaný. Európ-
ska únia sa na vás pán premiant vykašľala, aj 
keď ste tých eurokomisárov stravovali a čičíka-
li ako batoliatka. Zrejme všetci nad slovenskou 
pravicou už mávli rukou. Za vďačnosť, nečakať 
vďačnosť, to na Slovensku vieme veľmi dobre. 
Veru nás ubúda pán premiant, nielen v Dolnom 
Výplachu, Horný Výplach nám nepomôže, lebo 
aj tam sa to mení a už im nepomôže ani Piško 
a či iný Pipiško. Treba asi vymyslieť novú stra-
nu, takú čo by začala spolupracovať s veľkou 
Čínou. A mohla by sa volať Strana slovenské-
ho nebeského pokoja (SSNP). Pouvažujte nad 
tým pán premiant, lebo voľby sú tu čo nevidieť 
a v Dolnom Výplachu budú znova voliť Fica na 
99,9 percent...
P.S.: Čo keby ste pán premiant navštívili Čínu 
a preplávali Žltú rieku, to by bolo lepšie ako 
maratón, aj Mao-cen-tung ju preplával a vlá-
dol dlho.

Drevo ako poklad
Energetická kríza naberá vo svete na obrátkach a zo slovenské-
ho dreva sa stáva nielen národný poklad. Ale so slovenským dre-
vom sa šafári tak neuveriteľne, že treba sa na to pozrieť zblízka 
a pozorne. Kamióny s drevom človek dnes na slovenských ces-
tách stretne častejšie, ako voľakedy a tak ho napadne, kde to 
drevo vozia, čo sa vlastne so slovenským drevom robí. To, že slo-
venské lesy vyzerajú ako po bombardovaní už vieme celé decénium, 
skupujú sa lesy, ktoré sa dostávajú do súkromných rúk a nikto nekon-
troluje, ako sa v nich hospodári. Nehospodári sa, len sa ťaží a predá-
va. Podobne je to aj v štátnych lesoch. Na slovenské hory, ako keby 
padli Turci a Tatári dohromady a strom sa schovať nedokáže. Meter 
dreva dnes stojí aj viac ako 7O slovenských korún a pôjde hore, 
tak ako ide ropa. Na tomto slovenskom bohatstve sa dá naozaj 
pekne zarobiť a to pochopili šafári už dávno a tak skupujú lesy 
a hory, kde hučia motorové píly každý deň. Slovenské hory kví-
lia, vravia starší ľudia, ktorí pamätajú, že hory a lesy sa šanovali, 
lebo už vtedy sa vedelo, že to je bohatstvo, ktoré nám Pán Boh 
dal do vienka.
Dnes je to tak, že Pán Boh dal a človek vzal. Kto zastaví toto kántre-
nie slovenského bohatstva? Kto sa postará o obnovu lesov a hôr v ru-
kách súkromných podnikateľov, aj si myslíme, že ministerstvo pôdo-
hospodárstva, tak sme naivní. Neurobia to ani Štátne lesy Slovenskej 
republiky, ktoré majú svoje problémy vyše hlavy. Pritom toto bohatstvo 
je ďaleko cennejšie, ako všetky tie zlaté vajcia, čo skántril na Sloven-
sku Dzurinda a jeho dve vlády. Ak to ďalej takto pôjde, budeme mať 
slovenské poloniny, tak ako na Zakarpatsku, kde sa lesy a hory kán-
trili za Masaryka.

Slová predsedu SNS Jána Slotu o strapatej ministerke si 
slovenské média vyložili nie tak, ako to myslel, ale tak ako 
si to myslia slovenské média. Predseda SNS, ktorý si po-
trpí na upravené ženy, chcel len jedno povedať. Pani mi-
nisterka Maďarska by mala občas zájsť ku kaderníčke. 
Presne toto povedal len svojsky a chlapsky. Urobiť z toho 
politickú kauzu je neuveriteľná smiešnosť a smiešne je aj 
to, že sa k tomu vyjadrovali takmer všetci ústavní činite-
lia na Slovensku. Čo je na tom politické, ak je chlap toho 
názoru, že žena by mala navštíviť kaderníčku? A aj keby 
bol povedal, že vyzerá ako Divá Bára, nebola by to žiadna 
urážka majestátu ministerky. Šarmantné od ministerky by 
bolo, keby to vrátila predsedovi SNS s tým, že nemá rada 
na krátko ostrihaných chlapov. A to by bolo všetko. Najs-
miešnejšie na tom je, že takáto kadernícka replika pod-
ľa slovenských a maďarským médií prispieva k zhoršeniu 

