
Hovorievalo sa, že keď prehovoria delá mlčia múzy, 
a prvou obeťou vojny je pravda. V prípade vojny na 
Kaukaze je to inak. Dokonca inak ako to bolo toť 
ešte nedávno pri invázii do Iraku a vojny proti Tali-
banu v Afganistane, teda pri dvoch najväčších voj-
nových konfliktoch na ktorých sme sa aktívne – in-
formačne a vojensky -  zúčastnili.
Je to možno neuveriteľné, ale čítajúc európsku tlač 
a sledujúc televízie sa mi zdá, že prvou obeťou je 
informácia. Médiá na Slovensku osobitne píšu a 
komentujú udalosti bez znalosti, čo by sa ešte dalo 
prepáčiť, ale dokonca aj bez snahy klásť otázky o 
tom, ako a prečo konflikt vznikol a ako bude po-
kračovať vývoj, do ktorého budeme aktívne zapo-
jení či zatiahnutí. 
Namiesto toho pokračuje u nás vojna – voj-
na za jediný správny názor! Dokonca za ne-
prípustnosť iného názoru! 
Médiá píšu, že slovenská politická scéna je rozde-
lená, opozíciu to vraj ťahá viac ku Gruzínsku, kým 
koalíciu viac k Rusku. Súdia to podľa toho, že jedni 
si myslia – konflikt začali Gruzínci a druhí, že Rusi 
vpadli do Gruzínska ako agresori podobne ako 
tomu bolo v Československu v roku 1968.
Ale to je úplne nesprávne kladenie otázok: prob-
lém totiž stojí úplne inak: my máme skúsenosti s 
celou rozsiahlou argumentáciou okolo invázie do 
Iraku. Dnes vieme presne, že oficiálnym tvrde-
niam prednášaným dokonca z tribúny OSN alebo 
z kresla stáleho člena Bezpečnostnej rady nemož-
no bezvýhradne veriť. Ukázalo sa, že v Iraku nie sú 
zbrane hromadného ničenia. 
Samozrejme je nevyhnutné presne informo-
vať o tom, čo hovorí kľúčový transatlantický 
spojenec Slovenska, ale to zároveň nezname-
ná, že sa netreba na veci pozrieť realisticky. 
Nejde vonkoncom o podporu ruského stanoviska 
či šírenie ruských názorov. Pre nás je dôležitý za-
čiatok konfliktu úplne z iného hľadiska – Sloven-
sko ako malá krajina pochopiteľne podporuje malé 
Gruzínsko, aby sa dostalo tam, kde sú tri iné býva-
lé sovietske republiky v Pobaltí. Na to, aby to tak 
bolo si však musíme povedať koho a čo podporuje-
me v štáte gruzínskom, aby sme presne vedeli, na 
čo sa budeme musieť pripraviť politicky, vojensky a 
na čo musí byť pripravené obyvateľstvo. 
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Často počúvame úvahy o tom, či bude 
chlieb lacnejší, ak budeme voliť tú či inú 
politickú stranu. Za 15 rokov existencie 
samostatného Slovenska však už môže-
me porovnávať výsledky politických elít. 
Niekedy nám dá vývoj príliš rýchlo odpo-
veď na otázky, pri ktorých sa nám vidí, že 
by museli prejsť roky, aby sme mali čo 
porovnávať.
V roku 2003 bola pri moci vláda Mikuláša Dzu-
ridnu s jeho ekonomickým šéfom Ivanom Mik-
lošom. Táto vláda mala za úlohu dohodnúť 
podmienky vstupu Slovenska do Európskej 
únie. K vstupu vtedy napomohla výrazne vtedy 
opozícia. Napr. ĽS-HZDS ťažko skúšaná krimi-
nalizáciou svojich predstaviteľov tento problém 
nevynášala do sveta. Naopak, podporila refe-
rendum o vstupe Slovenska do únie, vďaka 
čomu sa aspoň jedno referendum na Sloven-
sku skončilo úspechom. Problémy robili akurát 
poľnohospodári, ktorí sa právom obávali vstu-
pu na spoločný jednotný európsky trh, na kto-
rom vyspelé štáty už vtedy vysoko dotovali poľ-

nohospodárstvo. Len na Slovensku akoby 
strašil duch zosnulého českého ministra 
Vavrouška z čias spoločného štátu, ktorý 
sníval o tom, že na Slovensku nebude poľ-
nohospodárstvo, ale stovky golfových ih-
rísk v našej krásnej prírode. Dzurinda však 
dal sľub poľnohospodárom, že vláda bude do-
rovnávať dotácie z únie v maximálnej povole-
nej výške, ak budú tiež za vstup do únie. Tá 
výška bola stanovená na 30 percent ročne. 
Tento sľub však nesplnili. Dzurinda odo-
vzdával vládu Robertovi Ficovi s tým, že 
dotácie do poľnohospodártsva predstavo-
vala v národnom doplatku len 19 percent. 
Až v roku 2007 sa konečne podarilo vláde 
splniť tento Dzurindov sľub.  Ministrom pô-
dohospodárstva bol však vtedy nominant ĽS-
HZDS a nie SDKÚ. Napriek tomu sa Mikloš 
neospravedlnil za roky, kedy poľnohospodár-
stvo bolo považované za čosi menejcenné. V 
tých časoch Mikloš so svojimi ekonómami ší-
rili tézu, že lacné potraviny si dovezieme a ne-
treba nám vyrábať drahé domáce. Bola to krát-

kozraká politika. Potravinová kríza na prelome 
rokov 2007 a 2008 rýchlo dokázala, že taká-
to téza neplatí.  Poľnohospodárstvo sa vša-
de na svete začalo chápať až príliš vážne. 
Ceny začali totiž celosvetovo náhle stúpať. Za-
príčinilo to viac faktorov. Z Ameriky sa rozšíri-
la móda výroby pohonných hmôt z obilia. Bolo 
ho tak menej pre ľudí a zvieratá. Drahšie obi-
lie zdražovalo výrobu mlieka a mäsa. Zdra-
želi teda všetky potraviny. Zásoby potravín 
boli takisto na nízkej úrovni a navyše do 
hry vstúpil dopyt v Ázii. Čína objavila eu-
rópsky potravinový trh a začala vykupovať 
odtiaľ mliečne výrobky. Dzurindova vláda 
odovzdávala moc v roku 2006 s tým, že všet-
ky platby do poľnohospodárstva predstavova-
li len 121,5 euro na hektár, kým v krajinách 
EÚ to bolo až 341,6 euro na hektár. Rovna-
ko aj ďalšie novopristúpené štáty dávali viac, 
než Slováci. Česi v roku 2006 dávali na hektár 
190,5 eura. Takže o takmer 70 eur viac, než 
Slováci. 
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informácia

V nezmenenej podobe jestvoval 
až do roku 1993, keď sa v samos-
tatnom štáte vytvorila Národná 
rada Slovenskej republiky. Preto 
nečudo, že predseda NRS SR Pa-
vol Paška o. i. povedal: keby som 
disponoval akousi zázračnou „his-
torickou pamäťou“ tak by sme  vi-
deli, že presne v tento deň sa to-
tiž pred 160 rokmi stretlo okolo 
dvesto ľudí, aby spoločne ustano-
vili prvú Slovenskú národnú radu. 
Tento významný dejinný míľnik 
nás raz a navždy posunul na tra-
jektóriu vlastnej štátnosti, slobody 
a demokracie... 
Pred 160 rokmi nešlo o zhromažde-
nie dvoch stovák uhladených pánov 
vo frakoch a kravatách. Vo Viedni sa 
vtedy stretli dve stovky nadšencov, 
ktorí hneď na druhý deň vyslali roz-

kaz k nástupu dobrovoľníckych zbo-
rov a sami sa zapojili do Slovenského 
povstania proti národnostnému útlaku 
vo vtedajšom Uhorsku. 19. septem-
bra 1848 došlo k vyvrcholeniu po-
litického zápasu, ktorý viedla ge-
nerácia štúrovcov za naše právo 
na sebaurčenie a za demokratic-
ké požiadavky. Došlo k vyhláseniu 
samostatnosti Slovenska! To však 
neznamená, že dovtedy Slovensko 
spalo. Svoj zápas za svojbytnosť vied-
lo prostredníctvom toho, pre čo sme 
sa tu dnes večer stretli – prostredníc-
tvom kultúry. 
Bola to práve kultúra a jazyk, o 
ktorých hovorili štúrovci, keď hľa-
dali to puto spájajúce slovenský 
národ. Ako tvrdil prvý predseda 
Slovenskej národnej rady Jozef 
Miloslav Hurban, musíme byť naj-
skôr vzdelaným a osvieteným ná-
rodom a až potom môžeme dúfať 
v národnú slobodu. Iba ako kultúr-
ny národ sa môžeme stať aj poli-
tickým národom. Hurbanove slová 
platia dodnes. Vďaka svojej vlast-
nej kultúre sme jedinečnou enti-
tou, ktorá si zaslúži pomenovanie 
– národ. 
Pravdou však je, že k tomu, aby mo-
hol národ napredovať, nestačí iba 
spoločný jazyk a kultúra. Veď na čo 
nám je jazyk, ak sa nevieme dohovo-
riť – ak sa nevieme dohodnúť. Pred-
pokladom každej národnej a občian-
skej spoločnosti je aj spolupatričnosť 
a zhoda na základných hodnotách. 

Je to práve to, čo asi najlepšie vysti-
huje prvú Slovenskú národnú radu. 
Schopnosť spojiť sa a ísť za cieľom. 
Prirodzene, nechcem žiadnu unifor-
mitu za každú cenu. Parlament je a 
vždy bude o hodnotovom konflikte, či 
sa to niekomu páči alebo nie. 
Existujú však  hodnoty, na ktorých 
by sme sa mali vedieť zhodnúť 
všetci. Sú to hodnoty tolerancie a 
úcty, ktoré patria ku každému kul-
túrnemu národu. Sú to hodnoty de-
mokracie a ľudských práv, hodno-
ty európskej spolupráce, hodnoty 
sociálnej spravodlivosti. Skrátka 
hodnoty, bez ktorých moderný eu-
rópsky národ, akým je Slovensko, 
nemôže dôstojne existovať. Chcel 
by som zdôrazniť, povedal predse-
da NR SR Pavol Paška, ešte jednu 
hodnotu, ktorá sa pri príležitosti  
160. výročia Slovenskej národnej 
rady priam natíska na jazyk, a to 
– hodnotu národného povedomia 
a úcty k vlastnej minulosti, k vlast-
ným dejinám. Hoci mám úprimné 
porozumenie pre všetky postmo-
derné a liberálne teórie, ktoré sú 
dnes také populárne, som pre-
svedčený, že vlastenectvo nie je 
ničím, za čo by sa mal niekto han-
biť. Vlastenectvo je niečím celkom 
prirodzeným. Jeho opakom nie je 
racionálny odstup, ale obyčajná 
– ľahostajnosť!   160. výročie od 
vzniku prvej Slovenskej národnej 
rady je skutočným dôvodom pre 
hrdosť na svoj vlastný národ, vy-
hlásil Pavol Paška.
Pripomeňme, že prvá SNR vznik-
la 15. - 16. septembra meruôsmeho 
roku vo Viedni (pripomína to pamä-
tá tabuľa umiestená pri Karlskirche v 
strede mesta) a 19. septembra 1848 
sa vytváranie zavŕšilo v už priamo na 
Myjave. DUŠAN D. KERNÝ

Predseda NR SR Pavol Paška o 160. výročí prvej Slovenskej národnej rady

Úcta k dejinám a výzva k vlastenectvu
Slovenská verejnosť si 16. septembra 2008 slávnostným koncertom 
v Koncertnej sieni v Bratislave pripomenula 160. výročie vzniku prvej 
Slovenskej národnej rady. Pod týmto názvom sa vytvoril prvý orgán 
presadzujúci politické a národné požiadavky slovenského národa – a 
tento názov sa v nasledujúcom poldruhastoročí udržal (či už na Slo-
vensku alebo v emigrácii) pri mnohých pokusoch o samostatnosť  – 
bolo ich dovedna až sedem. 

Bývalý predeseda vlády SR Mikuláš Dzurinda svoj sľub poľnohospodárom nesplnil

nikde vo svete

Návrh premiéra R. Fica, aby 
sa upravil Obchodný zákon-
ník v tom zmysle, že väčšino-
vý majiteľ akcií má viac čle-
nov v orgánoch spoločnosti, 
napráva nenormálny stav v 
podnikaní. Nie je predsa lo-
gické, aby vlastník väčšiny ak-
cií nemohol na Slovensku roz-
hodovať väčšinovým hlasom 
v danom podniku len preto, 
že bývalá vláda zneužije svo-
ju moc a rozhodne sa podpí-
sať zmluvy, ktoré poškodzujú 
štát, teda jeho občanov.
K zmene Obchodného zákonní-
ka chce premiér pristúpiť potom, 
ako SPP dala návrh na zvýšenie 
cien plynu. V tomto podniku tak 
urobili aj preto, že hoci privati-
zéri majú minoritný balík akcií, 
vďaka vláde M. Dzurindu získa-
li exkluzívne zmluvy a tak majú 
v najväčšom plynárenskom mo-
nopole rozhodovacie právomo-
ci, aj keď majú menej akcií. Je 
to chorý prvok v slovenskom 
podnikaní. Možno pritom uvažo-
vať, či Dzurinda s Miklošom ne-
zneužili náhodou právomoci ve-
rejného činiteľa? Veď tie zmluvy 
jasne poškodzujú občanov Slo-
venska, ak výkon ich práv – hoci 
sú majiteľmi väčšinového balíka 
akcií v SPP – štát nedokáže pre-
sadiť.
Je jasné, že všetci tzv. „nezá-
vislí“ analytici, ktorí sa rozču-
ľujú nad Ficovým návrhom, 
majú viac ako blízko k opo-
zícii. Takýto nenormálny podni-
kateľský stav na Slovensku, keď 
mal menšinový vlastník akcií väč-
šie slovo ako väčšinový vlastník 
akcií – štát, rovnako prudko nek-
ritizovali.
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Na Agrokomplexe ste prekvapili prítomných, keď ste si 
kľakli pred dožinkovým vencom.
- Urobil som to spontánne. Nie preto, že som minister. Vte-
dy som bol vo funkcii práve druhý deň. Vážim si chlieb. Je to 
Boží dar. Ťažko sa naň robí. Preto si ho uctím zakaždým, keď 
mám príležitosť. A budem tak robiť aj po tom, keď už nebu-
dem v kresle ministra.
Označujú vás za sedliaka a roľníka, pritom ste vysokoš-
kolsky vzdelaný s vedeckými titulmi (doc., PhD., Ing.), 
neurážate sa?
- Pre mňa je to česť byť sedliakom. Zdravý sedliacky rozum 
bol v dejinách vždy veľmi cenený, lebo hovoril o tom, ako pre-
žiť. V každej dobe je táto otázka veľmi dôležitá. 

Pokračovanie na 5. strane

Hovoríme s ministrom pôdohospodárstva SR Stanislavom Becíkom

Domáce potraviny sú vždy lacnejšie

Vláda SR pokračuje v pôvodnom úsilí objektivizovať ceny 
plynu a ceny elektrickej energie. Táto potreba nevyplynu-
la z nejakého politického rozhodnutia. Oprášme si trochu 
pamäť a spomeňme si na to, ako sa napríklad ceny plynu 
menili zásadne smerom nahor a v akých percentuálnych 
objemoch každý rok v čase po období veľkých privatizá-
cií. Slovensko sa v cenách základných energií postupne 
dostalo na popredné priečky v rámci prieskumov a šta-
tistík Eurostat-u. Vláda SR a MH SR museli do mnohých ob-
lastí a procesov vrátane legislatívy razantne vstúpiť. Všetky do-
terajšie kroky, opatrenia či zmeny - čo podčiarkujem - sa robili 
a robia v súlade s príslušnou európskou i slovenskou legislatí-
vou. Kvôli obmedzenému priestoru sa nedá hovoriť o všetkých. 
No na základe legislatívnej úpravy má MH SR možnosť dávať 
vyjadrenia k cenovým návrhom a týmto spôsobom sa robí dô-
slednejší monitoring cien. Zároveň dostal regulačný úrad, ktorý 
je nezávislý a zastupuje na trhu chýbajúcu konkurenciu kompe-
tenciu lepšej kontroly nákladov, ktoré vstupujú do výpočtu ko-
nečnej ceny pre spotrebiteľa. 
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Neplatíme za plyn, 
ale za jeho dodávku

ĽUBOMÍR JAHNÁTEK
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Spor o zisky SPP nie je ma-
tematický ani účtovný. Ide 
o filozofický konflikt me-
dzi hrúbkou peňaženiek a 
veľkosťou bankových úč-
tov. Dzurindove vlády viac 
sledovali adopciu megafi-
riem, ako reálne možnos-
tí občanov. Privatizáciou a 
zmenami v manažmentoch 
spoločností dali šancu bo-
hatnutiu „bez miery“. 
Sociálny štát nie je len po-
učkou či víziou. Má svoj 
zmysel založený na princí-
poch. Solidarita, spravodli-
vosť a šance pre tých, kto-
rí o ne stoja nie sú väčšine 
ľudí cudzie. V spoločnosti, v 
ktorej „človek človeku nie je 
vlkom“ žijú vedľa seba mla-
dí so staršími, chudobní s 
bohatými, menej vzdela-
ní s viac rozhľadenými. Do-
minuje v nej úcta, pokora 
aj tolerancia. Život v takej-
to spoločnosti by nemal byť 
súťažou jedných s druhý-
mi a drancovaním tých, kto-
rí potrebujú pomocnú ruku. 
Víziou Slovenska pod vede-
ním ľavicovej vlády musí byť 
budovanie sociálneho štá-
tu. Prijímanie opatrení, ktoré 
vytvoria podmienky pre dôs-
tojný život, ochrannú ruku 
pre slabších, nemajetných 
a chorých. A napokon, taký 
model hospodárskej politi-
ky, ktorý tieto ciele dokáže 
zabezpečovať aj z dlhodo-
bejšieho hľadiska. Týka sa 
nastavenia ekonomických 
činností. Adekvátnej príjmo-
vej aj výdavkovej časti štát-
neho rozpočtu. Podpory od-
vetví, ktoré formujú pevné 
základy vedomostnej spo-
ločnosti. 
Premiér Róbert Fico v prie-
behu posledných mesiacov 
jasne pomenoval pôvod zis-
ku zdravotníckych poisťov-
ní a energetických gigan-
tov. V prípade poisťovní je 
ich biznis založený na cho-
rých ľuďoch. Plynári a elek-
trikári zvyšujú svoje príjmy 
nielen úhradami faktúr od 
podnikateľov, ale aj platba-
mi domácností a rodín. Od 
vodičov a cestujúcich zá-
visí hospodársky výsledok 
naftárskych koncernov.
Podnikateľom nezávidím 
ich zisky, ani úspechy. Sú 
často výsledkom tvrdej prá-
ce, odriekania a úspechu v 
konkurenčnom boji. No, ak 
niekto zarába na ľuďoch a 
to tak, že sú odkázaní len 
od neho a nemajú inú šan-
cu, ako prijať iba „jeho ob-
chodnú ponuku“, potom aj 
miera mojej tolerancie mení 
svoje hranice. 
V tomto prípade mi neostá-
va nič iné, len s plnou váž-
nosťou zdôrazniť: Kto nemá 
mieru, tomu chýba súd-
nosť. Pravica považuje za 
alternatívu sociálneho štátu 
neviditeľnú ruku trhu. Pod-
ľa môjho názoru, tam kde je 
neviditeľná ruka trhu, pres-
ne tam, ani nevidieť mieru a 
súdnosť. 

Slovo má
Stanislav KUBÁNEK

poslanec NR SR

Dokončenie z 1. strany
České výrobky teda mohli byť aj o tretinu lacnejšie, než slovenské. Ak 
chceli slovenskí farmári konkurovať českým cenám, museli vyrábať s 
jedno tretinovou stratou.
 V prvom roku Ficovej vlády došlo k potravinovej kríze, pri ktorej 
sa mal zjavne Mikloš za likvidačné teórie o nepotrebnosti vý-
roby domácich potravín ospravedlniť, veď zrazu nebolo odkiaľ 
lacné potraviny doviezť. Aj Slováci konečne začali chápať poľ-
nohospodárstvo ako strategický rezort. Nový minister pôdohos-
podárstva Stanislav Becík nadviazal na tradíciu podpory poľnohos-
podárom, aj keď zle dohodnuté podmienky približovania slovenských 
farmárov k tým z únie z roku 2003 zostali. A tak v čase, keď v roku 
2013 by sme mali byť na najlepších pozíciách, slovenskí farmári by 
mali dostávať 175 euro na hektár, kým iní farmári budú mať k dispozí-
cii v iných štátoch aj dva krát viac. Dokážu teda chlieb dorobiť lac-
nejšie a teda aj výhodnejšie predať. Jednoznačne z uvedené-
ho vyplýva, že voliť Mikloša a Dzurindu zjavne znamená drahší 
chlieb v obchodoch. Navyše sa Mikloš v čase potravinovej krí-
zy vyjadril, že za ich čias ceny potravín nerástli tak ako za Fica. 
Faktom je, že za tento rast potravín nesú Dzurinda s Miklošom svoju 
zodpovednosť, ale namiesto ospravedlnenia sa Mikloš snažil zbierať 
z tejto krízy vlastné politické body, čo je zvrátené.

STANISLAV HÁBER

Chlieb a politika

koník je nielen atrakcia, ale ešte stále potrebný pomocník človeka v lesoch, na poliach 
aj na cestách.  Foto: Milan Országh

Len nedávno sme sa tešili bla-
hodarnému pôsobeniu ob-
chodných reťazcov na ceny 
potravín. Ukázalo sa, že to 
bola predčasná radosť. Nie je 
ďaleko čas, keď si budeme lá-
mať hlavu nad tým, či sme jo-
gurt schopní vyrobiť, a z čoho. 
Pôsobenie obchodných reťaz-
cov sa riadi zákonmi trhu. Len-
že až vtedy, keď budeme riešiť 
problém, či máme z čoho jogurt 
vyrobiť, možno konečne pocho-
píme, že existujú silnejšie záko-
ny ako zákony trhu. A to sú zá-
kony prírody. Príroda je prvé 
písmeno v abecede života. Sme 
súčasťou prírody, musíme ju ak-
ceptovať. A tak chytáme zajaca 
za chvost. Po dvadsiatich rokoch 

zisťujeme, že sme pri výrobe po-
travín zišli z cesty. Pôdu meníme 
za priemyselné parky, ropu pre-
dávame v cene zlata. Sme boha-
tí, ale aj hladní. Po vode, lebo jej 
zásoby rapídne ubúdajú. Po zák-
ladných potravinách, keďže prí-
roda si nevyberá a katastrofám, 
suchám či povodniam nerozká-
žete. A ak nebudú včely, nebude 
voda, vzduch, obilie. Nebude ži-
vot. Čas, keď ceny potravín pris-
pievali k životným istotám ľudí, je 
definitívne preč. Farmári za to, 
že sa zvyšujú ceny potravín, ne-
môžu. Dokonca tento proces ne-
ovplyvní koalícia ani opozícia. 
Chlieb totiž nie je o politickom 
tričku, ale najmä o zdravom ro-
zume. Náš štát je len malým hrá-

čom na európskom a svetovom 
trhu, hoci v niektorých komodi-
tách pri žičlivom počasí aj sebes-
tačným. Tempo rastu cien diktu-
je niekto iný. Vláda sa usiluje, aby 
jeho vplyv na občana nebol dras-
tický. Veľa sa pri schvaľovaní roz-
počtu na rok 2007 diskutovalo o 
údajne nehoráznej finančnej in-
jekcii do pôdohospodárstva, pa-
rafrázujúc slová Ivana Mikloša, 
že na kravu sa investuje viac ako 
dieťa či študenta. Zásadný prob-
lém opozície spočíva v tom, že 
nerozumejú, čo treba riešiť. Ide 
o to, aby študent, ktorý sa vzde-
láva, nebol hladný. Nie preto, že 
si nestihol kúpiť v potravinách de-
siatu, ale že si v nich nemal čo 
kúpiť.  (zk)

prichádza čas neistoty
Dokončenie z 1. strany
Naopak, prechádzali tento stav 
väčšinou potichu. Lenže obchá-
dzaní boli takto občania. Kto by 
to mohol obhajovať?
Na nenormálny stav v SPP dlho-
ročne poukazoval Vladimír Me-
čiar. Predseda ĽS-HZDS upo-
zorňoval, že nie je možné, aby 
väčšinový vlastník nemohol roz-
hodovať v SPP. Tento podnik, 
ktorý privatizéri získali za smieš-
ny balík 130 miliárd korún, fun-
guje v praxi vlastne bez pre-
vádzkových úverov. Má dostatok 
zdrojov. Dožičí si ročne 17 mi-
liardový zisk len za minulý rok a 
od roku 2002, kedy SPP spriva-
tizovali, sa im v podstate už ich fi-
nancie vrátili. Takéto podnikanie 
v energetickom priemysle nie je 
takto lukratívne hádam nikde na 

svete. Možno iba ak v arabských 
krajinách, kde ťažia ropu možno 
lacnejšie, než inde vodu.
Slovensko sa tak za osem Dzu-
rindových vládnych rokov, keď 
výpredaj strategických podnikov 
riadil Ivan Mikloš, stalo bájnou 
krajinou Bonanzou, kde nachá-
dzali majetky zahraniční privati-
zéri doslova na chodníku. Sta-
čilo sa im po ne zohnúť. Ficova 
výzva, že odkúpi 49 percentný 
podiel zahraničných vlastníkov 
v SPP späť pre štát, je teda na 
mieste. Zlatkokopovia spoza hra-
níc by ju mali využiť, veď by zaro-
bili vlastne dvakrát. Žiaľ, inak sa 
nedá napraviť, čo za osem rokov 
pobabrali dzurindovci. A kritici z 
radov opozície v podobe Dzurin-
du a Mikloša by mali stáť v kúte s 
horiacimi ušami od hanby.

