
Keď opadne voda po obrovskej vlne terajšej 
finančnej krízy, cunami, ktoré obieha zeme-
guľu, ukáže sa kto je víťaz. Pretože finančné 
krízy sa vždy končia víťazstvom niektorých a 
prehrou mnohých. Týchto kríz nebolo málo, 
treba sa dobre pozerať na hospodárske de-
jiny posledných dvoch – troch desaťročí. Je 
privčasnou hlúposťou hovoriť o súmraku Wall 
Street. Odtiaľ sa totiž kríza rozšírila do celého 
sveta, tam sedia aj tí, ktorí vedeli, že príde a 
sedeli so založenými rukami. 
Ani vlaňajšie nemecké predsedníctvo G-8 An-
gely Merkelovej nebolo schopné presadiť té-
matiku rizík hedge fondov pre svetovú ekono-
miku do programu stretnutia predstaviteľov 
osmičky vyspelých štátov. Polooficiálne Ger-
man Times naliehali na nový prístup pred vyše 
rokom, lebo tvrdili, že svetový bankový sys-
tém sa zrúti. Bolo to hádzanie hrachu na steny 
Bushovej politiky. Aj teraz je zrejmé, že musí-
me po novom riešiť problémy hľadajúc recepty 
na cestu dopredu, do budúcnosti. Na správ-
nu cestu sa nedostaneme oživovaním starých 
prístupov národných ciest, ekonomického na-
cionalizmu silných európskych ekonomík. Pre 
Slovensko, závislé na exporte a od zahranič-
ného kapitálu, je to nová hrozba nových po-
merov. Nemožno hľadať – ani na strane vlády 
a ani na strane podnikateľov – staré recepty, 
vyhrabávať starý jazyk starého myslenia. Na to 
však treba dobre sledovať dianie v únii a to, čo 
vlastne hovorí a robí Európska komisia, kto-
rú platíme všetci. Drobný príklad – v nemec-
kej federácii na liberalizovanom trhu už teraz 
vo viacerých spolkových krajinách oznámi-
li plynári výrazné zníženie cien plynu sami od 
seba, pretože prudko klesá cena nafty. Reš-
pektovaný Nemecký ekonomický inštitút však 
vyhlásil, že zníženie cien plynu do 10 percent 
je málo, ekonomická realita vyžaduje zníže-
nie cien o 20 percent (!). U nás sa okolo po-
dobných tém vedie ideologická vojna a pred-
seda vlády v tom nemá nijakú podporu médií, 
skôr naopak. Je to ozaj idiotská situácia. Naj-
mä pre tých, čo platia plyn.
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Nadránom piateho no-
vembra 2008 sa stalo 
jasné – na Washington 
Baracka Obamu sa aj na 
Slovensku hľadí s náde-
jou. Je to súčasť nádeje 
Európy a jej obyvateľov, 
nádeje obyvateľov štá-
tov Európskej únie a 16 
štátov (so Slovenskom) 
eurozóny, že môžu na-
stať nové časy v rovno-
právnejšej či rovnopráv-
nej spolupráci Európy a 
USA. 
V pamäti dnešných generácií 
ešte nikdy nenastupoval ame-

rický prezident do takej ťažkej 
situácie dvoch vojnových kon-
fliktov, na jednom z nich sa stá-
le Slovensko vojensky zúčast-
ňuje, celosvetovej finančnej 
krízy, poklesu ekonomiky, kto-
rá sa ťaživo dotýka stoviek mi-
liónov obyvateľov a celkového 
ohrozenia planéty počnúc de-
mografiou, chorobami, šíria-
cim sa hladom a biedou a akút-
nou ekologickou hrozbou. 
Osem predchádzajúcich ro-
kov ukázalo, že jednostran-
nosť rozhodnutí americkej 
vlády, prezidenta, prinieslo 
svetu a USA viac problémov 
ako riešení. Najmä ukázalo, 

že takto sa naďalej pokračovať 
nedá.
Je jasné, že musí prísť nová 
náplň spolupráce v medzi-
národných bezpečnostných 
otázkach, medzinárodných 
organizáciách, v ťaživých 
energetických problémoch, 
v riešení krízy spojenej s 
klimatickými problémami, 
ochranou životného prostre-
dia a udržateľného života na 
zemeguli. To všetko sa nedá 
ignorovať – žijeme v inom, 
novom, zmenenom svete.
Samozrejme, aj ráno po noci 
amerických volieb zo 4. na 5. 
novembra, plnej emócií, v kto-

rých sa rodia tieto riadky, je jas-
né jedno – nový americký pre-
zident je zvolený preto, aby 
presadzoval americké záujmy. 
Nádej Európy a Slovenska 
v ňom je, že v budúcom či 
budúcich volebných obdo-
biach bude toto presadzo-
vanie amerických záujmov 
také, aby prospelo prehlbova-
niu americko – európskej spo-
lupráce a väzieb a nie ako do-
teraz, naopak, odcudzovaniu, 
vzďaľovaniu.
Cieľom európskej politiky pri-
rodzene bude, aby sa mohla 
oprieť o stále väčšiu podporu 
svojho obyvateľstva, pokiaľ ide 
o súhlas s politikou USA a nie
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Prečo hľadíme s nádejou na Washington

DUŠAN D. KERNÝ

Dobro krízy

O jadrovej energii
Premiér Robert Fico sa 3.11.2008 zúčastnil na treťom zasad-
nutí Európskeho jadrového fóra (EJF). Pri tejto príležitosti zdô-
raznil, že vláda SR veľmi pozitívne vníma júlové stanovisko EK 
k dostavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, ktoré 
majú byť dokončené v roku 2012 a 2013 a ktoré nahradia ka-
pacitu predčasne odstavených blokov jadrovej elektrárne V1 
v Jaslovských Bohuniciach. Pripomenul, že vláda uvažuje aj o 
vybudovaní novej jadrovej elektrárne v J. Bohuniciach.
Rozhodnutie o založení EJF je správne a padlo v správnom 
čase. Už jeho prvé dve zasadnutia totiž vyslali jasný signál, že 
záujmom tak EK, ako aj jednotlivých členských štátov EÚ je 
s veľkou zodpovednosťou pristupovať k energetickej bezpeč-
nosti a osobitne k problémom jadrovej energetiky. Robert Fico 
vo svojom vystúpení ešte uviedol, že ho mrzí, že v období re-
nesancie atómovej energie a v období, kedy sa rokuje o význa-
me atómovej energie v rámci klimaticko-energetického balíč-
ka, Európska komisia nenominovala na toto fórum ani jedného 
svojho člena. „Európske jadrové fórum si nevymyslela ani Slo-
venská republika, ani Česká republika, ale máme obrovský zá-
ujem spoločne na jeho pôsobenie vytvárať vhodné podmienky, 
o čom som presvedčený, že sa nám darí“, dodal premiér.  (kr)

DUŠAN D. KERNÝ

Predseda vlády a strany SMER-
SD v stredu 29. októbra 2008 
na tlačovej konferencii upo-
zornil verejnosť na množstvo 
nepravdivých a tendenčných 
článkov, uverejňovaných v po-
slednom čase v slovenských 
médiách, ktorých cieľom je ško-
diť vláde SR.  
Predseda vlády Robert Fico uvie-
dol: „Ak si myslíte, že tým, že ma 
kritizujete za návštevu vo Vietname, 
tým škodíte mne a SMERu, mož-
no nie – škodíte predovšetkým ľu-
ďom tohto štátu. Budem expresív-
ny, môžete to pokojne použiť. Len 
idiot môže napísať, že kvôli sveto-
vej kríze prichádzajú 

STovKy ľUDí 
o prácu a na druhej strane len idiot 
môže napísať, že Fico naháňa kšeft 
J&T vo Vietname za viac ako mili-
ardu. Ak naháňam niekomu kšeft, 
to je 2200 zamestnancov v SES 
Tlmače, ktoré môžu získať zákaz-
ku na desať rokov. Dnes je práve 
obdobie, kedy musíme chodiť do 
zahraničia a hľadať alternatívy pre 
naše výrobné podniky, pretože Eu-
rópa je v takom probléme, v akom 
je. Čo tým chcela novinárka alebo 
novinár povedať, že naháňame nie-
komu kšefty? 

Čo JE To zA KŠEfT?  
Je to projekt, za ktorý by ktorýkoľ-
vek premiér ktorejkoľvek krajiny 
išiel do Vietnamu, aby zaň bojoval. 
Ide o kotle na obrovskú elektrá-
reň v rámci konzorcia Škoda Plzeň 
v hodnote, ktorá zabezpečí prácu 
pre 2200 ľudí na desať rokov.
Naozaj som do určitej miery prek-
vapený touto mierou informovania, 
pretože my sme tam zase prišli po-
slední, všetci sú tam. Dzurindova 

vláda tam zrušila veľvyslanectvo. V 
krajine, ktorá má 86 miliónov oby-
vateľov, ktorá má obrovský hospo-
dársky rast a obrovské možnosti 
ekonomickej a hospodárskej spo-
lupráce. V krajine, kde ministri ve-
dia po slovensky a po česky, lebo 
študovali v Československu. A idi-
ot napíše, že idem robiť kšeft pre 
J&T. Aký kšeft ja robím pre J&T? 
Čo je to za kšeft, keď 

PoDPoRUJEM vEľKé 
záKAzKy 

veľkých slovenských firiem, ktoré 
sú tu? 
Rovnako sme podpísali význam-
né dohody, ktoré sa týkajú zákazu 
dvojitého zdanenia. Bojovali sme 
proti sociálnemu dumpingu. A zase 
to poviem teraz – len idiot z Nové-
ho Času môže napísať, že som išiel 
do Vietnamu, aby som naháňal pra-
covné sily naspäť na Slovensko z 
Vietnamu a že si nevšímam 

DESAŤ PERcENT 
nezamestnaných na Slovensku. 
Kto si prečítal oficiálne správy, vie 
čo som hovoril. A povedal som 
to veľmi presne. Nech sa páči, 
ale len za predpokladu, že budú 
mať rovnaké pracovné, sociálne 
a iné podmienky, aby nedochá-
dzalo k sociálnemu dumpingu a 
ohrozovaniu zamestnancov na 
Slovensku. 
Takže presne opačne – my boju-
jeme za slovenských zamestnan-
cov, aby neboli ohrozovaní lacnou 
pracovnou silou, a idiot z Nového 
Času napíše, že si nevšímame 10 
percent nezamestnaných ľudí. To 
predsa nie je normálne, čo sa deje! 
A trochu ma prekvapuje, že takým-
to spôsobom sa dnes informuje ve-
rejnosť o aktivitách vlády SR. 

Prepáčte, len idiot z denníka SME 
môže napísať, že sme si necha-
li vynoviť za 30 miliónov korún ne-
jaký tunel, ktorý je vraj klimatizo-
vaný. (poznámka: ide o tunel, 
ktorý spája starú a novú budo-
vu na Úrade vlády SR) Choďte sa 
tam pozrieť – aký klimatizovaný tu-
nel? Chodba pod zemou, cez kto-
rú vedú trúbky a drôty, ktoré spája-
jú jednu budovu s druhou budovou 
a je tam havarijný stav. V roku 2006 

sme museli zatvoriť niekoľko sociál-
nych zariadení v tejto budove, lebo 
boli horšie, ako na železničných 
staniciach. V takom stave nám odo-
vzdal budovu Mikuláš Dzurinda. A 
my to opravujeme, lebo je tu hava-
rijný stav. A idiot z denníka SME na-
píše, že Fico si dal postaviť alebo 
vynoviť klimatizovaný tunel, aby sa 
mohol pohodlne prechádzať z jed-
nej budovy do druhej. 
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Klamstvá, divošská nenávisť a zloba nivočia spoločnosť

Odpudzujúce novinárske blúznenie

Do roku 1998 opozícia hľada-
la spôsoby, ako poraziť poli-
tickú stranu, ktorá si dokázala 
najviac získať hlasy občanov a 
trikrát vyhrať parlamentné voľ-
by za sebou. Z predsedu tej-
to strany cieľavedome vyrábali 
strašiaka pomocou médií. Na-
priek tomu občania dávali naj-
viac hlasov HZDS, a to až do 
roku 2006, čo je úctyhodný 
výsledok, ak vezmeme do úva-
hy, že táto strana vznikla v roku 
1991. V roku 2006 po prvýkrát 
nevyhrala parlamentné voľby 
strana Vladimíra Mečiara.

Smer so svojim lídrom Rober-
tom Ficom zdedili ako víťazi vo-
lieb aj tento už starý boj. Tá istá 
opozícia, ktorá robila akčné 
plány na zvrhnutie trojnásob-
ného premiéra Mečiara, oprá-
šila rovnaké scenáre. Opäť sa 
začala mediálna štvanica. Zno-
va sa polopravdy dostávajú do 
popredia poprepletané so lža-
mi. A opäť je predseda vlády v 
tej istej pozícii, že ak nereagu-
je, situácia sa stupňuje. Ak re-
aguje, jeho reakciami sa zrazu 

zaoberá aj zahraničie a všetko 
sa rozmazáva ešte viac.
Jedno je isté, občania, ktorí 
si nebudú pamätať, čo sa sta-
lo hoci aj v nedávnej minulos-
ti, ju budú prežívať opäť. Zdá 
sa však, že na likvidáciu troj-
násobného premiéra si dobre 
pamätajú. A tak má Fico zčasti 
uľahčenú úlohu. Jednoducho, 
existuje dosť veľká skupina 
ľudí, ktorá si na mediálne bes-
nenie do roku 1998 ešte živo 
spomína. Aj na to, čo nasledo-
valo potom. 