slovensko – maďarských vzťahov. Tak to je už do neba vo-
lajúca hlúposť. Médiám sa nemožno čudovať, tie to pre 
svojich čitateľov rozvláčia jedna radosť. Ale treba sa ču-
dovať politikom, že robia z muchy slona. Keď americkým 
prezidentom na sklonku ich vlády hovoria „chromá kačka“ 
nikto sa nad tým ani nepozastaví. A ani to nikto z politikov 
nekomentuje ergo sa nad tým nevzrušuje. Ten iný uhol 
pohľadu na túto repliku je jasný, čakáme na Slotové slová, 
ako na Božie zmilovanie, aby sme mohli znova povedať, 
ajhľa, tu je ten vinník, čo zhoršuje vzťahy. Pritom tie vzťahy 
nie sú postavené celé stáročia na slove „strapatá“, či na 
slove „šašo“. Postavené sú na veľkomaďarskej spupnos-
ti, na nostalgii za „maďarskou ríšou“, ktorú budú naši južní 
susedia oživovať ešte ďalšie desaťročia. A na tom nič nez-
mení ani stretnutie predsedov vlád obidvoch krajín. Taká 
je realita, to je skutkový stav, nič iné tu nie je.

ZBOJNícI ÚVAh

Ďalší „s majákom“
Poslanci budú môcť vraj používať na 
autách majáky. Podľa toho bude na 
Slovensku o 150 majákov na autách 
viac. Predstava, že sa za niektorým z 
nás rúti poslankyňa s majákom znie 
ako z hororu. Niektorí viac nervóz-
nejší vodiči určite zazmätkujú a mož-
no pribudne havárií. Tí viac skúsení 
si povedia, aha zasa tu máme VB, 
čo inak znamenalo „verejní ...“

Kaderník a „chromá kačka“ 

„trapasníci“ v našej politike

Európska únia v rozpakoch
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Úsmevná veta, ktorú vyslovil jeden prítomný v strednom 
veku, vystihla všetko: - Pozrite sa ako je tu nádherne, zdá 
sa, že už aj ten Najvyšší vstúpil do SMERu!
Po upršanom piatku a sobotnom ráne sa krátko pred poludním 
vyčasilo ako z rozprávky a teplé slnečné lúče ohrievali všetkých, 
ktorí veria Smeru, ktorí veria v jeho snahu zmeniť našu  budúc-
nosť k lepšiemu, ktorí ho podporujú a svoje sympatie jeho po-
litike prišli vyjadriť na prešovské letisko prakticky z celého Slo-
venska. Od Dunajskej Stredy a Trnavy po Novú Sedlicu. A vzhľa-
dom k záľahe usmievavého národa možno iba blahoželať auto-
rovi myšlienky, aby sa DEň SOCIÁLNEJ DEMOKRACIE 2008 
konal na širokej a trávnatej ploche prešovského letiska, kde si 
každý z tisícov prítomných našiel ten svoj pravý kútik na zába-
vu, občerstvenie (v susedstve športových lietadiel sa na obrov-
skom ražni opekal dokonca aj statný vôl), vážne zamyslenie, od-
dych i šport. 
Čo sa vlastne v sobotu 14. júna v Prešove dialo? Voľný prie-
chod dostalo predovšetkým veselie, priateľstvo a báječná nála-
da, umocnená prostredím. Pričinil sa o to nielen „zodpovedný 
zábavník“ Peter Marcin, členovia skupiny Desmod, mládež zo 
Šarišančeka a známy folklórny súbor Šarišan, ale aj členovia 
prešovskej pobočky Slovenského aeroklubu M. R. Štefáni-
ka, na letisku ktorej sa deň priateľstva a porozumenia konal. Tí 
pracovali do úmoru už s niekoľkodenným predstihom, aby pre 
svojich hostí z vedenia strany SMER-SD pripravili všetko čo naj-
lepšie. Aby aj ich oslavy 70. výročia začiatku organizovaného  
lietania v Prešove a vzniku klubu oslávili čo najdôstojnejšie. Majú 
byť na čo hrdí, z ich stredu vyšli vynikajúci reprezentanti a maj-
stri sveta v lietaní a parašutizme, keď už nevezmeme do úva-
hy množstvo vynikajúco pripravených budúcich profesionálnych 
i vojenských pilotov. 
Je iba prirodzené, že najviac pozornosti účastníkov tohto ne-
smierne vydareného happeningu sa ušlo lídrovi strany SMER-
SD a premiérovi Robertovi Ficovi, ale bokom neostali ani po-
slanci parlamentu, ministri súčasnej vlády a ďalší funkcionári ve-

Prešovské letisko bolo ako stvorené na oslavy

súčasná vláda má jasné ciele

V Prešove sa zišli praznivci soc. demokracie z celého Slovenska. S pes-
ničkou vstúpili do areálu zástupcovia obce Križovany pri Trnave.

Minister Robert Kaliňák si priviezol so sebou kopec dobrej nálady, kto-
rú okolo seba šíril bez prestávky.

ani tentoraz sa premiér Robert Fico neobišiel bez horúceho záujmu 
priaznivcov SMERu a sociálnej demokracie. Hovoriť s ním chcel každý.

Všetkých významných hostí privítal na prešovskej pôde poslanec NR SR 
a riaditeľ Úradu PSK Stanislav Kubánek.