Nikde vo svete

Znárodniť? Neznárodniť? Situácia je skoro 
ako vždy, na prvý pohľad jednoduchá. Premiér 
Fico sa vyjadril, že vláda má právo znárodniť 
monopoly zahraničných vlastníkov a pravica 
sa do neho prostredníctvom sebe naklonenej 
väčšiny médií pustila až podozrivo silnou kri-
tikou. Založenou na tvrdení, že znárodnenie 
energetických monopolov by bol údajne ne-
štandardný krok. Tento názor bol podporený 
tvrdením, že k „takému krajnému kroku ako 
znárodnenie v poslednej dobe pristúpili len ju-
hoamerickí diktátori Chávez a Moráles.“ Keď-
že otázka, ako ukázal i charakter diskusie, 
je značne zideologizovaná, bolo by treba do 
problému vniesť trochu vecnosti. Je nutné po-
ukázať hlavne na to, čo je a čo nie je neštan-
dardné na jednej strane, a na druhej strane na 
to, čo je a čo nie je koncepčné. I možné.

NEŠTANDARDNÝ KROK? 
V európskych i západoeurópskych pomeroch nie je bež-
né, aby monopoly (tým viac monopoly energetické), boli 
v súkromných rukách. Podobne nie je bežné, aby boli 
pod kontrolou zahraničných ekonomických subjektov. 
Inštitucionálny stav, o ktorého zavedení hovorí Fico, t.j. 
štátne vlastníctvo monopolov, je štandardný vo väčšine 
západoeurópskych štátov. Navyše netýka sa to iba ener-
getických monopolov, ale i aerolínií, dopravných spo-
ločností, no aj viacerých veľkých priemyselných podni-
kov či finančných inštitúcií. Ako príklad možno uviesť 
niektoré známe francúzske automobilky, pôsobia-
ce aj na Slovensku. Štátneho kapitálu pôsobiace-
ho na Slovensku je teda dosť a netýka sa to len 
monopolov. Iba nie je slovenský. Legitimizácia také-
hoto inštitucionálneho stavu spočíva hlavne v tom, že ani 
z hľadiska (klasickej) liberálnej ekonómie nie je ospra-
vedlniteľné, aby akýkoľvek súkromný vlastník disponoval 
monopolom, t.j. podnikom ktorý nie je riadený podmien-
kami na trhu, ale podmienky na trhu vytvára. Súkromné 
vlastníctvo je ideologicky legitimizované práve predsta-
vou dokonalého trhu. Keďže však monopoly a oligopoly 

sú nevyhnutnou súčasťou dnešnej technologickej úrov-
ne ekonomického systému, je teda najlepšie ospravedl-
niteľné, aby boli v spoločenskom vlastníctve. Monopoly 
sú tak často štátne, či národné. Krok, ktorý by viedol 
ku zavedeniu analogického inštitucionálneho sta-
vu ako v západnej Európe, teda nie je možné inter-
pretovať ako krok ktorý má niečo spoločné s nede-
mokratickými tendenciami, ak pravda nechceme 
Západ označiť ako nedemokratický. Také tvrdenie 
ani nemá veľkú logiku. Pojem demokracia označu-
je vzťahy, kde je subjekt moci či kontroly nomino-
vaný, volený a odvolateľný verejnosťou. Je vari de-
mokratický vzťah obsiahnutý v tom, ak monopol 
kontroluje občanmi nevolený a neodvolateľný sub-
jekt?
Interpretácia znárodnenia monopolov ako a priori ne-
štandardného kroku je teda značne nekompetentná. A 
to bez ohľadu na to, či štáty ktorých štátne firmy tieto 
naše monopoly „sprivatizovali“ budú tento krok kritizo-
vať, alebo nie. Takýto krok by nebol ani neštandardný, 
a ani (resp. pretože) by nezaviedol neštandardný stav. 
Skôr naopak: Možno argumentovať, že stav, keď 
národnú ekonomiku – monopoly – kontroluje (a 
tým pádom i exploatuje) cudzí kapitál, bez ohľadu 
na jeho vlastnícku formu, je za normálnych okol-
ností neštandardný – vzniká spravidla v dôsledku 
prehratej vojny resp. závislosti. Ťažko ho legitimizo-
vať demokraciou, pretože ide o prvok závislosti a ak sa 
v niečom všetky teórie demokracie zhodujú, je to po-
treba vonkajšej nezávislosti. Neexistujú závislí demokra-
tickí vládcovia ani štáty. Podstatné je, že na základe 
medzinárodného práva nie je povinnosťou nijakého 
štátu trpieť ho, pretože preukázateľne vedie k eko-
nomickej exploatácií, t.j. odlivu ziskov v prospech 
ekonomiky centra, ako aj k ďalšej závislosti. Štá-
ty majú garantované právo takýto stav riešiť práve 
znárodnením (s tým, že musia poskytnúť náhradu). 
Tento princíp je legálne zakotvený v Charte OSN. 
Odvíja sa z princípu rovnosti národov, teda i neopráv-
nenosti ich vzájomnej ekonomickej exploatácie. Neštan-
dardné je skôr popierať tento princíp ... 

JE OTÁZKA FORMy VLASTNÍCTVA VôBEC AKTU-
ÁLNA?
Bez ohľadu na nekompetentnosť a ideologickosť spôso-
bu, akým sa v diskurze spracovala otázka formy vlastníc-
tva monopolov, otázka formy vlastníctva – t.j. jeho zná-
rodnenie či zoštátnenie – tu hlavne, ako sme i naznačili, 
vôbec nie je namieste. Pretože MOL, Gas de France, 
ÖMV, Ruhrgas, Deutsche telecom či Austrian airlines 
a iné firmy ... „sprivatizovali“ naše monopoly de facto 
ako nemecké, francúzske, rakúske či maďarské a iné 
štátne podniky. To najlepšie poukazuje na absenciu 
komparatívnej logiky argumentov, ktoré zdôvod-
ňujú potrebu zachovania daného inštitucionálne-
ho stavu v ekonomike monopolov, za každú cenu, 
čo by ideologickú nevyhnutnosť. Otázka znárodne-
nia monopolov teda v tomto prípade, bez ohľadu 
na jej ideologickú interpretáciu, hlavne nie je otáz-
kou zmeny formy vlastníctva. Ale otázkou medziná-
rodného distribučného rámca – alebo inak pove-
dané závislosti. No a v tomto smere je legitímnosť 
kroku – ak by sme sa preň rozhodli – vďaka svojej 
zakotvenosti v základnom medzinárodnom práve, 
najmenej problematická. (Nehľadiac na to, že medzi-
národnoprávne zakotvená je i slobodná voľba prevažujú-
cej formy vlastníctva.)
Nerelevantnosti otázky formy vlastníctva vo všet-
kých jej aspektoch, na ktoré sme poukázali, potom 
zodpovedá aj nerelevantnosť ostatných tvrdení kto-
ré sa od tohto pseudoproblému odvíjajú. Patrí sem 
napríklad téza o štáte ako zlom vlastníkovi. Bez 
ohľadu na to, že nie je nijaký teoreticky podlože-
ný dôvod, prečo by mal byť vlastník menom „štát“ 
a priori nejaký iný – dokonca horší – ako hocija-
ký iný vlastník, takáto otázka hlavne nie je vecne 
relevantná. Pretože hovoríme o efektívne fungujú-
cich podnikoch, ktoré sú aj po „privatizácií“ často 
de facto stále štátne. Podobne ako mnohé iné pod-
niky na Západe. Jedine, že by sme vymysleli teóriu 
o efektívnosti vlastníctva ktorá je definovaná národ-
nosťou vlastníckeho subjektu... 
Argument, že k znárodneniu sa v poslednej dobe uchýlili 
len „juhoamerickí diktátori“ potom vypovedá iba o tom,

Pokračovanie na 7. strane

Vlády majú garantované právo riešiť odliv ziskov práve znárodnením

Monopoly sú často štátne
KAROL KRPALA



Naša verejnosť sa v poslednom čase, 
najmä v priebehu tohto roka, pýta, 
prečo naša vláda stále trpí vydieranie 
zo strany maďarskej vlády, ktorá ako 
podmienkou na stretnutie predsedov 
vlád Slovenska a Maďarska vraj čaká 
na nejaké „ústretové alebo iné pozitív-
ne gesto“ zo slovenskej strany? Mož-
no povedať, že vláda SR, najmä jej 
podpredseda Dušan Čaplovič, vyvíja-
jú v záujme takého stretnutia nema-
lé úsilie.
Napriek tomu treba vedieť, že na to, aby 
sa stretli predsedovia vlád dvoch štátov, 
ktoré uzavreli zmluvu o dobrom sused-
stve a priateľskej spolupráci ešte v mar-
ci 1995, nie je potrebné nijaké ústretové 
gesto niektorej zmluvnej strany voči dru-
hej strane. Piaty článok tejto zmluvy totiž 
uvádza, že „zmluvné strany v záujme ďal-
šieho rozvoja a prehlbovania svojich dvoj-
stranných vzťahov a vzájomného informo-
vania sa o stanoviskách na medzinárodné 
otázky, budú uskutočňovať na rôznych 

úrovniach pravidelné konzultácie. V rám-
ci toho sa uskutoční najmenej raz za rok 
stretnutie predsedov vlád a rovnako minis-
tri zahraničia aspoň raz za rok posúdia pl-
nenie tejto zmluvy.“
Predmetom každoročného stretnu-
tia predsedov vlád by teda malo byť pra-
covné rokovanie o plnení zmluvy z roku 
1995, ako to vyplýva z jej textu. Premiéri 
vlád by mali v celkovom rámci hovoriť 
o tom, ako sa jednotlivým štátom darí 
plniť úloh a záväzky, ktoré zmluva for-
muluje pre obidva štáty rovnako. Jed-
notlivé články sa predsa začínajú slo-
vami: zmluvné strany budú rozvíjať..., 
zmluvné strany budú rešpektovať..., 
zmluvné strany budú uskutočňovať..., 
zmluvné strany budú vytvárať.... a po-
dobne.
Stretnutia predsedov vlád ako aj stretnutia 
ministrov zahraničných vecí by teda mali 
byť pracovnými poradami o tom, ako sa 
plnia záväzky zmluvy v našich dvoch štá-
toch a nie iba nejakými príležitosťami na 

podanie rúk, výmenu kytíc (prípadne aj 
pre manželky premiérov), a potom na zá-
verečné štrnganie pohármi. Tu možno 
oprávnene povedať, že takéto stretnu-
tia by sa mali konať aj vtedy (a to pre-
dovšetkým), keď by sa ktorákoľvek zo 
zmluvných strán dopustila prehrešku 
proti obsahu zmluvy a nie aby sa pre 
prípadnú takúto príčinu stretnutie ne-
konalo. Ak napríklad za takýto prehrešok 
považuje maďarská strana na Slovensku 
stále policajne nedoriešený prípad „Hed-
viga Malinová“, naša strana by oprávnene 
mohla uviesť neplnenie zmluvy o výstavbe 
Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros z 
roku 1997, ako aj z toho vyplývajúce nepl-
nenie rozhodnutia Medzinárodného súd-
neho dvora v Haagu z roku 1997, ktoré 
vyznelo v prospech našej republiky, tiež 
likvidáciu Slovenského domu v obci Mlyn-
ky v Maďarsku, hrozbami proti Slovensku 

zamierené formovanie sa „maďarskej gar-
dy“, rozvíjanie hnutia 64 uhorských žúp, 
šírenie mapy zobrazujúcej „Tisícročné 
Maďarsko“ (Ezeréves Magyarországh) a 
iste by sa mohla spomenúť aj takmer úpl-
ná „absencia“, teda neexistovanie sloven-
ských škôl pre deti príslušníkov sloven-
skej národnostnej menšiny v Maďarsku a 
súčasne odnárodňujúco pôsobiace vraj 
slovenské školy s úradným názvom „slo-
venská dvojjazyčná škola“. Pri tejto prí-
ležitosti by sa mohlo, ba priamo malo 
zhodnotiť aj plnenie medzištátnej do-
hody o vzájomnej podpore národnost-
ných menšín v oblasti vzdelávania a 
kultúry z roku 2004. 
Problémov na riešenie na úrovni predse-
dov vlád SR a MR ako aj ich ministrov zah-
raničných vecí je, ako vidieť, nemálo. Je 
ich dokonca tak mnoho, že sa možno op-
rávnene domnievať, že si predseda vlá-
dy Maďarska pán Gyurcsány práve preto 
do Bratislavy ani netrúfa prísť. Aj keď vie-
me, že mu najmä v tejto oblasti jeho pô-

sobenie nijako neuľahčuje predseda stra-
ny FIDES Orbán, ba dokonca ani vedenie 
Strany maďarskej koalície s novým vede-
ním na čele s Csákym a Durayom, mal by 
si pán Gyurcsán uvedomiť, že bude správ-
ne, ak si čo najskôr dohodne s predse-
dom vlády SR pánom Ficom termín na 
čo najskoršie pracovné stretnutie. Vieme 
predsa, že v diplomatických, a vôbec v 
medzištátnych stykoch na celom svete sa 
uznáva, ba priamo ctí zásada, ktorá, pre-
tože sa aj dnes používa v latinskom jazyku, 
platí pravdepodobne najmenej od stredo-
veku, hovorí, že „pacta sunt servanda“. 
V preklade to znamená, že „zmluvy sa 
musia plniť“, čo sa uplatňuje ako zá-
sada medzinárodného práva najmä vo 
vzťahu dvoch štátov. Nuž a to je aj tento 
náš prípad plnenia zmluvy medzi Sloven-
skom a Maďarskom. Nemožno si v tejto 
súvislosti odpustiť otázku, či si toto uve-
domujú maďarskí politici a či vôbec dobre 
poznajú obsah zmluvy medzi Slovenskom 
a Maďarskom.
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Slovenská slobodomurárska 
lóža Humanizmus Orient Bra-
tislava bola založená vnese-
ním svetla 8. mája 1993 v 
Bratislave pod záštitou Veľ-
kého Orientu Francúzska a 
stala sa pokračovaním taj-
nostkárskej tradície, ktorá 
sa v roku 1951 ostentatívne 
transformovala na verejné 
hromadné pôsobenie v pod-
mienkach budovania socia-
lizmu. Na oficiálnej internetovej 
stránke bratislavskej lóže (www.
slobodomurar.sk) sa možno 
veľmi 

NÁZORNE PRESVEDČIť 
o viacerých protirečeniach a 
najmä o účelovom skresľova-
ní vzťahu slobodomurárstva k 
niekdajšiemu tzv. reálnemu so-
cializmu. Na jednej strane sa 
opakujú frázy o tom, že slo-
bodomurárstvo bolo za so-
cializmu zakázané a prena-
sledované, na druhej strane 
sa potvrdzuje skutočnosť, 
že slobodomurári sa podie-
ľali na budovaní socializmu, 
svoje lóže len uspali, pretože 
konštituovanie nového spo-
ločenského poriadku pokla-
dali za otvorené rozvinutie 
slobodomurárskej činnosti. 
Na spomínanom internetovom 
portáli sa v časti Dejiny slo-
bodomurárstva na Slovensku 
uvádza: „Len veľmi pomaly sa 
vracali k svojmu dielu slobodo-
murári v povojnovom Českoslo-
vensku. Otvorili lóžu až v roku 
1947 a to za pomoci 200 
emigrantov, ktorí vojnu preži-
li v USA a Anglicku. Po obno-
vení svojej činnosti mala asi 
600 členov. Po februárovom 
prevrate roku 1948 však zača-
lo sledovanie jej činnosti. Proti-
cirkevné 

OSTRIE ICH UČENIA 
neprekrylo prozápadnú orientá-
ciu tejto kozmopolitnej organi-
zácie, a tak komunisti ich vyhlá-
sili za vlastizradcov a nepriateľov 
nastupujúceho spoločenského 
zriadenia. Slobodomurári cíti-
li, že sa neodvratne blíži zákaz 
ich ďalších aktivít a rozhodli sa 
uspať svoju organizáciu. Roku 
1951 sa dobrovoľne rozišli.“
Pozrime sa však, čo sa hovorí 
v Memorande určenom všet-
kým československým slobo-
domurárom v súvislosti s ná-
vrhom veľkej rady na uspanie 

Národnej veľkej lóže česko-
slovenskej: „Tři plná léta no-
vého rozvoje čs. zednářství 
prokazovala jeho životnost v 
mnohém směru. Jeho hodno-
ty, půvab a přitažlivost se moh-
ly opírat o nejcharakterističtější 
rysy českého myšlení a cítění, 
o vrozenou a historii potvrzenou 
lásku ke pravdě, o touhu po 
svobodě, o smysl pro bratrství. 
Bylo přirozeno, že se k obno-
venému Zednářství vraceli staří 
členové s hlubokým uspokoje-
ním a důvěrou, mezi nimi vyni-
kající osobnosti života kulturní-
ho, vědeckého, politického a 
uměleckého, a že beze vši oká-
zalé propagandy množil se po-
čet nových uchazečů.“
Memorandum okrem iného zdô-
razňuje: „Není správné domní-
vat se, že Svobodné 

ZEDNÁřSTVÍ JE 
PřEžITKEM 

nebo výtvorem nějakého spo-
lečenského řádu. Ze všech vý-
vojových etap existovalo právě 
jako útvar, jenž sám o sobě pře-
konal třídnost. Jeho nepřáteli 
byli vždy titíž: římská církev, ca-
rism, rasism, fašism.“
Ďalej nasleduje avizovaná 
oslava socialistického budo-
vania, respektíve jeho sto-
tožnenie s realizáciou slo-
bodomurárstva v masovom 
meradle: „Dochází-li dnes čes-
koslovenské Zednářství k od-
hodlání, že uzavře své dílny, je 
vedeno důvody, které udává pří-
tomná doba, politický a meziná-
rodní vývoj věcí. Revolučním 
nástupem socialismu byl celý 
náš národ stržen k takovému 
budovatelskému ruchu, ob-
zvláště od r. 1948, že se takř-
ka před očima a den ode dne 
měnily formy našeho života 
hospodářského i kulturního. 
Každý jednotlivec byl postup-
ně připoutáván k povinnostem 
a úkolům, které dostávají maso-
vý výraz a význam. Jim patří vše-
chen čas a energie.“ Napokon 
memorandum duplikuje meta-
morfózu skrytých 

HISTORICKÝCH TRADÍCIÍ 
slobodomurárstva na totálne 
rozšírenie jeho vplyvu v atmosfé-
re radikálnych spoločenských 
zmien: „Přitom vědí čs. Zednáři, 
že staré lidské ideály, které tvoři-

ly od pravěku náplň ušlechtilých 
společností, a které jsou vlast-
ním jádrem Zednářství, nezhy-
nou. Sama dnešní společnost 
jde za nimi ve velikých bojích a 
bolestech, mocněji a soustav-
něji, než kdy předtím. Proto tím 
spíše mohou Svobodní Zedná-
ři Československa odkázat své 
ideály příštím generacím, i když 
jim nemohou odkázat své formy 
výrazu a své staroslavné a 

OSVěDČENé METODy 
mravní výchovy. Svobodní Zed-
náří, po uzavření Lóží již bez 
zástěry, zůstanou věrni své-
mu slibu. Zůstanou budova-
teli ušlechtilého lidství, chrá-
mu lidskosti. Nezničitelné jsou 
podklady, uložené hluboko v 
lidském vědomí, které nemůže 
dopustit, aby lidstvo ustalo ve 
svém úsilí o svobodu, o pravdu, 
o pokrok a mír“. Na dôvažok 
pripomeňme diametrálne 
odlišný vzťah k pravde dekla-
rovaný na webovej stránke 
www.slobodomurar.sk v rub-
rike Prečo majú pre slobodo-
murárov symboly taký veľký 
význam?: „Symboly dávajú 
človeku podnet na uvažova-
nie a faktom je, že žiaden vý-
klad akéhokoľvek symbolu 
nie je všeobecne uznávaný. 
Každý konkrétny symbol dove-
die človeka k uvažovaniu o ve-
ciach nesmierne vzdialených v 
priestore i čase, alebo vzdiale-
ných hmote... Keď sa 

HOVORÍ O SyMBOLE, 
treba si uvedomiť, že toto slo-
vo pochádza z gréckeho slova 
sumbaleum - to znamená nie-
čo, čo zjednocuje. Symbol nie 
je možné vykladať dogma-
ticky, ani jediným a koneč-
ným spôsobom. A práve preto 
môže zjednocovať. Zjednocuje 
však postoj, postup, vôľu obja-
viť zmysel, zjednocuje hľadanie 
svetla a nie pravdu. Poznaná 
pravda rozdeľuje.“
Úprimne povedané – som 
stúpencom relativizmu, ale 
zároveň aj elementárnej logi-
ky. V tomto zmysle evidentne 
protichodné tvrdenia nemož-
no úspešne zakryť či zahmliť 
nánosmi verbálnej ekvilibris-
tiky, vyúsťujúcej do klzkých, 
až zdanlivo neuchopiteľných 
alebo pre niekoho želateľne 
nepochopiteľných formulá-
cií.

Foto: MARTIN PETRENKO

Priznám sa, že v čase, kedy sa u nás na prog-
rame STV 1 vysiela diskusná relácia O 5 mi-
nút 12, často sledujem podobný program na 
ČT 1 pod názvom Otázky V. Moravca. Samo-
zrejme, domáce dianie je mi oveľa bližšie, než 
to v susednom Česku, ale táto z mojej strany 
ľahostajná nevera má jednoduché vysvetlenie. 
Je skutočne pôžitkom pozerať tú reláciu, kto-
rú vedie Václav Moravec. Nie, politici na západ 
od rieky Moravy vôbec nie sú zaujímavejší a 
hodnovernejší, než tí slovenskí. Zásluhou spo-
mínaného moderátora má však tento program 
všetko, čo má mať. V. Moravec nekompromis-
ne žiada jednoznačné konkrétne odpovede, 
kladie fundované otázky a pokiaľ sa pri ňom 
dvaja politici sporia o tom, kto z nich má prav-
du, tak ich vždy v pravú chvíľu nepríjemne 
prekvapí vstupom na živo ďalších, skutočných 
odborníkov, ktorí k danej problematike zaují-
majú nestranné, teda objektívne a predovšet-
kým odborné stanovisko.
Ako je to však u nás? Nedávno v nedeľu tesne po 
12. hodine mi zatelefonoval jeden z najúznávanej-
ších slovenských novinárov a priamo sa ma opýtal 
„Sleduješ teraz reláciu O 5 minút 12?! „Nie, nesle-
dujem.“ Tak si rýchlo prepni a po jej skočení mi po-
vedz na ňu svoj názor. Ja som už po niekoľkých mi-
nútach rezignoval, jednoducho ten moderátor ma 
poriadne vytočil. Tým hosťom relácie neustále ská-
če do reči, vidieť že nie je pripravený, mám z toho 
všetkého zlý pocit....
Tak som prepol na jednotku a nestačil so sa ču-
dovať. Všetkému, čo sa tam dialo. Spočiatku sa 
predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS Stani-
slav Janiš poriadne pustil do ministra hospodár-
stva SR Ľubomíra Jahnáteka. Vraj, ako si to pred-
stavuje on a vláda, ktorej je členom. Už dávno mali 
zvýšiť cenu plynu pre domácnosti, lebo inakšie sa 
to nedá. Že ľudia majú málo peňazí na platenie už 
teraz dosť vysokej ceny plynu? Tak nech sa štát 
postará, aby viac zarábali! Nuž, na jedného pos-
lanca skutočne čudné argumenty a na základe 
jeho takýchto a podobných výrokov dokázal, že 
znalosť základných zákonov ekonomiky je preňho 
španielska dedina. Pán moderátor vtedy nič nepo-
vedal. Pre zmenu však veľakrát dokázal, že nemá 

cit pre vedenie takýchto diskusií, jej účastníkom 
skákal do reči kedy to nebolo potrebné a nechal 
rozprávať vtedy, kedy jedného z nich už mal zasta-
viť. Svoju totálnu nepripravenosť na túto besedu 
o cene plynu potvrdil najmä otázkou na pána mi-
nistra, prečo naša vláda nerokuje s ruským Gas-
promom o lepších cenách plynu pre Slovensko. 
Ministrovi nezostalo nič iné, iba moderáto-
ra trpezlivo vyučovať, že predajom 49% ak-
cií SPP sa Dzurindova vláda zmluvne zaviaza-
la nikdy nejednať s Gaspromom o cene plynu 
(má to teda zmluvou zakázané) a okrem toho 
plyn pre SR kupuje v Rusku dcérska spoloč-
nosť SPP! Poslanca S. Janiša pre zmenu mu-
sel poučiť, ako sa vypočítava cena plynu pre 
odberateľov.
Minister v tomto slovnom súboji jednoznačne zví-
ťazil. Potvrdil, že zatiaľ nie je dôvod na zvyšovanie 
ceny plynu pre domácnosti a zdôraznil, že občania 
majú právo na spravodlivú cenu. Obom prítomným 
a najmä nám pred obrazovkami dokázal, že zvý-
šenie nákupnej ceny plynu vôbec nemusí zname-
nať automatické zvýšenie ceny aj pre domácnosť. 
Najkrajšie na celej relácii bolo to, že sa S. Janiš už 
v závere priklonil k názoru, že cena plynu pre do-
mácnosť sa nemusí zvyšovať. Jednoducho proti ar-
gumentom Ľ. Jahnátka nemal žiadnu šancu....
Jednoznačne porazeným v tomto súboji skon-
čil ten, ktorý ho mal viesť – moderátor Bra-
nislav Závodský. žiaľ, nebolo to po prvýkrát. 
Mnohí televízni diváci si po príchode na čelo 
STV Štefana Nižnianskeho mysleli, že medzi 
jeho opatreniami v súvislosti s pracovníkmi, 
ktorí sa priamo objavujú na obrazovke, bude 
výmena tohto nefundovaného moderátora. 
Doteraz sa to však nestalo. A tak koncesioná-
ri ST uvažujú, že v Mlynskej doline majú aké-
si chránené druhy, teda jedincov, nad ktorý-
mi majú všetci riaditelia držať ochrannú ruku, 
aby im náhodou niekto „neublížil“ stiahnutím 
z moderátorskej stoličky. Musíme si však pri-
znať, že keby sa tak stalo, bolo by to vykúpe-
nie pre nás všetkých – pre samotné „chráne-
né druhy“, ako aj pre účastníkov diskusných 
relácií a najmä pre nás televíznych divákov.