Pokračovanie na 2.strane

Čo prinesie hluché echo?
STANISLAv HáBER



Dokončenie z 1. strany
Každé ráno a vždy na úrad vlá-
dy chodím z jednej budovy do 
druhej, ale chodím cez záhra-
du, či prší alebo neprší. 
chcel by som, samozrejme, 
na tieto veci reagovať a bu-
dem reagovať aj v podobe 
sťažností a právnych krokov. 
Ale verte mi, neškodíte mne, 
neškodíte SMERu, ale škodí-
te ľuďom. A to je veľmi zlé. A 
takéto nezmysly, takéto vy-
slovené klamstvá tu píšete. 
Len idiot z Hospodárskych no-
vín môže napísať, že stopa ve-
die k Ficovi, lebo ľudia na Slo-
vensku 

STRácAJÚ PRácU. 
Čo to je za nezmysel? A keď si 
prečítate ten článok, všetci tam 
hovoria o tom, že dôvodom je 
kurz koruny a strata zákaziek 
a stopa podľa novinára vedie k 
Ficovi. A čo ja mám s kurzom 
koruny a čo ja mám so stratou 
zákaziek súkromných firiem v 
zahraničí? chápem, že je hu-
bová sezóna, že sa zbierajú 
hríby, prosím vás, ale to ešte 
neznamená, že budete ta-
kýmto spôsobom atakovať 
vládu Slovenskej republiky – 
hulvátskym, idiotským spô-
sobom atakujete vládu Slo-
venskej republiky. Klamstvá, 
klamstvá a klamstvá! Ja som 
vám teraz vymenoval vyslovené 
klamstvá. 
Len idiot zo SME môže pove-
dať, že som staval ambasádu v 

Bielorusku. Ja som staval am-
basádu v Bielorusku? Tá amba-
sáda tam je stále, od samého 
začiatku. Neviem prečo a kde 
prišiel tento pán novinár k také-
muto záveru. 
Používam tieto expresívne vý-
razy, aj ich budem používať, 
pretože nie je možné, aby ste 
takto otvorene klamali v mediál-
nom priestore. A keď vás žia-
dame o reakcie, odmietate ich 
uverejňovať. Viď denník SME. 

oDMIETLI UvEREJNIŤ 
reakciu na otvorené klamstvo. 
Odmietate uverejniť opravy, 
odmietate uverejniť všetky os-
tatné právne kroky, ktoré sú. 
opakujem ešte raz, robíme 
kvôli kríze všetko, čo môže-
me robiť. Aj cesta do viet-
namu bola súčasťou hľada-
nia možností pre slovenský 
podnikateľský sektor. Minis-
ter hospodárstva bol prítom-
ný aj pri podpise zmluvy, že 
slovenská firma bude dodá-
vať do vietnamu komponen-
ty, ktoré budú viesť k zme-
ne naftových a benzínových 
motorov na plynové moto-
ry. opäť pomerne významná 
zákazka pre konkrétnu slo-
venskú firmu. 
Rokovali sme o možnostiach 
využiť kapacity Slovenského 
vojenského opravárenského 
priemyslu na vojenskú techni-
ku, ktorej má Vietnam neúre-
kom. Ale všetci sú tam, všet-
ci sú tam „nasáčkovaní“, všetci 

do jedného – americký pre-
zident Bush navštívil pred pár 
rokmi Vietnam, všetci tam boli. 
Len Fico, keď ide do Vietnamu 
a ide tam vláda Slovenskej re-
publiky, tak sme najväčší hlu-
páci, akí môžu existovať. 
Prosím vás aspoň o 

TRoŠKU KoREKTNoSTI 
k tejto vláde. Mám taký pocit, 
že k disidentom bola komunis-
tická tlač ústretovejšia, ako ste 
vy ústretoví k demokratickej vlá-
de Slovenskej republiky, k vlá-
de, ktorá bola legitímne zvole-
ná. Toto sú veci, ktoré sa nám 
ťažko znášajú, najmä za pred-
pokladov, že vôbec na to nere-
agujete a odmietate uverejňo-
vať opravy, ktoré žiadame. 
vláda Slovenskej republiky 

plánuje v najbližších dňoch 
ďalšie kroky, ktoré sa týka-
jú finančnej a hospodárskej 
krízy. chce vyzvať dôchod-
kové správcovské spoloč-
nosti na rokovanie – ako 
som avizoval, pretože dô-
chodkové správcovské spo-
ločnosti namiesto toho, aby 
presne informovali verej-
nosť, v akom stave sú dô-
chodkové fondy, pokračujú 
vo svojej politike prekrúca-
nia. My budeme iniciovať ro-
kovanie v najbližšom čase 
a na základe týchto rokova-
ní prídeme aj s konkrétnymi 
návrhmi. 
Rovnako chceme opäť v krát-
kom čase iniciovať rokovanie 
sociálnych partnerov, predo-

všetkým zamestnancov a za-
mestnávateľov. (poznámka: 
stretnutie sa uskutočnilo vo 
štvrtok tento týždeň) Chceli by 
sme hovoriť o tom, ktoré lokali-
ty Slovenska sú z hľadiska hos-
podárskej a 

fINANČNEJ KRízy 
najohrozenejšie, teda ktoré 
segmenty priemyslu tam do 
toho najviac zapadajú. Bude-
me to porovnávať s možnos-
ťami, ktoré majú úrady práce. 
Vieme, že je pomerne veľa dis-
ponibilných pracovných miest 
v určitých lokalitách. Pokúsi-
me sa, ak je to možné, ponúk-
nuť ľuďom určitú alternatívu, ak 
v dôsledku krízy v oblasti auto-
mobilového priemyslu sa niečo 
takéto deje.“ 

Ústav pre výskum verejnej 
mienky pri ŠÚ SR realizoval 
od 16. do 21. októbra 2008 
prieskum, súčasťou ktorého 
bolo aj meranie volebných 
preferencií. výberový súbor 
kopírujúci dospelú populáciu 
SR z hľadiska pohlavia, veku, 
národnosti, vzdelania, veľ-
kostných skupín obcí a kra-
jov pozostával z 1294 res-
pondentov vo veku 18 a viac 
rokov. Školení anketári tech-

nikou štandardizovaných 
rozhovorov položili respon-
dentom nasledujúcu otázku: 
„Predstavte si, že by sa voľby 
do Národnej rady SR konali 
už teraz. Ktorú stranu, hnutie, 
koalíciu by ste volili?“
v čase prieskumu by sa vo-
lieb do NR SR nezúčastnilo 
14,0% respondentov a ďal-
ších 15,9% opýtaných sa ne-
vedelo rozhodnúť pre žiadny 
politický subjekt. Podiel zvyš-

ných hlasov (70,1%) pre jed-
notlivé strany, ako ich zma-
poval prieskum, ilustruje 
tabuľka.
Podľa posledného októbrové-
ho prieskumu by pripadlo strane 
SMER – sociálna demokracia 
73 poslaneckých kresiel, SDKÚ 
– DS by mala nárok na 20 man-
dátov, SNS na 19, 15 poslan-
cov by zastupovalo ĽS – HZDS, 
12 SMK a 11 poslancov by malo 
KDH.
V porovnaní so začiatkom októb-
ra došlo v politických preferen-
ciách k minimálnym zmenám. 
Podiel potenciálnych voličov sa 
zvýšil pri strane SMER – sociál-
na demokracia o 1,6 percen-
tuálneho bodu, pri SNS o 1,2 
percentuálneho bodu a znížil 
sa o 1,6 percentuálneho bodu 
pri KDH. Ostatné rozdiely boli 
menšie ako jeden percentuál-
ny bod.

zdroj: ÚvvM ŠÚ
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Politický subjekt:
údaje v %

1.-8. 9. 2008 1.-7. 10. 2008 16.-21. 10. 2008

SMER-SD 46,6 44,8 46,4
SDKÚ-DS 11,8 13,6 13,1
SNS 11,0 10,6 11,8
ĽS-HZDS 10,6 9,4 9,8
SMK 8,4 8,3 8,0
KDH 6,7 8,5 6,9

KSS 1,0 1,7 1,4
SF 1,7 1,9 1,0
HZD 1,2 0,5 0,9
ANO 0,2 0,1 0,4
Iná politická strana 0,9 0,6 0,3

Kresba: PhDr. Peter GoSSáNyI

KDH naD priepasťou

Parlament veľmi pružne a 
správne reagoval na rastúci 
vandalizmus a chuligánov, 
ktorí si futbal mýlia s bitkami 
v krčme. Novela Zákona o or-
ganizovaní verejných telový-
chovných podujatí, športo-
vých podujatí a turistických 
podujatí predstavuje nové 
pravidlá hry. Pravidlá, ktoré 
musia rešpektovať organizá-
tori, usporiadatelia aj samot-
ní fanúšikovia. 
Je predsa nemysliteľné, aby 
darebáci narúšali športové 
podujatia len preto, lebo po-
trebujú nezmyselne upútať a 
zaujať. Už dlhšiu dobu vzni-
kajú situácie, kedy sú náv-
števníci futbalových zápasov 
ohrozovaní rebelmi a výtrž-
níkmi. Je skutočne najvyšší 
čas kedy je potrebné zasiah-
nuť a zvýšiť bezpečnosť na 
štadiónoch a tak strážiť zdra-
vie i majetok. 
V čase kedy sa novelizáciou 
zákona zaoberal parlament a 
jeho školský výbor, sme boli 
svedkami neospravedlniteľ-
ného a pochybného správa-
nia tých, ktorí z Budapešti 
došli na futbalový zápas do 
Dunajskej Stredy so zbraňa-
mi, boxermi a palicami. Im 
určite nešlo o fair play na ih-
risku ani mimo hracej plo-
chy... Zákon po posledných 
zmenách jasne a presne sta-
novil podmienky a zodpo-
vednosť pre organizátorov aj 
usporiadateľov. Užšia spolu-
práca s políciou i samosprá-
vami a oprávnenia pre tých, 
ktorí akcie organizujú dáva-
jú do popredia to, čo dopo-
siaľ chýbalo – bezpečie a is-
totu. Podujatia, ktoré budú 
považované za rizikové už 
nesmú byť o chaose, kon-
fliktoch, krvi a ničení majet-
ku. Aj preto bude musieť ich 
organizátor napríklad zriadiť 
pri vchodoch a východoch z 
priestorov pre účastníkov a 
v priestoroch určených pre 
účastníkov funkčný kame-
rový zabezpečovací systém, 
ktorý zaznamená tváre osôb. 
Každý zákon, na to, aby bol 
dodržiavaný a rešpektova-
ný vytvára možnosti san-
kcií, teda postihov smerom k 
tým, ktorí ho porušili. Osob-
ne preto očakávam, že hroz-
ba tvrdých postihov pri nez-
vládnutí športových podujatí 
je dostatočným motívom na 
to, aby na štadiónoch domi-
novala bezpečnosť každého 
návštevníka. 
Prax ukáže, do akej miery 
budú odstránené existujúce 
problémy. V prípade nových 
skutočností nebude hanbou 
otvoriť zákon a ďalšími úpra-
vami zvyšovať bezpečnosť 
na športoviskách. Väčšou by 
bolo, keby sme sa tvárili, že 
všetko je v tom najlepšom 
poriadku a bitkári by naďa-
lej hrali „svoju hru“. Možno 
jarná futbalová sezóna bude 
„skúškou ohňom“. Viem, 
že každý šport potrebuje 
úspešných a talentovaných 
športovcov, ktorým zadobre 
padne perfektná kulisa fanú-
šikov. Prajem si, aby medzi 
nimi neboli chuligáni. 