Vedieť o sebe dali aj zástupcovia Nitry, ktorá, mimochodom, je súperom 
Prešova v boji o titul Európske hlavné mesto kultúry.

Na svoje si prišli seniori i tí mladší. Najmä tým druhým urobila výbornú 
náladu skupina Desmod.

Vo futbalovom zápase desaťročia medzi vládou SR a parlamentom SR 
brankári kúzlili ako len mohli, gólov však padalo ako maku.

Predseda prešovskej krajskej samosprávy Peter Chudík nastúpil do brá-
ny štátnej moci. Zatiaľ iba vypomáhal ... !?

Prvou cenou v bohatej tombole bol veľký LCD televízor, ktorý organizá-
torom venoval sám Robert Fico. Výhral ho lístok 2491.

dúcej sily slovenskej sociálnej demokracie a ich hostia, medzi 
ktorých patrili zástupcovia odborárov, Strany zelených, mla-
dých sociálnych demokratov i Jednoty dôchodcov. Okrem 
kopca zábavy, dobrého jedla a pitia však prišlo aspoň na chvíľu 
aj na vážne veci. Robert Fico sa v tomto prostredí nemusel vô-
bec obávať nielen stručne zbilancovať dvojročnú činnosť strany 
SMER-SD pri vedení štátu, ale aj predostrieť ďalšie ciele na dru-
hý „polčas“. Z jeho myšlienok vyberáme aspoň niekoľko:
• Náš kolektív teraz prechádza skúškou, či politici myslia 
iba na svoje bruchá alebo ich zaujíma to, ako sa na Sloven-
sku žije. Táto skúška je veľmi autentická, skúšajúcimi ste 
vy, všetci, ktorí žijete v tomto štáte. Je to veľká výzva, my 
však nechceme sklamať. Je nám pri tom jasné, že za dva 
roky, ktoré sú pred nami, sa narobíme ešte veľa!
• Máme stabilnú situáciu a vysoký ekonomický rast, Slo-
vensko sa nadychuje pred cestou k ešte lepším výsledkom. 
Chceme, aby práve toto Slovensko bolo krajinou, v ktorej 
sa oplatí žiť každému, aby sa sem vrátili aj tí, ktorí sklama-
ní z vývoja počas predchádzajúcej „modrej“ vlády odišli do 
zahraničia doslova z existenčných dôvodov. Máme zdravú 
ekonomiku a zdravé financie, ale popri tom chceme mať 
aj Slovensko sociálne! Preto poďme robiť všetci tak, aby 
zvyšné dva roky našej vlády boli úspešné! 
• Musíme rokovať tak intenzívne ako doteraz s monopol-
mi o cenách, ale pred nami stojí aj úloha boja so špeku-
lantmi, ktorí chcú na úkor ostatných zarobiť na procese 
prechodu Slovenska na EURO. 
• Dávam vám svoje slovo, že táto vláda nebude privatizo-
vať žiadny strategický majetok štátu, nebude teda už žiad-
na privatizácia, nebude žiadne zvyšovanie daní a poplat-
kov.
• Pozývam vás všetkých na veľké oslavy sviatku príchodu 
sv. Cyrila a Metoda do Bratislavy, ktoré budú 5. júla. Mu-
síme vrátiť slovenskému národu jeho hrdosť a jeho histó-
riu...!   MILAN ORSzÁgH, foto autor

Dokončenie z 1. strany
„Po dvoch rokoch účasti sociálnej demokracie vo vláde môžeme 
konštatovať stabilnú vnútropolitickú situáciu, vysoký hospodársky 
rast, Slovensko sa pomaly nadychuje. Veľmi ma poteší, ako napos-
ledy v Anglicku, keď mi mladá Slovenska pracujúca v reštaurácii po-
vedala, že sa čoraz častejšie ona aj ďalší obzerajú po Slovensku a 
po návrate domov. To by pre nás bolo najkrajšie vysvedčenie, keby 
Slovensko bolo pre každého jeho občana krajinou, kde sa oplatí 
žiť a pracovať. Viem, že mnohých opozičných politikov ide od zlos-
ti šľak trafiť, že sa nenaplnili ich predpovede z júla 2006, keď sme 
zostavili vládu. Že všetko rozbijeme a prejeme. Poďme, priatelia, 
sa spolu nasledujúce dva roky správať tak, aby mali dôvod ešte na 
väčšiu zlosť!“, povedal predseda strany SMER – sociálna demok-
racia. 
Robert Fico rovnako spomenul výzvy, ktoré stoja pred stranou 
SMER – sociálna demokracia a vládou na najbližšie obdobie: je po-
trebné zvládnuť prechod na euro, aby ho špekulanti nezneužili proti 
mladým rodinám a dôchodcom; je potrebné, tak ako doteraz, tvrdo 
rokovať so sprivatizovanými monopolmi o cenách energií; je potreb-
né hľadať zdroje na sociálne programy a viac šetriť na strane verej-
ných výdavkov. 
Na Dni sociálnej demokracie sa okrem predsedu strany Rober-
ta Fica zúčastnili aj podpredsedovia strany Robert Kaliňák, Marek 
Maďarič, Igor Federič a Vladimír Maňka, ako aj generálny manažér 
strany Ján Richter, ministri za SMER – sociálnu demokraciu Vie-
ra Tomanová, Jaroslav Baška, Ľubomír Vážny a Ľubomír Jahnátek, 
predseda poslaneckého klubu strany SMER – sociálna demokracia 
Miroslav Číž, poslanci NR SR a štátni tajomníci za SMER – sociálnu 
demokraciu. rkr