VLADIMÍR MEZENCEV

O 5 minút 12 – prehra moderátora i poslanca S. Janiša

minister trpezlivo vysvetľoval

slobodomurárstvo a socializmus
PAVOL JANÍK

pacta sunt servanda, alebo zmluvy sa majú plniť
VILIAM FÁBRy
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Na slovíčko,
 priatelia

MILAN PIOVARČI

Sny o budúcnosti bez nená-
visti vo svete sa dnes neod-
váži propagovať ani ten naj-
skúsenejší politológ. Mnohí 
sociológovia i politológovia sa 
domnievajú, že nenávisť je hl-
boko zakorenená v ľudskom 
povedomí a že veľká časť je 
dokonca naprogramovaná, za-
budovaná priamo do ľudskej 
povahy. Zdá sa, že predsudky, 
diskriminácia a napokon ne-
návisť sú výsledkom zdedenej 
nedokonalosti a sebectva člo-
veka. Žiaľ, žiadna vláda, nech 
by robila akúkoľvek politiku, 
ani žiadna organizácia, nech 
by mala akýkoľvek program, 
nedokážu zákonmi zmeniť 
ľudské srdce. Ani žiadny, sym-
bolicky povedané policajt na 
svete, nech by bol akokoľvek 
silný, nemôže zasiahnuť tak, 
aby odstránil nenávisť v rôz-
nych kútoch tohto sveta. Čo 

sa vlastne skrýva za prejavmi 
nenávisti? Spisovateľ Andrew 
Sullivan to výstižne zhrnul tak-
to: „Je nenávisť, ktorá sa bojí 
a nenávisť, ktorá iba opovrhu-
je. Nenávisť, ktorá vyjadruje 
moc a nenávisť, ktorá vychá-
dza z bezmocnosti. Je pomsta 
a je nenávisť utláčateľa a ne-
návisť obete. Je nenávisť, kto-
rá pomaly tlie, vrie a nenávisť, 
ktorá chladne, je nenávisť, kto-
rá vybuchuje, ale aj nenávisť, 
ktorá nikdy nevzplanie.“ A čo 
by malo vykoreniť nenávisť? 
Zmena postoja. Tá však môže 
nastať iba z vôle ľudí, ktorých 
sa to týka. Vykorenenie nená-
visti však nepríde samo, ale 
je to možné. Sú životné príbe-
hy, keď sa nenávisť a nepria-
teľstvo zmenili na priateľstvo... 
Ale to by muselo vzniknúť a te-
šiť sa z pravého bratstva, z lás-
ky v miliónoch sŕdc, ktoré boli 
doteraz naplnené nenávisťou. 
Niektorí tvrdia, že tento prerod 
je vecou náboženstva, iní, že 
to vyplynie zo zániku sociálnej 
neistoty... Nikdy to však nevyp-
lynie z príkazu akejkoľvek svet-
skej moci....

DAMOKLOV MEČ
Nad hlavami živnostníkov visí 
Damoklov meč – odvody. Roz-
diel je len v tom, že legendárny 
meč hrozil okamžite sťať hlavu, 
odvody ju osekávajú postup-
ne. Spoločné majú iba to, že sú 
trvalou hrozbou.
Odvody sa zvyšujú spolu s ras-
túcou minimálnou mzdou. Via-
zanosť, ktorá nemá logiku. Kým 
každý zamestnanec poberajú-
ci minimálnu mzdu schválením 
jej zvýšenia dostane pridané, 
živnostníkovi zárobok nestúp-
ne, dokonca pokiaľ zamestná-
va „minimalistu“ ešte sa mu aj 
zvýšia výdavky. Odborovému 
bossovi Machinovi sa to zdá 
málo a horlí za zvýšenie odvo-
dov. Ministerka Tomanová radí, 
podnikať v niečom inom ak živ-
nosť dosť nevynáša. Vynikajú-
ca rada. Už vidím stolárov ako 
drevovýrobu menia na baletnú 
školu, alebo ako si remeselník 
otvorí personálnu, či propagač-
nú agentúru.
Ale aby som ministerke nekriv-
dil. Okrem tejto kvalifikovanej 

rady vyslalo jej ministerstvo 
dobrú správu pre živnostníkov -  
uvažujú preťať pupočnú šnúru 
a oddeliť odvody od minimál-
nej mzdy. Dúfajme, že pri hľa-
daní nového mechanizmu vý-
počtu odvodov vláda pochopí, 
že živnostník vytvára pracov-
né miesto minimálne pre seba, 
znižuje nezamestnanosť, šetrí 
štátu desaťtisíce korún vyplá-
caných na podpore. Netrestaj-
me ho za to ešte aj tým, že mu 
budeme neustále zvyšovať od-
vodové zaťaženie, ktoré je už aj 
teraz dosť vysoké.

HRANICA BIEDy
Hrozba stúpajúcich cien a s tým 
súvisiaca životná úroveň patria v 
ostatnom čase k diskutovaným té-
mam. Občania s nízkymi príjma-
mi, alebo tí, ktorí žijú z dôchodkov 
či sociálnych dávok, sa obávajú, 
že  prechod na euro spôsobí zvý-
šenie cien. Odborníci presviedča-
jú, že rast cien nezávisí od  zmeny 
meny, ale od   vývoja ekonomiky. 
Je to pravda, ale v konečnom dô-
sledku je jedno čo zapríčiní zvý-

šenie životných nákladov, vý-
sledkom v každom prípade bude 
skutočnosť, že nízkopríjmové sku-
piny obyvateľov budú mať problé-
my udržať svoj štandard, ktorý ani 
doteraz nie je uspokojivý.   
Rakúšania stanovili hranicu chu-
doby na  700 eur. V prepočte to je 
takmer 22 tisíc korún a to je v sú-
časnosti priemerná mzda na Slo-
vensku. V tejto súvislosti diskuto-
vať o tom, či minimálna mzda má 
byť osem alebo deväť tisíc korún, 
je ako tvrdiť, že ten čo padá z mra-
kodrapu je na tom ešte stále dob-
re, lebo je iba pri dvadsiatom po-
schodí.

OBČAN POTREBUJE ÚDAJE
Veľmi rozhorčené hlasy odsúdi-
li zverejnenie hodnotenia zdra-
votných poisťovní. Šokoval ma 
najmä názor, že sa tieto údaje 
nemali objaviť pred uplynutím 
termínu kedy sa mohli obča-
nia rozhodnúť či nezmenia po-
isťovňu. Prečo? Občan je vari 
idiot, ktorý nepotrebuje údaje, 
lebo je nesvojprávny?
Zaujímavé boli aj hádky o krité-

riách a argumenty o tom, koľ-
ko peňazí dala ktorá poisťovňa 
na jedného pacienta. Ale spý-
tal sa niekto pacientov, teda 
tých, ktorí musia platiť odvo-
dy, čo je pre nich rozhodujú-
ce? Prečo by sme nemali mať 
možnosť porovnať ako fungu-
jú poisťovne podľa kritérií, kto-
ré sú zaujímavé pre nás. Keď 
ma čaká operácia bedrové-
ho kĺbu a musím čakať v po-
radí dva roky, ale iná poisťov-
ňa takúto podmienku nemá a 
môžu ma operovať hneď, nie je 
to pre mňa dostatočný dôvod 
na zmenu? Pre osobné rozhod-
nutia, lebo o takéto v prípade 
zdravotných poisťovní ide, má 
každý svoje vlastné požiadav-
ky a preto by mal nájsť kvalifi-
kované odpovede a údaje, kto-
ré mu umožnia rozhodovať sa. 
A samozrejme skôr ako uplynie 
termín podľa zákona na zmenu 
poisťovne. V opačnom prípade 
sa správam ako kritik, ktorý re-
cenzovanú knihu nečíta, lebo 
by mohla ovplyvniť jeho názor.

JOZEF ŠUCHA

GlosáR Slovenského rozhľadu
našlI DIploMatICKÝ KonsenZUs

Napriek známej byrokracii zo strany Európskej komisie už štyri typické slo-
venské potravinárske výrobky sú oficiálne zaregistrované v EÚ. Po skalic-
kom trdelníku, slovenskej bryndzi a slovenskej parenici sa ním stal oštiepok. 
Ide o zápisy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zeme-
pisných označení. Rozhodne to nie je jednoduchá záležitosť. Tak napríklad 
pod pojmom slovenská parenica sa rozumie „parený jemne údený syr zvi-
nutý do dvoch v tvare „S“ prepojených zvitkov syrovej stuhy s priemerom 6-
8 cm, vysokých 5-8 cm“. Zvitky sú zviazané syrovou niťou, alebo retiazkou. 
Syrová stuha pred zvinutím má hrúbku 2-3mm, šírku 5-8 cm a dĺžku 4-6 m. 
Ako surovina na výrobu sa používa čerstvo nadojené nepasterizované ovčie 
mlieko od pasúcich sa oviec, alebo zmes čerstvého nepasterizovaného ov-
čieho a čerstvého nepasterizovaného kravského mlieka s podielom ovčie-
ho mlieka najmenej 50%. Nuž, potom že úradníci v Bruseli nič nevedia, keď 
ešte dokážu poradiť a kontrolovať aj očovských bačov, či robia parenice tak, 
ako sa patrí. Keď už spomíname ochranné európske znaky, nemôžeme ne-
prejaviť uspokojenie nad ukončením tzv. slovensko–poľskej oštiepkovej voj-
ny bez strát na životoch i majetku. Obe strany našli diplomatický konsenzus 
– SR požiadala o registráciu slovenského oštiepka ako výrobku s chráneným 
zemepisným označením a Poľsko si nechalo zaregistrovať oscypek ako výro-
bok s chráneným označením pôvodu...

potReBUJú VyHRáVaŤ
Po rokoch strácania sebavedomia a národnej hrdosti Rusi opäť chodia 
vzpriamene so vztýčenými hlavami. Zásluhu na to majú predovšetkým 
športovci. Najmä atléti, hokejisti a futbalisti. Úspechy dosahuje nielen 
štátna reprezentácia, ale aj jednotlivé kluby. Dobré meno šíria futbalisti 
Zenitu Peterburg. Ruské reprezentačné mužstvo na európskom šampi-
onáte vo futbale postúpilo do semifinále. Športovci z Ruska dosiahli po-
merne dobré výsledky na nedávno skončenej XXIX. Olympiáde v Číne. 
Svojimi výkonmi sa zaradili po Číne a USA na tretie miesto v počte medai-
lových umiestnení. Celkom získali 23 zlatých, 21 strieborných a 28 bron-
zových. Medailová žatva predstavuje 72 cenných kovov. „My Rusi potre-
bujeme vyhrávať síce v športe, ale odzrkadlí sa to vo všetkých sférach 
života. Viac nás bude rešpektovať zahraničie a môže sa to pozitívne odzr-
kadliť aj v znižovaní nášho alkoholizmu“ – zaznieva z Moskvy. (mez)

aforizmy
PAVOL JANÍK

RADA I
Lepší podvod v hrsti
ako rozvod na streche.

RADA II
Lepší vrabec v hrsti
ako Holub na Kramároch.

ZRIEDKAVOSť I
Počestný pocestný.

ZRIEDKAVOSť II
Početní počestní.

POĽNOHOSPODÁRSKA  
VÝZVA PRE III. TISÍCROČIE
Kosme v kozme!

O PRESKAKOVANÍ
Hranicu geniality 
treba strážiť,
aby nám cez ňu 
len tak hocikto
nepreskakoval.

PENIAZE SÚ
NEVyHNUTNé ZLO
Moje sú nevyhnutné,
iné sú zlo.

SÚ LEN DVA DRUHy ĽUDÍ
Hladní a nenažratí.

PSyCHOLOGICKÝ TRIK
Krik.

SEK
Úsek častých dopravných 
nezhôd.

TRADÍCIA
Iný krajec - iný mravec.

EGOIZMUS
Chceme dôveru
sebe na mieru!

ČO LIEČIA V ŠPITÁLI?
Mozgové špirály.

LOGIKA
Skok z väčšej výšky
skončí ako skon.

TO SI CELÝ Ty
Značne mäsitý.

našI VlCI
Akcia ozbrojených pirátov pri Somálsku dala svetu najavo, že Slováci sú 
dnes nielen uznávaní výrobcovia osobných automobilov, ale aj skutoční 
morskí vlci. Napriek tomu, že naše územie neobmýva žiadne z morí. Slo-
venskí námorníci v hodnosti kapitánov, či palubných, alebo strojných dôs-
tojníkov plávajú na lodiach pod zástavami mnohých krajín. Odborné vzde-
lanie získali v Poľsku, alebo v bývalej Juhoslávii, či vo vtedajšom ZSSR. 
Predtým plávali na československých, neskôr na slovenských lodiach. 
Dnes im však už nezostáva nič iné, iba sa nechať najímať cudzími lodiar-
skymi spoločnosťami. Dokonca sme mali jednu námornú raritu. Svojho 
času bol starostom Mestskej časti Košice – Šaca, teda tej, v ktorej sa na-
chádza taký významný podnik, ako U.S.Steel Košice, bývalý námorný ka-
pitán, absolvent námornej školy v Odese Július Kontúr. Mal vtedy neoby-
čajne výhodné ponuky od majiteľov zaoceánskych lodí, ale dal prednosť 
starostovaniu. Zdá sa, že profesia námorníka je už pre Slováka taká sa-
mozrejmá, ako niekedy bolo pre našich predkov pasenie oviec, alebo dro-
társtvo...

pRIVlastnIlI sI Ho
V tomto roku sme si pripomenuli 30. výročie letu Vladimíra Remeka do 
kozmu. Je síce pravda, že sme si túto udalosť mohli pripomenúť ešte viac 
a emocionálnejšie. Vladimír Remek bol a zostal česko-slovenským kozmo-
nautom. Z maminej strany je Slovák, z otcovej Čech. Okrem toho, letcom 
sa stal vo Vyššom leteckom učilišti v Košiciach, z ktorého sa neskôr stala 
Vysoká vojenská letecká škola SNP, neskôr Vojenská letecká akadémia M. 
R. Štefánika, až nakoniec táto slávna alma mater zanikla. Škoda iba, že v 
podstate seriózna česká tlač, konkrétne týždenník Týden na niektoré sku-
točnosti a fakty zabúda. Možno úmyselne, možno len nedôslednosťou re-
daktorov. Písať o Remekovi ako o „jedinom českom kozmonautovi, ktorý 
absolvoval leteckú akadémiu v Moskve (ani slovo o košickej škole) je pritia-
hnuté za uši. Viem si predstaviť, ako by ho čítanie jeho tzv. stručného živo-
topisu zdvihlo zo stoličky. Remek, v súčasnosti poslanec Európskeho par-
lamentu za českých a moravských komunistov (sám nie je členom KSČM) 
bol, je a bude vždy hrdý na to, že skutočným vojenským letcom sa stal prá-
ve v Košiciach... (vm)

VšIMlI sMe sI

Na tretej tohtoročnej členskej be-
sede Únie slovenských novinárov 
bol hosťom Prof. PhDr. Rastislav 
Tóth, CSc., vysokoškolský peda-
góg, profesor teórie politiky. Viac 
ako sto prítomných členov ÚSN s 
ním diskutovalo v stredu 10. sep-
tembra 2008 o aktuálnych otáz-
kach slovenskej politiky na pozadí 
systémových prvkov.
„Môže byť politika na Sloven-
sku iná? – položil si v úvode 
prednášky profesor Tóth reč-
nícku otázku a hneď aj odpo-
vedal: „Nie.“ Pretože systém je 
nastavený tak, že výsledkom je 
politika taká, ako ju vnímame. 
Pre označenie systémov v štá-
toch, ktoré bežne označujeme 
ako demokratické, politológo-
via už dávnejšie používajú pres-
nejší termín – pluralitný ústav-
ný systém. Do fungovania štátu 
totiž ľud (demos) hovorí veľmi 
málo. Zákony vytvárajú vládnu-

ci politici a strany bojujú o moc 
a nie o smer vývoja. 
Pomerný volebný systém v kto-
rom občan volí stranu je ne-
vhodný. Nie je pri ňom totiž 
jasné, kto je za politiku zodpo-
vedný. Občan volil stranu, ale 
politik sa má (podľa ústavy) 
rozhodovať za seba osobne.
Zaujímavé boli názory prednáša-
júceho na exekutívu. „Jediným 
dôvodom na existenciu vlády 
je blahobyt ľudu“ – povedal R. 
Tóth. Niektorí členovia vlády si to 
uvedomujú, ale nie je to vžitý ná-
zor. Nebolo to tak dávno, keď vlá-
da vnímala štát ako eseročku, a 
jeho občanov degradovala na pla-
titeľov daní. Ale občanom je aj bez-
domovec, aj dôchodca, aj dieťa, 
teda i tí, ktorí dane už, alebo ešte 
neplatia. Národné vlády v súčas-
ných časoch veľkých medzinárod-
ných korporácií (politických a eko-
nomických, záujmových) stratili 

suverenitu a stávajú sa iba správ-
cami územia. Ak z ich správou kor-
porácie, ktoré sú v pozadí, nie sú 
spokojné, prídu demarše a ďal-
šie kroky na výmenu takejto vlády. 
Pritom, meradlom kvality vlády by 
mala byť spokojnosť občanov, vy-
jadrená verejnou mienkou. Novi-
nári by sa nemali pýtať ako sú ľu-
dia spokojní s politikom, ale ako sú 
spokojní so svojim osudom. Úvod-
ná prednáška, z ktorej sme vy-
brali len niektoré myšlienky, vy-
volala bohatú diskusiu, v ktorej 
okrem iných vystúpili J. Kuchár, 
J. Darmo, R. Hofbauer, A. Mi-
chalík a M. Lieskovský. Hovori-
lo sa o kvalite štátnej správy i o 
tom, že politici by mali byť na 
svoju úlohu školení. Náhodný 
výber politika, ktorý je pocho-
piteľný pri zmene režimu je po 
takmer dvadsiatich rokoch ne-
ospravedlniteľný. 

JOZEF ŠUCHA

Členovia Únie slovenských novinárov besedovali s politológom R. TóTHOM

Môže byť slovenská politika iná?

Tí mladí finanční i mediálni exper-
ti si asi myslia, že naši penzisti sú 
hlupáci, ktorým denno–denne 
treba vtĺkať do hláv, čo je to euro 
a všetko, čo s jeho príchodom 
súvisí. Ani potom, teda po 1. 
januári však nebudú bez obáv, 
či slovenskí dôchodcovia po-
chopili to, čo im tak nezištne 
a obetavo pravidelne podávali 
ako „na tanieri“ formou doko-
nale prepracovanej informač-
nej kampane. Tým neskôr na-
rodeným však treba pripomínať, 
že naši dôchodcovia prežili aj rok 
1953, kedy vo vtedajšom Česko-
slovensku došlo k menovej refor-
me. Tá vtedy poriadne ovplyvnila 
osudy mnohých rodín a spôsobi-
la aj samovraždy občanov, ktoré 
v súvislosti s prechodom na euro 
nemôžu očakávať ani najväčší 
pesimisti.

Bez paniky zvládli terajší dôchod-
covia aj situáciu po 6. februári 
1993, kedy Česká republika jed-
nostranne vypovedala menovú 
úniu medzi ňou a Slovenskou re-
publikou, pričom to bolo iba päť 
týždňov po oficiálnom rozdelení 
ČSFR. Obdobie, kedy sme pou-
žívali kolkované československé 
bankovky sa nám zdá také vzdia-
lené, ale bolo to predsa len pred 
pätnástimi rokmi...
Jednoducho, nášho dôchodcu 
už v súvislosti s rôznymi finančný-
mi reformami a zmenami mien 
môže málokto a máločo prekva-
piť. Veď určite každý z nich si už 
po oznámení oficiálneho kurzu 1 
euro = 30,126 Sk vedel ľahko vy-
rátať, aký bude jeho dôchodok v 
eurách po 1. januári 2009. Preto 
ho prekvapil list, ktorý mu zasla-
la Sociálna poisťovňa a v ktorom 

mu oznamuje výšku jeho dô-
chodku v oficiálnej našej mene 
po 1. januári 2009. žiaľ, Sociál-
na poisťovňa je na túto svoju 
prácu patrične hrdá, pričom 
nohí penzisti si pri prevzatí a 
prečítaní zásielky pomysle-
li niečo iné: Bola to zbytočná 
námaha, pritom poriadne ná-
kladná! Tie peniaze na papier, 
obálky a najmä poštovné sa 
mohli využiť inakšie!
Zo všetkých strán počúvame, 
ako do našich peňaženiek prí-
de silná mena. Je to pekné, ale 
takmer nikto nehovorí o tom, čo 
našich dôchodcov (ale nielen 
ich) v súvislosti s prechodom na 
euro skutočne zaujíma. Naprík-
lad to, ako dlho budú platiť poš-
tové známky a kolky s cenami v 
korunách. Teda veľmi konkrétne 
otázky, na ktoré vie málokto od-
povedať. Tých drobných každo-
denných nejasností je ešte stále 
dosť. Na tie sa však nechce od-
povedať najmä tým, ktorí dostali 
nemalé štátne prostriedky na to, 
aby informovali verejnosť o všet-
kom, čo súvisí s príchodom eura 
na Slovensko...

JÁN SLIAČAN

Dôchodcovia nie sú malé deti - aj tie už o eure vedia dosť

PREPOČÍTAŤ PENZIE VEDIA AJ SAMI
Zo všetkých strán sa na nás doslova valí reklama a množ-
stvo informácií o eure. Všetko by bolo v poriadku, keby... 
Keby mnohí zainteresovaní netvrdili, že práve oni sú povo-
laní, aby informovali (samozrejme za štátne peniaze) čo 
čaká so zmenou meny našich dôchodcov. Práve táto so-
ciálna skupina obyvateľstva si vraj zasluhuje najväčšiu po-
zornosť, pretože príchod eura na Slovensko s ňou „poriad-
ne zamáva“.
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Dokončenie z 1. strany
Posledné roky, v ktorých sa prejavili viace-
ré potravinové krízy, ukázali, že ani v budúc-
nosti jej význam neklesne. Roľníkom, alebo 
ak chcete, sedliakom, budem aj potom, čo 
nebudem ministrom.

O žatve ste povedali, že bola najkom-
plikovanejšia, najmokrejšia, najdlhšia 
a najdrahšia za posledných desať ro-
kov. Existuje riešenie na takéto žatvy do 
budúcnosti, keď sme svedkami, že sa 
počasie prudko mení?
- Poľnohospodársky rezort je už dlhé de-
saťročia finančne poddimenzovaný. To sa 
odráža aj v technickom vybavení. Na Slo-
vensku momentálne chýba minimálne sto 
vysoko výkonných kombajnov, ktoré by den-
ne pri výmere 25 až 30 hektárov vedeli spo-
lu zobrať 2500 až 3000 hektárov. Tak by sa 
žatva nielen uľahčila, ale malo by to osobi-
tý ekonomický efekt. Obilie by sa vplyvom 
počasia znehodnotilo v menšej miere a te-
da by bolo kvalitnejšie. Následne by sa dalo 
lepšie predať. Momentálne máme síce úro-
du vyššiu zhruba o dvadsať percent opro-
ti minulému roku, ale vplyvom počasia bolo 
mnoho porastov znehodnotených.

Okamžite ste ponúkli farmárom rieše-
nie, aby nakupovali odstavčatá a zača-
li obnovovať chov ošípaných. Myslíte, že 
majú šancu zarobiť?
- Povedal som im to ako roľník. Ak by som 
si to nemyslel, tak by som im to neradil. Ne-
radím však to, čomu sám neverím. Pred 
nástupom do funkcie som bol osobne na-
kúpiť odstavčatá v Holandsku, keďže som 
správne odhadol, že bude nadbytok kŕmne-
ho obilia, teda jeho nadprodukcia. Radím 
roľníkom, pestovateľom, chovateľom, kto-
rí z ekonomických dôvodov zlikvidovali cho-
vy ošípaných, aby ich v tomto roku urýchle-
ne naštartovali. Nech začnú rozmýšľať tak 
ako rozmýšľajú farmári v okolitých štátoch. 
Trebárs v Poľsku, spomínal som už viackrát 
Maďarsko, kde odstavčatá dovážajú. Nako-
niec to kŕmne obilie bez pridanej hodnoty 
vykúpia od nás a tie ošípané sa k nám do-
vezú. Potom ich znovu budeme počítať v 
pasívnom obchodnom salde. To znamená, 
že naši pôdohospodári musia efektívnejšie 
rozmýšľať. Alebo poviem to inak, menej roz-
mýšľať v kancelárii a viac rozmýšľať v mašta-
li. Ak obilie neskŕmime v živočíšnej výrobe, 
tak nám jeho vývoz nepomôže. Momen-
tálne máme totiž pasívne obchodné saldo 
v agrokomoditách vo výške 24 miliárd ko-
rún. Dovážame veľa výrobkov, na čo doplá-
came všetci. Aj keď som ministrom len me-
siac, hanbím sa za hospodársky výsledok 
v agrosektore, ktorý je 308 miliónov korún.