Slovo má
Stanislav KUBáNEK

poslanec NR SR

Odpudzujúce novinárske blúznenie

Predseda vlády SR Robert Fico považuje 30. október 1918 za 
kľúčový medzník v novodobých dejinách slovenského národa. 
„Slovenskí politickí vodcovia dali v ten deň jednoznačne naja-
vo, že budúcnosť národa spájajú s bratským českým ľudom a 
dnes vieme, že to bolo v tom čase najlepšie rozhodnutie,“ vy-
hlásil Robert Fico v súvislosti s dnešným sviatkom. Martinská 
deklarácia má veľký symbolický význam aj dnes. Ukazuje, že 
v zlomových momentoch musí politická reprezentácia národa 
hľadať cesty ako preklenúť ideologické a programové rozpory. 
„Mrzí ma, že opozícia nechce ani v podobných momentoch, 
ktorým je napríklad prijatie eura, keď ide o veci národnoštát-
neho záujmu, pristúpiť k spolupráci s našou vládou,“ povedal 
Robert Fico. Predseda vlády Robert Fico si 90. výročie vzniku 
ČSR pripomenul aj vo Vietname počas návštevy veľvyslanectva 
ČR v Hanoji a v Bratislave na recepcii organizovanej českou 
ambasádou v SR pri príležitosti tejto pre oba národy významnej 
dejinnej udalosti.  (kr)

Predseda vlády Robert fico otvoril 28.10.2008 nové veľvy-
slanectvo Slovenskej republiky vo vietname. SR sa tak pri-
pojila k desiatkam vyspelých štátov sveta, ktoré majú svoje 
ambasády v Hanoji. Vláda Mikuláša Dzurindu z vyslovene po-
litických a ideologických dôvodov predchádzajúce veľvyslanec-
tvo zrušila práve v čase, keď silné svetové ekonomiky na čele s 
USA a západnou Európou začali masívne prenikať na vietnam-
ský trh. „Bohužiaľ, mám pocit, že prichádzame medzi posledný-
mi,“ skonštatoval premiér R. Fico. V otváracom príhovore pred-
seda vlády zdôraznil, že cieľom otvorenia veľvyslanectva je zvýšiť 
intenzitu slovensko-vietnamských vzťahov, najmä pokiaľ ide o 
ekonomickú spoluprácu. Rovnako ako včera na stretnutiach s 
najvyššími vietnamskými predstaviteľmi aj dnes pripomenul, že 
sme jedna z mála krajín, ktorej obchodným pridelencom je Viet-
namec so slovenským občianstvom - čo naši vietnamskí partneri 
prijali veľmi pozitívne - ktorý dobre pozná miestne pomery a roky 
žil a podnikal na Slovensku. Dokáže teda pomôcť prieniku 
slovenských podnikateľov na rozvíjajúci sa vietnamský trh. 
Na otvorení veľvyslanectva sa zúčastnila aj vládna delegá-
cia vSR na čele s námestníkom ministra zahraničných vecí 
Nguyenom Thanh Sonom. Ten po príhovore Roberta Fica po-
vedal, že vláda VSR prikladá tejto udalosti náležitú vážnosť, kto-
rú chce potvrdiť aj urýchleným otvorením vietnamského veľvysla-
nectva v Bratislave. Dnes sídli vietnamský veľvyslanec pre SR vo 
Viedni. Vážnosť slovenského veľvyslanectva podčiarkuje aj fakt, 
že sa nachádza v lukratívnej štvrti, neďaleko sídiel ústredných 
vietnamských inštitúcií. Už v krátkom čase v ňom bude pôsobiť 
aj nový veľvyslanec. (gl)

Slovensko má nové veľvyslanectvo v Hanoji

najvýznamnejší medzník

Dokončenie z 1. strany
Kriminalizácia politiky, ktorá neprinies-
la žiadnu stabilitu, či prosperitu, ale len 
množstvo útrap, aby na ich konci súdy kon-
štatovali, že k žiadnym trestným konaniam 
nedošlo. Zatiaľ sú ešte takéhoto vývoja Fico a 
Smer uchránení. Nie je však vylúčené, že sa 
o podobné kroky bude opäť opozícia pokúšať. 
Možno znova dôjde k autonehode, ktorú budú 
roky prezentovať ako vraždu. Možno príde k 
nevysvetlenému úmrtiu. Bodaj by sa už nič po-
dobné neopakovalo! Faktom však je, že sily 
zomknuté v dnešnej opozícii nedokážu vyhrá-
vať voľby priamym spôsobom. Nedokážu pre-
svedčivo získať na svoju stranu slovenských 
voličov. Dvakrát viedli štát pomocou rôznoro-
dého zlepenca a nie vďaka jednoznačnému ví-

ťazstvu vo voľbách. Preto je možné všetko.
V takejto chvíli ťažko niečo radiť. Má Fico rea-
govať na útoky tlače? Má ich demaskovať? Ak 
to robí, stáva sa terčom útokov až v zahraničí. 
Rovnako to bolo s Mečiarom do roku 1998. 
Alebo má byť predseda vlády nebodaj ticho? 
Nechať, nech sa v médiách kopia poloprav-
dy so lžami? Isté je, že na občanov už mediál-
ny tlak tak nepôsobí, ako do roku 1998. Padá 
predajnosť rôznych vláde nepriateľsky nalade-
ných novín. Tento trend im nepomáhajú zmeniť 
ani masívne reklamné kampane plné agresív-
nych útokov a tvárí. Možno by preto dočasné 
ticho – nereakcia na mediálne útoky – vláde 
prospeli viac. Tzv. hluché echo môže priniesť 
médiám viac škody, ako terajšie vládne reakcie 
na mediálne prestrelky.  STANISLAv HáBER

Čo prinesie hluché echo?
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Dokončenie z 1. strany
ako doteraz o narastajúci nesúhlas 
spojený s prepadom autority USA vo 
svete.
Pre Európu a Slovensko sú americ-
ké voľby aj príkladom, ako sa dá 
ovplyvniť politika zdola, ako naras-
tá kolektívny rozum a pochopenie 
pre nevyhnutnosť podporiť nádej 
na zmenu zdola. To je príklad pre 
celú Európsku úniu a v nej zvlášť 
pre Slovensko, pokiaľ ide o blížia-
ce sa voľby do Európskeho parla-
mentu. 
Hoci dnes je všetko vec prakticky vý-
lučne marketingu a peňazí, predsa 
len nemožno nevidieť 

PRIEPASTNÝ RozDIEL 
medzi schopnosťou Baracka Obamu 
a jeho tímu a neschopnosťou, priam 
impotenciou európskych inštitúcií, 
Bruselu, urobiť pre občana úniu blíz-
kou a najmä pochopiteľnou. 
Dvojnásobne to platí na Slovensku, 
kde bola v minulých eurovoľbách naj-
nižšia účasť a pasivita nie je vyvolaná 
len akousi zaostalosťou slovenského 
obyvateľstva, ale aj neschopnosťou 
slovenskej a európskej politiky prísť 
k občanovi. Musíme zmeniť dnešný 
stav, ktorý akoby svedčil, že na Slo-
vensku vládne akási globálna bezsta-
rostnosť, provinčná obmedzenosť.
Schopnosť obnovy energie americké-
ho obyvateľstva zdola, ktoré sme vi-
deli v tejto kampani, sa jasne odlišuje 
napríklad od sterility na naše pomery 
rovnako nákladnej kampane o eure.
Americký príklad je dôležitý aj pre 

našu politiku a naše médiá – doteraz 
sme mali totiž do činenia najmä s me-
diálnou propagáciou podpory politiky 
USA a 

ÚPLNÝ NEDoSTAToK 
kritickej reflexie. Boli sme svedka-
mi najmä vystúpenia ľudí, ktorí neboli 
schopní kriticky reflektovať degenerá-
ciu v americkej oficiálnej politike. Ag-
resívne odmietali tých, ktorí toho boli 
schopní a tak si zabezpečovali medi-
álnu domináciu.
S voľbou Baracka Obamu nastá-
va aj nová možnosť, aby sa média 
na Slovensku priblížili európske-
mu štandardu v informovaní o po-
litike USA a prestali so servilnou 
nekritičnosťou. Pre slovenskú politi-
ku je to výzva opustiť provinčnosť, vý-
zva, aby ňou nelomcoval len priebeh 
provinčného futbalu a výtržnosti fanú-
šikov, ale aby jasne videla nové mož-
nosti európsko – americkej spoluprá-
ce. Veď je aj na nás, aby sme jasne 
vedeli 

foRMULovAŤ Čo cHcEME, 
čo očakávame. Je aj na nás, aby 
sme vedeli povedať svoje pri formo-
vaní spoločných európskych stano-
vísk tak, aby to obyvateľstvo nielen ro-
zumelo, ale aj podporovalo. To by sa 
malo prejaviť v eurovoľbách – nielen 
boj o eurokreslá, ale o europolitiku a 
v jej rámci o podobu zahraničnej po-
litiky EÚ.

Napokon – je to dôležité poznanie aj 
pre slovenské verejnoprávne médiá. 
Kto videl či zažil zázemie, tech-
nické zabezpečenie, spôsob, ako 
sa technicky zabezpečuje voleb-
ná noc, ako sa zosieťuje v jednom 
rádiu či televízii svet a pružná re-
akcia domácej scény, ako technic-
ké možnosti menia spôsob spra-
vodajstva a informácie, videl, že je 
to škola, ktorou nevyhnutne musia 
prejsť verejnoprávne médiá. Nie-
ktoré médiá predviedli vo veľkom to, 
čo majú dnes mnohí v malom, vo svo-
jom mobile. Teda nie je to neprístup-
né. To, čo predviedli niektoré stanice 
v prezentácii priebehu americkej vo-
lebnej kampane a volebnej noci, je 
výrazom 

KoLEKTívNEJ PRofESIoNALITy 
a inteligencie predvídavosti. To sa o 
slovenských médiách povedať nedá. 
A pritom ide aj pre nás o jednu z kľú-
čových udalostí, ktorá sa nás bezpro-
strednej dotýka.
Americké prezidentské voľby nám 
ukázali, dá sa povedať,  zlyhania 
verejnoprávnych médií – niekedy 
sa vysielali kúsky, ktoré nemali čo 
robiť v éteri, možno priam profe-
sionálne prerazili dno. (Jeden prí-
klad za viaceré – za taký sa zrejme 
bez zaujatosti dá označiť naprík-
lad priamy vstup v rannom Rádi-
ožurnáli SRo 5.11. Martina Rajca, 
teda hlavná informácia v hlavnom 

rannom vysielaní o výsledku prezi-
dentských volieb v USA!!!). 
Keďže sa veci vysielajú dokonca na-
živo, nejde zrejme len o zlyhanie či 
momentálnu, náhodnú indispozíciu 
jednotlivca, ale aj náročnosť, ktorú si 
stavia manažment. Dá sa povedať, že 
je to aj výsledok toho, akú dôležitosť 
manažmenty verejnoprávnych mé-
dií prikladali problematike americké-
ho vývoja počas celých 21 mesiacov 
prezidentskej kampane, toho ako vní-
mali 

čO SA DEjE 
a najmä prečo sa tak deje v USA. Nej-
de len o to, že zaostávame za tým, 
ako to robia verejnoprávne médiá v 
štátoch V-4, zaostali sme aj za tým, 
ako to robili ruské televízie.  Prečo si 
neprepnúť na českú, maďarskú či 
rakúsku televíziu – tam nemá di-
vák dojem, že voľby v USA sa dlho-
dobo ignorovali či nepokladali za 
úplne prvoradé. 
Okrem toho manažmenty verejno-
právnych médií zrejme zabúdajú, že 
značná časť publika si ešte pamä-
tá úroveň bývalých spravodajcov až 
po roky, keď napr. rozhlas mal spra-
vodajcu pre Latinskú Ameriku v uru-
guajskom Montevideu, čo bolo vte-
dy Švajčiarsko LA alebo v indickom 
New Dehli, nehovoriac samozrejme 
napr. o Paríži. A to bol v Českosloven-
sku poststalinistický režim!!! Napriek 
tomu spravodajcovia boli osobnosti 

nielen preto, že sa zhodou okolností 
vyskytovali v nejakom štáte a za neja-
kým mikrofónom. 
Prečo je toto všetko stratené v čase, 
keď máme mať čo najvyšší záujem na 
medzinárodnom dianí teraz, keď sa 
nás vývoj vo svete bezprostredne do-
týka vo všetkom??? To je otázka o 

KULTÚRE MANAžovANIA 
na Slovensku ako súčasti národ-
nej kultúry, ako súčasti príspevku 
do kvality európskej mediálnej kul-
túry. Aj teraz, v XXI. storočí si tre-
ba naliehavo uvedomiť slovenské 
osudy a poznanie, že každé ná-
silné prerušenie kontinuity sa vy-
pomstí – a to platí na Slovensku aj 
v mediálnej oblasti, týka sa to aj 
zrušenia dlhej tradície trvalej siete 
zahraničných spravodajcov.
Teda v tomto zmysle sa azda dá hľa-
dieť nádejne na vývoj vo Washingto-
ne – Obamova Amerika bude priťaho-
vať záujem a ten bude možno tlačiť aj 
na kvalitu a profesionalizmus pohľadu 
na USA. Samozrejme, akokoľvek 
veľké sú emócie ráno po voľbách, 
je zrejmé, že zahraničná politika 
USA sa bude meniť len natoľko, 
nakoľko to bude dôležité pre záuj-
my USA. Na Slovensku by sme však 
mali prejsť od zaslepenej propagácie 
akýchkoľvek rozhodnutí prezidenta 
USA – čo sme robili takmer osem ro-
kov – k reálnemu informovaniu. Len 
to môže prispieť k tomu, aby ve-
rejnosť mala väčší rešpekt k vlast-
ným médiám a k USA.