Deň sociálnej 
demokracie
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Ešte nikdy nedopadol obhajca titulu ME tak zle ako tento rok. Mužstvo Grécka, 
víťaz z roku 2004, úspech nezopakovalo a stroskotalo už po prvých dvoch zápa-
soch keď prehralo so Švédskom 0:2 a s Ruskom 0:1. Na obr. neslávni hrdinovia.   
Horný rad: anatolakis, Katsouranis, Charisteas, Seitaridis, Kyrgiakos, Chalkis. V 
podrepe: Gekas, Basinas, amanatidis, Torosidis, Karagounis.

slovensko nechýba
Myslíte si, že slovenský futbal nieko-
mu na ME chýba? Sotva. Každý to-
tiž vie, akú má uroveň a obrazovky 
nám denne ukazujú, že umením by 
naši hráči aj tak súperom nestačili. 
Škoda. Dobre hrať sa totiž oplatí. Za 
postup mužstvá dostali po 239 mili-
ónov Sk. Za každú výhru v skupine 
30,2 milióna, za remízu v skupine 
14,5 milióna. Štvrťfinálové víťazstvo 
malo hodnotu 60,4 milióna, semifi-
nálové 90,6 milióna. Víťaz zoberie 
227 miliónov, ten čo vo finále pre-
hrá 135 miliónov Sk. Všetci ostat-
ní v Európe môžu iba ľutovať, že sa 
do Rakúska a Švajčiarska nedostali. 
Alebo rozmýšľať, čo všetko bude tre-
ba urobiť, aby sa o štyri roky na ME 
dostali. Ešte lepšie už o dva roky na 
MS, tam budú odmeny ešte vyššie. 
Pre mnohé mužstvá je to však stále 
iba nesplniteľný sen.

kto vyhrá euRo?
Pred začiatkom turnaja sme mohli 
čítať desiatky tipov, predpovedí, za-
ručených hodnotení účastníkov ME, 
podľa ktorých sme si mohli vyberať 
favoritov. Najväčšiu akciu v tomto 
smere urobila firma Castrol Perfor-
mance Index. Spracovala dostup-
né informácie o všetkých účastní-
koch od roku 2000. Vyšlo jej, že 
najbližšie k prvenstvu s náskokom 
má Nemecko, potom Španielsko, 
ďalej s rovnakými šancami Holand-
sko, Česko a Francúzsko, potom za 
nimi Rumunsko, Taliansko, Švajčiar-
sko, Portugalsko a Švajčiarsko. Už 
môžeme vidieť, ako sa to nezhoduje 
so skutočnosťou. Česko, Francúz-
sko, Rumunsko i Švajčiarsko vypad-
li už v skupinách. Vidieť, že tipovanie 
na akomkoľvek vedeckom základe 
je stále iba hračkou s dosť malou 
pravdepodobnosťou. Alebo predsa 
vyhrajú Nemci? 

kam patria dresy?
Na ME sme videli a vidíme aj nešváry. 
Voľakedy sa napríklad vytiahnutý dres 
z trenírok považoval za nešportové 
správanie. Hráč má byť podľa pravi-
diel ustrojený a teda dres na dolnom 
konci skrytý. Čo sa však teraz deje? 
Napriek tomu, že na ME nie sú veľké 
horúčavy, väčšina hráčov hrá s dre-
som vonku. Môžu si to dovoliť, pre-
tože rozhodcovia to prestali trestať, 
nevšímajú si tento priestupok. Roz-
mohlo sa aj zneškodňovanie súperov 
rukami. Na šťastie, to si už rozhodco-
via všímajú a správne trestajú, rovna-
ko ako udieranie pažou do súpera, 
najmä do hlavy, čo je osobitne nebez-
pečné. Azda ešte príde aj na strkanie 
sa, držanie, ba aj udieranie pri roho-
vých či priamych kopov v šestnástke. 
S tým si rozhodcovia zatiaľ nevedia 
rady, no zrejme príde aj na to rad.

nepraví gentlemali
Sú situácie, keď si futbalisti užijú ne-
spravodlivý potlesk. Stáva sa to vte-
dy, keď niektorý so súperov pad-
ne po zásahu na trávnik, rozhodca 
hneď nereaguje a tak si hráč zobe-
rie právo do svojich nôh a loptu vy-
kopne za postrannú čiaru. Keď je už 
hráč fit, veľkodušne vráti niekto z po-
škodených loptu protivníkovi, aj keď 
ju ďaleko odkopne a mohol by ju po-
kojne posunúť o meter-dva. Chyba. 
Veď pravidlá hovoria, že hru môže 
prerušiť jedine rozhodca a nikto iný! 
Prečo sa teda dovoľuje hráčom od-
kopávať loptu a tak prerušovať hru? 
Nikomu to neprekáža? Je to okrem 
iného vyrábanie falošných gentle-
manov, ktorí vlastne za nič, dokon-
ca za prerušenie zápasu, získavajú 
ovácie. Áno, aj na ME, čo je úplne 
zbytočné a proti pravidlám. Mal by si 
s takýmito prípadmi poradiť rozhod-
ca a bolo by to fair.