V pasívnom obchodnom salde by nám 
potom mal vývoz pomôcť?
- Ide o to, čo vyvážate. Kŕmne obilie sa ne-
vyváža s takou vysokou pridanou hodno-
tou, ako mäso. My vyvezieme kŕmne obilie, 
za hranicami na ňom dochovajú bravčové 
mäso, ktoré my musíme doviezť. V tom mo-
mente sme na vývoze kŕmneho obilia pre-
robili. Prirovnal by som to k situácii, keby 
sa trebárs v Kuvajte rozhodli, že nebudú ťa-
žiť ropu, lebo je jej vo svete nadbytok. Po-
tom by ju však museli draho dovážať. A to 
sa stalo na Slovensku. Prestali sme chovať 
ošípané, lebo bravčoviny na trhu v zahrani-
čí bol nadbytok. Dnes dovážame 50 per-
cent a viac slovenskej spotreby a náš trh sa 
úplne narušil. Žiaden európsky štát neriešil 
v minulosti nadbytok bravčoviny na trhu likvi-
dáciou chovov ako u nás. Pritom my máme 

chovateľské prostredie, máme kŕmne obi-
lie a vedeli by sme tak jatočné ošípané na 
našom trhu lepšie zhodnotiť. Preto vyzývam 
farmárov verejne, aby sa vrátili k slovenské-
mu chovu ošípaných. A to aj privátnych cho-
vov v tom menšom meradle. Dovoz je vždy 
drahší. Vo výrobku je totiž aj pridaná hod-
nota práce a zamestnanosti našich ľudí. Už 
Mária Terézia tvrdila, že dovezené vajíčko 
za korunu je drahšie ako doma dorobené 
vajíčko za tri koruny. Dovezené vajíčko berie 
prácu našim poľnohospodárom. Za tri koru-
ny vyrobené vajíčko doma, je lacnejšie ako 

za korunu dovezené, lebo je v ňom pridaná 
hodnota práce občana, ktorý si na tom po-
stavil svoju sociálnu istotu, ktorý z tej práce 
žije a zároveň svojou prácou pomáha svoj-
mu spoluobčanovi, ktorý môže zhodnoco-
vať zasa svoju produkciu. Na tomto princípe 
treba postaviť niektoré aspekty v pôdohos-
podárstve, alebo keď sme od nich odbočili, 
tak sa k nim prinavrátiť.

Prečo sa potom doteraz v živočíšnej vý-
robe nepohli ľady, ale musíte na jej rie-
šenie vyzývať farmárov verejne?
- Lebo doteraz dlhodobo vládli na Sloven-
sku vlády, ktoré nepodporovali domácich 
poľnohospodárov. Od roku 2000 ako roľ-
ník - pôdohospodár som zaznamenal prud-
ký pokles vo výrobe rozhodujúcich komodít, 
akými sú bravčové mäso, výroba ovocia, ze-
leniny, výroba hrozna. Napríklad zeleninu, 
ktorú sme v roku 2000 pestovali na výmere 
45 tisíc hektárov, dnes pestujeme na nece-
lých 9 tisíc hektárov. Ovocinárstvo za osem 
rokov sa dostalo zo 16 500 hektárov na ne-
celých 9 tisíc, pritom intenzívnych ovoc-
ných sadov máme len 5 tisíc hektárov. Vi-
nohrady by sme mohli robiť na vyše 22 tisíc 
hektároch, ale dnes sme na úrovni 9 tisíc 
rodiacich viníc. A u nás sa pijú prebytky vína 
z bohato dotovaných vinohradov zo starých 
európskych krajín. Keď sa rúbe vinohrad, 
padá kultúra národa a u nás sa už naozaj 
zrútila. Evidujeme pokles výroby bravčové-
ho mäsa z ekonomických dôvodov, či po-
kles výroby mlieka – sme jediný štát, ktorý 
neplní kvótu mlieka. Máme nedostatky v ob-
lasti lesníckej výroby. To všetko je výzvou. 
Vláda si zobrala do vienka, že pôdohospo-
dárstvo a vidiek bude jej prioritou. To bola aj 
pre mňa výzva. Poviem úprimne, keby pôdo-
hospodárstvo nebolo charakterizované ako 
odvetvie, ktoré je prioritou vlády, nebol by 
som to miesto prijal. Vnímam vládu ako veľ-
mi rozumnú. Je mojou úlohou, aby sa na-
plnili ciele programového vyhlásenia vlády 

pre rozvoj tohto odvetvia. V inej vláde, kto-
rá by nemala poľnohospodárstvo ako priori-
tu, by som určite nesedel. Predchádzajúce 
vlády poľnohospodárstvo podceňovali, čo 
sa nám dodnes negatívne vracia. Rovnako 
farmári musia pohnúť rozumom. Ošípané sú 
monogastrické zvieratá, ktoré dokážu zhod-
notiť kŕmne obilie najlepšie. Z celkovej spo-
treby mäsa ročne vo výške 56 kíl na osobu, 
je 19 kilogramov hydinového a až 33 kilo-
gramov bravčového mäsa. V stavoch zvierat 
sme u ošípaných klesli pod 50 tisíc kusov, 
čo nie je ani 50 percentná ročná potreba 

Slovenska. Preto hľadáme všetky spôsoby 
na to, aby sme vedeli podporiť rozvoj cho-
vu ošípaných.

Každý rok sa pri schvaľovaní rozpočtu 
hovorí o poľnohospodárstve a zvažuje 
sa, či máme na podpory.
- Máme väčší problém, ako je dorovnanie 
sa v dotáciách na úroveň farmárov starej 
pätnástky európskych krajín. Ten problém 
máme v transformácii myslenia. Musíme 
mať na podpory. Štát, ktorý nevie nacho-
vať svoj národ, prestáva byť vlasť. Ako som 
už spomenul, poľnohospodárstvo je pri-
oritou vlády. Preto dúfam, že dosiahneme 
strop v dotáciach, ako nám to umožňujú ne-
gociačné dohody s úniou, v roku 2010. To 
však neznamená, že budeme na úrovni eu-
rópskych farmárov. Uvedomte si, že Dzurin-
dova vláda rokovala o vyrovnávaní dotácií do 
poľnohospodárstva v roku 2003, teda v ča-
se, kedy bol hlboký útlm tohto rezortu. A tak 
aj vyzerajú dohodnuté podmienky a budú 
vyzerať aj v roku 2013, kedy sa predpokla-
dá ukončenie tohto procesu. V tom roku 
bude mať náš farmár dotácie vo výške 175 
euro na hektár, kým napr. v Nemecku bude 
táto hodnota okolo 350 euro na hektár. A to 
som nerátal štátnu pomoc, v ktorej má Slo-
vensko ešte väčšie rozdiely nielen s farmár-
mi zo starých krajín EÚ, ale aj z novo pristu-
pujúcich štátov. Celkovo dotácie a aj štátna 
pomoc tvorili na Slovensku v roku 2006 
výšku 121,5 euro na hektár, kým v Čechách 
to bolo až 190,5 euro na hektár! Lenže ľu-
dia chceli, aby mlieko stálo v obchode toľ-
ko, koľko stáli české mliečne výrobky. Tie-
to rozdiely vysoko poškodzujú slovenských 
farmárov.

Momentálne ste rozbehli zaujímavú 
slovnú výmenu s pekármi, keďže podľa 
vás by mali klesnúť ceny pekárenských 
výrobkov, keďže klesli ceny obilia u far-
márov. Akú cenu by teda mohli mať pe-

kárenské výrobky?
- Na takto položenú otázku, nemôžem ve-
dieť odpoveď. Nepoznám všetky faktory, 
ktoré sa podieľajú na tvorbe ceny výrobku, 
nie som teda kalkulant. Lenže ak dokáza-
li mäsiari okamžite na trhu upravovať ceny 
mäsa smerom nahor len preto, že kilo mäsa 
u výrobcu – roľníka sa zvýšila o korunu, či 
dve, tak ak klesla cena obilia o tridsať per-
cent, mali by sa meniť aj ceny pečiva. To je 
logika. V prvom polroku sa pohybovali ceny 
potravinárskej pšenice na úrovni 8 tisíc ko-
rún za tonu. Mlynári túto pšenicu nenakupo-
vali do zásoby, ale čakali na žatvu. Po žatve 
sa cena pohybovala okolo 5500 korún za 
tonu, neskôr klesla pod 5000 korún. Spot-
rebiteľ by mal vedieť, že najmenej na pe-
kárenskom výrobku profituje roľník. Preto 
apelujem v médiách na účastníkov trhu, že 
očakávam zníženie cien. Keď si niekto kla-
die do spotrebiteľského koša pekárenský 
výrobok, mali by mu povedať, že cena šla 
dole, lebo roľníci predávajú lacnejšie pše-
nicu. Rovnako mlieko, veď jeho výkupné 
ceny u roľníkov klesli z 12,50 korún za liter 
pod 10 korún, ale cena na pultoch predajní 
sa pritom nepohla rovnako smerom dole.

Sme pripravení aj na také výzvy, akými 
sú dnes vo svete módne trendy v oblas-
ti výživy pri výrobe biopotravín?
- V oblasti výživy je nevyhnutná spoluprá-
ca a súčinnosť viacerých rezortov. Naše 
ministerstvo pripravilo Stratégiu politiky vý-
živy z hľadiska rezortu pôdohospodárstva, 
ktorá definuje úlohy a priority nášho rezor-
tu  v rámci politiky výživy. Stratégia bola vy-
pracovaná v spolupráci s poprednými slo-
venskými autoritami z oblasti výživy z rezortu 
zdravotníctva, akademickej obce a exper-
tov z oblasti výroby. Súčasťou stratégie je 
16 úloh pre Ministerstvo pôdohospodár-
stva SR, odporúčania pre prvovýrobu a od-
porúčania pre potravinársky priemysel, ich 
plnením chce náš rezort prispieť k ozdrave-
niu výživy obyvateľstva. Podpora a rozširo-
vanie biopotravín  je jedným z našich cieľov 
a koncepčne je obsiahnutá v prijatom Akč-
nom pláne rozvoja ekologického poľnohos-
podárstva do roku 2010. Finančná podpora 
ekologických poľnohospodárov je zabez-
pečená prostredníctvom Agroenvironmen-
tálnych platieb v programe rozvoja vidieka 
SR 2007-2013. Rozvoj ekologického poľ-
nohospodárstva začal na Slovensku v roku 
1991, keď predpísaným spôsobom zača-
lo hospodáriť 37 fariem na výmere 14 773 
ha.  V systéme ekologického poľnohospo-
dárstva bolo v roku 2007 registrovaných už 
338 držiteľov registrácie, z toho 280 bio-
farmárov a 52 výrobcov  biopotravín.  Naj-
viac sa pestujú obilniny (pšenica,  špalda, 
raž), ale aj hrach a krmoviny, darí sa pesto-
vaniu liečivých a aromatických rastlín ako aj 
zeleniny, hlavne špargle, rozvíja sa produk-
cia biohrozna a bioovocia. Podstatná časť 
rastlinnej produkcie sa predáva  do štátov 
západnej Európy. V živočíšnej výrobe pre-
vláda chov oviec a začína sa s produkciou 
tradičných syrových výrobkov a chov hovä-
dzieho dobytka v súčasnosti aj s  podielom 
produkcie kravského biomlieka. Predpokla-
dáme, že v ďalších rokoch sa výmera pôdy 
v ekologickom poľnohospodárstve zvýši na 
150 000 -160 000 ha čo by predstavova-
lo 8% z celej poľnohospodárskej pôdy. Dô-
ležitejšiu prioritu však kladieme na to, aby 
sa základné komodity vyrobené v eko systé-
me viac finalizovali na Slovensku, zásobova-
li domáci trh a prípadne sa s pridanou hod-
notou vyvážali.

Zhováral sa: STANISLAV HÁBER

Hovoríme s ministrom pôdohospodárstva SR STANISLAVOM BECÍKOM

Domáce potraviny sú vždy lacnejšie



	 DOMOV	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 September	2008 6

pReMIéR 
pomohol
Predseda vlády SR Robert 
Fico vyčlenil zo svojej rezervy 
1.450.000 Sk na prevoz cho-
rej Lenky Kucharíkovej, ktorá 
pravdepodobne po uštipnu-
tí komárom upadla v Taiwane 
do kómy. Po zhodnotení finan-
čnej náročnosti a po vyjadrení 
lekárov ju 21. sptembra 2008 
previezli komerčnou linkou. 
Prevoz vykonala firma Interna-
tional SOS, ktorá zabezpečila 
kompletný transport z taiwan-
skej nemocnice Chung Shan 
Medical University Hospital na 
letisko Viedeň, odkiaľ bola sa-
nitkou prevezená do nemoc-
nice v Banskej Bystrici spolu 
s lekárskou asistenciou a po-
trebným zdravotníckym vyba-
vením. (sg)

Dokončenie z 1. strany
ÚRSO už teraz v kombinácii s dôslednejšou ana-
lýzou návrhov cien dokázal udržať ceny energií na 
prijateľnej úrovni.
Vláda SR a MH SR uznávajú, že pohyby cien ply-
nu na Slovensku sú závislé od svetových cien 
energií. Lenže ani to sa nedeje v priamej úmere. 
Vzhľadom na to, že ceny plynu na Sloven-
sku sú v porovnaní s mnohými štátmi EU vyš-
šie, je potrebné precíznejšie monitorovať vý-
voj cien energií a zlepšiť kontrolu nákladov. 
Regulačný úrad musí dôsledne vylúčiť všetky 
náklady, ktoré nepatria do „kolónky“ opráv-
nené. Už predbežné 

VÝSLEDKy UKAZUJÚ, 
že monopoly si zaratávali do nákladových po-
ložiek aj také aktivity, ktoré jednoducho ne-
súvisia s dodávkou resp. oproti skutočnému 

stavu boli nadhodnotené. Tomuto javu je po-
trebné zabrániť. A je to úloha ÚRSO.
V prípade plynu napríklad pri prvom cenovom ná-
vrhu SPP a.s. regulátor zistil, že odobrané obje-
my za rok 2007 nezodpovedali množstvám, ktoré 
spoločnosť deklarovala vo výročnej správe a ani 
skutočnosti, ktorú SPP dosiahol. Treba si uvedo-
miť, že takáto podrobná analýza nákladových po-
ložiek sa robila po prvý raz. No a regulátor, ktorý 
konanie týkajúce sa prvého návrhu na zvýšenie 
prerušil a vyžiadal si od SPP a.s. spresnenie úda-
jov, požadované doplnené doklady nedostal. Na-
miesto toho prišiel druhý návrh so žiadosťou o 
ďalšie 2 percentá zvýšenia ceny na 20 percent. 
Bol tam aj problém s faktúrami za služby spojené 
s prepravou od Eustreamu, ktoré boli v skutoč-
nosti nižšie, ako ich SPP a.s. uviedol v cenovom 
návrhu. Toľko k niektorým faktom, ktoré ukázalo 
posudzovanie prvého návrhu. Nedá sa teda vylú-
čiť, že subjekty s dominantným postavením použí-
vali v minulosti podobnú taktiku, lebo ich predtým 
nikto prísnejšie nekontroloval (aj vďaka chýbajú-
cej a nedokonalej legislatíve). 
Rád by som upozornil aj na výpočtový vzorec. 
Podľa neho sa od roku 2009 stanovuje 

CENA PLyNU 
pre domácnosti, ktorá zahŕňa v sebe aj cenu 
plynu pre domácnosti za uplynulé obdobie, 
priemernú jadrovú infláciu, priemernú efekti-
vitu v danom odvetví a cenový nárast na ná-
kup komodity. Platí teda mechanizmus, že 
súčasný návrh na zvýšenie cien plynu priamo 
ovplyvní budúci výpočet cien plynu. 
Už som spomenul, že pozorne sledujeme a ana-
lyzujeme proces rastu cien plynu v našom okolí. 
Vzhľadom na výšku cien na Slovensku však pred-
pokladáme, že existuje priestor na zníženie nie-
ktorých nákladových položiek, ktoré vstupujú do 
výpočtu jeho cien. Je potrebné aj rozvážne zhod-

notiť rast nákladovej položky, ktorá sa odvíja od 
nákupnej ceny plynu. Ceny zemného plynu súvi-
sia s cenami ropy, na jednej strane cez existen-
ciu 

DLHODOBÝCH KONTRAKTOV 
naviazaných na cenu ropných produktov, ale tak-
tiež cez konkurenciu na trhoch. Zemný plyn pre 
ropné produkty predstavuje vhodný palivový sub-
stitút a naopak. 
V čase, keď SPP a.s. dal prvý návrh na zvýše-
nie cien plynu a žiadal zvýšenie približne o 18 
%, stál barel ropy 149 USD. Druhý návrh pred-
ložil SPP a.s. už na úroveň 20 %, ale pri cene 
barelu ropy okolo 109 USD. Každý súdny člo-
vek si dá jednoducho vlastnú odpoveď na to, 
či ide o špekulatívne zvyšovanie. Už počujem 
kritikov, ktorí vytiahnu tromf 9 mesačného 
kĺzavého priemeru. Nebolo by to po prvý raz. 
Áno ... vieme o čom je reč a aj tento mecha-
nizmus rešpektujeme. K tomu chcem dodať 
len jedno. 9-mesačné kĺzavé obdobie vychá-
dza z ceny komodít na rotterdamskej burze. 
Doteraz platila schéma, že do úvahy sa bra-
la 70 % cena benzínu a 30 % cena ropy. Zra-
zu, keď sa ukázalo, že nafta je drahšia, tak 
SPP a.s. koeficient vymenil. Jednoducho sa 
to prehodilo. 70 % na naftu. Podstatný na ta-
kýchto zmenách je fakt, že sú vždy, ak ich do-
sadíte do platných vzorcov, v neprospech od-
berateľov. 
V poslednom čase sa cena ropy znížila (viď prud-
ký pád v 38. týždni až na 92 USD za barel) a je 
predpoklad, že pod vplyvom finančnej krízy ne-
bude priestor na komoditné špekulácie, ktoré by 
výrazne zvýšili jej cenu. Podľa spomínaného vzor-
ca je ukazovateľ priemernej efektivity v danom od-
vetví stanovený na 5 %. Veríme, že ak by SPP a.s. 
v minulom období dokázalo znižovať svoje nákla-
dy týmto tempom, nevytváralo by tlak na takéto 

výrazné zvýšenie cien plynu. Pokúsim sa byť v 
rámci možností konkrétny. Skutočne vníma-
me proces, pokiaľ ide o rast cien plynu aj v 
okolitých štátoch. Lenže na Slovensku ich už 
máme z nedávnej minulosti nastavené vyso-
ko. Podozrenie, že ceny boli najmä po pri-
vatizácii v mnohých prípadoch nadvihnu-
té umelo, zostáva. Čiže teraz máme priestor 
s výškou jednotlivých cien isté obdobie po-
čkať, kým nás naše okolie dobehne. Potom 
môžeme postupovať pri tvorbe cien v súla-
de s okolitými štátmi. Podľa už spomínaného 
zložitého vzorca na 

VÝPOČET CENy JE UKAZOVATEĽ 
priemerná efektivita v danom odvetví stano-
vený na 5 %. Aj v iných štátoch EU dosahujú 
podobné dominantné subjekty porovnateľné 
s SPP a.s., ziskovosť okolo 5 %. SPP a.s. na 
Slovensku má však efektívnosť, pokiaľ ide o 
zisk až do 20 %. Čiže je vysoko nad ziskovos-
ťou podobných dodávateľov plynu, ktorí pô-
sobia na trhoch v okolitých štátoch. 
Takže podstatná časť diskusie na tému ceny ply-
nu je - obávam sa - skôr pseudodiskusiou. Vedie 
sa totiž na základe neznalosti podkladov, ktoré 
SPP a.s. predložil na ÚRSO. Veľkou dezinterpre-
táciou a zahmlievaním je už tvrdenie, objavujúce 
sa takmer všade a pri každej príležitosti, že odbe-
ratelia platia za plyn. A, že jeho ceny zvyšujú sve-
toví producenti tejto komodity. Pravdou je, že od-
beratelia platia za službu, ktorou je dodávka plynu 
a v cene tejto služby je zahrnutá základná komo-
dita spravidla časťou okolo 50 %. Väčšina opo-
zičných politikov či niektorí novinári, ktorí sa k da-
nej téme tak vehementne a so zápalom vyjadrujú, 
jednoducho nepoznajú realitu a iba hovoria o vše-
obecných údajoch.

ĽUBOMÍR JAHNÁTEK
minister hospodárstva SR 

Neplatíme za plyn, ale za jeho dodávku

Júl 2008 August 2008 September 2008

R. Fico 38,4 32,4 32,4

I. Gašparovič 20,7 17,6 15,6

R. Kaliňák 12,0 9,7 10,8

J. Slota 13,3 10,4 9,8

V. Mečiar 9,1 7,9 7,7

I. Radičová 6,2 8,8 6,7

M. Dzurinda 3,8 5,0 4,2

I. Mikloš 4,0 3,9 3,5

B. Bugár 6,2 4,2 3,1

D. Lipšic 1,9 2,1 3,1

P. Hrušovský 3,2 3,3 2,5

J. Počiatek 2,7 1,7 2,4

Zdroj: Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR

Robert Fico najdôveryhodnejší
Najdôveryhodnejšou osobnosťou na slovenskej politickej scéne zo-
stáva Robert Fico. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej 
mienky realizovaného s mesačnou periodicitou, ktorý uskutočnil Ústav 
pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR v dňoch 1. až 8. septembra 
2008 na vzorke 1274 občanov. 
R. Ficovi v septembrovom prieskume vyjadrilo dôveru viac ako 32 % 
respondentov, čo mu opätovne zabezpečilo pozíciu najrešpektovanej-
šej osobnosti slovenskej politiky. V aktuálnom prieskume sa teší vyššej 
dôvere, ako je priemer za celé Slovensko. I. Gašparovič získal v sep-
tembrovom prieskume dôveru necelých 16 % opýtaných a naďalej zo-
stáva druhým najdôveryhodnejším politikom na Slovensku. R. Kaliňák 
sa s aktuálnou podporu takmer 11 % oslovených posunul medzi najdô-
veryhodnejšími politickými osobnosťami na tretiu priečku.

Veľa dnešných ľudí nerozumie súčasnej politike, 
pretože nepochopili, že sa vytvoril nový mocen-
ský trojuholník: finančný kapitál, tajné služby a 
zločinecké organizácie. Všetky vlády sú tomuto 
trojuholníku anonymne podriadené. 
Ktorákoľvek súčasná politická strana kdekoľvek na 
svete môže mať za sebou demokraticky dve tretiny 
národa a vôbec jej to nepomôže - tých pár poslan-
cov, ktorých pošle do parlamentu, si táto loby kúpi 
alebo ich zničí. 
Nechá si tam zvoliť ľudí, ktorých bude sama platiť, a tí 
budú robiť, čo ona chce. Dôsledkom toho je i to, že 
programy všetkých politických strán sú veľmi neurči-
té. Preto môže existovať aj dvesto politických strán s 
názvami liberálnodemokratická alebo demokraticko-
liberálna. Toto je stav, v ktorom sme sa ocitli.
August 1968 bol aj s jeho predohrou obyčaj-
ný politický podvod. Všetko smerovalo k pripra-
veniu podmienok pre vojenské zámery Sovie-
tov obsadiť Československo. Rozprával som sa 
s viacerými profesionálnymi vojakmi, a tí moju 
domnienku potvrdili. Rusi mali záujem vyrovnať 
demarkačnú čiaru medzi Východom a Západom, 
medzi NATO a Varšavskou zmluvou. 
Kontinuita s rokom 1968 spočívala v roku 1989 na 
dohode, o ktorej som písal v Analýze 17. novembra 
1989. K Havlovi nemám žiadny osobný vzťah. Komu-
nisti pri hľadaní spôsobu demontáže režimov v komu-
nistických štátoch museli vytvoriť organizáciu, ktorá 
bude schopná pristúpiť na kompromis v deľbe moci 

medzi nimi a nejakou predstieranou opozíciou. 
Samozrejme, nemohli to byť väzni z 50-tych rokov, 
pretože s nimi kompromis nie je možný. To je vylú-
čené! Nie preto, že by títo ľudia chceli pomstu, ale z 
prostého ľudského inštinktu, že po akýchkoľvek zlo-
činoch musí nasledovať trest. To nie je vec osobnej 
nevraživosti, to je vec morálneho princípu, na kto-
rom stojí a padá akákoľvek existencia ľudstva. Väzni z 
50-tych rokov by nikdy nepristúpili na kompromis, na 
ktorý pristúpila Charta. 
Išlo o to, ako nahradiť starý klasický spôsob vý-
konu moci iným spôsobom, teda tým, čo sa dnes 
nazýva demokracia. Avšak namiesto nej prišla 
plutokracia. Vytvorila sa tu veľmi úzka vrstva ne-
obyčajne bohatých ľudí, ktorí transformujú svoju 
finančnú moc do moci politickej. Charta bola or-
ganizáciou, ktorá bola vytváraná ako opozičná, 
aby raz, ak to bude potrebné, prevzala moc. 
Počas celej svojej existencie tvrdila, že nie je opozíci-
ou, že chce len dialóg s vládou a dodržiavanie socia-
listickej zákonnosti. Naproti tomu komunistická pro-
paganda tvrdila, že Charta je opozičná organizácia, 
ba dokonca protištátna a chce zvrhnúť komunistic-
kú moc. Po roku 1989 sa interpretácia týchto dvoch 
pohľadov zmenila. Charta začala tvrdiť, že bola opo-
zíciou, usilujúcou sa o politické zmeny, čiže prevza-
la argumentáciu pôvodnej komunistickej moci. Podľa 
môjho názoru bol tento postup vopred vypracovaný.

MIROSLAV DOLEJŚÍ, 
zdroj: internet, vybral: Pavol Janík

plutokracia namiesto demokracie

Popredný predstaviteľ slovenskej duchovne 
orientovanej poézie Pavol Stanislav (vlast-
ným menom Pavol Pius) v zbierke Melódie 
každodenné (Vydavateľstvo Spolku sloven-
ských spisovateľov, Bratislava 2008) opäť 
predstupuje pred čitateľskú verejnosť s re-
prezentatívnou kolekciou brilantných uká-
žok svojich jedinečných a invenčných krea-
tívnych schopností.
Spontánne kombinuje svoj prirodzený zmysel 
pre rozvíjanie sakrálnych a patriotických tradí-
cií s bytostnou potrebou ich modernistických 
inovácií, transformácií a permutácií. Suverén-
ne, hravo a bravúrne spája substanciálnu ob-
raznosť s kultovo zakotvenou a lokálne konkre-
tizovanou tématickosťou, ako aj s maximálnou 
koncentráciou originálnych zvukovo-významo-
vých riešení.
Autorova tvorba prináša zrelé básnické plody 

na báze bytostnej lyrickej vynachádzavosti a 
rozsiahlej poetickej skúsenosti. Dynamická 
slovesná ekvilibristika Pavla Stanislava Piu-
sa sporadicky využíva aj básnické licencie a 
kuriózne vybočenia z normatívnych rytmic-
kých schém, pričom zreteľne badať, že ide 
o odvážne pokusy funkčne prekračovať zau-
žívané predstavy o zvyčajných pravidlách, 
ustálených postupoch a všeobecne akcep-
tovaných básnických technikách.
Vek v človeku a človek vo veku prehlbuje bás-
nikove inklinácie k stíšeným molovým tóninám 
každodenných melódií, ktoré sú priezračnou 
metaforou nenahraditeľných spirituálnych pot-
rieb ľudských bytostí vystavených čoraz inten-
zívnejším tlakom (post)modernej vyčerpanosti 
a útokom globálne zdieľanej straty životne dô-
ležitých východísk, istôt a cieľov.