DUŠAN D. KERNÝ

Prečo hľadíme s nádejou na Washington

„Keby to urobil s SPP Mečiar, čo Dzurinda, 
tak je dodnes predsedom vlády,“ táto veta 
premiéra Roberta fica veľa spätne vysvet-
ľuje. Predseda Smeru v nej naraz objasnil 
mnohé politické procesy, ktoré vládli na 
Slovensku od roku 1989. O plynovode sa 
hovorilo pri snahe Čechov udržať spoločnú 
federáciu. Do roku 1993 sa nás snažili pre-
svedčiť, že nie sme schopní samostatne ria-
diť štát. Slovákom sa vtĺkali do hláv predsta-
vy, že sú nesvojprávni.
Aj preto vznikla v roku 1991 Iniciatíva za zvrcho-
vané Slovensko, v ktorej vďaka neutíchajúcej 
energii Viliama Hornáčka odpovedali slovenské 
kapacity na 

MNoHé DôLEžITé 
otázky. Medzi nimi aj poprední ekonómovia ako 
Marián Tkáč a iní, ktorí dokazovali, že Sloven-
sko má na vlastnú správu štátu dostatok síl a 
energie. Už vtedy vysvetľovali tlaky, aké na 
Slovensko prichádzajú zo zahraničia práve 
preto, že máme v slovenskej zemi polože-
né rúry na plyn vedúce z Ruska do západ-
nej Európy.
Jedna vec boli plány, ako Slovensko pri nových 
plynovodoch obísť, ktoré sa dodnes úplne ne-
naplnili a druhá vec bol každodenný život. A to 
politickí stratégovia vedeli veľmi dobre. Samos-
tatné Slovensko nikomu nepasovalo do tejto 
ekonomickej hry a preto politika ako slúžka ob-
chodných záujmov 

vyvoLávALA HySTéRIU 
proti každému, kto by sa o to pokúsil. V roku 
1991 sa k Iniciatíve za zvrchované Slovensko 
pripojil aj Vladimír Mečiar. Odvtedy sa stal ter-
čom útokov organizovaných najmä zo za-
hraničia, lebo bol najvýraznejšou politickou 
osobnosťou u nás. Dlho sa hľadali sloven-
skí spojenci – novodobí janičiari – týchto 
plynárenských ekonomických záujmov. Na-
koniec sa ich podarilo nájsť a nebolo to ani 
tak ťažké.
Spojenci zahraničia sa núkali sami. Boli to tí istí 
politici, ktorí bojovali za spoločný štát s Čechmi 
najprv v KDH a potom v ODÚ, ktorú k zániku pri-
viedol ako predseda Ivan Mikloš v roku 1992. 
Neskôr sa Miklošovi podarilo s časťou odíden-
cov z KDH vytvoriť SDKÚ, ale nestal sa predse-

dom tohto politického subjektu. Stačilo mu, že 
riadil predaj SPP do zahraničných rúk škan-
dalóznym spôsobom. odpoveď slovenskej 
vlády začiatkom novembra 2008 na špeku-
lácie, ako zvýšiť ceny plynu pre Slovákov, je 
namieste. Štát si uplatňuje iba svoje právo 
väčšinového akcionára.
Ak si však rozmeníme Ficove slová na drobné 
v toku politických udalostí, aké sa prehnali Slo-
venskom, dostávame pravdivý historický obraz. 
Ak by Mečiar už v roku 1991 ticho sľúbil, že ply-
novod predá 

zAHRANIČNÝM záUJEMcoM, 
Slovensko by možno vzniklo za všeobecné-
ho zahraničného jasotu. Následne, keby SPP 
aj predal, nevzniklo by zrejme množstvo politic-
kých káuz. Opozícia by neorganizovala tzv. boj 
proti mečiarizmu. Zrejme by nedošlo k ocitnu-
tiu sa prezidentovho syna v zahraničí, či k tomu, 
aby niekto obviňoval predstaviteľov vlády z vy-
myslenej vraždy. Navyše, zrejme by ani ne-
došlo k tej skutočnej vražde trojnásobného 
ministra jána Duckého, ktorá doteraz ne-
bola objasnená, keď, ako vieme, bol Ducký 
čerstvo odvolaným riaditeľom SPP. chys-
tal sa na tlačovú besedu, kde chcel hovoriť 
pravdu o plynárňach, lenže tesne pred tým 
bol zavraždený. Kto by tu nevidel súvislosť 
s SPP, musel by byť slepý. o toto všetko by 
bolo Slovensko chudobnejšie. 
Navyše v prípade rýchleho predaja SPP by však 
boli zjavne chudobnejší aj občania SR. A to o 
čas, keď boli plynárne v ich rukách počas Me-
čiarových vlád a ceny sa nezvyšovali astrono-
mickými skokmi, ako počas Miklošovej vlády 
v rokoch 1998 až 2006. v tom čase nielen-
že došlo k zavraždeniu Duckého a zvýše-
niu cien plynu, ale došlo aj ku škandalóz-
nemu predaju 49 percent akcií SPP. Dnes 
štát môže iba regulovať cenu plynu, prípad-
ne sa snažiť získať predané akcie SPP späť 
do vlastníctva občanov a k ich prospechu. 
Ak však začne iniciatíva ficovej vlády pre-
kážať zahraničným záujmom, aké vzniknú 
nové politické kauzy? Bude opäť objednáv-
ka na škandalizáciu premiéra rovnako, ako 
táto objednávka vznikla v čase premiérova-
nia Mečiara?

STANISLAv HáBER

Slovensko v plynárenských krážoch

vláda SR v utorok 4.11.2008 schválila na 
mimoriadnej schôdzi návrh zákona o podá-
vaní cenových návrhov obchodných spoloč-
ností, podľa ktorého každá obchodná spo-
ločnosť, ktorá sa musí obrátiť na Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSo) s návr-
hom na cenu – elektrina, plyn, voda, teplo 
– tak môže urobiť len na základe uznese-
nia valného zhromaždenia. vláda tak rea-
govala na situáciu v Slovenskom plyná-
renskom priemysle (SPP), kde menšinový 
akcionár Gaz de france/Rhurgas už po tre-
tí raz v priebehu niekoľkých týždňov podal 
na ÚRSo návrh na zvýšenie cien plynu pre 
domácnosti a to aj napriek nesúhlasu väč-
šinového akcionára, ktorým je Slovenská 
republika. Poslanci zákon schválili vo štvr-
tok 6.11.2008. 
V prípade SPP má štát 51% akcií, francúzsky a 
nemecký akcionár má 49%. Podľa akcionárskej 
zmluvy sa uznesenia na valnom zhromaždení 
prijímajú 52%, ktoré nemá ani štát a ani men-
šinový vlastník. Znamená to teda, že pri pred-
kladaní cenových návrhov bude musieť dôjsť k 
dohode medzi akcionármi. „Pokiaľ štát ako väč-
šinový akcionár bude mať zásadné výhrady voči 
návrhom nemeckých a francúzskych akcioná-
rov, bude mať možnosť na valnej hromade cez 
svoje postavenie väčšinového akcionára takéto 
rozhodnutia ovplyvňovať“, zdôraznil premiér Ro-
bert Fico.

Tento návrh zákona neatakuje podľa premié-
ra akcionársku zmluvu a ani nemení pomery v 
predstavenstve, kde má menšinový zahraničný 
akcionár štyroch zástupcov a väčšinový vlast-
ník –štát - len troch. „Domnievame sa, že je to 
absolútne legitímny postup. Tento návrh záko-
na považujem aj za návrh zákona, ktorý preverí 
charakter a silu štátu. Buď sme bábková vláda 
a bábkový štát a každý si tu bude robiť, čo chce 
– príde sem, odtrhne si jablko a odíde preč a 
bude sa tváriť, že to je jeho a nikto iný mu do 
toho nemôže nič hovoriť - alebo budú akcioná-
ri v menšinovom postavení rešpektovať to, čo 
hovorí štát“, povedal Robert fico. Dodal, že 
vláda SR má záujem na korektnej spolupráci s 
tými, ktorí sa za Dzurindovej vlády dostali k naj-
cennejšiemu majetku. „Nepáči sa nám to, my 
by sme neprivatizovali, ale privatizácia je za 
nami. Chceme korektné vzťahy“, zdôraznil.
Francúzsky a nemecký akcionár SPP podal mi-
nulý týždeň na ÚRSO nový cenový návrh, kto-
rý predpokladá dva varianty zvýšenia cien ply-
nu pre domácnosti na rok 2009: jeden je okolo 
13% a druhý okolo 24%. Tento návrh podali aj 
napriek tomu, že SPP mal v roku 2007 zisk po 
zdanení okolo 16,8 miliardy slovenských korún, 
ako aj napriek tomu, že vláda SR ich vyslove-
ne informovala, že štát nemá záujem podieľať 
sa ako väčšinový akcionár na podiele zo zisku 
z predaja zemného plynu domácnostiam, čo je 
okolo 200 miliónov korún.   (krs)

väčšinový akcionár má väčšie práva

Členovia koaličnej vlády Ján Počiatek, minister financií, Ján Mikolaj, podpredseda vlády, minister 
školstva a Ján Kubiš, minister zahraničných vecí počas rokovania 4. 11. 2008 o návrhu zákona o 
obchodných spoločnostiach. Foto: Martin Petrenko
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Na slovíčko,
 priatelia

MILAN PIovARČI

My, starší, sme väčšinou 
boli vychovaní v skromnos-
ti, preto sa neraz zamýšľa-
me nad tým, čo sa to robí 
s našimi deťmi či vnukmi, 
keď chcú mať všetko čo vi-
dia a neraz to priam vynucu-
jú od rodičov, ktorí často zá-
pasia s tým, aby im peniaze 
stačili na to najpotrebnej-
šie v živote. Za našich čias 
to tak nebolo. Kde sa vzala 
tá konzumná, materialistic-
ky orientovaná snaha a túž-
ba po značkovom tovare, 
ktorá núti hlboko siahnuť 
aj na úspory pripravené na 
to, že ak nebudú stačiť zá-
robky, ušetrené peniaze by 
mali pokryť aspoň to naj-
potrebnejšie – živobytie a 
bývanie? Kdeže sa to teda 
vzalo? Veľmi sa rozmohol 
nekritický obdiv vzorov a 
ideálov, propagovaných 
médiami, ktoré sú často 
skôr pseudovzormi a pse-

udoideálmi. Už pomaly za-
búdame, že v čase dospie-
vania dnešných seniorov 
nebolo televízie a rýchly 
prenos informácií rôznymi 
technickými prostriedkami. 
Navyše, v tých časoch nik-
to nevytváral z priemerných 
dievčat i chlapcov „celebri-
ty“. Vidina bohatstva z po-
pularity, stále viac času 
stráveného pri televízii, in-
ternete, hranie videohier, 
prináša svoje ovocie. Pre-
to naše deti snívajú o tom 
čo vidia, sú až posadnuté 
túžbou po veciach a snoch, 
že raz budú tiež také boha-
té a obdivované. A keď na-
stáva vytriezvenie, stávajú 
sa nešťastnejšie v porov-
naní s tým, čo vidia v rekla-
mách či štylizovaných re-
ality šou, ktoré pokladajú 
za skutočnosť. Skúsenosti 
svedčia aj o tom, že u detí, 
ktoré nie sú až tak materia-
listicky založené, vyskytuje 
sa menej depresií, úzkosti, 
či psychických ťažkostí a 
tieto deti majú aj väčšiu se-
baúctu i lepší vzťah so svo-
jím okolím.

fANÚŠIKovIA – 
PRovoKATéRI
Bitky a fyzické násilie sa na na-
šich štadiónoch čoraz viac udo-
mácňuje. Boli sme toho sved-
kami na futbalových zápasoch 
v Trnave, v Žiline i na medziná-
rodnom stretnutí s Poliakmi. Za-
sahovať musela polícia, pretože 
usporiadatelia svoje povinnosti 
nezvládli. Agresívni fanúšikovia 
boli eliminovaní, zápasy sa do-
hrali a žiadni vládni činitelia tieto 
prípady neriešili, pretože to nie 
je oblasť ich pôsobenia.
Potom prišiel futbalový zápas v 
Dunajskej Strede a z fanúšikov 
– chuligánov sa zrazu stali obe-
te politického násilia. Maďarská 
novinárka sa na tlačovkách ve-
novaných tomuto incidentu opa-
kovane pýtala, kto dal rozkaz 
zasiahnuť proti maďarským fa-
núšikom. Vysvetlenie, že po-
lícia zasahovala proti nesprat-
ným chuligánom bez ohľadu na 
ich národnú príslušnosť jej, zdá 
sa, nestačili. Následné akcie – 

demonštrácie pred slovenským 
veľvyslanectvom v Budapešti, 
pálenie slovenskej vlajky, po-
chod maďarskej gardy a štvavé 
reči na zhromaždeniach v Ma-
ďarsku, to všetko je skladačka 
podľa scenára radikálov, kto-
rým sa podarilo zámerné pro-
vokácie na štadióne dostať na 
politickú scénu, na pôdu vlády, 
prezidenta a parlamentu. Nepri-
pomína vám to provokácie hen-
leinovcov v českom pohraničí, 
ktorí pripravovali pôdu pre Mní-
chovskú dohodu? Aj vtedy ich 
„materská krajina“ protestova-
la proti utláčaniu národnostnej 
menšiny. Dôsledkom bolo pri-
pojenie Čiech a Moravy do Ne-
meckej ríše.

KoNEČNE KoNEČNé cENy
Európska komisia po dlhých 
diskusiách definitívne rozhod-
la – letecké spoločnosti musia 
uvádzať (aj v reklamách) koneč-
né ceny leteniek. Mali by skon-
čiť reklamy na letenky za 999 

korún, z ktorých sa po pripočí-
taní DPH, letištných poplatkov a 
ďalších prirážok vykľuje koneč-
ná cena dve – tri i viac tisíc. Má 
to logiku, len škoda, že  to nešlo 
bez  rozhodnutia komisie.
Zvyklo sa hovorievať, že svet 
chce byť klamaný. Pracovní-
ci marketingu a reklamy, zdá 
sa, tento bonmot zobrali váž-
ne. Pretože to neboli  iba letec-
ké spoločnosti, ale aj ceny áut 
a iných tovarov sa v reklamách 
často objavujú bez DPH, prí-
padne iných doplatkov. Aj pre 
nich bude potrebný príkaz? Ale-
bo konečne pochopia, že zá-
kazník ocení pravdu?

SLovENSKé BANKy SÚ 
zDRAvé
Bankový sektor na Slovensku 
oznámil výsledky hospodárenia 
v roku 2008. Slovenské ban-
ky dosiahli zisk takmer 17 mi-
liárd korún, o 2,5 miliardy viac 
ako vlani. Jedna z bánk dokon-
ca dosiahla dvojnásobný nárast 

svojho zisku. Je to potešiteľná 
správa v sérii správ o šíriacej sa 
finančnej a ekonomickej sveto-
vej kríze. 
Menej radostné sú správy o za-
tváraní fabrík na Slovensku, o 
obmedzovaní výroby a hromad-
nom prepúšťaní. Vláda pripra-
vuje opatrenia na zastavenie 
rastu nezamestnanosti a otáz-
kou zostáva, či peniaze v ban-
kách umožnia najmä malým a 
stredným podnikateľom pokra-
čovať v činnosti, či  sa stratia 
vo vreckách ich majiteľov alebo 
sa budú nimi plátať diery mater-
ských zahraničných bánk?  
Verme, že to nebude tak, ako v 
tom vtipe z čias socializmu. Vte-
dy sa hovorilo, že pri prechádz-
ke Prahou sa Husák pýtal Štrou-
gala, prečo stojí toľko ľudí pred 
mäsiarstvom. „Čakajú na mäso“ 
odpovedá Štrougal. „A čo ne-
máme mäso?“ pýta sa Husák. 
„My máme, oni nemajú“ znela 
odpoveď!