Stranu pripravil IgOR MRÁz

O Z V E N Y

Roky sa už sťažujeme, že žiadny z našich 
kolektívnych športov, azda s výnimkou ho-
keja, sa nám nedostane na olympijské, sve-
tové či európske javisko. Konečne sa mô-
žeme trochu poradovať. Muži i ženy, ktorí 
to nedokázali po prvý raz, sa tento jún pre-
bojovali do záverečných bojov na majstrov-
stvá Európy 2009 v Turecku a Poľsku. Je 
to už tretí raz v histórii, keď bude mať Slo-
vensko na ME dvojnásobné zastúpenie. Fe-
derácia, tréneri i reprezentanti teda pracu-
jú dobre a mohli, ba mali by sa už dostať do 
povedomia priaznivcov športu, aj média by 
ich mali viac propagovať. Môžeme byť teda 
spokojní, aj keď na úroveň olympijských 
hier sa ešte muži ani ženy nedostali, v Pe-
kingu budú chýbať. Azda sa to všetko v pro-
pagácii zlepší, keď budeme mať od augus-
ta športový kanál STV. 
Muži budú štartovať na ME po piaty raz, no naj-
lepšie umiestenie dosiahli ešte roku 1997, keď 
skončili na ôsmom mieste. Teraz majú v plá-
ne ísť vyššie. Nebude stačiť iba účasť, ale ča-
kať sa budú aj výsledky, viac víťazstiev. Účasť na 

ďalších ME by zaručoval postup zo skupiny a 
umiestenie do siedmeho miesta. Mená súperov 
pre obe družstvá budú známe až na jeseň toh-
to roku. Družstvo mužov tento rok viedol dobre, 
progresívne, zaujímavo i úspešne taliansky tré-
ner Emanuele zanini. Bol asistentom trénera 
Talianska A. Anastasiho a ten urobil z družstva 
majstrov sveta. Ctižiadostivý Zanini sa teda mo-
hol veľa naučiť. Aj našich hráčov prekvapil ná-
ročnosťou. Žiada od nich koncentráciu na svoj 
šport plných 24 hodín denne a tvrdú prípravu. 
Emanuele má po ruke aj talianskeho kondičné-
ho trénera Vanniho Mialeho. Ukázalo sa to ako 
dobrá voľba. 
Postup na ME vybojovali: Masný, Kohút, Sop-
ko st., M. Nemec, Kmeť, L. Diviš st., libe-
ro Pipa, Červeň, zaťko, Bencz, Jakubov, 
Janùšek. 
Slovenské ženy sa prebojovali na ME po tretí 
raz. A to spôsobom, že v odvetnom turnaji A-
skupiny kvalifikácie nestratili v Bosne a Her-
cegovine ani set proti Ukrajine, Portugalsku a 
Bosne. Predtým hrali na ME v Turecku 2003, 
potom v Belgicku a Luxembursku 2007 a te-

raz pôjdu do Poľska. Aj ženy vedie zahraničný 
tréner Miroslav Čada z Brna (asistent Ľuboš 
Petráš) a to už siedmy rok, čo je zaujímavosť. 
S jednou výnimkou, odkedy je pri družstve, stá-
le postupuje na ME. Náš ženský volejbal mal a 
má dosť problémov, no na reprezentačnej úrov-
ni to Čada vždy zvládne. Veď vlani na ME druž-
stvo po prvý raz vyhralo jeden zápas. Teraz sa 
bude žiadať viac. Ďalšou zaujímavosťou je, že 
Čada, bývalý tréner KP Brno bude teraz pripra-
vovať Prostějov, ktorý bude hrať Ligu majstrov. 
Vedeniu zväzu to vraj neprekáža, lebo reprezen-
tačný sezóna sa vlastne začína po skončení naj-
vyšších súťaží v Česku i na Slovensku. 
O postup Slovenska za zaslúžili v závere kva-
lifikácie tieto hráčky: Viestová, Biksadská, 
Konečná, Noseková, Magátová, gogolo-
vá, Kleskeňová, Bramborová, gönciová, 
Töröková, Truchanová, Tomšíková. 
Volejbal môže byť príkladom aj pre ďalšie naše 
kolektívne športy. Všeličo pekné sa dá dosiah-
nuť, keď zodpovední ťahajú za jeden koniec po-
vrazu, nájdu spoločnú reč a hráčov či hráčky 
naučia obetovať svojmu športu čo potrebuje. 