PAVOL JANÍK

Melódie každodenné európsky samit o chorobách
Poslankyňa Európskeho parlamentu Irena Belohorská sa v minulých 
dňoch  zúčastnila „Európskeho samitu  - Choroby spojené s ve-
kom“, ktorý sa konal v Poľsku a na plenárnom rokovaní vystúpila s prí-
hovorom na tému “Význam prevencie rakoviny vo vzťahu k starnutiu 
populácie”.
Za posledné storočie došlo k výraznému predĺženiu priemerného 
veku človeka, čo bolo podmienené najmä zlepšením zdravotnej sta-
rostlivosti a verejného zdravia (hygienické podmienky, vzdelávanie, 
vakcinácia, bezpečnosť pri práci a ďalšie). Tento úspech však so se-
bou prináša zvýšený výskyt chorôb spojených s vekom, najmä kardi-
ovaskulárne ochorenia, rakovinu, cukrovku, neurologické poruchy a 
ďalšie. Riešenie vzniknutej situácie si vyžaduje integrovanú aktivitu v 
rámci celej Európy, najmä so zameraním sa  výskum, prevenciu, diag-
nostiku a liečbu. Napriek lepšej prevencii a liečbe dochádza v Európe 
k prudkému nárastu výskytu rakoviny, a to práve kvôli starnutiu popu-
lácie. Až 2/3 ochorení je diagnostikovaných u ľudí starších ako 65 ro-
kov. Napriek tomu si veľa špecialistov, lekárov a zástupcov priemyslu 
neuvedomuje, čo dokáže ponúknuť výskum starnutia pre oblasť pre-
vencie a liečby rakoviny. Súčasný výskum starnutia a rakoviny v Euró-
pe zostáva stále veľmi rozdrobený, bez štrukturálneho prepojenia a in-
terdisciplinárneho prístupu. (jc)

podľa seba 
sÚdim teba
Poslankyňa za KDH Mária Sa-
bolová sa v parlamente ne-
chala počuť, že jej bývalí ko-
legovia poslanci Vladimír 
Palko a Pavol Minárik sú... 
Nebudeme opakovať jej vul-
gárne epitetá, ale faktom je, 
že ich za roky, čo boli spolu v 
jednej politickej strane, veľmi 
dobre pozná. Ak ich prirovna-
la k najnižšej sociálnej vrstve 
medzi občanmi, možno tak 
chcela povedať voličom, ako 
sa majú pri voľbách správať. 
Jedna vec však ostáva otáz-
na, obaja Palko aj Minárik 
mali rovnakú stranícku legi-
timáciu so Sabolovou dlhé 
roky. Nehovorila teda náho-
dou pani poslankyňa i o sebe, 
či aj o celej strane, ktorá také 
kádre produkuje?  (has)
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Začiatkom septembra pripra-
vil Ústav pre výskum verejnej 
mienky pri ŠÚ SR pravidelný 
prieskum mapujúci volebné pre-
ferencie politických strán pôso-
biacich na Slovensku. Terénna 
fáza zberu údajov sa uskutočni-
la od 1. do 8. septembra 2008 
a výberová vzorka kopírujúca 
štruktúru dospelej populácie 
SR z hľadiska pohlavia, veku, 
národnosti, vzdelania, veľkost-
ných skupín obcí a krajov pred-
stavovala 1274 respondentov vo 
veku 18 a viac rokov. Školení 
anketári metódou štandardizo-

vaných rozhovorov položili res-
pondentom nasledujúcu otázku: 
„Predstavte si, že by sa voľby 
do Národnej rady SR konali 
už teraz. Ktorú stranu, hnutie, 
koalíciu by ste volili?“
Aj najnovší prieskum volebných 
preferencií potvrdil, že zastúpe-
nie v NR SR by mohlo očakávať 
šesť politických strán. Stranu 
SMER – sociálna demokracia 
by zastupovalo 74 poslancov, 
19 poslancov by mala SDKÚ-
DS, SNS a ĽS-HZDS by si ná-
rokovali po 17 poslaneckých 
kresiel, 13 mandátov by pripad-

lo KDH a 10 by bolo vyhrade-
ných pre SMK.
Septembrový prieskum prinie-
sol strane SMER – sociálna de-
mokracia v porovnaní s augus-
tom ďalších voličov. V elektoráte 
strany sa výraznejšie presadili 
30 až 39 roční (52%), zamest-
nanci (53%) a obyvatelia Trnav-
ského (55%), Žilinského (53%) 
a Trenčianskeho kraja (51%).
Stratu sympatií občanov zazna-
menala SDKÚ-DS. Častejší pod-
porovatelia strany sa nachádza-
jú v skupine 50 až 59 ročných 
(17%), vysokoškolsky vzdela-
ných respondentov (23%), v 
mestách s počtom obyvateľov 
nad 100 tisíc (18%) a v Bratislav-
skom kraji (22%).
Pokles počtu priaznivcov sa pre-
javil aj v prípade SNS. Väčší po-
diel hlasov by v prípadných par-
lamentných voľbách na začiatku 
septembra získala ĽS-HZDS. 
KDH v najnovšom prieskume 
podporilo 8,4% z rozhodnutých 
občanov. Septembrový pries-
kum preukázal stratu priazne vo-
ličov k SMK.   Zdroj: ÚVVM ŠÚ

Politický subjekt:
údaje v %

júl 2008 august 2008 september 2008
SMER-SD 48,5 44,9 46,5
SDKÚ-DS 11,4 12,8 11,8
SNS 9,7 12,4 11,0
ĽS-HZDS 9,6 9,0 10,6
KDH 8,2 8,5 8,4
SMK 8,4 9,0 6,7

KSS 1,6 1,4 1,7
HZD 1,5 0,9 1,2
SF 0,9 0,5 1,0
ANO 0,1 0,1 0,2
Iná politická strana 0,1 0,5 0,9

SMER-SD dominuje v Trnave a Žiline

Predsedníctvo strany SMER-SD považuje návrh na 
zvýšenie cien jednoznačne za dôsledok privatizácie 
SPP, a.s., kedy vláda Mikuláša Dzurindu odovzdala 
absolútnu kontrolu nad SPP, a.s. menšinovému 49%-
nému zahraničnému vlastníkovi. Štát ako väčšinový 
vlastník v SPP, a.s. je len v úlohe štatistu. Tvrdenia, 
že privatizácia SPP, a.s. bude viesť k väčšej konku-
rencii a znižovaniu cien plynu, sa dnes ukazujú ako 
obrovské klamstvá Dzurindovej vlády, teda tých, ktorí 
organizovali privatizáciu SPP a jasne sa potvrdili argu-
menty strany SMER-SD v tom čase, že privatizácia ve-
die vždy len k zdražovaniu, k zvyšovaniu zisku súkrom-
ných vlastníkov a nikdy nie k prospechu verejnosti.
Členovia predsedníctva vyzývajú zahraničných 
vlastníkov slovenských energetických monopo-
lov, aby pri rešpektovaní práva na zisk a návratu 
vložených investícií prejavovali elementárnu loja-
litu voči Slovenskej republike, jej občanom a ich 
kúpyschopnosti. Ak sprivatizované monopoly do-
sahujú miliardové zisky, nevidíme žiadne rozum-
né dôvody na naháňanie ďalšieho zisku na úkor 
slovenských domácností. Verejný záujem Sloven-
skej republiky na zabezpečení stabilných a ceno-
vo dostupných energií pre domácnosti musí byť 
vyšší ako záujem sprivatizovaných monopolov na 
čo najvyšších ziskoch za každú cenu.
Pokiaľ bude cenová politika zahraničných vlastníkov 
SPP, a.s. pokračovať pri miliardových ziskoch proti zá-
ujmom ľudí na Slovensku, žiadame nominantov našej 
strany vo vláde SR a v Národnej rade SR, aby začali 
pripravovať legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia štátu 
ako väčšinovému vlastníkovi v SPP, a.s. väčšinové po-
stavenie v rozhodujúcom orgáne SPP, a.s. v Predsta-

venstve. Aktuálne môže byť aj dodatočné zdaňovanie 
energetických monopolov, ktoré ako krajnú možnosť 
upravuje Programové vyhlásenie vlády SR.
„SPP dosiahol minulý rok zisk po zdanení takmer 17 
miliárd Sk. A oni teraz prichádzajú s návrhom na zvý-
šenie ceny pre domácnosti, čo im zvýši ich zisk o 200 
miliónov Sk. Ak mám 17 miliárd Sk zisk, je jedno, či 
mám 17 alebo 16,8 miliardy Sk. A nepôjdem cestou 
zvyšovania cien pre domácnosti, pretože zisky z toh-
to prostredia sú smietkou v porovnaní so ziskami, kto-
ré SPP má predovšetkým z tranzitu plynu cez sloven-
ské územie,“ povedal premiér Robert Fico na tlačovej 
konferencii po skončení Predsedníctva. „My sme pri-
pustili v programovom vyhlásení vlády aj dodatočné 
zdaňovanie energetických monopolov za predpokla-
du, že tieto nebudú zohľadňovať záujmy SR a ľudí. Ne-
chávame si to ako možnosť. Predsedníctvo upozorňu-
je energetické monopoly, že máme aj takúto otvorenú 
alternatívu v Programovom vyhlásení vlády,“ dodal Ro-
bert Fico.
„Vďaka predchádzajúcej vláde došlo k šialenej 
privatizácii, že 49 percentný vlastník má zo sied-
mich členov predstavenstva štyroch. Je to totiž 
čosi nevídané, že my máme 51 percent a nemô-
žeme si organizovať život v SPP tak, ako by si to 
normálne organizoval väčšinový vlastník,“ pod-
čiarkol premiér. Jedným z možných variantov by 
bola podľa neho zmena príslušných ustanovení 
obchodného zákonníka.
SPP podal opätovne začiatkom septembra návrh na 
zvýšenie cien plynu o skoro 20% od novembra tohto 
roku, po tom, čo predchádzajúci návrh Úrad pre regu-
láciu sieťových odvetví (ÚRSO) zamietol. (krs)

ZVýšENIE cIEN JE DôSlEDOk PRIVATIZácIE
Predsedníctvo strany SMER-SD sa zaoberalo aj cenami plynu a vyzvalo menšinových vlastníkov 
SPP, a.s., francúzsku spoločnosť Gaz de France a nemecký Ruhrgas, aby vzali späť návrh na 
zvýšenie cien plynu pre domácnosti o 20%.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

stratégia 
ROZVOJA
V minulých dňoch sa v Bratisla-
ve uskutočnila úvodná prezentá-
cia Vízie a stratégie rozvoja slo-
venskej spoločnosti a za účasti 
predsedu vlády SR Roberta Fica 
a podpredsedu vlády SR Duša-
na Čaploviča bola otvorená ve-
rejná odborná diskusia na túto 
tému. Spoluorganizátormi disku-
sie boli Úrad vlády SR a Sloven-
ská akadémia vied. Išlo o úvod-
nú z pripravovanej série verejných 
diskusií venovanej vízii rozvoja slo-
venskej spoločnosti. 
Predseda vlády SR Robert Fico 
vo svojom prejave priblížil dô-
vody vlády SR pre vytvorenie 
komplexnej vízie a stratégie 
rozvoja slovenskej spoločnosti 
a očakávania týkajúce sa verej-
nej odbornej diskusie na túto 
tému. Zdôraznil význam existen-
cie dokumentu, ktorý načrtáva 
hlavné rozvojové smery sloven-
skej spoločnosti. Podporil začia-
tok odbornej verejnej diskusie o 
reálnych predpokladoch vývojo-
vých trendov, na základe ktorých 
je možné stanovovať ciele a podo-
bu slovenskej spoločnosti v nasle-
dujúcich rokoch. Vyzval čo možno 
najširšie spektrum odbornej i laic-
kej verejnosti na zapojenie sa do 
projektu pripomienkovania načrt-
nutej vízie rozvoja slovenskej spo-
ločnosti. 
Víziu a stratégiu rozvoja sloven-
skej spoločnosti stručne predsta-
vil Milan Šikula, riaditeľ Ekono-
mického ústavu SAV. Jej základné 
tézy obsahujú niekoľko okruhov 
zahŕňajúcich široké spektrum roz-
vojových trendov slovenskej spo-
ločnosti: globálne trendy a ci-
vilizačné zmeny, smerovanie 
Slovenska k súdržnej a dobre 
spravovanej spoločnosti, ten-
dencie vývoja politického a 
právneho systému, proces do-
biehania vyspelých krajín EÚ – 
cieľ hospodárskeho vývoja Slo-
venska do roku 2030, rozvoj 
znalostnej spoločnosti a eko-
nomiky, problematiky udrža-
teľného a bezpečného rozvoja, 
vízia priestorového (regionál-
neho a územného) rozvoja. 
Vízia rozvoja slovenskej spoloč-
nosti, na ktorej participovalo vyše 
sto expertov rôznych vedeckých 
pracovísk, je otvoreným doku-
mentom a prináša viacero pohľa-
dov na vývoj Slovenska do nasle-
dujúceho obdobia. Zameriava sa 
na profilovanie úspešnej zahranič-
nej politiky štátu, aspekty hospo-
dárskeho vývoja krajiny z pohľadu 
zabezpečenia trvalej konkuren-
cieschopnosti pri zvyšovaní úrov-
ne HDP a dobiehania vyspe-
lých krajín EÚ. Orientuje sa tiež 
na problematiku čistoty životné-
ho prostredia, ochranu vodných 
zdrojov a vodné hospodárstvo z 
pozície budúceho strategického 
odvetvia. Dokument zahŕňa otáz-
ky energetickej, potravinovej, 
dopravnej a informačnej bezpeč-
nosti, sociálne aspekty rozvoja 
slovenskej spoločnosti a úlohu ve-
rejného sektora. Zachytáva víziu 
zmierňovania regionálnych dispa-
rít, podpory regionálneho rozvoja 
a efektívnej verejnej správy na re-
gionálnej a lokálnej úrovni. 
V diskusii vedenej predsedom 
SAV a súčasne predsedom Ve-
deckej rady SAV Štefanom Lu-
bym vystúpili zástupcovia AZZZ 
SR, KOZ SR, ZMOS, Hospodár-
skeho a sociálneho výboru SR a 
Slovenskej obchodnej a priemy-
selnej komory. Na podujatí sa zú-
častnili aj ďalší hostia zo sféry po-
litického života a diplomacie či 
predstavitelia rôznych profesij-
ných organizácií, finančných inšti-
túcií, cirkví a samospráv.  (sg)

Prečo SDKÚ nepoužila aspoň časť z 300 miliárd, 
ktoré mala z privatizácie, na sociálne opatrenia? 
SMER-SD považuje za veľmi zvláštne, pokrytecké a nedôvery-
hodné, ak SDKÚ-DS, ktorá bola osem rokov súčasťou vlád na 
Slovensku, prichádza práve teraz s tzv. programovou alternatí-
vou, súčasťou ktorej sú navyše aj viaceré návrhy odkopírované z 
návrhov jednotlivých ministerstiev súčasnej vládnej koalície. 
SMER-SD považuje v tejto chvíli za kľúčové a vyzýva verejne 
SDKÚ-DS a teda pánov Mikloša a Dzurindu, aby vysvetlili ve-
rejnosti, akým právom pri predaji menšinového podielu SPP za-
hraničným vlastníkom im do rúk odovzdali aj absolútnu kontrolu 
nad týmto strategickým podnikom. 
Rovnako SMER-SD vyzýva predstaviteľov SDKÚ-DS, aby obča-
nom na Slovensku vysvetlili nielen zvýšenie DPH na potraviny zo 
6 na 19%, ale aj zvýšenie cien plynu o takmer 600%, elektrickej 
energie o takmer 400% a tepla o viac ako 300% počas dvoch 
vlád Mikuláša Dzurindu. 
Tiež vyzývame predstaviteľov SDKÚ-DS, aby občanom vysvetli-
li nehorázny návrh francúzskeho Gaz de France a nemeckého 
Ruhrgas, ako menšinových vlastníkov SPP, na zvýšenie cien ply-
nu pre domácnosti o 20%, ktoré si v súčasnosti vďaka privati-
zácii Dzurindovej vlády bez problémov odsúhlasili títo menšinoví 
vlastníci v orgánoch spoločnosti a to ešte k tomu pri zisku spo-
ločnosti po zdanení skoro 17 miliárd slovenských korún. 
SDKÚ-DS sa predsa nemôže donekonečna vyhovárať na to, že 
počas ich vlád nemali dostatok finančných prostriedkov na re-
alizovanie sociálnych opatrení, veď predali strategický majetok 
za 300 miliárd korún a nikde sa to na kvalite života neprejavi-
lo! Prečo teda aspoň časť z týchto peňazí nepoužili na sociál-
ne opatrenia, ktoré sa teraz, keď sú v opozícii a nemajú žiadnu 
zodpovednosť za chod štátu, snažia presadzovať? Správanie sa 
predstaviteľov SDKÚ-DS považujeme za prejav najhrubšieho fa-
rizejstva, ktoré už musí aj v očiach verejnosti pôsobiť veľmi nedô-
veryhodne.  (krs)

Pokrytecké alternatívy

O slovenskej administratívnej zá-
ťaži vieme svoje. Najlepšie tí, ktorí 
podnikajú. Často namiesto toho, 
aby sa venovali priamo výrobe, 
doprave alebo obchodu musia 
riešiť rôzne „papierovačky“ a tak 
doslova brzdiť samotnú prácu. 
Tento problém však vôbec nie je 
výlučne slovenský, ale takmer ce-
loeurópsky, pretože o ňom veľ-
mi dobre vedia vo všetkých kraji-
nách EÚ. Práve preto sa Európska 
komisia (EK) rozhodla intenzívne 
bojovať s administratívnou záťa-
žou a v priebehu piatich rokov ju 
výrazne znížiť. Slovensko rozhod-
ne nezostane bokom. Už aj pre-
to, lebo EK pri realizácii tohto roz-
siahleho projektu chce aktívne 
spolupracovať aj s našimi pod-
nikmi.
Práve preto sa aj v Bratislave usku-
točnila konferencia, na príprave a 
realizácii ktorej sa výrazne podie-
ľalo aj Ministerstvo hospodárstva 
SR a jej výsledkom má byť akási 
spätná väzba, teda konkrétne in-

formácie nielen o samotnej ad-
ministratívnej záťaži, ale zároveň 
aj konkrétne návrhy na pohoto-
vé zjednodušenie administratív-
nej záťaže nielen pre našu pod-
nikovú sféru, ale celú republiku. 
Samotná EK, konkrétne jej komi-
sia na znižovanie administratívnej 
záťaže pripravila svoj Akčný prog-
ram, ktorého cieľom je znížiť ad-
ministratívnu záťaž do roku 2012 
tak, aby sa počet administratív-
nych úkonov znížil o plnú štvrtinu! 
Ide napríklad o zníženie počtu po-
žadovaných povolení, obmedze-
nie rôznych štatistík, ktoré mu-
sia firmy predkladať úradom, atď. 
Práve spoločnosti a podniky sa 
dokážu najlepšie vyjadriť k spô-
sobom, ktorými sa dá zmierniť 
administratívna záťaž, pretože na 
ne má priamy dopad. Samozrej-
me, tento dobre premyslený zá-
mer nie je možné dosiahnuť bez 
toho, aby bol ohrozený cieľ práv-
nej úpravy.
Očakáva sa, že najpodstatnej-

šie návrhy a pripomienky okrem 
predstaviteľov podnikov a firiem 
budú mať aj zástupcovia Podni-
kateľskej aliancie Slovenska, Slo-
venského živnostenského zväzu 
a Združenia podnikateľov Sloven-
ska. So svojimi nápadmi sa môže 
zapojiť každý občan. Na jar 2009 
EK predloží správu obsahujúcu 
prehľad návrhov a podnetov k zní-
ženiu administratívnej záťaže v 
Európe.
Nakoniec aj to, čo odznelo na bra-
tislavskej konferencii, teda rôzne 
podnety, postrehy a nápady, ako 
aj na ďalších podobných poduja-
tiach v zahraničí, konkrétne v kra-
jinách EÚ, bude zahrnuté do spo-
mínanej správy. Veľa sa očakáva 
aj od samotných našich podnika-
teľov, ktorí sa so všetkými problé-
mami, týkajúcimi sa administratív-
nej záťaže a Akčného programu 
na jej znižovanie v EÚ môžu obrá-
tiť na EK prostredníctvom adresy: 
entr-admin-burdens@ec.europa.
eu. VLADIMÍR MEZENCEV

Európa zápasí s administratívnou záťažou

Dokončenie z 2. strany
že vládcovia označení príslušným hodnotiacim subjektom ako 
nedemokratickí podnikli také isté kroky ako vládcovia, ktorých 
by si daný hodnotiaci subjekt nedovolil označiť ako nedemok-
ratických. Faktom však je, že ako relatívne nedemokratických 
možno v každom páde označiť práve predchodcov oboch spo-
mínaných či už skutočných či domnelých diktátorov. Tí ponúkli 
ekonomiku svojich štátov americkým monopolom a s podporou 
CIA vládli železnou rukou. Ich metódy vládnutia boli oveľa tvrd-
šie ako metódy spomínaných dvoch pánov. Je to pochopiteľné, 
keďže je ich možné len sotva nazvať ako reprezentantov svojich 
národov. I v tomto porovnaní sa potvrdzuje popísaný vzťah me-
dzi závislosťou a demokraciou... Preto je aj interpretácia kontro-
ly monopolov so zahraničným kapitálom ako prejav demokracie, 
či naopak– jej absencie ako prejavu nedemokratizmu, mierne 
povedané, ideologicky za vlasy pritiahnutá zámena pojmov. Inak 
by nám nezostávalo nič iné, len zaviesť demokraciu už konečne 
aj na tom „prehnitom Západe“...
Diskusie o prípadnom znárodnení monopolov by sa teda mali 
viesť v kompetentnejšej rovine. Čo sa predvádza, totiž nie je 
veľmi kompetentné. A to tak zo strany politických kruhov, ktoré 
prostredníctvom väčšiny masmédií proti takémuto kroku vystu-
pujú, ale aj zo strany Ficovej vlády, ktorá sa ústami svojho pred-
sedu obmedzila len na strohú vyhrážku. Všetky tieto skutočnosti 
predsa premiér mohol, a za normálnych okolností by aj mal vy-
svetliť. A zavedenie takého inštitucionálneho stavu v ekonomike, 
aký je svojou (vlastníckou) formou i (distribučným) obsahom bež-
ný v západnej Európe, podať v ucelenej koncepcií. Vypovedajú-
cej o tom, čo a prečo...   Autor je politológ

Monopoly sú často štátne
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Stranu pripravil 
MILAN GROFČÁK

stalo sa v kraji
Celý vedecký svet na našej 
planéte hovorí o štarte pre-
vádzky 27 km dlhého had-
rónového urýchľovača čas-
tíc, umiestneného 100 met-
rov pod zemou  v západoš-
vajčiarskom Cerne, ktorý by 
mal vedcom odhaliť tajomstvo 
vzniku vesmíru. Málokto však 
pozná fakt, že v tejto vedec-
kej základni pracuje v súčas-
nej dobe aj dvanásť Slovákov, 
medzi nimi aj Slavomír Pastir-
čák z Prešova. Každý mesiac 
je v tomto stredisku organizo-
vaný workshop pre pedagó-
gov a talentovaných žiakov zo 
škôl členských štátov Európ-
skej únie. Zo Slovenska ich 
tam už bolo 42 (z toho dva-
ja prešovskí pedagógovia, fy-
zikári Mgr. Jozef Mačo a Ing. 
Nadežda Fedorová).

•  •  •
V prešovskej Mestskej hale 
sa v utorok 23. septembra 
uskutočnilo slávnostné ot-
vorenie akademického roka 
2008/2009 Prešovskej uni-
verzity. K prítomným hosťom 
a študentom 1., 2. a 3. stup-
ňa vysokoškolského štúdia 
a študentom Univerzity tretie-
ho veku sa prihovoril rektor 
prof. RNDr. René Matlovič. 

•  •  •
- Neprehrali sme, mali sme 
prinajmenšom rovnocenný 
projekt s Košicami a preto ne-
chápeme rozhodnutie poroty, 
ktorá pri počte hlasov 6 pre 
nás a 6 pre Košice nakoniec 
rozhodla v prospech Košíc, 
komentujú záverečný neús-
pech Prešova v súťaži o Eu-
rópske hlavné mesto kultú-
ry členovia prešovského rea-
lizačného tímu. Vedenie rad-
nice považuje rozhodnutie 
poroty za dôsledok dlhoroč-
nej stagnácie mesta pod vlá-
dou „modrých“, kedy sa Pre-
šov postupne strácal z mapy 
akýchkoľvek aktivít a teda aj 
záujmu verejnosti a turizmu.  