JozEf ŠUcHA

GLOSÁR Slovenského rozhľadu

aForiZmY
PAvoL JANíK

JáNoŠíK (detektívka)
Malo to len jeden háčik.

JáNoŠíK (sadomasochis-
tický thriller)
Junák – na hák!

JáNoŠíK (postmoderná 
féeria)
o hrdinovi, ktorý mal všet-
ko na háku.

JáNoŠíK (erotická dráma)
Príbeh muža s háklivým 
koncom.

JáNoŠíK (patetická  
poéma)
Oheň v srdci, hrach pod 
nohami.

JáNoŠíK (kinohit pre  
rybárov)
chytili ho na hrach a na 
háčik.

JáNoŠíK (populárno- 
náučný seriál)
Historická legenda  
o význame strukovín.

JáNoŠíK (televízny maga-
zín Červeného kríža)
RH* faktor v slovenskej 
krvi. (*Robin Hood)

zISK AŤ zůSTává  
S ToUTo KRAJINoU!
(aktuálny ekonomický 
slovník)

AKcIoNáR
1. Pôvodne reakcionár, te-
raz buditeľ hospodárske-
ho rozvoja.
2. zbohatlík do výšky svoj-
ho vkladu.

AUDíToR
1. človek, ktorý odpočúva 
súkromné rozhovory o fi-
nančných otázkach.
2. finančný špiceľ, ktoré-
ho platíte za to, aby na vás 
včas podal trestné ozná-
menie.

BANKA
1. Hromadný užívateľ  
vašich peňazí.
2. Plne legalizovaný veks-
lák.
3. Štátom podporovaný 
úžerník.

VŠiMLi sMe si

Spoločná operatívna porada poslancov za SDKÚ DS (zľava) Hor-
ta, Janiša, Dzurindu a Mikloša v parlamentných laviciach vraj 
mala iba jediný cieľ-dohodnúť postup ostrého útoku na činnosť 
a úspechy vládnej koalície...  Foto: Martin Petrenko

aBSUrDná preDSTava kDH
Súčasná slovenská vláda sa od svojho nástupu po voľbách v 
roku 2006 usiluje brzdiť zdražovanie cien energií a realita uka-
zuje, že sa jej to darí. Ani plyn, ani elektrická energia nebu-
dú ani v roku 2009 drahšie ako tento rok. Po najnovšom roz-
hodnutí ÚRSO sa zdá, že podobne to bude s cenami tepla. 
Zásadový prístup vlády je skutočne efektívnym spôsobom ako 
brániť chudobnejších ľudí pred negatívnymi dopadmi drahých 
energií. Považujeme za zvrhlé, aby sme z daní všetkých obyva-
teľov prispievali na udržiavanie mnohomiliardových ziskov za-
hraničných akcionárov energetických monopolov. Návrh KDH 
stojí na princípe, že energetické firmy neprídu ani o pár milió-
nov, hoci zarábajú miliardy a chudobným ľuďom budeme vyso-
ké ceny kompenzovať z daní ostatných občanov. To je absurd-
ná predstava, ktorá odhaľuje, koho záujmy obhajuje pravicová 
opozícia.  (sg)

PRAžSKá DEPEŠA
Po rozdelení Česko-Slovenska 1. januára 1993 si u nás veľa ľudí na-
ivne myslelo, že u našich západných susedov to bude všetko lepšie, 
krajšie, jednoduchšie. Nebolo a nie je to tak. Kauzy ako  Kožený, ban-
kroty bánk, vysoká kriminalita, podiel polície na páchaní trestnej  čin-
nosti, hádky medzi poslancami zákonodarných inštitúcií (Snemovňa a 
Senát) sú ešte okatejšie, ako tie naše kauzy a kauzičky. Je tu síce jed-
na poľahčujúca okolnosť, že Česká republika je dvakrát tak veľká ako 
Slovensko a  teda „má nárok“ na to, aby aj tých negatívnych záležitostí 
mala viac. Keď si však spomenieme na to, ako tesne pred rozdelením 
ČSFR mnohé české média uverejňovali „seriózne“ prognózy o tom, že 
samostatné Slovensko nebude schopné existovať ani šesť mesiacov, 
pretože jeho mena sa zrúti už po troch mesiacoch, tak sa naozaj mô-
žeme tváriť ako morálni víťazi. Pri príležitosti 90. výročia zrodu spoloč-
ného štátu prinášame Pražskú depešu. Len preto, aby sme našim čita-
teľom priblížili život a dianie u našich západných susedov.

KoľKo PRAcUJÚ?
v Európskej únii sa v roku 2005 pracovalo v priemere 36 hodín 
týždenne. Dobre sú na tom najmä ženy, tie pracujú v prieme-
re 30,1 hodiny a muži až o sedem hodín dlhšie. Na veľké prek-
vapenie najviac v EÚ pracujú Gréci a Česi. Možno, že nie naje-
fektívnejšie, ale rozhodne najdlhšie – 41,7 hodiny, pritom ešte 
v roku 1992, teda v spoločnom štáte sme trávili v práci v prie-
mere 39,7 hodiny týždenne. Česi teda v súčasnosti sú v práci 
o štyri hodiny týždenne dlhšie, než je priemer EÚ.  (mez)

aJ poLšTina?
Eurokomisár pre viacjazyčnosť 
Leonard Orbán navštívil nedáv-
no Bratislavu a stretol sa nielen 
s ministrom školstva Jánom Mi-
kolajom, ale aj mnohými peda-
gógmi, odborníkmi na výučbu 
cudzích jazykov. Európska ko-
misia (EK) zatiaľ nie je rozhod-
nutá, ako bude v budúcnosti rie-
šiť jazykový Babylon v rámci EÚ. 
Ide v podstate o to, či sa má 
preferovať angličtina ako hlav-
ný dorozumievací jazyk v euro-
zóne, alebo dať rovnaký priestor 
aj ďalším jazykom, predovšet-
kým francúzštine a nemčine. 
Zdá sa, že angličtina nakoniec 
dostane prednosť, ale na veľ-
ké a pre nás milé prekvapenie v 
jej tieni nezostane aj jeden slo-
vanský jazyk! EK takto nepriamo 
priznáva určitú výnimočnosť slo-
vanských národov, ktoré sú štá-
totvorné a (zatiaľ) medzi ne pat-
ria Slovinsko, ČR, SR a Poľsko. 
Práve o poľštine sa uvažuje ako 
o jednom z prioritných jazykov 
EÚ, pretože jej dobre rozume-
jú Slováci i Česi. Ešte zaujíma-
vejšie je to, že niekde v Bruseli 
padol dokonca návrh, aby slo-
vanské národy v EÚ reprezento-
vala ukrajinština (!) a to dokonca 
aj napriek tomu, že Ukrajina si 
na vstup do Európskej únie ešte 
počká. Dosť dlho... Pobyt L. Or-
bánovi „spestril“ predseda SMK 
P. Csáky, ktorý sa mu posťažoval 
na dnes už legendárne učebni-
ce vlastivedy pre IV. ročník zák-
ladných škôl s vyučovacím jazy-
kom maďarským. Eurokomisára 
vraj jeho sťažnosti veľmi nedoja-
li, dokonca mu z oka nevytiekla 
ani jedna slza ...  (vm)

Slovenské elektrárne – Enel v pondelok 3.11.2008 ofi-
ciálne rozbehli výstavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne 
Mochovce, ktoré by mali byť dokončené v rokoch 2012 a 
2013. „Tento projekt je pre Slovensko životne dôležitý z 
hľadiska energetickej bezpečnosti. vláda SR urobí všetko 
pre to, aby sme okrem dostavby 3. a 4. bloku postavili ešte 
jeden úplne nový blok v Jaslovských Bohuniciach. Nemô-
žeme dovoliť, aby sa z krajiny, ktorá bola schopná vyvá-
žať elektrickú energiu, stala vďaka chybným rozhodnutiam 
predchádzajúcej vlády krajina, ktorá musí dovážať elektric-
kú energiu“, povedal premiér Robert fico.
Premiér ďalej dodal, že rokovania s väčšinovým akcionárom Slo-
venských elektrární - talianskou spoločnosťou Enel - boli nároč-
né. „Verím, že tento projekt významným spôsobom prispeje k 
hospodárskemu rastu Slovenskej republiky a že Slovensko sa 
v krátkom čase vráti tam, kam patrí, teda medzi krajiny, ktoré 
sú schopné zabezpečovať dostatok elektrickej energie v rámci 
produkcie na území Slovenskej republiky“. Dostavba dvoch blo-
kov jadrovej elektrárne v Mochovciach by mala v krátkom čase 
priniesť prácu spolu asi 4.000 ľuďom. Projekt dostavby bude 
financovaný z tržieb Slovenských elektrární. „Preto sme sa na 
začiatku tohto projektu zaviazali, že zo Slovenských elektrár-
ní nebudeme brať žiadne dividendy. A tržby, ktoré budú v Slo-
venských elektrárňach, budú použité na dostavbu Mochoviec“, 
povedal generálny riaditeľ Slovenských elektrární Paolo Ruz-
zini. Stavebný ruch sa má v Mochovciach rozbehnúť vo febru-
ári budúceho roka, keď sa začnú práce na strojovni a reaktoro-
vej sále. Robert Fico v tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že 
pri dostavbe investor využije v maximálne možnej miere kapaci-
ty slovenských firiem.
Výstavba jadrovej elektrárne Mochovce sa začala v roku 1987. 
Prvé dva bloky elektrárne boli uvedené do prevádzky v rokoch 
1998 a 1999. Stavebné práce na treťom a štvrtom bloku boli v 
roku 1992 pozastavené. Taliansky Enel vstúpil do Slovenských 
elektrární v apríli 2006 a v súčasnosti vlastní 66-% balík akcií. 
Zvyšných 34 % zostáva v rukách Fondu národného majetku SR. 
Zámer dostavať dva bloky v Mochovciach oznámil Enel vo feb-
ruári 2007. Rozostavanosť stavebnej časti bola na úrovni 70 %, 
technologickej časti 30 %. (krs)

výSTavBa v mocHovciacH

osuDoVÉ osMiČKY
Podľa niektorých výskumov verejnej mienky v ČR jej obyvate-
lia za najvýznamnejší prelomový tzv. osmičkový rok považujú rok 
1948, kedy sa vo februári dostala k moci komunistická strana. 
Na druhom mieste je rok 1918, ktorý priniesol vznik Českoslo-
venska. S väčším odstupom nasleduje okupácia ČSSR vojskami 
Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a prijatie Mníchovskej doho-
dy v roku 1938. Na veľké prekvapenie za najmenej dôležité vní-
majú  Česi udalosti tzv. Pražského jara 1968. (vm)



	 PARLAMENT	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 November	2008 5

oDZneLo v parLamenTneJ DeBaTe
počas 28. schôdze NR SR v dňoch 30. a 31. októbra 2008

Robert fIco,
predseda vlády SR
Odpovedal vo štvrtok 30. októbra 2008 počas 
Hodiny otázok v Národnej rade SR na otázku 
poslanca za stranu SMER-SD Stanislava Kubá-
neka, ktorá znela: Vážený pán premiér, čo 
hovoríte na koncentráciu klamstiev a vý-
myslov, ktoré sa v posledných dňoch obja-
vujú v médiách na adresu tejto vlády?
„Vážený pán poslanec, vážené dámy a páni! 
S plnou vážnosťou chcem povedať, že čelíme 
dôsledkom celosvetovej finančnej a hospodár-
skej krízy, ktorá svojím rozsahom už prekonala 
aj hospodársku krízu z tridsiatych rokov minulé-
ho storočia. To nie je iba hodnotenie vlády Slo-
venskej republiky, toto je hodnotenie medziná-
rodné.
Prvé štádium tejto krízy, finančný kolaps zatiaľ 
na Slovensku zvládame. Aj vďaka vám, poslan-
com Národnej rady Slovenskej republiky, dnes 
požívajú občania našej krajiny najvyššiu možnú 
mieru ochrany svojich vkladov. Vďaka dôsled-
nému monitoringu Národnej banky Slovenska 
sledujeme správanie sa slovenských bánk, kto-
ré predchádzajúca 

vLáDA SPRIvATIzovALA 
a dostala do pozície dcér voči matkám pôsobia-
cim v iných krajinách Európskej únie. Našťastie, 
a to je obrovská výhoda Slovenska, nemusíme 
ani zoštátňovať podiely v súkromných bankách, 
čo sa deje v iných štátoch, ani žiadať Medzi-
národný menový fond alebo Európsku centrál-
nu banku o finančnú výpomoc. Ani nemusíme 
hľadieť na to, ako sa nám znehodnocuje mena, 
pretože máme zafixovaný kurz slovenskej koru-
ny voči euru a zmena meny nás čaká doslova o 
pár týždňov. Slovensko nemusí teda absolvovať 
traumatizujúce kroky, ktoré dnes vidíme v Poľ-
sku, v Maďarsku, alebo v niektorých baltských 
štátoch. 
Vláda Slovenskej republiky sa preto dnes plne 
sústreďuje na druhé štádium krízy, na dopad, 
ktorý bude mať kolaps finančného systému na 
hospodársky rast. Minimalizujeme všetky mož-
né riziká – rokujeme s bankami a hľadáme 
vhodné finančné produkty pre malé a stredné 
podnikanie. Rokujeme s najväčšími exportérmi 
a hľadáme cesty, ako im umožniť prienik na iné, 
ako európske trhy. Podporujeme projekty, ako 
je výstavba diaľnic, 