NAŠI MUŽI I ŽENy SA RAzOM PREBOJOVALI NA MAJSTROVSTVÁ EURóPy 2009

Volejbal sa nám príjemne prebudil

V A-skupine opustilo bojisko 
ako prvé usporiadajúce Švaj-
čiarsko a to už po dvoch zá-
pasoch a prehrách s Českom 
0:1 a Tureckom 1:2. Tretí sú-
boj s Portugalskom už neroz-
hodoval (2:0), lebo tí už mali 
postup v suchu. Prekvapením 
však bolo vypadnutie Česka, 
ktoré vyhralo nad Švajčiar-
skom, ale potom stroskotalo 
na Portugalsku 1:3 a prehralo 
aj s Tureckom 2:3. S tým teda 
málokto rátal, rovnako ako 
s postupom Turecka. Česko 
pretrhlo reťaz svojich dlhoroč-
ných úspechov, uvoľnilo mies-
to Turecku a zrejme ho čaká 
vážnejšia prestavba mužstva. 
V B-skupine to bolo jasnejšie. 
Lúčila sa druhá jedenástka uspo-
riadajúcej krajiny Rakúsko, po 
prehrách s Chorvátskom  a Ne-
meckom 0:1. Remíza 1:1 s Poľ-
skom a jediný gólik neboli už k 
ničomu. Vypadnutie dvoch do-
mácich mužstiev poškodilo tur-

naj,  poklesla jeho zaujímavosť  
a záujem domácich fanúšikov. Aj 
súper z Poľska sa však musel  lú-
čiť po prehre s Nemeckom 0:2  a 
Chorvátskom 0:1. Menším prek-
vapením bolo prvenstvo Chorvát-
ska v skupine (9 b.) pred Nemec-
kom (6 b.). Chorváti hrali kvalitne 
a v prestížnom zápase prekonali 
Nemecko 2:1. 
V C-skupine, ktorá bola najvyrov-
nanejšia,  prešli bez straty bodu 
Holanďania a s nimi aj trápiaci sa 
Taliani (3 1 1 1 3:4  4), ktorí mali 
plno výborných hráčov, ale za-
končenie chýbalo. Rumuni osta-
li pod čiarou, hoci nehrali zle, no 
nezvíťazili a získali iba dva body. 
Remizovali s Francúzskom 0:0 i 
s Talianskom 1:1 a podľahli Ho-
landsku 0:2. Tri víťazstvá Ho-
landska boli prekvapením (9 b.) 
rovnako ako veľa gólov v súpe-
rových sieťach. Vyhrali skupinu 
pred Talianskom (4 b.). Horšie 
sa však bilancovalo Francúzom, 
ktorí skončili poslední s jedným 

gólom a dvoma bodmi.
V D-skupine si Rusi zabezpečili 
postup s najmladším mužstvom 
turnaja až v treťom zápase pro-
ti Švédom (2:0), keď podali naj-
lepší výkon. Predtým podľah-
li Španielsku 1:4 a vyhrali tesne 
nad Gréckom 1:0. Španieli pre-
šli skupinou bez straty kytičky, 
keď prekonali okrem Rusov (4:1) 
a Švédov i Grékov 2:1. Keď tak 
ako ostatní, čo mali postup za-
bezpečený, dal tréner v treťom 
zápase príležitosť aj hráčom z 
lavičky. Vo vyrovnanej trojke sa 
museli rozlúčiť Švédi, keď ok-
rem prehry s Ruskom podľahli aj 
Španielom 1:2 a vyhrali iba nad 
Gréckom 2:0.  Na cestu ďalej to 
nestačilo.
Môžeme bilancovať. Postúpili: 
Portugalsko, Turecko, Chor-
vátsko, Nemecko, Holandsko, 
Taliansko, Španielsko, Rusko.
V štvrťfinále dosiahli mužstvá tie-
to výsledky: Portugalsko - Ne-
mecko 2:3, Chorvátsko - Turec-
ko 1:1 po predĺžení, 1:3 na pok. 
kopy, Holandsko - Rusko 1:3 po 
predĺžení, Taliansko - Španielsko 
0:0 po predĺžení, 2:4 na pok. 
kopy. Víťazi postúpili a tí čo pre-
hrali, museli svoju púť ukončiť. 
Záverečné súboje si isto pozriete 
na obrazovkách, veď budú semi-
finálové a finále. V semifinále sa 
stretnú Nemecko - Turecko a 
Španielsko - Rusko.