•  •  •
Slovenským i zahraničným 
motoristom, cestujúcim na-
prieč Slovenskom severnou 
trasou určite padne vhod odo-
vzdanie ďalšieho úseku diaľ-
nice D1 prechádzajúcej  pod-
tatranskou oblasťou, kto-
rá v zimných mesiacoch pat-
rí medzi najextrémnejšie na 
území našej republiky. V ne-
deľu 14. septembra bol v do-
poludňajších hodinách (po 
predchádzajúcej závereč-
nej kontrole) odovzdaný úsek 
Važec-Mengusovce, ktoré-
ho vybudovanie (vrátane de-
siatich mostových objektov) 
stálo štátnu pokladnicu vyše 
12 miliárd Sk. Najkritickejší 
cestný úsek medzi Gánovca-
mi a Jánovcami smerom na 
východ od Popradu by mo-
hol byť vybudovaný už v prie-
behu budúceho roka, čím by 
prestala existovať tzv. trasa 
smrti, ako motoristi toto kri-
tické miesto nazývajú. Správ-
na rozvojová dopravná politi-
ka súčasnej vlády (na rozdiel 
od  systematického brzdenia 
výstavby diaľnic predchádza-
júcim „modrým“ vládnym ka-
binetom) začína prinášať svo-
je ovocie.

Súbory konkrétnych opatre-
ní na obdobie prechodu zo slo-
venskej na európsku menu prija-
li nielen Prešovský samosprávny 
kraj a vedenie prešovskej radni-
ce, ale aj ostatné mestá a nie-
ktoré obce v kraji. Aj keď samotná 
zmena oficiálnej peňažnej meny na 
území nášho štátu sa zdá byť jed-
noduchým problémom, má aj svo-
je (mnohými občanmi doteraz ne-
poznané) špecifické stránky, kto-
ré oficiálna agenda štátnej vzde-
lávacej a osvetovej politiky zatiaľ 
akosi nezverejňuje. Ako robiť ná-
kupy v prvých januárových dňoch 
roka 2009, ako meniť domácu ho-
tovosť v prvých hodinách Nového 
roka, ako budú fungovať bankoma-
ty, ako budú otvorené banky a ke-
dy začnú fungovať v plnom rozsahu 
svojich služieb, ako bude dostup-
ná služba elektronického bankov-
níctva? To všetko sú otázky, na kto-
ré by mal poznať odpovede každý 
občan štátu. Kým informácie o pre-
vodnom kurze sú vylepené na kaž-
dom rohu a bezmála každom stĺpe 
a stávajú sa predmetom zbytočne 

prehnaných dramatických kontrol 
a previerok, ďalšie praktické rady 
sa dostávajú k občanom veľmi po-
maly a akosi „neochotne“. Na dru-
hej strane priliš násilné a často opa-
kované reklamné šoty v televízii na 
tému eura  už idú všetkým na nervy 
a vyvolávajú už skôr negatívne ako 
pozitívne pocity. 
Aj preto možno privítať iniciatí-
vu Slovenskej sporiteľne, ktorej 
odborníci  sa stretávajú s novi-
nármi z regionálnych médií, aby 
spoločne pomohli na svet  sku-
točne odbornej osvete o proble-
matike zmeny oficiálnej sloven-
skej meny. V tejto súvislosti sa zdá, 
že najžiadanejšími a najpraktickejší-
mi darčekmi pod tohtoročnými via-
nočnými jedličkami budú tzv. euro-
balíčky s novou menou v hodnote 
terajších 500 slovenských korún, 
ktoré by mali každému jednotlivcovi 
pomôcť pri prvých nákupných kro-
koch s novou menou. Nakoniec, od 
Štedrého večera do silvestrovskej 
polnoci bude vďaka nim na Sloven-
sku skutočný týždeň reálnej „euro-
osvety“.

Názory pedagógov na nový zá-
kon o výchove a vzdelávaní sa rôz-
nia, prevláda však názor, že reforma 
bola opäť ušitá horúcou ihlou a moh-
la ešte rok počkať. Ten rok sa mal vy-
užiť na prípravu samotných učiteľov, 
aby opraty nových podmienok výuky 
držali pevne v rukách. Okrajovo tým-
to názorom „nahral“ aj vedúci odbo-
ru školstva a kultúry Úradu Prešov-
ského samosprávneho kraja na tla-
čovej konferencii: - Nie je už dôleži-
té mentorovať, ale logicky a zau-
jímavo učiť, reforma teda musí 
začať od samotných učiteľov!
Situácia je však taká, aká je a zdá 
sa, že pripraveného nič neprekvapí. 
Skúsenosti prvých dní sú rôzne, zdá 
sa, že ľahšie to majú v školách s jed-
nostranným zameraním, pričom hor-
šie sú na tom v bývalých učilištiach 
(dnes odborných školách), kde sa 
vyučuje väčší počet remesiel a na 

každé bolo potrebné vypracovať sa-
mostatný učebný plán, čo predsta-
vovalo mimoriadne pracovné zaťaže-
nie pedagógov predovšetkým v ča-
se prázdninovom. Niektoré ško-
ly sa takto museli prepracovať do-
konca až k desiatim samostatným 
školským vzdelávacím programom. 
Na druhej strane však pedagógovia 
objektívne priznávajú, že nový škol-
ský zákon prináša nové možnosti 
vo vzdelávaní!  Iný, zatiaľ nepozna-
ný problém v tejto súvislosti je sku-
točnosť, ako budú školské vzdelá-
vacie programy fungovať vo futuris-
tickej dimenzii, teda v napojení na 
reálne potreby praxe dnes a o tri či 
päť rokov.  
Prešovský samosprávny kraj má 
„pod svojimi krídlami“ 89 stredných 
škôl na území kraja, z nich 17 gym-
názií, 59 stredných škôl (z nich 8 
priemysloviek, 7 obchodných aka-

démií, dve hotelové akadémie, rov-
naký počet pedagogických škôl a 3 
zdravotnícke školy), dve jazykové 
školy a 7 spojených škôl. Do kom-
pletného výpočtu je však potrebné 
zarátať ešte jeden školský internát, 
dve školské hospodárstva a jednu 
školu v prírode. Novinkou v tomto 
smere je jedno technické lýceum. 
Suma sumárum to všetko predsta-
vuje 39.125 študentov, 3.212 uči-
teľov a 1.287 nepedagogických 
pracovníkov a teda najväčší krajský 
školský systém na Slovensku. Naz-
bierané skúsenosti s novým systé-
mom práce v prvých mesiacoch 
školského roka a „vysledovanie“ či 
aktuálny školský vzdelávací prog-
ram spĺňa určený cieľ, to všetko 
bude mať pre vedenia škôl cenu po-
tvrdzujúcu vzrast alebo pokles kvali-
ty. Prvý polrok sa teda stáva obdo-
bím pravdy ...

Vyše jednej miliardy Kčs mala 
hodnotu investícia Drevokombi-
nátu Šariš v 70-tych rokoch mi-
nulého storočia. Definitívne roz-
hodnutie o výstavbe drevárskeho 
kolosu na močarinách, rozklada-
júcich sa na severovýchodnom 
okraji Prešova padlo 1. marca 
1969, o tri a pol roka neskôr bol 
položený základný kameň a 29. 
septembra 1976 nastala chvíľa 
štartu skúšobnej prevádzky linky 
na povrchovú úpravu drevotries-
kových dosák. Stabilná prevádz-
ka, stabilný sortiment, to bol bežný 
obraz v tejto fabrike až do nežného 
prevratu v roku 1989. Nové spolo-
čenské, ekonomické a politické po-
mery dostali túto fabriku bezmála na 
kolená a hrozil je osud mnohých po-
dobných podnikov na Slovensku. 
Rozpad zabrzdil vznik akciovej 
spoločnosti Drevokombinát Ša-
riš, nebola to však žiadna sláva, 
skôr pomalý zánik.  Nové chvíle 
stability však začali  po tom, keď do 
regiónu vstúpila medzinárodná spo-
ločnosť Kronospan a v roku 1998, 
teda práve pred desiatimi rokmi, za-
čala postupne preberať a oživovať 

jednotlivé prevádzky podniku. O rok 
neskôr bola rekonštruovaná a mo-
dernizovaná linka na výrobu drevo-
trieskových dosák, v nasledujúcom 
roku bola už inštalovaná prvá linka 
na výrobu modernej laminátovej plá-
vajúcej podlahy a dvoch laminova-
cích liniek...
Nedávny deň otvorených dverí 
prešovského závodu spoločnosti 
Kronospan predstavil túto fabri-
ku ako moderný výrobný podnik, 
do ktorého modernizácie a roz-
širovania výrobných kapacít bolo 
od šťastného roku 1997 investo-
vaných 2,66 miliardy Sk. Terajší 
ročný obrat podniku dosahuje pri-
bližne 2,4 miliardy Sk, pričom 59% 
výroby putuje do 34 krajín sveta. 
Kronospan sa začína orientovať na 
výrobky, ktoré sú produktom vlast-
ného vývoja a ktoré majú zabezpečiť 
vyššiu pridanú hodnotu. Doteraz tu 
vyvinuli  dva takéto produkty, dreve-
nú podlahu (v súčasnosti prechádza 
certifikačným procesom s platnos-
ťou pre celú EÚ a patentovým kona-
ním) a dnes už zabehnutú stavebnú 
dosku QSB. Kronospan získal aj ná-
rodné enviromentálne ohodnotenie 

Enviromentálne vhodný produkt pre 
tri svoje výrobky na báze dreva. Už 
niekoľko rokov aktívne spolupracu-
je s prešovskou radnicou a pomá-
ha finančnými príspevkami rôznym 
projektom neziskových organizá-
cií, najmä v oblasti ochrany a zlep-
šovania životného prostredia, ale aj 
vo sfére detí a mladých obyvateľov 
mesta. Vo fabrike, ktorú v polovi-
ci 90-tych rokov čakal zánik, má 
dnes existenčnú istotu v prieme-
re 400 pracovníkov, pričom vla-
ni dosiahla priemerná mesačná 
mzda 27.600 Sk brutto.  
Sesterským podnikom Kronospa-
nu, fungujúcim v spoločnom areále 
je špecializovaná strojárenská spo-
ločnosť Polytrans, so zameraním 
na navrhovanie, výrobu a mon-
táž dopravníkových a manipulač-
ných systémov pre drevospracu-
júci priemysel. Vlani dosiahol trž-
by v hodnote  bezmála 230 mili-
ónov Sk. Jeho výrobky už pozna-
jú v európskych krajinách od Ne-
mecka po Rusko, v súčasnosti 
pracujú jeho technici na projek-
toch pre Litvu, Bulharsko a Ukra-
jinu. 

Od veľkého kulinárskeho sviatku v najstaršej časti Prešova síce ubeh-
li už dva týždne, výborná atmosféra tohto podujatia však medzi občan-
mi mesta rezonuje dodnes. Aj prianie, aby sa takýto projekt realizo-
val prinajmenšom každoročne. Gastrofestival s názvom „Šariske obžir-
ky“ (v preklade Šarišská žranica), bol prvým projektom svojho druhu 
a realizovala ho pätica prešovských reštauračných zariadení, etablova-
ných v historicky najstaršej časti mesta, pričom vytvorili „veľkú kulinár-
sku cestu“, plnú jedla, stánkov, kotlov a grilov, lavíc a stolov, vôní a chu-
tí. Klasické šarišské jedlá pod holým nebom, plejáda tých najlepších 
slovenských osobností hudobného a kultúrneho života (bratia Dvorskí, 
Sisa Sklovská, Justín Topoľský, Ibi Majga a ďalší) so sprievodom domá-
cich kapiel vytvorili skvelú atmosféru, ktorá k pečeným klobásam, bara-
niemu gulášu, mačanke a dalším šarišským dobrotám dotvárala prostre-
die všeobecného veselia a dobrej nálady, aká v „hlavnom meste Šariša“ 
nebola prinajmenšom od konca druhej svetovej vojny. 
Raritným podujatím Šarišských obžierok bol 200 metrov dlhý had kla-
sického Prešovského kabanosu, ktorý ukrýval dva zlaté prstene. Keď 
prišlo na jeho porcovanie, napätie zvyšovala skutočnosť, že nikto neve-
del, v ktorých miestach klobásy sa ukrývajú a teda ktorí z prítomných sa 
stanú ich novými šťastnými majiteľmi. K zlatu sa teda jednoducho muse-
lo prežuť, ale každý držiteľ kúska klobásy bral tento akt zasýtenia až pri-
veľmi poctivo a opatrne. Gastronomický festival „od rána do rána“ mal 
aj svojich verných, ktorí sa už teraz tešia na budúcoročné pokračovanie 
sviatku jedla, hudby a výbornej nálady.

Za účasti domácich a zahraničných pestovateľov 
hrozna a výrobcov vín, ako aj hostí z oblasti samo-
správy a štátnej správy boli v Prešove rozdané oce-
nenia najlepším výrobkom XIII. ročníka medzinárod-
ného festivalu vín MUVINA Prešov 2008, ktorý kaž-
doročne s čoraz väčším úspechom organizuje Mú-
zeum vín v tomto krajskom meste. Trinástka bola za-
tiaľ najlepšie obsadeným súťažným ročníkom (550 
vín z 12 štátov sveta), potvrdzujúcim, že nová gene-
rácia slovenských pestovateľov révy a výrobcov vín 
zvyšuje kvalitu svojich výrobkov z roka na rok a tie sú 
schopné rovnocenne súťažiť s tradičnými vinárskymi 
krajinami. 
O šampiónoch aj nových držiteľoch medailí kvality 
rozhodovalo v júni šesť medzinárodných odborných 
porôt, ktoré určili rovnaký počet šampiónov (každé-
ho vo svojej kategórii), držiteľov 62 zlatých, 105 strie-
borných a 26 čestných strieborných medailí, ktoré 
boli výrobcom odovzdané v utorok 16. septembra. 
Okrem toho najlepšia kolekcia slovenských vín 
získala Cenu predsedníčky Ústavného súdu SR, 

ktorú prvá dáma slovenského súdnictva odo-
vzdala osobne vinárskemu podniku Chateau 
Belá. Spoločnosti Regia TT z Orechovej patrí 
tohtoročná Cena predsedu Prešovského samo-
správneho kraja  za vraj priam skvostný tramín 
červený bobuľový výber 2006, Cenou primáto-
ra Prešova sa môže pýšiť vinárska spoločnosť 
Mrva-Stanko. Získal ju ich Cabernet Sauvignon 
výber z hrozna barrique tiež z roku 2006. Cha-
teau Viničky si za svoj Tokajský výber 5 putňový 
1990 odniesli Cenu prednostu Obvodného úra-
du v Prešove. 
Kým slovenskí výrobcovia získali tohto roku iba jeden 
titul šampióna v kategórii bielych suchých vín (Char-
donnay neskorý zber 2007 spoločnosti Martin Pom-
fy-Mavin z Vinosadov), ich českí kolegovia si odnies-
li tituly troch šampiónov, jeden putuje až do Argentíny 
(červené víno Malbec Reserve 2006 z oblasti  Men-
dozy). Tohtoročným vínom kráľov a zároveň kráľom 
vín sa stal 5 putňový Tokaji Aszu 2003 z maďarskej 
tokajskej oblasti Erdöbenye.

Svoju cenu za najlepšiu slovenskú kolekciu odovzdala pred-
sedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Ivetta Macejková (vľavo, 
v prostriedku hlavný organizátor a viceprezident festivalu Ing. 
Dušan Hažír, cenu pre Chateau Belá preberá prvý muž sloven-
ského vinárstva prof. Fedor Malík) osobne. Na slávnosti vinárov 
jej pripadla aj úloha zhostiť sa slávnostného prípitku. 

vzostup kvality slovenskej produkcie

rekordný kabanos ukrýval zlato

VLASTNÝ VÝVOJ ZÁKLADOM BUDÚCNOSTI FABRIKy

Tri enviromentálne značky kronospanu

Obsahovo výnimočná konferencia sa konala v pondelok 22. 9. na pôde 
prešovskej radnice. V podstate to bol ďalší pokus o vytvorenie komplex-
ného projektu, chápajúceho historické a prírodné jedinečnosti Prešo-
va a okolia ako celok, ktorý je potrebné využiť ako jeden zo zdrojov bu-
dúcej prosperity tohto regiónu. Projekt spája technickú kultúrnu pamiat-
ku historického komplexu Solivar s rekreačnou oblasťou Sigord na úpä-
tí Slanských vrchov, ďalej s obcou Zlatá Baňa ako východiskom pre tu-
rizmus a zimné športy v centrálnej časti pohoria, so svetoznámymi opá-
lovými baňami, to všetko v súhrne „geoparku Slanské vrchy“. Účastník-
mi projektu by mali byť PSK, Mesto Prešov, obecné zastupiteľstvá, mi-
movládne organizácie a orgány štátnej správy. 

týždeň mobility
Séria výstav a zelená ekologickej do-
prave, to je náplň Európskeho týž-
dňa mobility na prešovský spôsob 
(16. až 22. 9.). Najviditeľnejší v tom-
to kontexte je tzv. triximobil, ktorý už 
od leta v tomto krajskom meste pre-
vádzkuje Cykloklub Šariš v Prešove. 
V budúcom roku by mal pribudnúť 
ďalší kus tohto vrcholne ekologické-
ho a zdraviu prospešného doprav-
ného prostriedku, ktorý sa môže stať 
trhákom najmä pre zahraničných tu-
ristov. Tento spôsob dopravy by mal 
byť využívaný predovšetkým v histo-
rickej časti mesta. Žiaci prešovských 
základných škôl sa v rámci tohto týž-
dňa prezentujú výtvarnými prácami 
na tému „Čistý vzduch všetkým“.   

Nie je reforma ako reforma

EuRO STálE AkTuálNEJšIE

o budúcnosti regiónu
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polItICKé 
seNteNCie
V ČASE MILIARDÁROV
V súčasnom kapitalizme je ne-
jaký ten milión zaujímavý len 
pre naivných závistlivcov.

NA ROZDIEL OD 
TUNELÁROV
Kapitalizmus je systém, v kto-
rom na dosiahnutie malicher-
ností legálnou cestou musíte 
vynaložiť nadľudské úsilie.

CIVILIZÁCIA NAPREDUJE
Nútené práce sme nahradili 
verejnoprospešnými.

JEDNOU VETOU
Kapitol by nám veľmi rád vnútil 
svoju kapitolu.

NÁHRADNÝ CIEĽ
V nevýhodnom režime sa treba 
zamerať predovšetkým na vý-
hodné kúpy.

RUJA POLITIKOV
Majú nepretržitú existenčnú 
ruju: rujú sa o válovy.

TROCHA MARKETINGU
Dôvtipný podnikateľ konku-
renčným podnikateľkám kladie 
nálože pod autá, ale myši do 
kabeliek. Tak sa dračice menia 
na paranoičky.

Z NEKROLóGU POLITIKA
Požehnaných 66 rokov vydržal 
čakať na myšlienku.

SME-TIAROM DO 
SVEDOMIA
Miernosť je jav, ktorý pretrváva 
už iba ako pojem pre zemepis-
né pásma.

IMIDž PO ZÁPADNIARSKy
Keď zbadáte kameru zahra-
ničného snoba zo zlatého Zá-
padu, vyškierajte sa, ako keby 
ste mali zlatú žilu na parcele, a 
nie na zadku!

MILAN KENDA

Profesionálna herečka Mag-
da Vášáryová, ktorá sa po 
roku 1990 doslova z večera 
na ráno stala političkou, si v 
augustových dňoch pripome-
nula 60. narodeniny. Raz sa 
opäť dostala do centra po-
zornosti. V niektorých mé-
diách mala veľký priestor, o 
akom pri životných jubileách 
skutočné osobnosti, vynika-
júci umelci, herci, spisovate-
lia a vedci, nemôžu ani len 
snívať. Jubilantka hovorila o 
všetkom. O politike, ekono-
mike, divadelníctve, kultúre 
aj o médiách. V tejto súvislos-
ti pre jeden denník povedala: 
„Ak vidím niekde svoju úlohu, 
tak aj v borení primitívnych 
téz, že za socializmu bola lep-
šia podpora kultúry.“ 
Dotkla sa aj Slovenskej tele-
vízie a povestných všeobec-
ne známych, veľmi úspešných 
pondelkových inscenácií, kto-
ré pripravovala STV. Podľa jej 
„odborného“ pohľadu: “väčši-
na bola priemerná a podprie-
merná“. 
Dnešná opozičná poslankyňa 

NR SR na parlamentnej pôde 
často kritizuje vládnu koalíciu, 
rozpráva, len aby rozprávala. 
Neraz doslova školí svojich kole-
gov, ako by mali správne hovoriť, 
ale sama doporučuje (správne je 
odporúča) rôzne zmeny v pred-
kladaných návrhoch zákonov.
Poslanci si vypočuli okrem iných 
aj nasledujúce kostrbaté vety: 
„Ak niekto mi tu vystúpi 18 ro-
kov po zmenách a začne ho-
voriť o kultúrnych úlohách, ja 
tomu nerozumiem. To je slov-
ník Kopeckého, kultúrne úlo-
hy. Aké kultúrne úlohy?“
Pani Vášáryová zaujíma stano-
viská aj k ekonomike: „My tu 
rozprávame aj o tom, či sa 
zmeníme na republiku typu 
Lukašenka alebo Putina. 
Lebo každý režim na východ 
od našich hraníc záleží od 
hospodárskeho klanu, ktorý 
obklopuje politikov. V tomto 
hospodárskom klane sú po-
litici len dosadení marketin-
goví pracovníci, alebo herci, 
ktorí majú hrať svoju úlohu. 
Takže o tomto tu aj dnes roz-
právame. Ja by som bola veľ-

mi nerada, keby Slovenská 
republika dnešným dňom v 
budúcnosti sme zaznamena-
li, že sa vydala cestou vlády 
hospodárskych klanov, ktoré 
sú tak jasné a viditeľné na vý-
chod od našich hraníc.“
Čo k tomu dodať? Azda len to, 
že hodnotovú orientáciu v minu-
losti i dnes a význam i silu slov 
zaznievajúcich z úst zaslúžilej 
umelkyne, ktorá v „nenávisti“ k 
bývalému režimu podpísala an-
tichartu, komentoval vo svojej 
knihe Zóna nadšenia, exposla-
nec NR SR Jozef Banáš, kto-
rý okrem iného napísal: „Bola 
najväčšia hviezda socialis-
tického filmu, nomenklatúr-
ny káder ÚV KSS, zaslúžilá 
umelkyňa s denným filmova-
cím honorárom ako mesačný 
plat robotníka, a narieka, ako 
trpela. Bola najlepšie platená 
Husákova herečka, hrala naj-
viac vo filmoch. Zaslúžilých 
umelcov schvaľoval Sekreta-
riát ÚV. A keď filmovali, zaro-
bili viac, než tí, čo neboli za-
slúžilí.

JOZEF BREHÁR

Hviezda socialistického filmu

S nenávisťou v srdci, pohŕdaním a priam odporom k členom vládnej 
koalície a zároveň žiť medzi nimi na parlamentnej pôde, to je naozaj 
vyčerpávajúce aj pre poslankyňu NR SR za SDKÚ-DS Magdu Vášáry-
ovú. Foto: MARTIN PeTReNKO

To, čo sa deje v slovenskom par-
lamente, už ani nehodno nazý-
vať vtipom, ľudový termín sran-
da je vhodnejší. Záchvaty odvo-
lávacieho delíria modrej pravice, 
ktorá sa v opozícii už na nič seri-
ózne ani konštruktívne nezmôže, 
sú prejavom nielen absolútnej 
politickej neschopnosti, ale pre-
dovšetkým slaboduchosti. Tento 
raz bol na programe minister Ha-
rabín, po ňom určite príde ďalší. 
Čo si vlastne tieto politické kre-
atúry myslia o sebe a tomto náro-
de? Že Slováci sú schopní aku-
rát tak žrať seno a nevedia po-
súdiť realitu? Právnický nedouk 
Lipšic, ktorý bezmála spôsobil 
totálny rozvrat slovenského súd-
nictva, ide posudzovať Harabína 
a kritizovať jeho odbornú i ľudskú 
úroveň? Keby to nebolo tak hlbo-
ko neseriózne, bolo by to do po-
puku. Ako bývalý minister spra-

vodlivosti, ktorý chce byť aj bu-
dúcim, nevie ani to, že aj minis-
trovu vinu či nevinu musí posú-
diť súd a nie nejaký Lipšic. Aká 
je teda odbornosť toho nejakého 
Lipšica? Výsledok modrej farizej-
skej politiky však úplne ladí s od-
vekými zákonmi stvorenia, teda, 
že každý žne to, čo zasial. Ká-
deháci (praví i nepraví) sú vďaka 
tomu už akosi mimo vážnu hru, 
dzurindovci sa strapňujú každým 
svojim vystúpením a krokom čo-
raz viac. To odvolávanie minis-
trov, ktoré pravidelne nastoľujú 
aj napriek tomu, že vopred vedia 
o svojom neúspechu, je vlast-
ne výsledkom ich jedinej politic-
kej línie totálnej a bezohľadnej 
reakčnosti nie voči koalícii, ale 
voči vlastnému národu, voči vlas-
tnému štátu, voči vlastným vo-
ličom. Škodiť, škodiť a ešte raz 
škodiť! Musia škodiť do úmoru, 

kým v tomto štáte neostane ka-
meň na kameni, pretože nemôžu 
vládnuť, nemôžu hrabať, nemô-
žu rozkrádať a likvidovať samot-
nú podstatu štátu! Nemôžu tento 
národ vohnať do totálnej chudo-
by, v ktorej by s ním mohli mani-
pulovať podľa ľubovôle. 
V podstate je im úplne jedno, či 
budú odvolávať Harabína, Fica 
alebo Maďariča. Odvolávanie je 
totiž to jediné, čo ako „konštruk-
tívna a seriózna“ opozícia ve-
dia. Cyklus ich mizerne tvorivých 
nápadov sa bude určite zrých-
ľovať a je možné, že celý ten-
to deštrukčný systém sa nako-
niec zauzlí tak, že začnú odvolá-
vať sami seba. Zo svojich straníc-
kych postov, z miestečiek v do-
zorných radách svojich firiem, 
možno sa odvolajú aj zo svojich 
gatí... 