LETíSK, ATóMovEJ ELEKTRáRNE 
v Mochovciach, aby sme nahradili možný výpa-
dok, spôsobený prílišnou koncentráciou auto-
mobilového priemyslu na Slovensku. 
Začíname rokovania so sociálnymi partnermi, 
aby sme pružne reagovali na potrebu zvýšiť mo-
bilitu pracovnej sily na Slovensku. 
Vážený pán poslanec, som naozaj presvedče-
ný, že zvládneme aj druhú etapu krízy a že Slo-
vensko aj v roku 2009 bude patriť ku krajinám 
s najvyšším hospodárskym rastom v Európskej 
únii a s jednou z najnižších mier inflácie. Popri-
tom – a to chcem zdôrazniť - nezoberieme ľu-
ďom ani korunu z toho, čo chystáme na rok 
2009 v rámci štátneho rozpočtu. 
Preto máme také dobré východiská na zvládnu-
tie krízy, lebo od roku 2006 dôsledne robíme 
politiku, po ktorej dnes volajú aj tí najpravicovej-
ší politici – politiku regulácie a rozumných zá-
sahov do 

SocIáLNE oRIENTovANEJ 
trhovej ekonomiky. Keby sme sa nebili za ceny 
elektriny, kde by sme dnes boli? Keby sme to 
isté nerobili pri plyne, koľko by dnes ľudia pla-
tili za kúrenie? Koľko by si na ziskoch dnes ne-
chávali súkromné zdravotné poisťovne z verej-
ných zdrojov? 
Vážený pán poslanec, ak dobre počúvate, všet-
ci – banky, zamestnávatelia, exportéri, zamest-
nanci – všetci sú pripravení podať pomocnú 
ruku, aby Slovensko z krízy, ktorú sme my nevy-
mysleli, vyšlo s čo s najnižšími stratami. 
Sú tu však dve skupiny ľudí, ktoré nechcú po-
môcť a boli by najradšej, keby kríza zvalcovala 
celú krajinu. A len preto to chcú, aby to poškodi-
lo súčasnú vládu a vládnu koalíciu. Je to zvláštna 
politika. Jednou takouto skupinou je naša opo-

zícia. Tá opozícia, ktorá osem rokov robila nere-
gulovanú trhovú ekonomiku orientovanú na pri-
vatizáciu a zisky súkromných spoločností, teda 
politiku, ktorú dnes všetci právom označujú za 
matku nebývalej finančnej a hospodárskej krízy. 
Som veľmi rád, aké recepty dnes opozícia po-
núka na boj proti kríze. Napríklad podáva návrh 
na Ústavný súd, aby súkromné zdravotné pois-
ťovne mohli naďalej tvoriť zisky z verejných zdro-
jov. Alebo navrhujú zrušiť minimálnu mzdu, pre-
tože pre nich je prijateľné, aby ľudia v tejto dobe 
hrdlačili za 5 tisíc korún mesačne. 
Opozícia sa takto legitímne vymedzuje a mys-
lím si, že je to pre slovenskú politickú scénu aj 
dobre. Zaujímavé je aj to, že opozícia odmieta 
podať vláde pomocnú ruku v súvislosti s eurom. 
Opozícia sa prakticky od eura dištancuje, hoci 
dnes sa ukazuje, že všetky obmedzenia a limi-
ty v realizácii sociálneho štátu, ktoré sme muse-
li od roku 2006 splniť v mene 

MAASTRIcHTSKÝcH KRITéRIí, 
budú mať v súvislosti s krízou ešte väčší význam, 
ako sme očakávali. Chcem poďakovať všetkým 
poslancom Národnej rady, ktorí pomáhate vlá-
de Slovenskej republiky, pokiaľ ide o zavádza-
nie eura.
Druhou takouto skupinou sú médiá, osobitne 
médiá tlačové. Keď sledujeme ich správanie sa 
na tlačových konferenciách a ich konkrétne vý-
stupy, vždy stoja na opačnej strane, ako stojí vlá-
da Slovenskej republiky. Je to legitímne, ja proti 
tomu nič nemám. Keď vláda tlačí na nemeckých 
a francúzskych akcionárov, aby nepodávali ne-
odôvodnené návrhy na zvýšenie cien plynu pre 
domácnosti, tlač chráni Slovenský plynáren-
ský priemysel. Keď chceme od dôchodkových 
správcovských spoločností, aby správne infor-
movali verejnosť ako sa znehodnocujú ich úspo-
ry v II. pilieri, tlač chráni dôchodkové správcov-
ské spoločnosti. 
Pýtam sa, kedy sa slovenská tlač takto posta-
ví za obyčajných ľudí na Slovensku? Vždy sto-
jí len na strane 

MoNoPoLov A zISKov. 
Chápem, že lyžiarske zájazdy pre novinárov sú 
atraktívne, ako aj to, že tlač žije z reklamy – a 
koho chlieb ješ, toho pieseň spievaš. 
My dnes vôbec nepochybujeme o tom, že tlač 
je opozičná, že je kontrolovaná váhou peňazí, 
že doslova nahrádza opozíciu. Ak chce robiť 
tlač politiku a aj ju robí, budeme sa k nej sprá-
vať ako k účastníkovi politického súperenia. 
Nech potom ale denník Pravda neočakáva, že 
budeme mlčať ak je nadovšetko jasné prepoje-
nie majiteľov tohto denníka na extrémne maďar-
ské politické sily, alebo o tom, že rodina vlast-
níkov tohto denníka poslala Adolfovi Hitlerovi 
blahoprajný telegram za Mníchov. Ak chcú poli-
tiku, tak ju budú mať. My budeme takto informo-
vať verejnosť o tom, kto stojí za ktorým konkrét-
nym denníkom na Slovensku a prečo píše tak, 
ako píše. Je to síce absurdné, do akej pozícia 
sa mienkotvorná aj bulvárna tlač na Slovensku 
dostala, ale my to prežijeme. A nebudeme na to 
potrebovať ani 

NovÝ TLAČovÝ záKoN, 
ako sa novinári naivne domnievali. Naozaj to je 
také naivné – dnes sa noviny domnievajú, že 
my začneme používať tlačový zákon a potom 
nás budú zase médiá obviňovať, že sme tlačo-
vý zákon urobili preto, aby sme ho používali v 
boji proti tlači. 
Vážený pán poslanec, oveľa horšia tendencia 
v opozičnej tlači je ale výskyt otvorených klam-
stiev na adresu vlády a vládnej koalície. Klam-
stiev smiešnych, triviálnych, za ktoré sa, samo-
zrejme, odmietajú noviny ospravedlňovať.
Pýtam sa, vážené dámy a páni, kam toto až záj-
de? Kam pôjdu tieto bohapusté klamstvá a ob-
vinenia vlády Slovenskej republiky? Čo všetko 
ešte slovenská opozičná tlač naklame, len aby 
poškodila vládu Slovenskej republiky? Koľko 
slovenských záujmov, záujmov ľudí, ešte poško-
dí, lebo si myslí, že tak škodí aj súčasnej vlád-
ne moci? 
Takéto správanie sa slovenskej tlače je pod-
lé, je v hrubom rozpore s akoukoľvek etikou 
a profesionalitou. A aj keď na to nenaberie 

odvahu nikto iný, ja osobne budem o tomto 
mediálnom barbarstve slovenskej tlače ho-
voriť slobodne a otvorene. A budem tak ro-
biť stále, nech si píšu slovenské noviny, čo 
chcú.“ 

Dušan ČAPLovIČ
podpredseda vlády SR
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslan-
ci, dovoľte mi povedať niekoľko poznámok, pri-
pomienok, úvah a predovšetkým informácií a 
odporúčaní v súvislosti s transformáciou Fóra 
maďarských poslancov Karpatskej kotliny na 
vlastnú, stálu inštitúciu maďarského parlamen-
tu. Konkrétne uznesením maďarského parla-
mentu z 3. marca 2008. Samozrejme, prioritne 
sa budem venovať aj účasti poslancov NR SR za 
SMK na jeho plenárnom zasadnutí v dňoch 12. 
a 13. septembra t. r. Oba spomínané fakty vyvo-
lávajú legitímne otázniky nad postupom sloven-
ských ústavných činiteľov maďarskej národnosti 
aj z medzinárodne - právneho hľadiska. 
Niekoľko poznámok k medzinárodne právnym 
aspektom účasti poslancov NR SR za SMK na 
činnosti Fóra maďarských poslancov karpatskej 
kotliny pri maďarskom parlamente: Schválením 
uznesenia sa toto pôvodné konzultačné fórum 
parlamentnej diskusie stalo inštitúciou, ktorá 
je financovaná z rozpočtu maďarského parla-
mentu. Na čele fóra je predsedníčka maďar-
ského parlamentu pani Katalín Sziliová a uzne-
senie ukladá vláde Maďarskej republiky (MR) a 
teraz budem presne citovať - „povinnosť infor-
movať fórum o krokoch vlády v oblasti po-
litiky voči maďarskej menšine v zahraničí.“ 
Fórum schválilo stratégiu národnej politiky, do-
kument, ktorý akcentuje vytvorenie autonómie 
na základe údajne legitímnych precedensov zá-
padnej Európy ako i v iných krajinách. Ak šta-
tút Fóra prezentuje túto organizáciu ako porad-
ný orgán maďarského parlamentu ale z činnosti 
Fóra a z uznesení jeho podvýborov vyplýva, že 
Fórum má možnosti, ak nie do konca 

PRávoMocI UKLADAŤ vLáDE MR 
a parlamentu MR realizáciu jednotlivých úloh, 
potom už nemožno hovoriť len o diskusnom 
fóre. Fórum sa stalo inštitúciou, ktorá sa podie-
ľa, najmä ide sa podieľať na tvorbe maďarskej 
legislatívy, na tvorbe maďarskej štátnej politi-
ky v širšom medzinárodnom priestore. V štatú-
te Fóra môžeme nájsť aj takéto ustanovenie, ci-
tujem: „do programu Fóra sa dostávajú otázky 
strategickej, principiálnej povahy, dôležitú čin-
nosť Fóra predstavuje v prvom rade formulova-
nie národnopolitických stanovísk, ktoré usmer-
ňujú politiku Maďarov za hranicami a zahraničnú 
maďarskú politiku“. Inými slovami, Fórum tvorí 
a formuluje maďarskú zahraničnú politiku. Po-
slanci slovenského parlamentu za SMK sa žiaľ 
idú podieľať, alebo sa už podieľali na tvorbe za-
hraničnej politiky MR. Toto je už silná káva aj 
pre slovenský parlament, vládu SR a každého 
lojálne zmýšľajúceho občana SR. Celý rad fak-
tov o činnosti Fóra a jeho podvýborov svedčí o 
silovom postavení Fóra a o jeho práve ukladať 
vláde MR konkrétne úlohy.
Z uznesenia právneho podvýboru Fóra z 22. ap-
ríla 2008 vyplýva, že podvýbor vyzval vládu MR, 
aby mu do 31. mája 2008 písomne predložila in-
formáciu o možných formách vytvorenia autonó-
mii na princípe teritoriálnom, kultúrnom a osob-
nom a o možnostiach ich podpory berúc pritom 
na zreteľ západoeurópske, slovinské, chorvát-
ske, srbské, macedónske a moldavské prece-
densy. Z uznesenia podvýboru Fóra pre kultú-
ru a vzdelanie z 23. apríla tohto roku vyplýva, 
že podvýbor žiada Maďarskú vládu, aby urobila 
všetko v záujme toho, aby slovenský školský zá-
kon neobsahoval ustanovenia (koncepcie, kto-
ré by diskriminovali národné menšiny), opaku-
jem národné menšiny, 