Už nás čakajú na ME iba záverečné zápasy na EURO

obhajci titulu z grécka sklamaním
Pekne nám to na futbalových ME odsýpa. Polovica mužstiev je 
už doma, ďalší štyria sa chystajú za nimi a poznáme už úspešnú 
štvoricu, ktorá odohrá rozhodujúce tri súboje o medaily do nede-
le 29. júna. Každý fanúšik už vie, či to „jeho“ mužstvo splnilo oča-
kávania, alebo nie. Nič na tom nemožno meniť, pravidlá obísť sa 
nedajú a  tak rozhodovali iba výkony na trávnikoch. V prvej fáze, 
v skupinách každý s každým. Po troch zápasoch osem mužstiev 
končilo. V druhej časti sa už hralo systémom k.o. a ďalšie šty-
ri kolektívy sa lúčili. Ostali už len najlepší, či najšťastnejší. zrej-
me jedno s druhým, lebo aj šťastie treba mať a aj s prekvapenia-
mi je treba rátať.

Bude aj ďalší variant?

Popri futbale, ešte aj teraz, v lete, môžeme trochu zaspomínať na hokej. Samoz-
rejme, na náš nie, ten nie je v kurze. Pozrieme sa radšej do Kanady a Ameriky, 
kde ešte stále rozoberajú NHL, rozdeľujú ceny a zabávajú sa. Do neba vynáša-
jú najmä 20-ročného mládenca menom Sydney Crosby, ktorému dali prívlastok 
najlepší a porovnávajú ho s idolmi minulosti Gretzkym a Messierom. Narodil sa 
7. augusta 1987 v kanadskom mestečku Cole Harbour. Je teraz modlou fanúši-
kov, hráva s naším M. Hossom a aj keď nevyhral Stanley Cup, je oslavovaný. Tvr-
dia o ňom, napriek mladosti, že je najznámejším hráčom na svete. Americký pro-
fesionálny šport takéto idoly potrebuje. Aj Kanada, ktorú bohatšia Amerika oberá 
napr. v hokeji o mužstvá, štadióny, návštevnosť a podobne. Preto je Kanada rada 
ako kolíska hokeja, že sa jej takýto chlapec narodil. Crosby je stredným útoční-
kom, kapitánom Pittsburgu. Ešte vlani mal plat 850 000 dolárov za rok, no ten sa 
už zvýšil na 9 miliónov! Neuveriteľne rýchly hráč, s nenapodobiteľnými kľučkami 
a skvelý strelec je najpríťažlivejším menom tamojšieho športu. Nie Malkin, Oveč-
kin ani Hossa, ale on je najpopulárnejší, s číslom 87. Vraj najväčší talent všetkých 
hokejových čias, Canadian Idol. Kanada ho miluje aj preto, že nezabúda na rod-
ný kraj v Novom Škótsku. Tam, kde vraj vynašli vo Windsore hokej a tam aj vy-
rástol najstarší hokejový štadión, z ktorého je dnes iba sklad. A najbližší súčas-
ný štadión? V Bostone, 1000 kilometrov ďaleko od tohto drsného kraja. Je tam 
málo ľudí, ale už aj málo hokejistov, všetko sa sťahuje do USA. Sydney je však 
odtiaľto, to nikto nepoprie. Veď tu má stále vlastný dom, žijú tu príslušníci rodiny 
a on sem chodí v lete trénovať. To je najväčšia pýcha Nového Škótska. Čo ešte 
dokáže tento dvadsiatnik? Ukáže čas. Všímajme si ho a porovnávajme, aj s na-
šimi najlepšími.

Viete najnovšiu správu? Hokejová hala 
pre MS 2011 sa v Bratislave stavať ne-
bude. V hlavnom meste je chaos, svet 
sa usmieva, MS sú ohrozené, sloven-
skej hanby pribúda. Kým vo svete haly 
a iné športoviská pribúdajú ako huby 
po daždi, u nás sú to biele lastovičky: 
tenisová v Bratislave, Steel aréna v Ko-
šiciach a dosť. Národný futbalový šta-
dión spí, hokejová hala tiež. Iba reči 
a reči. Ktorá je to už alternatíva? Hala 
mala stáť na letisku, v Rači, vo Vajno-
roch, na Kalinčiakovej, v Petržalke, 
dokonca aj dve mali byť naraz. Zrazu 
ticho a ďalšia, už ikstá alternatíva: bra-
tislavský primátor sa rozhodol pre MS 
rekonštruovať starý štadión O. Nepe-
lu, barabizňu takmer spred šesťdesia-
tich rokov, modernú ešte za Sloven-
ského štátu! Hokejový zväz azda už po 
desiaty raz súhlasí. Čo má chudák ro-
biť, aj slamky sa treba chytať. Hoci je 
jasné, že zo zemiaka pomaranč nevy-

rastie. Darmo, je demokracia. Jeden 
bol vždy proti preto, iný pre hento. Raz 
Šťastný, potom nešťastní. A budú aj te-
raz, proti hluku, parkoviskám, rôznej 
výstavbe a zmietaniu sa slabého hoke-
jového štátu, nech to všetko obalíme 
do akéhokoľvek pozlátka. Ale, bude to 
bez problémov a - lacnejšie, stará hala 
i miesto patrí mestu a to môže roz-
hodovať prakticky samo. Vlastne kto-
vie, poslanec Dušan Galis, ktorý má 
do toho tiež čo povedať (aj štát bude 
platiť) už vravel, že peniaze sú, môže-
me stavať aj v Lipt. Mikuláši, nemusí 
to byť Bratislava. Ba vzniknúť môže aj 
ďalší variant. Nové rozhodnutie nahra-
lo súkromníkom. Keď sa nahnevajú, a 
už to pomaly robia, vystavajú v Petr-
žalke novú halu sami. A roku 2011 ju 
dajú hokejistom do prenájmu, pravda-
že za milióny eur, ktoré budú už vtedy 
platiť. Ďalší z nekonečných a už dávno 
smiešnych variant.