MILAN GROFČÁK

Každý vtip raz zovšednie
Chcete si kúpiť varnú konvicu či sáčky do vysávača? Ja som to chcel 
v jednej neveľkej predajni firmy s potrebami pre domácnosť v Brati-
slave. Mladá predavačka ma slušne obslúžila, zaplatil som, ona po-
ďakovala a spýtala sa: „Aj vy podpíšete?“ Ja akože čo mám podpísať, 
hoci som videl, že nejaký hárok papiera si zo tri ženy prezerajú a aj 
podpisujú. Skrátka, v tomto obchodíku sa zbierajú podpisy pre pre-
zidentskú kandidátku I. Radičovú z SDKÚ, no najnovšie už nezávis-
lú. Má vraj jediná šancu konkurovať I. Gašparovičovi. „Nie, nepodpí-
šem“ - hovorím, „nie som vôbec fanúšikom tejto dámy, ktorá aj tak nič 
nevyhrá“. Pýtam sa však, či je to legálne, týmto spôsobom otravovať 
zákazníkov a vôbec, teraz, trištvrte roka pred voľbami robiť kampaň. 
Povolené je to totiž až 15 dní pred voľbami, teda na jar 2009. „Viete - 
hovorí skromne pani vedúca predajne - platy nie sú veľké, mám malé 
dieťa, každá korunka je dobrá“. Vravím, že uznávam, no práve ako na 
potvoru vchádza mladé dievča a v rukách má ďalšie hárky s podpismi 
pre Radičovú. „Koľko ste nazbierali“, vítam ju rýchlo otázkou. „Sto“, 
odpovedá, „ja som zbierala na námestí.“ „Aj vám za to zaplatili?“ „Áno, 
chcem si privyrobiť, som študentka.“ Neprezradili koľko, ale veď je 
známe, že každý kandidát môže minúť na propagáciu 4 milióny korún. 
Do debaty o tomto probléme sa zapojil aj jeden muž, ktorý ju uzavrel 
vetou: „Radičová nemá šancu, no keby ju predsa zvolili za prezident-
ku, ja by som radšej emigroval do Maďarska, na protest.“ Aspoň sme 
sa zasmiali, no ja som zistil, že sme nevideli ani zďaleka jediné agent-
ky Radičovej, podpisy sa zháňajú po viacerých obchodoch a nielen 
v Bratislave. Je to však legálne, morálne, fair play, zákonné? Aká sila 
by tomu mohla zabrániť? ŠTEFAN KOCÁK

ku konvici treba podpis

Socializmus s ľudskou tvárou, taká 
falošná naivita, ktovie, kto to vy-
myslel. Ktovie, kto vymyslel prí-
vlastok Pražská jar. Všetkým týmto 
prívlastkom odzvonili ruské tan-
ky, ktoré sa sem nahrnuli na údaj-
né pozvanie, nikto vlastne ani ne-
vie koho. A pritom bolo jasné, že 
v Čiernej nad Tisou sa rozhodlo o 
ich príchode. To už vtedy mal v ru-
kách Brežnev 

ODPOVEĎ NA LIST 
od amerického prezidenta Johnso-
na, že USA pri takejto akcii nepod-
niknú žiadne kroky, pretože si ctia 
Jaltské dohody a rozdelenie sve-
ta po druhej svetovej vojne. Možno 
celkom naivný pokus Dubčeka urobiť 
niečo s tým socializmom mal niečo do 
seba, ale všetko stroskotalo, keď sa 
do toho zamontovali pražské kruhy, 
ktoré jednoducho hnali celú situáciu 
na ostrie noža, aj keď vedeli, že Ru-
bikon neprekročia a ani prekročiť ne-
môžu. Dvetisíc slov a podobné čes-
ké „prejavy“ len naháňali vodu na mlyn 
Kremeľskej verchuške, ktorá to aj pat-
rične pri rokovaniach s Dubčekom a 
vedením KSČ využívala. Bola to hra na 

mačku a myš, pričom sa jasne vedelo, 
že mačka tú myš zožerie aj so srsťou.. 
CIA dúchala do tejto pahreby cez svo-
je kanály a 

VyTIPOVALA SI ĽUDÍ 
ešte zo zjazdu československých spi-
sovateľov v roku 1967, ktorý české 
„kruhy“ ovládli takpovediac skrz na-
skrz. A výdatne ich aj dotovali. Tak sa 
vlastne zrodili disidenti, vedelo sa, že 
sa takto zrodia a bol to jeden zo záme-
rov, aby ich bolo čo najviac a vtedy sa 
dalo búšiť do krajiny cez ľudské prá-
va, lebo disidenti sa činili, nakoniec 
nie zadarmo. Alexander Dubček sa 
tak ocitol v začarovanom kruhu, z 
ktorého sa potom už nedalo vyb-
ŕdnuť. KGB tak dôsledne monito-
rovala situáciu v Československu, 
že jednoducho nebolo kroku, činu, 
o ktorom by nevedela. Spravodaj-
ské služby mali vtedy v Českoslo-
vensku doslova boom. A Kremeľ 
vedel, že Československo bude mies-
tom, kde ukáže svoju silu, tak, že sa 
jej zľakne celý svet. Pentagon skúšal 
Kremeľ ako ďaleko pôjde, s vedomím, 
že Pentagon neprehrá, pretože včas 
cúvne. Naivní politici spievali o neutra-

lite, čo bolo tak nereálne ako pristátie 
človeka na Marse. Takzvaná Pražská 
jar bola len takým hókusom-pókusom 
o čosi, čo sa vtedy jednoducho neda-
lo urobiť. Tento hókus-pókus nemal 
oslabiť moc Sovietskeho zväzu ale 
skôr ju posilnil, lebo Sovieti a voj-
ská Varšavskej zmluvy sa predvied-
li v plnej paráde. Ale zároveň aj v 
plnej nahote.
Ako novinársky účastník týchto dni aj 
s dôsledkami si jednoducho nepripo-
mínam 

40. VÝROČIE VPÁDU 
vojsk Varšavskej zmluvy do Českoslo-
venska. Taký naivný nie som. Predsa 
len však je dôvod na oslavu. Vtedy 
sa totiž zrušila cenzúra, už sa ne-
muselo chodiť s obťahmi za cen-
zorom, ktorý na strany dával pe-
čiatky a tváril sa ako sám Pán Boh. 
Rok šesťdesiaty ôsmy oslavujem 
ako zrušenie cenzúry. To je jedi-
né, čo je dôvodom na oslavu. A 
na pripomenutie. Obete tohto vpá-
du musia mrzieť každého, ale naj-

mä tých, ktorí to svojimi činmi spô-
sobili. Boli to absolútne zbytočné 
obete. Tento hókus-pókus nemohol 
skončiť inak, čo dobre vedeli aj tí, kto-
rí aj napriek tomu prilievali benzín do 
ohňa... Ale mohlo to dopadnúť aj hor-
šie, čo snáď pochopil jedine Gustáv 
Husák, ktorý 

VEĽMI DOBRE VEDEL, 
čoho sú Sovieti schopní a hlavne ich 
KGB. Dobre vedel aj to, že vtedajší 
prezident Svoboda bol v ich službách 
ešte od vojny, a ten by sa im musel 
podriadiť. Možno by sme si mali spo-
menúť pri 40. výročí aj na G. Husáka. 
Svojou osobnosťou zachránil toho 
viac, než si vieme predstaviť. Sa-
mozrejme, pripomíname si aj Ale-
xandra Dubčeka, chcel toho viac  
ako sa dalo vtedy zvládnuť. Možno 
by bol aj niečo dosiahol, keby mu 
niekto nekládol polená pod nohy.
Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Čes-
koslovenska bol svojim spôsobom 
okupáciou, ale okupáciou teritória, 
ktoré bolo vo sfére ich vplyvu. Čiže 
nebola to dôsledná okupácia, ale len 
ochrana svojho teritória. Irak naprík-
lad nepatril do sfér vplyvu USA a pred-

sa tam vtrhli vojská. Zámienku, síce 
vymyslenú, si našli. Tak ako Sovie-
ti. Ale aj keby ju neboli mali, aj tak 
by prišli. Taká bola realita vtedaj-
ších rokov. Všetky rozprávky a čes-
ké báchorky sú v tomto prípade od 
veci. A odtrhnuté od reality. Život je 
plný paradoxov, raz v roku oslavujeme 
oslobodenie Červenou armádou a raz 
v roku si pripomíname okupáciu tou is-
tou armádou...
Stali sme sa krajinou paradoxov. 
Aj preto si pripomínam 40. výročie 
zrušenie cenzúry a nie príchod tan-
kov, ktoré tu boli „dočasne“ až do 
roku 1989. 

ODIŠLI, 
lebo sa začínala písať nová kapito-
la novodobých dejín a politiky. Aj 
politika je plná paradoxov. A aj vy-
myslených rozprávok, ktoré potom 
čas a relatívna pravda vyvrátia. Ale 
zrušenie cenzúry je faktom, ktorý 
sa v časoch normalizácie nahradil 
autocenzúrou a tá existuje dodnes 
a zrejme bude mať dlhší život ako 
cenzúra. Samozrejme aj na Slo-
vensku, veď my nie sme od maco-
chy, však?

ŠTyRIDSIATE VÝROČIE JARI, KTORÚ KTOSI NAZVAL PRAžSKÁ JAR - MALI By SME OSLAVOVAť LEN ZRUŠENIE CENZÚRy

sme krajinou veľkých paradoxov
DUŠAN KONČEK
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Dnes je každému zrejmé, že Gruzínsko nie 
je tak ďaleko, akoby sa zdalo. No ono nie je 
prítomné iba v správach. V kníhkupectvách 
leží od roku 2001 kniha Keby bol na zemi 
raj. Je to kniha o – Gruzínsku. Napísal ju Mi-
loš Krno, ktorý náhle zomrel v horúčavách 
leta 2007. Gruzínsko, dejiny a krása mul-
tietnického Kaukazu mu učarovali, spoznal 
Gruzínsko ešte ako mladý diplomat. Na zá-
ver života mu nedalo nevydať svedectvo o to 
väčšmi, že jeden z jeho synov šiel v jeho sto-
pách, pravda ako vysokohorský turista. Au-
tori knihu vystrojili viacjazyčným doslovom 
a súpisom literatúry, takže záujemca nájde 
dostatok zdrojov.
M. Krnovi zrejme po prvý raz učarovalo more, strá-
vil tam prvé rodinné dovolenky s rodinou Klusákov-
cov. Pomohol im k prelomeniu izolácie, keď bol 
ich otec (gen. L. Svoboda) v nemilosti a pracoval 
na JRD. Gruzínska Rača učarovala aj slovenské-
mu filmárovi Paľovi Gejdošovi, natočil celovečer-
ný film Rača láska moja. A kto vie, či sa povestná 
gruzínska pohostinnosť nepodpísala aj na drastic-
kom rozvoji režisérovej cukrovky. To sa vám dnes 
nemôže stať, nie preto, že by pohostinnosť upada-
la, ale skutočne dobré miestne Alexandroupouli z 
hrozna rovnakého mena priamo z Rače vás vyjde 
aj na dvadsať euro a viac (sedmička).
Spomienky na organizované masovky k moru 
do Picundy (do roku 1990 spiatočná letenka 
1600 korún, detská polovicu) možno pamät-
níkom pripomenú osobitosti sovietskeho po-
nímania turistiky, vyhlasovanie záverečnej o 
22.00 poklepávaním milicionárskeho obuš-
ku na vyleštenú čižmu a pre Slovákov prekva-
pujúce portréty Stalina za oknami vyleštených 
žigulíkoch plážových inžinierov. Pritom pano-
val hlboký brežnevizmus.
Vtedy, keď všetko bol „sojuz nerušimyj“ nebolo 
také zrejmé, že letisko Adler je naozaj v Rusku, 
kým rovno za ním sa začína Abcházsko a portréty 
Stalina za oknom auta majú iba Gruzínci.
Iba čitatelia Fazila Iskandera a jeho nezabudnu-
teľného Sandra z Čegemu (oblasť Očamčira v 
Abcházsku) mohli vedieť, že Kaukaz je plný svoj-
rázností a osobitostí. Práve tie dali vzniknúť origi-
nálnemu talentu jedného zo súhviezdia autorov, 
ktorých si obľúbila Európa. Dnes sa nikto nespy-
tuje Fazila Iskandera, Abcházca, Suchumčana s 
koreňmi Peržana, čo si myslí o konflikte. Pritom 
jeho moskovský telefón funguje a jeho knihy nie 
sú na Slovensku neznáme. To isté sa dá povedať 

o druhom Moskovčanovi Borisovi Akuninovi, kto-
rého knihy – na rozdiel od Iskandera – sú u nás 
prístupné z vydaní po roku 2000. Akunin je lite-
rárne meno moskovského Gruzínca Čchartišvili-
ho. Možno preto, lebo jeho názor na to, kto začal 
vojnu, je jasný.
Pre nás je neznáma Adine Abbas – Ogly. Suchum-
čanka takisto s perzskými koreňmi, autorka sve-
dectva o vyvražďovaní rozvetvenej abcházskej ro-
diny Nestora Lakobu, do ktorej patrila a ako jediná 
prežila beriovské väzenia a stalinské koncentráky. 
Podala svedectvo o procese organizovanom v su-
chumskom divadle a o tom, ako hlavu rodiny La-
koba osobne otrávil Beria. Dodajme, že dodnes 
je na vrchole rebríčka hodnôt cti na Kaukaze po-
msta. Krvná pomsta!
Napokon, nehovorí sa ani to, že jestvuje prof. 
Stanislav Lakoba, abcházsky historik. Pod 
názvom Abcházsko po dvoch impériách XX.-
XXI. st. napísal štúdiu o dejinách úsilia za ne-
závislosť, ako aj o vzájomných vzťahoch s 
Gruzínskom. Vyšla v roku 2004 v Acta Slavica 
Iaponica univerzity v Hokkaidó. Autor popisu-
je o.i. vypálenie suchumského abcházskeho 
štátneho archívu, národnej knižnice a múzea 
gruzínskymi jednotkami. 
Edward Lucas, britský autor roku 2008 vydanej 
knihy The New Cold War: How the Kremlin me-
naces both Russia and the West – Nová studená 
vojna, ako Kremeľ ohrozuje zároveň Rusko aj Zá-
pad, v nemeckom preklade: Der Kalte Krieg des 
Kreml (vydaný takisto v 2008), nazýva tieto jednot-
ky: „fanatickými nacionalistickými gardami“ a ich 
správanie v „abcházskom hlavnom meste Suchu-
mi“, charakterizuje takto: „urobili to, ako keby Ber-
lín jedným úderom stratil národnú knižnicu, národ-
né múzeum a federálny archív.“
Britskí kaukazológovia nazývajú tento čin „kultúr-
nym barbarstvom“, za príčinu vypálenia označujú 
fakt, že archív obsahoval všetky dokumenty o dlho-
ročnom stalinskom sociálnom inžinierstve - o ma-
sovom násilnom vysídľovaní abcházskeho obyva-
teľstva a sovietskom vládnom programe podpory 
presídľovania gruzínskeho obyvateľstva do upráz-
dnených oblastí, polí a domov. V období stalinizmu 
sa to dialo pod osobným dohľadom Beriu.
Prof. Lakoba popisuje, že o. i. zákaz používa-
nia abcházskeho jazyka (a zatvorenie abcház-
skych škôl) bol zrušený až po Stalinovej a ná-
sledne Beriovej smrti po roku 1953.
Edward Lucas, ktorý štyri roky (1998 – 2002) vie-
dol moskovské byro týždenníka The Economist 

a pracoval aj pre BBC píše: „po rozpade komu-
nistického systému stál (gruzínsky národný vod-
ca prezident Gamsachurdia) podporovaný fana-
tickými a nacionalistickými milíciami pred takmer 
neriešiteľnou úlohou vládnuť (Gruzínsku), krajine, 
ktorá nemala nijaké pevné hranice a nijakú štát-
nu tradíciu. Namiesto toho, aby sa venoval kľúčo-
vým veciam stability, ako napríklad Estónci, začal 
viesť občianske vojny proti obom najväčším etnic-
kým menšinám, proti Osetom a Abcházcom. Tí sa 
v sovietskych časoch tešili určitej autonómii 
a nemohli sa zmieriť s myšlienkou na gruzín-
sku nezávislosť najmä preto, lebo sa opiera-
la na excentrický Gamsachurdiov (gruzínsky) 
„etnonacionalizmus“. 
(Gardy, ktoré vtrhli ešte pred rozpadom ZSSR do 
Južného Osetska sa skladali zväčša z prepuste-
ných kriminálnikov a členov neskoršie doma a v 
zahraničí povestných „rodín“. Moskva, ako hovo-
ria obe strany bola vtedy pasívna, nemiešala sa do 
tohto kaukazského konfliktu. Iné to bolo v Abcház-
sku, ale aj tam jadro gárd tvorili prepustení krimi-
nálnici. Poslal ich už prezident Ševarnadze presne 
v ten deň, keď tamojší parlament schvaľoval do-
kument o vytvorení spoločnej federácie s Gruzín-
cami.)
V pomeroch tzv. „reutersžurnalizmu, čo je 
nový termín západnej mediálnej komunikácie 
označujúci zjednodušené, bezduché prebe-
ranie a „tvorbu“ spravodajstva z najrozličnej-
ších zdrojov, sa prakticky nepretržite hovorí 
o abcházskych separatistoch či separatizme. 
Nikde niet zmienky o názoroch nevládnych 
organizácií. Z publikácií University of Califor-
nia možno zistiť, že také v Abcházsku jestvu-
jú. Podobné svedectvo poskytuje aj nemecká 
Nadácia Heinricha Böhla. 
Jednou z nevládok je Stredisko pre humanitárne 
programy v Suchumi. Vedie ho Arda Inal-Ipa, dcé-
ra autora významnej publikácie o dejinách národa 
a jeho vklade do spoločných gruzínsko-abcház-
skych dejín. Má názov Abcházci a vyšla v Tbilisi v 
roku 1965. 
Podobný názov, ale v angličtine – Abcházci – 
má kniha profesora a vedúceho katedry kaukaz-
ských jazykov Londýnskej univerzity G. Hewitta. 
Uvádza to zoznam literatúry Krnovej knihy. 
Prof. Hewitt pripomína vklad Abcházcov do 
spoločného gruzínsko-abcházskeho cárstva 
ako aj dejiny kresťanstva v Abcházsku v jeho 
prvých dvoch diecézach v Picunde a Anako-
pii a v kresťanských chrámoch, postavených 

na rozhraní 9. a 10. storočia a neskoršie. Ho-
vorí o tisícročných dejinách národa. G. He-
witt hovorí aj o násilnom včlenení Abcházska do 
Gruzínskej socialistickej republiky v období stali-
nizmu a vôbec o zložitostiach dejín malých kau-
kazských národov a príchode Rusov na pobrežie 
Čierneho mora po porážke severokaukazských 
kmeňov na Krasnoj Poľane v roku 1852. Kras-
naja Poľana, kde budú ZOH 2014 je pre starých 
Abcházcov stále ich územie. Územie, ktoré im za-
brali Rusi a oni už nemajú možnosť dostať ho na-
späť. Nedávne dejiny im priniesli nové problémy. 
Podľa Hewittových tvrdení v krvavých bojoch voj-
ny s Gruzíncami v roku 1992/93 stratili Abcházci 
4 % obyvateľstva. Nehovoriac o drastických ná-
sledkoch a etnických čistkách pre gruzínske oby-
vateľstvo, ktoré vtedy tvorilo takmer 45% obyva-
teľstva Abcházska, kým Abcházci necelých 18%. 
Azda jediným slovenským novinárskym svedkom 
vtedajšej vojny je dnes šéf Sme Alexej Fulmek, 
vtedy mladý reportér krstený ohňom malej nezro-
zumiteľnej vojny, o ktorej nikto nepredpokladal, 
že sa o poldruha desaťročia stane veľkým európ-
skym problémom.
Na Kaukaze je okolo 40 jazykov, z nich najstarší 
a jediný, ktorý má zachovanú písomnosť, je od 4. 
storočia gruzínsky jazyk a abeceda. Abcházština 
sa konštituovala pred vyše storočím. Jej abeceda 
prechádzala viacerými zmenami, v období staliniz-
mu používala gruzínsku abecedu. Medzi kritikmi 
gruzínskej politiky je zaužívaný termín „malé impé-
rium“, tak nazval multietnické Gruzínsko jeden z 
najvýznamnejších disidentov a odporcov veľkého 
sovietskeho impéria Andrej Sacharov.
Pani Arda Inal – Ipa pracovala v Suchumi v ab-
cházskom občianskom programe na podporu 
mierového dialógu medzi Abcházcami a Gru-
zíncami. Cieľom bolo budovanie nielen vzá-
jomného porozumenia, ale aj demokratický 
rozvoj a občiansky vplyv na verejné a politické 
záležitosti v Abcházsku. Snaha o porozume-
nie, o dialóg, trval roky - začal sa v roku 1997. 
Teda len päť rokov po tom, čo sa skončila kr-
vavá vojna medzi Abcházcami a Gruzíncami. 
Avšak, keď počuť streľbu samopalov, občian-
ske organizácie na Kaukaze zrejme buď ml-
čia alebo sú umlčiavané. Daj Boh, že nie uml-
čané. Napokon pripomeňme, že aj v Suchumi 
vyšla kniha o krásach a udalostiach Abcház-
ska. Autor je starý pán, vedec a Krnov roves-
ník. Kniha má názov: PEKLO V RAJI.

DUŠAN D. KERNÝ

Kresba: Andrej Mišanek

Od návštevy premiéra R. Fica v Líbyi pretiek-
lo Dunajom veľmi veľa vody. Napriek tomu si 
mnohí z nás pamätajú, ako pred jeho cestou 
do tejto severoafrickej republiky všetky pra-
vicové médiá posielali na jeho hlavu hromy 
– blesky. Ako si to ústavný predstaviteľ de-
mokratického štátu dovoľuje navštíviť takú-
to teroristickú krajinu a stretnúť sa s jej pre-
zidentom – diktátorom Muamarom Kaddáfím, 
spojencom Bin Ladina, afgánskeho Talibanu, 
palestínskeho Hammasu a bohvie koho ešte. 
Naši novinári sa už ospravedlňovali celému 
západnému svetu 

ZA POLITICKÚ NEGRAMOTNOSť 
nášho predsedu vlády, za jeho komunistické 
zmýšľanie a kryptoboľševické kroky.
Nuž, našťastie premiér na hlasy týchto tzv. polito-
lógov mienkotvorných denníkov a časopisov i sú-
kromných televízií veľa nedal. Jednoducho do Lí-
bye odletel, s Kaddáfím sa stretol, prejednal s ním 
to, čo považovať za potrebné. Prečo to ale spomí-
name teraz a v akej súvislosti, keď odvtedy prešlo 
naozaj nemálo času? Lebo naše médiá nemohli 
nezaregistrovať informáciu o ceste šéfky americ-
kej diplomacie Condoleezzy Riceovej do Líbye a 
jej tamojšom stretnutí s hlavou štátu. USA už dáv-
nejšie, konkrétne po svojej invázii do Iraku v roku 
2003, zaradili Líbyu medzi tzv. slušnejšie krajiny. 
Stalo sa tak po oficiálnom oznámení Tripolisu, že 
sa vzdáva programu rozvoja a rozširovania zbraní 
hromadného ničenia a priznal zodpovednosť za te-
roristický útok na americké lietadlo, ktoré po výbu-
chu spadlo v Škótsku. Podobne mala Líbya prsty 
aj v atentáte na diskotéku v Berlíne, ktorú tak radi 
navštevovali americkí vojaci, dislokovaní v SRN. 
Takým posledným krokom, ktorý privítal takmer 
celý svet, bolo prepustenie bulharských sestričiek 
a palestínskeho lekára odsúdených na smrť, pre-

tože vraj vedome nakazili vírom HIV líbyjské deti, z 
ktorých väčšina neskôr na AIDS aj zomrela...
Silná Amerika po rokoch bojkotu a po jednom 
leteckom útoku na objekty v Tripolise podala 
Líbyi ruku. Obe krajiny 

AKOBy ZABUDLI, ČO VŠETKO ZLé 
bolo medzi nimi. Nečudo, Líbya má veľké ne-
rastné bohatstvo, vrátane ropy a na druhej 
strane politická a ekonomická izolácia tejto 
krajine nepriniesla nič také, na čo by mohla v 
dobrom spomínať. Naopak...
V tejto súvislosti musíme oceniť práve predvída-
vosť nášho premiéra. Určite mal dobrú intuíciu, 
ale predovšetkým politickú predvídavosť. Jedno-
ducho vedel, že po ňom do Líbye prídu ďalší, v 
prvom rade významní politici západnej Európy. 
Napríklad francúzsky prezident N. Sarkozy. Ani 
on sa nikdy netajil, že s Líbyou chce mať tie naj-
lepšie vzťahy.Čo k tomu dodať? Naši tzv. poli-
tológovia a komentátori z „mienkotvorných“ 
médií už teraz veľmi dobre vedia, že útočiť na 
predsedu vlády SR kvôli tomu, že chce s Tri-
polisom udržiavať slušné diplomatické vzťa-
hy, je dnes už veľmi smiešne (ale smiešne 
to už bolo aj vtedy, kedy sa R. Fico do Líbye 
iba chystal) a tak ako keby Líbya pre nich 
prestala existovať. Okrem toho, komu by sa 
chcelo pripomínať, ako sa v súvislosti s tou-
to cestou R. Fica sami zosmiešnili? Pred-
tým denno-denne veľakrát skloňovali vo všet-
kých pádoch Líbyu a jej prezidenta, ako aj 
meno nášho premiéra a teraz akoby to všet-
ko ani neexistovalo. Pritom takýchto prípa-
dov, aký sme teraz spomenuli, sa rozhodne 
nájde viac.
Jednoznačne môžeme povedať, že R. Fico svo-
jou návštevou Líbye nič nestratil. Naopak, zís-
kal... JÁN SLIAČAN

Vojna – večná učiteľka zemepisu a dejín

Po ROBERTOVI FICOVI v Tripolise aj CONDOLEEZZA RICEOVÁ

Nič nestratil, len získal...