NIE NáRoDNoSTNé MENŠINy. 
Aktivity Fóra bez ohľadu na jeho deklaratívny 
štatút, tak priamo zasahujú do činností dvoch 
základných pilierov maďarského štátu, parla-
mentu a vlády MR. Vzájomne sa ich činnosť 
prelína a na tejto činnosti sa začali podieľať po-

slanci slovenského parlamentu za SMK, ako aj 
parlamentov a samospráv ďalších susedných 
štátov Rumunska a Srbska, Chorvátska, Slovin-
ska, Ukrajiny, vrátane poslancov Európskeho 
parlamentu zvolených za maďarské strany. Toto 
len ďalej zvyšuje podozrenie zo zámerov toh-
to Fóra, dochádza tým k vážnemu medzinárod-
ne právnemu problému, spočívajúcemu v tom, 
že Fórum podriaďuje volených zástupcov iného 
štátu, či iných štátov maďarskému štátu. Fórum 
vytvára akúsi sieť prepojenia medzi maďarským 
štátom a volenými zástupcami iných štátov na 
etnickom princípe, čím politicky podriaďuje ofi-
ciálnych predstaviteľov iných štátov, maďarské-
mu štátu. V našom prípade ide o podriadenosť 
ústavných činiteľov SR, poslancov NR SR za 
SMK, štátnym subjektom MR. Toto je zjav bez-
precedentný vo svete zvláštny, jediný, jedinečný 
a veľmi nebezpečný! 
Je to súčasťou koncepcie, v rámci ktorej sa 
MR snaží systémovo si zaväzovať politickú elitu 
menšiny žijúcej v našej republike.
Ďalším vážnym a vysoko problematickým medzi-
národne právnym aspektom z činnosti Fóra je 
presadzovanie autonómnych koncepcií vrátane 
už citovanej teritoriálnej autonómie, bez súhlasu 
dotknutých štátov, ktoré nie sú súčasťou existu-
júcich štandardov na ochranu patriacich národ-
nostným menšinám. Presadzovanie takýchto 
koncepcií je presadzovaním kolektívnych práv, 
ktoré, a to treba zdôrazniť, neboli akceptované 
medzinárodným právom. Tu sa zjavne dostáva 
Fórum do rozporu s medzinárodným právom a 
keďže sa poslanci NR SR za SMK podieľajú na 
takejto činnosti Fóra, dá sa z toho odvodiť, že 
konajú a majú dlhodobý zámer aj konať v roz-
pore s medzinárodným právom. Problematický-
mi sú však všetky aspekty a aktivity Fóra, cieľom 
ktorých je zasahovanie do vnútorných záleži-
tostí SR. Presadzovanie myšlienok a požiada-
viek autonómie akejkoľvek národnostnej menši-
ny jedného štátu v štáte druhom je, respektíve 
by bolo, zasahovaním do jeho vnútorných zále-
žitostí. Toto je s medzinárodným právom nezlu-
čiteľné. 
Poukazujem na to, že povinnosť nezasahovať 
do vnútorných záležitostí iného štátu patrí me-
dzi základné zásady medzinárodného práva, 
stanovené príslušným medzinárodno-právnym 
dokumentom, týka sa to Charty OSN, deklará-
cie zásad medzinárodného práva, ktorá sa týka 
priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi 
z roku 1970, Helsinskej deklarácie Zásad ria-
diacich vzťahy medzi účastníckymi štátmi KBES 
z roku 1975 a mohol by som spomenúť aj mno-
hé ďalšie dokumenty. 
Právo na sebaurčenie národnostných menšín, 
na ktoré sa odvoláva stratégia Fóra, dnešné 
medzinárodné právo nepozná. Týmto právom 
disponuje výlučne národ, nie však národnost-
ná menšina, a preto hovorím, že často používa-
jú formu národná menšina. Preto nie je možné 
dovolávať sa práva na sebaurčenia maďarských 
menšín v susedných štátoch a prezentovať, že 
Slovenská republika popiera právo na formulo-
vanie tejto požiadavky. A dovolím si vám zaci-
tovať zo stratégie Fóra. Citujem „právo na se-
baurčenie maďarských menšín v susedných 
štátoch nielen že nebolo zabezpečené ako 
sprievodný jav severoatlantickej integrácie, 
ale v niektorých prípadoch najotvorenejšie 
na Slovensku, štát popiera aj právo na sfor-
mulovanie takéhoto nároku, takejto požia-
davky.“ Toľko citát. Súčasné medzinárodné 
právo nepozná  takzvané kolektívne práva 
národnostných menšín, na ktorých je zalo-
žená celá koncepcia stratégie fóra. ľud-
ské práva majú v medzinárodnom práve 
všeobecne uznávaný individuálny charak-
ter. Najvážnejším nedostatkom koncepcie takz-
vaných kolektívnych práv, je aj absencia určenia 
ich nositeľa, vznik „kolektívnej zodpovednosti“ 
ako dôsledku výkonu kolektívnych práv, či ne-
možnosť výberu jednotlivcov s pomedzi celku 
na slobodné rozhodnutie ohľadne výkonu ko-
lektívneho práva. 

Zo záznamu rokovania NR SR, 
bez jazykovej úpravy, vybral (jk)
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Teraz, v novembri roku 2008 sa spomenulo 
jeho meno v malom kruhu, zväčša pred mla-
dým publikom, ktoré nič od Kaliského nečíta-
lo a pred starým publikom, ktoré nielen mnohé 
z Kaliského čítať nechcelo ale aj sa stavalo proti 
tomu. Niekdajší publicista a exšéfredaktor ľavi-
cového Slova, dnes vysokoškolský docent Edu-
ard Chmelár označil R. Kaliského za „sloven-
ského Sokrata“. Kľúčovým argumentom bolo, 
že dvaja ľudia – Kaliský a Hysko – odmietli 

SPoLUPRAcovAŤ S MocoU, 
teda po roku 1968 kolaborovať, sami opusti-
li rady komunistických či režimistických organi-
zácií.
R. Kaliský išiel pracovať ako robotník, ale svo-
je názory nezmenil a zostal hrdý a nepoddajný. 
„Kaliský je príklad, ktorý sa v slovenskej žurna-
listike neopakoval, je to príklad doteraz nedos-
tižný. Taká osobnosť sa doteraz v slovenskej 
žurnalistike neobjavila“, argumentoval docent 
Chmelár, aby uzavrel prirovnaním Kaliského k 
Sokratesovi.
Vystúpenia doc. Chmelára svojou originalitou a 
energiou takmer vždy zaujmú, lebo nikomu nič 
nedaruje, nikto si uňho nemôže nárokovať na 
vopred daný rešpekt. Aj v tomto prípade vyslo-
vil svoj súd o Kaliskom pred auditóriom v kto-
rom sedelo nemálo tých, ktorí prešli tým istým 
ako R. Kaliský, ale od Chmelára nijaké uznanie 
nezískali. Naopak 

MUSELI SI vyPoČUŤ, 
že ide o „nedostižnú osobnosť“, príklad, ktorý 
sa v slovenskej žurnalistike „doteraz neopako-
val“. Teda R. Kaliský je nielen nedostižný, ale aj 
zrejme nedostihnuteľný.
Môžem povedať, že ma v prvej chvíli tvrdenie 
doc. Chmelára priam nadchlo, ukázal sa ako 
pôsobivý rečník, ktorý o. i. vie, čo je to publi-
kum a rétorika. Okrem toho meno R. Kaliského 
sa dnes na stránkach novín nevyskytuje, nikto 
ho nepripomína, preto je dobré vedieť, že v ge-
nerácii vedeckých pracovníkov stredného veku 

niekto o R. Kaliskom vie a dokonca aj hovorí.
Myslím si, že keby bol R. Kaliský v rovna-
kom veku ako dnes doc. chmelár, poslal by 
ho rovno do riti, ale múdrosť a skúsenosť 
spojená s vysokým vekom ho vedie k tole-
rancii. Prečo? Položme si otázku: ak by sme 
robili pásmo – rozhlasové či televízne či ja-
viskové – o Romanovi Kaliskom, čo by sme 
spomenuli? 
Napríklad to, ako 6. januára 1993, šesť dní po 
vzniku samostatnej Slovenskej republiky, odvy-
sielal verejnoprávny (!) SRo v hlavnej spravodaj-
skej relácii Rádiožurnál komentár tvrdo odsu-
dzujúci skupinu novinárov, ktorú prijal vtedajší 
predseda vlády V. Mečiar na čele s Romanom 
Kaliským! SRo prirovnal stretnutie k servilite 
niekdajších komunistických pracovníkov, ktorí s 

PREJAvoM v ČERvENÝcH oBALocH 
chodili servilne referovať vrchnosti plnenie so-
cialistických záväzkov. 
Šesť dní (!!!) po vzniku Slovenskej republiky 
to odznelo len preto, že R. Kaliský podporo-
val vznik samostatnej SR. (Paradoxne autorom 
komentára bol redaktor, ktorý bez problémov 
pôsobil v médiách aj pred rokom 1989 a robil 
všetko preto, aby bol platným členom redakcie 
ústredného orgánu KSS.)
Bol to Roman Kaliský, ktorý vedno s Gustávom 
Valachom prečítali v šaštínskej bazilike, v rám-
ci pobožnosti v časti, kde sa môžu vyjadriť ve-
riaci, rozhodnutie pápeža, uznanie Vatikánu slo-
venskej cirkevnej provincie z roku 1977. Bolo to 
prvé verejné čítanie tohto významného cirkev-
ného dokumentu. Nikto pred Kaliským a va-
lachom nemal takú odvahu – a ani takú au-
toritu, aby v priamom televíznom prenose 
bolo svedkom celé Slovensko. vatikánskym 
dokumentom, dohodnutým v roku 1977 
vtedajším ministrom zahraničných vecí B. 
chňoupkom za priamej podpory vtedajšie-
ho prezidenta G. Husáka sa ako vieme, far-
nosti na Slovensku definitívne odčlenili od 

ostrihomskej diecézy, pod ktorú náležali z 
čias Uhorského kráľovstva. A katolícka cir-
kev, vatikán tak – po prvý raz – začal vlast-
ne rešpektovať hranice Slovenska. 
Bol to Roman Kaliský, ktorý pripomenul, že v 
ohrození sa treba brániť tak, ako to robila prvá 
ČSR zákonom na ochranu republiky. Bol to Ro-
man Kaliský, ktorý navždy zostane ako najlep-
ší laický autor v informovaní a výklade encykliky 
pápeža Jána Pavla II. Centissimus Annus, kde 
sa o. i. 

KRITIzUJE KAPITALIzMUS 
a jeho prejavy po rozpade komunistického sys-
tému a nalieha sa na ľudské podmienky pra-
cujúcich ľudí. Nuž a nebyť toľko kritizované-
ho, napádaného a zneuctievaného spisovateľa 
Drahoslava Machalu, nebola by vyšla ani kniž-
ka publicistiky Romana Kaliského s príznačným 
(partizánskym) názvom Na poslednom úseku. 
Zahrňuje state človeka, ktorý pôsobil výrazne a 
neopakovateľne po roku 1989 v tlačených mé-
diách – formoval ducha Literárneho týždenníka 
ako autor i predseda redakčnej rady, denníka 

Republika a Slovenská republika a oži-
votvoril po roku 1989 v Bratislave týž-
denník Matice slovenskej Slovenské 
národné noviny. 
„Najväčší kus hodnotnej práce vyko-
nal bez zveličovania spisovateľ a pub-
licista Roman Kaliský. Svojou novinár-
skou tvorbou získal na svoju stranu 
pomerne veľký počet redaktorov ochot-
ných ostrým perom bojovať za oprávne-
né požiadavky Slovákov. Slová z jeho 
pera jednoznačne dokumentujú aktív-
ne mysliteľské aj organizačné pôsobe-
nie v spoločensko-politickej a kultúrnej 
oblasti v rokoch 1990-1992. Význam-
ne prispeli k hľadaniu pravdy o Sloven-
sku a o ľuďoch žijúcich na jeho území“, 
napísal Jozef Kuchár, publicista, pred-
seda Únie slovenských novinár vo svo-
jej knižke Postoje k národu rozdelili 
novinársku obec (2006).
Pripomínam to všetko preto, lebo na-
ozaj je Kaliský ako slovenský Sokrates. 
Z dejín vieme, že aténska demokracia 
Sokratesa neznášala, postavila pred 
súd a aj vyniesla nad ním rozsudok smr-
ti. Na Slovensku sa po roku 1989, teda 
v tom, 

ČoMU vRAvíME DEMoKRAcIA 
- doslova od prvých dní Kaliský odsúval, boli vý-
razné snahy odsunúť ho nielen za hranice poli-
tického a spoločenského vplyvu, ale aj za hra-
nice sociálneho dostatku. To všetko len preto, 
že podporoval vznik samostatného Slovenska a 
že bol pri vzniku aj samostatnej novinárskej or-
ganizácie.
Isteže je dobre, keď sa o Kaliskom hovorí, 
ale bol Sokratom a neopakovateľnou osob-
nosťou iba kvôli postoju po roku 1968? Is-
teže, súčasťou tohto vyzdvihovania je aj 
snaha zároveň akosi nechať bokom, prejsť 
mlčaním to, čo znamená Kaliský po roku 
1989, to, čo by neurobil bez predchádza-
júcej životnej skúseností. Nie sú dvaja Ka-
liský, je jeden integrálny ľudský život, jed-
na integrálna ľudská osobnosť, jeden osud. 
Dodajme slovenský osud, osud na Sloven-
sku. Napísal som to už pred rokmi a súdny 
čitateľ ako aj tolerantný Kaliský nech mi ne-
dostatky tejto state odpustia. 