Po volejbalistoch a volejbalist-
kách, ktorí sa prebojovali opäť 
na ME, budú hrať ešte na vyš-
šom fóre, na majstrovstvách 
sveta, naši hádzanári. Koneč-
ne radosť z kolektívnych športov. 
Bojovnosť a veľké srdce pomerne 
mladého mužstva rozhodla, že Slo-
vensko bude hrať po dvoch účas-
tiach na ME (2006 a 2008) po 
prvý raz na MS. Od 16. januára do 
1. februára v Chorvátsku. Chlapci 
v emotívnom rozhodujúcom zápa-
se kvalifikácie v Leviciach vyhra-
li nad Slovinskom 30:29 (17:16), 
keď sa prvý zápas v Celje skon-
čil 33:33. Veľký favorit sa musel 
skloniť pred kolektívnym výkonom 
a nadšením našich. 
V rozhodujúcom zápase hra-
li: Štochl, Shejbal - Kukučka, 
Šulc, D. Valo, Petro, T. Urban, 

Nižňan, Szücs, Kopčo, Milan 
Kozák, Antl, M. Straňovský, Vo-
zár. V kádri bol ešte Fázik. S vý-
nimkou Fázika, ktorý hrá v Hlohov-
ci, Kozáka z ŠKP a Urbana z IS 
Košice sú všetci hráči zo zahranič-
ných klubov, teda legionári. Uká-
zalo sa, že v kvalitnejších ligách 
nazbierali veľa skúseností a pre-
to mohli čeliť v kvalifikácii aj vyspe-
lým družstvám. V kádri sú aj Paul, 
Mikéci, Dudáš a Mišenčík. Všet-
ci už môžu myslieť na majstrovstvá 
sveta. Trénerom reprezentácie je 
47-ročný zoltán Heister, narode-
ný v Stárni. Muž, ktorý hrával pi-
vota za ŠKP Bratislava, teraz pod-
nikateľ, viedol mládežnícke tímy a 
od augusta 2006 drží taktovku re-
prezentácie SR. Hovoria o ňom, 
že je mužom šťasteny, no výsled-
ky hovoria, že tomu tak nie je. Má 

svojské názory a nimi sa prebojo-
val k hodnotiacej vete, že je najús-
pešnejším trénerom reprezentá-
cie SR vôbec. Starší reprezentanti 
pred ním veľa nedokázali, on vsa-
dil na mladých a naučil ich bojo-
vať i víťaziť. Keď vlani majstrovský 
Prešov neuvoľnil do reprezen-
tácie niekoľkých hráčov, zaobi-
šiel sa bez nich. Teraz pred kva-
lifikáciou urobil ústretový krok a 
dvoch hodlal povolať. Ospravedl-
nili sa s tým, že keď nevolá aj ďal-
ších z Prešova, nejdú ani oni. Vy-
hral kvalifikáciu napriek tomu. 
Jeho rozhodnutie považujeme 
za správne, hráči si nemôžu ro-
biť čo chcú (viď iné naše špor-
ty) a iste budú teraz aj banovať. 
Z radosti priaznivcov hádzanej 
a slovenského športu to neube-
rie. 

hádzaná konečne na mS

Majster na tour
Cyklistický majster sveta do 23 ro-
kov, náš reprezentant Peter Velits, 
sa asi postaví na štart 95. ročníka 
Tour de France. Pred ním tam bol 
iba Milan Jurčo v rokoch 1987  a 
1988. Raz neprišiel do cieľa, dru-
hý raz skončil na 139. mieste. Už 
má nasledovníka. Velits, aktuálny 
majster sveta, by mal nastúpiť už v 
sobotu 21. 6. v drese nemeckého 
Milramu, kde je aj s bratom Marti-
nom. Peter má veľké ciele. Nielen 
prísť do cieľa Tour, čo nie je malič-
kosť, ale v prípade  nominácie na 
OH do Pekingu, nastúpiť po krát-
kom odpočinku aj tam. Pre mla-
dého jazdca sa to zdá byť veľké 
sústo, ale mohol by ho zvládnuť. 
Isteže, veľké výsledky nemožno 
očakávať, Tour je ťažký maratón a 
OH zase akoby šprint najlepších 
jazdcov sveta. Velits sa sústredí na 
niektoré etapy, ktoré by mu mohli 
sedieť a ďalej bude iste musieť po-
máhať kolegom v družstve, podľa 
ich umiestenia v pelotóne.

Najlepší je crosby