Kým my sa škvaríme naplno v domácej politickej 
omáčke a ešte k tomu v podaní „našich“ médií 
a novopečených miništrantov liberálneho kapita-
lizmu, svet je inde. V Nemecku, od ktorého závisí 
„naša“ ekonomika prinajmenšom tak ako „naša“ 
politika od Bruselu a Washingtonu, sa dejú veci, 
ktoré si nevšímame a zrejme naschvál ignoruje-
me. Európou sa valí vlna škandálov, cunami prob-
lémov so zneužívaním dát a databáz klientov. Ob-
javujú sa rafinované siete, veľké podniky neochraňujú 
dáta miliónov občanov a tie sa potom najrozličnejším 
spôsobom zneužívajú a vedú k manipulácii. Švindľom 
sa dostávajú firmy a firmičky k databáze a prekvape-
ní Nemci zrazu zistia, že tu päťdesiatku tu stovku euro 
odpísali z ich bankového účtu a ani si nevedia za nič 
na svete pripomenúť na čo to. Keďže sú však dôsled-
ní, preveria si všetky výpisy – a idú po veci. Najnov-
ší škandál, ktorý je práve pred súdom, sa týka zneuži-
tia bankových dát šiestich (!!!) miliónov nemeckých 

občanov. Pritom ešte neutíchol škandál okolo veľkej 
nemeckej telekomunikačnej spoločnosti, ktorej dcé-
ry pôsobia aj na Slovensku a ktorá nezákonne odpo-
čúvala svojich pracovníkov a novinárov. Predtým sa 
zasa vedenie svetoznámeho koncernu, ktorý pô-
sobí aj vo východnej a strednej Európe dostalo 
pred súd za úplatky. Hoci tieto firmy presahujú 
aj na Slovensko, ani raz sa nepoložila vedeniu 
slovenských dcérskych spoločností otázka, či sa 
podobné praktiky nemôžu prejaviť aj v ich praxi. 
Ani jeden investigatívec ich nepriprel, ani jeden 
komentátor nerozmiešal otázkami ako vlastne 
chránia svojich klientov, aby sa podobný nele-
gálny obchod s dátami neudial aj na Slovensku, 
aby nebol postihnutý náš občan. Slovenské pore-
kadlo hovorí, že nie je všetko zlato čo sa blyští. Tak je 
to aj s praktikami tej podoby kapitalistického finanč-
ného podnikania, ktoré sa dostalo k nám v lesklom 
obale.  DOMINIK WEIZMANN

stínanie hláv za obchodovanie
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slabé nádeje
Naše futbalové mužstvá, vrátane re-
prezentačného, nie a nie dosiahnuť 
poriadny výsledok so súcejším muž-
stvom. Potvrdilo to aj 1. kolo Pohá-
ra UEFA. Artmedia priniesla debakel 
0:4 z Bragy, keď ju tamojšie neveľ-
ké mužstvo prevýšilo vo všetkých 
činnostiach. A opäť sa našiel jeden 
hráč, ZeMeyong z Kamerunu, kto-
rý dal Kamenárovi tri góly! Okrem 
hanby pre Slovensko je tu aj istota, 
že po vypadnutí z Ligy majstrov je 
Petržalka vonku aj z Pohára UEFA. 
Ani Žilina sa nemá čím chváliť. Ako-
tak odohrala proti Levski Sofia jeden 
polčas a potom sa zrútila. Pri výsled-
ku 1:1 dala gól iba z jedenástky (Vla-
davič), no potom chaoticky dohrá-
vala už bez vylúčeného Ježa, ktorý, 
rovnako ako Vladavič, nebude môcť 
v odvete hrať. Preto má Žilina tiež mi-
zivú nádej na prípadný postup. 

Naše ženy na ME
Reč je o basketbalovom družstve 
slovenských žien. Prebojovali sa na 
budúcoročný európsky šampionát. 
O to prekvapujúcejšie, že v ostat-
ných dvoch rokoch na ňom chýbali. 
Teraz vravia, že veľkú zásluhu má na 
tom trénerka. Je to Američanka Po-
key Chatmanová, ktorá priniesla nie-
len náročnosť, ale aj viaceré novinky 
do tréningov i zápasov. Dokázala na-
hradiť polovicu zraneného a choré-
ho družstva, vliala silu novým adep-
tkám, naordinovala modernú hru. 
Vedenie zväzu tvrdí, že Pokey splnila 
aj s asistentkou Christie Sidesovou, 
tiež Američankou, svoju úlohu na 
300 percent. Napriek tomu, že boli 
na Slovensku iba tri mesiace. Pred 
európskym šampionátom 2009 prí-
du opäť. Stali sa príkladom aj pre os-
tatné športové odvetvia. Noviniek a 
prvotriednych odborníkov zvonku sa 
netreba báť. 

Paralympici - 6 medailí
Už sa skončili aj XIII. paralympij-
ské hry v Pekingu. Priniesli nadše-
né ohlasy, rovnako, ako normálne 
hry. Vraj nikto už nemôže Peking v 
organizácii prekonať. Správali sa ku 
všetkým skvele, pripravili všetko na 
výbornú. Vedeli ako na to, veď majú 
podľa štatistík 83 miliónov postihnu-
tých. Aj pre ich radosť získali 211 
paralympijských medailí!! Veľká Bri-
tánia 102, USA 99, Ukrajina 74... 
Naši v Číne získali šesť medailí (2-3-
1) a to je najslabší výsledok zo všet-
kých doterajších účastí. V pláne mali 
priniesť desať kovov, no to sa nepo-
darilo. Slabé boli výsledky v atletike 
a v plávaní, najlepšie sa držali stolní 
tenisti, ktorí majú štyri medaily. Slo-
vensko skončilo v poradí národov v 
štvrtej desiatke na 39. mieste. Me-
daily zobralo 69 štátov zo 147. Vie-
me však, že nešlo v prvom rade o 
ne. Tieto POH majú oveľa ušľachti-
lejšie ciele. 

u nás bez najlepších?
Agentúra SITA priniesla správu, že 
ZOH 2010 vo Vancouveri môžu 
byť na istý čas posledným medzi-
národným podujatím na ktorom 
sa predstavia najlepší hokejisti z 
NHL. Mohli by to zapríčiniť vysoké 
poplatky za poistky hráčov NHL. 
Keby sa tak stalo, hrozí aj nebez-
pečenstvo, že by títo hráči neštar-
tovali ani na MS a iných medziná-
rodných turnajoch. Poistky na OH 
platí IIHF a MOV, na MS zväzy a 
IIHF. Vysoké poplatky za poistky 
môžu teda zapríčiniť, že medziná-
rodné turnaje budú bez najlepších 
hráčov. Keby sa tak stalo už po 
Vancouveri, ohrozilo by to aj hoke-
jové MS 2011, ktoré majú byť na 
Slovensku. Aké by to boli majstrov-
stvá, ako by na zníženú úroveň za-
reagovali sponzori a televízne spo-
ločnosti? Ako diváci? Museli by sa 
prispôsobiť aj ceny vstupeniek. 
Klesla by úroveň celých MS.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ

o Z V e n y

Mali sme prvé kvalifikačné body a 
s nádejou cestovali do Mariboru 
aspoň po bod. Cieľ to bol skrom-
ný, pretože vždy treba ísť po víťaz-
stvo, nech by bol človek, akýkoľ-
vek realista, ale ani to sa nesplnilo. 
Opäť nás položil na lopatky jeden 
hráč - Novakovič dvoma gólmi, na 
ktoré až pred koncom odpovedal 
Jakubko a bolo 1:2 (0:1). Teda 
opäť pokračovanie série predchá-
dzajúcich prehier. Kvalifikačné 
body uleteli a tie už nikto nemôže 
vrátiť. Tu totiž platí pre tých, ktorí 
chcú niečo dokázať, že doma tre-
ba všetko vyhrať a zvonka priviezť 
ďalšiu kôpku bodov. Proti Slovin-
sku to bolo možné. 
Nasledovať budú ešte v tom-
to roku ďalšie dva kvalifikač-
né zápasy, 11. októbra v San 
Maríne a 15. októbra doma s 
Poľskom. Prvý zápas musí byť 
rozcvičkou, druhý skutočným 
meraním síl s jasnou úlohou 
vyhrať! Bude to však možné, 
keď vlastne po Kocianovi os-
talo všetko pri starom? Káder 
najlepších vybral už on a hlá-
sal, že mužstvo má perspektí-
vu. Zatiaľ ju iba ukazuje a ne-
pretavuje do jasne lepšej hry 
a do víťazstiev. V. Weiss z rôz-
nych príčin ešte nevybral sta-
bilnú zostavu ani jasný štýl 
hry. V troch zápasoch sa jed-
no i druhé menilo, a niekto-
rí hráči museli aj v jednom zá-
pase hrať na troch postoch! 
Stále sa nepodarilo dosiahnuť 
v mužstve vyššiu efektivitu a 
strieľať viac gólov. Iba raz sa 
podarilo dať prvý gól a ten zá-
pas sme vyhrali, v ostatných to 
bolo naopak. 

Nedá sa povedať, že máme su-
perbrankára, Senecký patrí iba 
medzi slušný priemer. V obrane 
sa prakticky nestriedalo, štvori-
ca Pekarík, Škrtel, M. Petráš, J. 
Ďurica je zatiaľ stabilná, ale zďa-
leka nie celkom istá a zohraná. 
Pekarík je ešte málo skúsený a 
o pravom mieste Ďuricu i Petrá-
ša možno diskutovať. Stred obra-
ny pracuje málo pre ofenzívu, nie 
je celkom zohraný a Škrtel i Pet-
ráš urobia v zápasoch dosť chýb. 
V talóne máme ešte M. Čecha a 
Zabavníka. Záloha je problema-
tickejšia. Kozák i Štrba z domá-
cej ligy sú pomerne pomalí diri-
genti. Keď sa iskrí nestíhajú, aj 
keď majú inak predností dosť. 
Stále sa hľadajú krajní záložníci, 
z ktorých ešte ani jeden neuká-
zal, že je ten pravý v obrane i úto-
ku, ktorý by bol falošným krídlom 
a úspešným zakončovateľom. 
Mužstvo zrejme nehrá takým sys-
témom, aby sa mohlo ukázať. Či 
už ide o Hološku, Šventu, Sapa-
ru, Hamšíka, Zabavníka, nebodaj 
Karhana. A máme ešte aj Šestá-
ka a Mintála. Treba im hľadať ich 
miesto, špeciálne čo vedia hrať. 
Nemáme totiž všestranných hrá-
čov, ktorí ovládajú perfektne tri 
posty. Treba konečne stabilitu 
skĺbenú s rozostavením a so štý-
lom takmer bez ohľadu na sú-
pera, chceli by sme vidieť našu 
dobrú hru, ktorú by mali a moh-
li ukázať profesionáli už z pomer-
ne dobrých klubov. A záložníci 
aby mali povinnosť aj zakončovať 
útoky, ba rozhodovať aj zápasy, 
najmä keď mužstvo často hráva 
na jediného vysunutého útoční-
ka. To je málo a ani nemáme ta-

kého muža, ktorý by to vedel a 
na hrote niečo dokázal. Dobrí 
strelci nám už chýbajú veľmi 
dlho. Vittekova streľba, ba ani 
hra, už dlhšie nezodpovedajú 
chválam od trénera i noviná-
rov, z dobrých pozícií sústavne 
prestreľuje. Súčasne je Jakub-
ko jasne lepší, bojovnejší, viac 
nabehá, pripraví šance i sám 
zakončuje, využíva svoju silu a 
postavu. Hološko je teraz z for-
my a takto takmer nepoužiteľný. 
Šebo a Šesták, so Šventom naši 
najrýchlejší hráči hrávajú málo, a 
hoci ešte túto vlastnosť nedokážu 
naplno využívať, isté je, že rých-
losť je potrebná a teraz sa nosí. Z 
našich postrehov vyplýva, že hrá-
či by mali hrávať na tých postoch, 
na akých hrávajú v kluboch, tam 
ich odborníci najlepšie poznajú. 
A podľa toho upraviť aj rozostave-
nie a systém hry, nemeniť zosta-
vu ani jednotlivé posty. Hráči mu-
sia mať istotu a ostatní vedieť, že 
sú zatiaľ náhradníci, čo sa môže 
zmeniť s novou formou v klube a 
následne v reprezentácii.
Naši najlepší to nemajú ľah-
ké. Reprezentácia nemá na 
Slovensku živnú pôdu, stratila 
dôveru vinou diania v našom 
futbale, neúspechov na medzi-
národnom poli, ale aj výkonov 
na ihrisku, ktoré nie sú stále 
adekvátne postaveniu hráčov 
v európskych kluboch. Diváci 
neveria rýchlokvaseným mili-
onárom a žiadajú adekvátnu 
hru i úspechy. Prejavuje sa aj 
slovenská závisť. Alebo, že by 
skutočne nebolo na vstupenky 
pri súčasných cenách dosť pe-
ňazí? 
Predstavte si, že v prvý hrací 
kvalifikačný deň bola na brati-
slavskom štadióne najmenšia 
návšteva zo všetkých zápasov 
aké sa kde hrali, spolu 5445! 
To je pre Slovensko hanba, 
veď len nedávno sme si na-
vrávali, že sme futbalový štát. 
Už ani zďaleka nie! Veľa treba 
teraz robiť pre futbal, aby pl-
nil poslanie, osobitne pre re-
prezentáciu. Aj ona musí však 
prispieť, najbližšie vyhrať v 
Bratislave s Poľskom. 

So Severným Írskom doma 2:1(0:0), so Slovinskom vonku 1:2 (1:0)

Jedna výnimka a opäť prehra
Vráťme sa ešte k nášmu futbalovému reprezentačnému muž-
stvu, ktoré len nedávno začalo  jesenný program a kvalifi-
káciu na MS 2010 pod vedením nového trénera. Hľadajme 
odpoveď na otázku: Čo sa vlastne v novej etape po katastro-
fálnom období pod vedením Jána Kociana zmenilo? Globál-
na odpoveď by mohla znieť: nezmenilo sa takmer nič. Slo-
vensko prehralo prípravný zápas doma  s Gréckom 0:2, keď 
nás v závere prekonal jediný hráč – Gekas. Prvý zápas pod 
vedením Vladimíra Weissa, ktorý si aj sám priznal, že pri pr-
vom kroku urobil niekoľko začiatočníckych chýb. Druhý krok 
bol už o niečo lepší, zrodilo sa víťazstvo nad Severným Ír-
skom 2:1 (0:0), tak, ako to má byť doma (proti nie najsilnej-
šiemu súperovi).

Futbalová liga majstrov láka
Prvým kolom začal sa už 54. ročník Ligy majstrov. Najsledovanejšia a 
klubom i hráčom najštedrejšie platená. Najmä preto, že má najväčšie 
návštevy a v televíziách najväčšiu sledovanosť. Diváci si ju teda platia. 
Zo slovenských mužstiev sa medzi 32 najlepších zatiaľ prebojovali iba 
1. FC Košice a Artmedia Petržalka. Košice v roku 1997 nezískali v sku-
pine ani bod, Petržalka v roku 2006 hrala o postup do osemfinále. Mi-
nuloročný majster Manchester United získal vlani za víťazstvo 43 milió-
nov eur. Do osemfinále postúpia prvé dva kluby z každej štvorčlennej 
skupiny, tretích v tabuľke zaradia ešte do 3. kola Pohára UEFA, štvr-
tí vypadnú. V druhej časti ligy sa už hrá k.o. systémom podľa žrebu na 
dva zápasy, doma a vonku. V prvých kolách bolo ťažko očakávať väč-
šie prekvapenia, každá skupina má svojich favoritov. Z nich prvé zápasy 
prekvapili talianskeho majstra AS Rím, ktorý doma prehral s rumunským 
CFR Kluž 1:2. Cyperská Famagusta zase remizovala v Brémach s Wer-
derom 0:0. Nečakalo sa ani, že Manchester nedá ani gól španielskému 
Villarealu (0:0) a rovnako Celtic Glasgow dánskemu Aalborgu. Výsledky 
boli neobyčajne tesné a za nečakanú možno považovať aj remízu Dyna-
ma Kyjev s Arsenalom 1:1 a Olympique Lyon s Fiorentinou 2:2. Najvyš-
šie víťazstvo dosiahla Chelsea Londýn nad Girondens Bordeaux 4:0.

Ako sme už písali, v ruskom klubovom hokeji, a tým aj eu-
rópskom, sa začalo nové obdobie. V Kontinentálnej ho-
kejovej lige (KHL) sa už hrá. Nebolo ani veľmi čo vy-
mýšľať, Rusi všetko odkopírovali z Kanady a Ameriky, kde 
sú už v NHL dávno vyškolení odborníci i obchodníci, aj 
preskúšaný systém súťaže. Pravdaže, keď tak chceli Rusi 
hrať, museli mať k tomu v prvom rade peniaze. Tie uvoľnil 
pre veľkú ligu A. Medvedev, podpredseda firmy Gazprom 
a zároveň jej viceprezident. Za skvalitnenie dovtedajšej 
ligy sa vyslovil aj vtedajší prezident Ruska a teraz predse-
da vlády Vladimír Putin. Plyn začal zrazu tiecť aj do hoke-
ja, spolu s peniazmi. Pri zrode boli aj vedúce osobnosti z 
NHL, ako tréner S. Bowmann i funkcionár B. Govdenov. 
Poradili Rusom a tí si všetko prispôsobili k svojim pod-
mienkam. Neboli totiž spokojní s prácou Ruskej hokejovej 
federácie a rozhodli sa súťaž skvalitniť a zatraktívniť.
Predsedom federácie bol aj u nás dobre známy V. Treťjak 
a ten bol posledný, kto ustúpil a dovolil začať KHL. Chcel 
totiž všetko riadiť, ako v minulosti. Prehral. Ruble a do-
láre starý systém zničili. Viceprezident Gazpromu sa stal 
takmer automaticky členom Výkonného výboru Medziná-
rodnej hokejovej federácie a bude mať v nej vážne slo-
vo. Nová ruská liga má zatiaľ 24 účastníkov. Štyri divízie 
po šiestich členoch sú pomenované podľa veľkých hoke-
jových postáv Ruska: divízia Anatolija Tarasovova, Vsevo-
loda Bobrova, Arkadija Černyšova a Valerija Charlamova. 
Mužstvá z rovnakej divízie budú hrať spolu štyrikrát, so sú-
permi z iných divízií dvakrát. Do play off postúpia víťazi di-
vízií a dvanásť najlepších mužstiev podľa bodového zisku. 
V  závere sa bude hrať o Gagarinov pohár.  
Kto sa chce pohrať, môže si sadnúť k atlasu a hľadať jed-

notlivé mestá v ktorých sa bude hrať. Prvá skupina: Mag-
nitogorsk, Čeljabinsk, Balašicha (v moskovskej oblas-
ti), Petrohrad, CSKA Moskva, Voskresensk. Druhá: 
Ufa, Minsk, Novokuzneck, Čerepovec, Mytišči (Mosk. 
oblasť), Spartak Moskva. Tretia: Kazaň, Astana, Nov-
gorod, Čechov, Nižnekamsk, Dynamo Moskva. Štvr-
tá: Omsk, Riga, Chabarovsk, Novosibirsk, Togliatti, 
Jaroslavľ. Hráči si zacestujú viac ako v Amerike a Kana-
de. Napr. z Rigy do Chabarovska je šesť a pol tisíca kilo-
metrov! Zaujímavosťou  je, že zatiaľ je v tejto lige tridsať 
hokejistov z NHL a ešte zaujímavejšie, že medzi nimi je 16 
Slovákov. V Tarasovovej divízii nikto. V Bobrovovej I. Ba-
ranka, B. Radivojevič, Š. Ružička v Metalurgu Novokuz-
neck a R. Kapuš, R. Staňa a L. Nagy v Sevastale Čere-
povec. V Černyševovej B. Mezey, J. Stümpel, G. Špilár v 
Astane, P. Podhradský v Nižnom Novgorode a T. Starosta 
v Nižnekamsku. V Charlamovovej M. Hossa a R. Petrovic-
ký spolu s trénerom J. Šuplerom v Dyname Riga, I. Čier-
nik a R. Pavlikovský v Novosibirsku. Veru, aj na Sibíri sa 
bude hrať prvotriedny hokej. Jednotlivé kluby majú urče-
né platové stropy, platy hráčov sa zatiaľ nebudú uvádzať. 
Uvidíme, ako sa bude ruskej lige dariť, či sa zvýši návštev-
nosť a či prídu do nej aj ďalší kvalitní hráči, predovšet-
kým z NHL. Celkom isto je to pre hokej veľká zme-
na, ktorá môže ovplyvniť aj turnaje akými sú MS, OH 
či olympiády. Zatiaľ čo za Oceánom súťaž NHL čaka 
na štart, v Rusku sa už hrá a mužstvá majú za sebou 
až osem kôl. 
Ako sa novinka ujme, to ešte ukáže čas. Iba pripomína-
me, že najväčšia hviezda ligy, Jaromír Jágr z Česka hrá 
za Avangard Omsk.

Nový objav vo formule
Nemec opäť vyhral veľkú cenu F1. Navyše v talianskej Monze a na Fer-
rari. Volá sa Sebastian Vettel a stal sa dokonca najmladším víťazom pre-
tekov F1 (21 rokov a 74 dní). Hneď ho nazvali novou hviezdou a „ma-
lým Schumim“ podľa slávneho M. Schumachera, hoci v tento deň (14.9.) 
tímu ToroRosso všetko vychádzalo. Štartoval z prvého miesta, pršalo, 
auto bezchybne fungovalo, taktika bola skvelá, mechanici nasadili správ-
ne pneumatiky. Bude také priaznivé postavenie hviezd aj v budúcnosti? 
Isté však je, že Sebastian je veľký talent. Prvý motocykel dostal od otca už 
ako tri a pol ročný a sedemročný už štartoval na pretekoch. Svoj stan mal 
na trati v Kerpene, ktorá patrila otcovi M. a R. Schumacherovcov. Všet-
kých troch objavil Gerhard Noack a ten ich aj v trojici dostal do efjednotky. 
Šestnásťročný S. Vettel sa stal roku 2004 nemeckým majstrom formuly 
BMW a vyhral 8 pretekov z desiatich! Roku 2006 už jazdil v F3 a bol cel-
kovo druhý. V júli 2007 debutoval v F1-ke v Indianopolise. Je to teda sku-
točne nová hviezda? Čas všetko ukáže.

Veľkí hriešnici v športe
Slovensko má zase jednu športovú blamáž. V dopingovej afére sa ob-
javili dve mená dráhových cyklistov, Jaroslava Jeřábka a Mateja Sli-
vovského. Obaja sa zámerne vyhýbali domácej dopingovej kontrole, 
čo sa rovná situácii, ako by boli doping brali. Samozrejme, obaja sa 
vyhovárajú, ako všetci previnilci pred nimi na celom svete. Vymýšľa-
jú si rôzne výhovorky, akože keď mali prísť po dohode na odber, oba-
ja sa zrazili a skončili v nemocnici. Jeřábek, mimochodom už tretí raz 
prichytený, prebral dokonca zakázané látky na colnici a teraz vraví, 
že boli určené pre chorého otca, ktorý medzičasom zomrel. Zhodou 
okolností, hneď sa obaja vzdali aktívnej činnosti, nie sú členmi cyklis-
tického oddielu, mysleli, že takto to bude v poriadku. Jeřábkovi hrozí 
trest doživotia, Slivovskému dva roky a dopingoví komisári majú aj tak 
právo ich vyskúšať. Budú mať ešte možnosť obhajovať sa. Začiatkom 
októbra vynesie cyklistický zväz verdikt. V podozrení sú aj ďalší dvaja 
cyklisti, J. Žabka a M. Liška. Tiež budú vypovedať... 

V Rusku sa už hrá na ľade KHl

Americký cyklista Lance Arms-
trong, narodený 18. septembra 
1971, patrí medzi najúspešnejších 
športovcov sveta vôbec. Sedem-
krát vyhral za sebou Tour de Fran-
ce (1999-2005) a bol prvý v 22 eta-
pách. Zaujímavý aj tým, že sa oženil 
a má dve deti, hoci prekonal rako-
vinu vaječníkov, no aj tak dokázal 
v športe vrchol ľudských síl. Roku 
2005 sa rozhodol s cyklistikou roz-
lúčiť, trochu aj preto, že ho upodoz-
rievali z dopingu, no nikdy sa nič ne-
dokázalo. Vo svojich 37 rokoch sa 
rozhodol pre návrat do jedného z 
najťažších športov, do svojej cyklis-
tiky. Nie je prvým športovcom, ktorý 
sa rozhodol pre návrat. Bol členom 
tímu Astana a je možné, že opäť na-
stúpi na niekoľko pretekov, vrátane 
Tour de France, v jeho drese. An-
tidopingová komisia ho má stále vo 
svojom zozname a môže ho kon-
trolovať, no v návrate nevidí nija-

ký problém. Vidia ho skôr cyklistic-
kí odborníci, ktorí neveria, že by sa 
Armstrong dostal do vrcholnej formy. 
Sám k tomu povedal: „Je to pravda, 
vraciam sa do profesionálnej cyk-
listiky, ale len preto, aby som týmto 
svojim počinom upozornil na buj-
nejúcu hrozbu rakoviny, s ktorou 
som vybojoval víťazný životný zá-
pas. Pokúsim sa ôsmy raz vyhrať 
Tour de France. Je veľa dôkazov, 
že aj starší športovci sú schop-
ní veľkých víťazstiev. Moje výsled-
ky v príprave ukazujú, že môj mo-
tor ešte nepatrí do starého železa. 
Najmä to ma ženie dopredu, že 
ročne zomiera na rakovinu osem 
miliónov ľudí. Je čas bojovať ešte 
intenzívnejšie proti tejto chorobe 
a pomáhať postihnutým.“ Založe-
ná nadácia pre tento účel vraj už te-
raz zozbierala niekoľko sto miliónov 
dolárov. Výsledok celej akcie bude 
zaujímavé sledovať. 

aRMstRonG sa VRaCIa