DUŠAN D. KERNÝ

Roman Kaliský ako slovenský Sokrates
Slovenský pohyb v druhej polovici XX. storočia sa začal v bratislavskej di-
mitrovke v roku 1963 snemovaním vtedajšej novinárskej organizácie. Tam 
sa formovala aj prvá požiadavka slobody tlače – „médiá majú byť parla-
mentom verejnosti“, ako to formuloval Mieroslav Hysko, zakladateľ mo-
dernej slovenskej novinovedy. jednou z významných osobností tohto ro-
kovania bol aj niekdajší povstalec Roman Kaliský, po roku 1968 umlčaná 
publicistická osobnosť. 

koketovali s pravicou, doplatili...
Strana zelených na Slovensku má opäť nového predsedu. V 
priebehu niekoľkých rokov už tretieho. MVDr. Jozefa Pokorné-
ho vystriedal pred časom Pavel Petrík a ten sa na nedávnom 
zjazde strany svojej funkcie vzdal. Vystriedal ho doterajší pod-
predseda strany pre životné prostredie Peter Pilinský. 
Je to už naozaj dávno, kedy zelení mali poslancov v NR 
SR. vtedy sa zdalo, že budú tvoriť takú silnú stranu ľavico-
vého krídla, akú majú ich „rovnakofarební“ v SRN, fran-
cúzsku alebo Rakúsku. žiaľ, nič sa z toho sa nesplnilo. 
Slovenskí zelení politici tápali od stredu niekam dopra-
va, ich poslanci na komunálnej úrovni (iných už nemali) 
často hľadali cestu k SDKÚ-DS a tak nečudo, že mali stá-
le menej a menej voličov. všade. Ťažko preto pochopiť 
ich prehnaný optimizmus, pretože to, čo tvrdia oni – že 
sú najsilnejšia mimoparlamentná strana – je naozaj ne-
pravdivé. To, že ich cieľom je dostať sa po voľbách v roku 
2010 do parlamentu, im nikto nemôže vyčítať. že však z 
dnešného pohľadu majú k tomu veľmi, veľmi ďaleko, je 
realita.
Mnohí politológovia si však vedia predstaviť koalíciu SMER-SD 
a Strana zelených na Slovensku. Keby... Keby sa zelení u nás 
pridržiavali toho, čo robí zelených politicky silnými v zahranič-
ní: mať silný sociálny program strany a samozrejme snažiť sa o 
spoluprácu s modernými ľavicovými stranami, konkrétne u nás 
so Smerom, možno by boli podstatne úspešnejší.
Výnimky existujú preto, aby zdôrazňovali pravidlá. Tou neš-
ťastnou výnimkou sú zelení v Česku. Po prvýkrát sa dostali 
do Snemovne a ihneď skončili v pravicovej koalícii. Odvtedy 
ich preferencie neustále klesajú, čo potvrdili aj nedávne kraj-
ské a senátne voľby. Aj českí zelení sa presvedčili, že voliči od 
nich nikdy neočakávajú spoluprácu s pravicou, a že občania 
od nich čakajú ako od politickej strany niečo iné, ako od och-
rancov životného prostredia. Ešte šťastie, že Strana zelených 
na Slovensku za poučením sa nemusí chodiť ďaleko. Nuž, keď 
jej nestačilo poučiť sa na vlastných chybách, asi jednoduchšie 
to bude na tých cudzích... (mez)

v utorok 4.11.2008 sa v Bratislave ko-
nala medzinárodná konferencia pod 
názvom Sociálna dimenzia Európy 
blízkej občanom, ktorú organizoval in-
štitút ASA pod záštitou predsedu vlá-
dy Roberta fica. Na konferencii sa 
zúčastnili viacerí významní hostia, na-
príklad predseda Strany európskych 
socialistov Poul Nyrup Rasmussen.
R. Fico vo svojom prejave na konferencii 
zdôraznil, že SR má priamo vo svojej ús-
tave zakotvený sociálny charakter štátu, a 
to v článku 55, podľa ktorého sa hospo-
dárstvo Slovenskej republiky zakladá na 
princípoch sociálne a ekologicky orien-
tovanej 

TRHovEJ EKoNoMIKy, 
čo v praxi znamená, že v hospodárstve 
platia princípy trhu ale s úzkym prepoje-
ním na sociálnu a environmentálnu sféru. 
Toto ustanovenie v plnej miere korešpon-
duje s jedným z cieľov Európskej únie vy-
týčeným v Lisabonskej zmluve, a to usilo-
vať sa „o sociálne trhové hospodárstvo s 
vysokou konkurencieschopnosťou zame-
rané na dosiahnutie plnej zamestnanosti 
a sociálneho pokroku, ako aj vysokú úro-
veň ochrany životného prostredia a zlep-
šenia jeho kvality.“ 
Podľa premiéra, víťazstvo strany 
SMER-SD v parlamentných voľbách v 
roku 2006, ale aj súčasná vysoká ak-
ceptácia vlády spoločnosťou potvr-
dzujú, že občania veľmi citlivo reagu-

jú na to, do akej miery výkonná moc 
vytvára podmienky pre riešenie ich 
problémov. A tie si vyžadujú solidárnu 
spoločnosť, ktorá musí byť ukotvená vo 
vyváženom hospodárskom, sociálnom a 
environmentálnom rozvoji. „Ľudia urobili 
veľmi veľa pre Slovensko. Od roku 1989 
prešli rôznymi šokmi, uťahovaním opas-
kov, reformami. Súčasne sledovali, ako 
sa od nich vzďaľuje malá skupina verej-
nosti s obrovským bohatstvom a väčšino-
vým vplyvom na štátnu moc. Jedna gene-
rácia ľudí bola 

DoSLovA oBETovANá 
v mene akýchsi reforiem – a to je generá-
cia našich seniorov. Preto sa Slovensku 
aj v ťažkých časoch darí, lebo toto všetko 
museli ľudia vytrpieť. Robili ťažko za níz-
ke mzdy a pomáhali svojim strádaním 
a rešpektovaním nižšieho sociálneho 
štandardu hospodárskeho rastu SR. 
Nie nízke dane, nie poplatky u leká-
ra, nie privatizácia, ale ľudia sú zdro-
jom všetkého. Ak ľudia ťažko robili pre 
Slovensko, Slovensko musí dnes robiť 
pre ľudí. Aj to je pre mňa forma solida-
rity“, povedal predseda strany SMER-
SD.
Robert Fico zároveň v tejto súvislosti po-
ďakoval občanom SR za základ, ktorý vyt-
vorili pre prežitie Slovenska v ťažkých ča-
soch. „Ak sa predpokladá, že SR bude 
patriť v roku 2009 ku krajinám s najvyšším 
hospodárskym rastom v EÚ, ak nie vôbec 

najvyšším, po celkovom poklese výkon-
nosti európskej ekonomiky, je to skutoč-
nosť hodná poďakovania a nie škandali-
zovania, ako to robia slovenské médiá. 
Vláda sa nemôže odvďačiť ľuďom za tento 
príspevok škrtmi, ako by urobila pravica. 
Všetky sociálne programy naplníme – re-
zervy budeme, ak to bude potrebné, hľa-
dať inde“, zdôraznil premiér.
Politika hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti sa v činnosti vlá-
dy SR prejavila už pri tvorbe vládneho 
programu. „zaviazali sme sa nastaviť 
parametre hospodárskej politiky štá-
tu tak, aby dosahovaný hospodársky 
rast bol sprevádzaný rastom reálnych 
miezd“, dodal R. fico. Uviedol, že ak 
by vláda nebola presvedčená o tom, 
že 

zAvEDENIE EURA 
bude v konečnom dôsledku výhodné 
najmä pre rast životnej úrovne obča-
nov SR, nebola by sa usilovala o euro. 
Pozitívne ocenil, že vláde sa podarilo 
presvedčiť relevantných reprezentan-
tov slovenskej občianskej spoločnos-
ti – sociálnych partnerov, zástupcov 
samospráv, dôchodcov, rektorov vy-
sokých škôl, živnostníkov, vysokoš-
kolákov - ktorí si dokázali sadnúť za 
spoločný stôl a pridať sa k Deklarácii 
spoločenskej zhody zaviesť a použí-
vať euro v SR. K Deklarácii sa neprida-
la len slovenská opozícia. (sr)

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert fico na medzinárodnej konferencii v Bratislave

Kvalitu života pre všetkých
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Podpredseda výboru pre bezpečnosť Po-
slaneckej snemovne Parlamentu českej re-
publiky zdeněk Maršíček sa v Haló novinách 
17. 10. 2008 meritórne vyjadruje k aktuál-
nej kauze medzinárodne uznávaného spiso-
vateľa Milana Kunderu. Pripomína, že báda-
teľ Ústavu pre štúdium totalitných režimov 
Adam Hradílek a novinár Petr Třešňák uve-
rejnili v 42. čísle týždenníka Respekt článok, 
podľa ktorého spolupracovníka zahranič-
ných spravodajských služieb Miroslava Dvo-
řáčka v roku 1950 zatkli na základe udania 
Milana Kunderu. Autori teda s odvolaním sa 
na archívny vyšetrovací spis obvinili, odsúdili 
a napokon mediálne popravili najznámejšie-
ho súčasného českého spisovateľa. 
Podpredseda parlamentného výboru pre bez-
pečnosť zdôrazňuje, že začiatkom tohto roka, 
keď vznikol Ústav pre štúdium totalitných reži-
mov, mnohí reálne uvažujúci ľudia upozorňovali, 
že namiesto vyrovnania sa s minulosťou sa vytvá-
ra nová inkvizícia. Aj bývalá disidentka Petruška 
Šustrová, ktorá jeho vznik presadzovala, dnes 
pripúšťa, že ústav funguje šialene. Dramatik Mi-
lan Uhde sa vyjadril jednoznačnejšie: „Hoci som 
vznik ústavu podporoval, teraz vidím, že námiet-
ky jeho odporcov boli oprávnené. Je zarážajú-
ce, že výskumný ústav odovzdá nepreukazný a 
nikým nepodpísaný záznam ZNB (Zboru národ-
nej bezpečnosti) o Milanovi Kunderovi médiám, 
namiesto toho, aby sa zaoberal výskumnou čin-

nosťou“. Ako povedal jeden z bádateľov ústavu: 
Musíme robiť najmä na veciach, ktoré môžu 
byť politicky zaujímavé. Prvým veľkým báda-
teľským úspechom bolo, keď v apríli riaditeľ 
Pavel žáček prišiel s objavom, že odbojová 
skupina bratov Mašínovcov v 50. rokoch plá-
novala atentát na Klementa Gottwalda. Ma-
šínovci však správu ihneď popreli. Ďalším me-
dializovaným produktom ústavu je diskreditácia 
spisovateľa Milana Kunderu, ktorá je postave-
ná na zmesi jedného faktu a mnohých úvah. Je-
diným faktom je písomný dokument, Kunderom 
nepodpísaný policajný záznam, pričom bádate-
lia ignorujú metódu práce založenú najmenej na 
dvoch nezávislých dôveryhodných informačných 
zdrojoch. Autori senzačného odhalenia svo-
jím postupom pri zhanobení známej osob-
nosti českej a svetovej literatúry potvrdili, že 
Ústav pre štúdium totalitných režimov nie je 
vedeckým pracoviskom. 
Ústav je zriadený zákonom ako organizačná zlož-
ka štátu. Jeho radu volí Senát Parlamentu ČR a 
voľba jej členov je predmetom politického boja. 
Potenciálne výsledky bádania sú anticipované v 
preambule zákona a v jeho prvých paragrafoch, 
čo apriórne vylučuje možnosť objektívneho ve-
deckého skúmania. Konštituovanie podobných 
inštitúcií poukazuje na rozširovanie štátnej moci 
do oblasti interpretácie histórie, ktorej výskum 
podriaďuje aktuálnym záujmom najvplyvnejších 
politických strán.  PAvoL JANíK

Mediálna poprava spisovateľa

Plenéry patria k výtvarnému umeniu ako 
stromy k lesu. veď výtvarníci sa nielen inšpi-
rujú, ale aj tvoria v exteriéroch a pretože ple-
nér je kolektívna záležitosť, okrem samotnej 
tvorby sa spoznávajú, diskutujú o umení, je-
den druhému nezištne pomáhajú. Pred ro-
kom 1990 boli na Slovensku azda najzná-
mejšie plenéry iba v jeho východnej časti. Už 
aj preto, lebo sa na nich zúčastňovali malia-
ri a sochári nielen zo vtedajšej ČSSR, ale aj 
z Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Samozrejme, 
ich účastníkov schvaľovalo ideologické od-
delenie vsl. Kv KSS, ktoré prostredníctvom 
svojich podriadených inštitúcií (Krajské os-
vetové stredisko a ďalšie) sledovalo všetko, 
čo sa na plenéroch dialo. Nuž čo, taká bola 
doba, ale v každom prípade tieto podujatia 
priaznivo obohatili výtvarný život v pohranič-
ných regiónoch spomínaných krajín.
Po novembri 1989 sa o výtvarných umelcov nikto 
nestaral a mnohí mali naozaj čo robiť, aby jedno-
ducho prežili nástup kapitalizmu v spoločnosti. 
Prevažná väčšina obyvateľov mala tiež existenč-
né problémy, a začínala si zvykať na úrady prá-
ce. Kupovanie obrazov i sošiek z ich strany vô-
bec neprichádzalo do úvahy. „Rýchlozbohatlíci“ 
dávali skôr prednosť dovolenkám niekde na Ba-
hamských ostrovoch a golfu, než umeniu ako ta-
kému. Práve v tých časoch sa zrodil Medzinárod-
ný plenér maliarov slovanských krajín. Stalo sa 
tak z iniciatívy košických funkcionárov Združenia 

slovanskej vzájomnosti. Bolo to v čase občian-
skej vojny v Juhoslávii, kde proti sebe stáli Slo-
vania – Srbi, Chorváti a Bosniaci. Okrem toho to 
bolo krátko po rozdelení Česko – Slovenska na 
dva samostatné štáty, napäté vzťahy vládli medzi 
Ruskom a Ukrajinou. Práve vtedy si funkcionári 
Mestskej rady Združenia slovanskej vzájomnosti 
v Košiciach povedali, že ukážu svetu, ktorý v tých 
časoch nemal najlepšiu mienku o Slovanoch, že 
pod jednou strechou dokážu spoločne v pohode 
a vzájomnej úcte nažívať a tvoriť. 
Prvý takýto plenér sa uskutočnil v jeseni 
1993 pri Ružínskej vodnej nádrži. Ďalšie v 
Červenom Kláštore, St. ľubovni, Lipovciach, 
Bardejovských Kúpeľoch, niekoľkokrát v Ko-
šiciach a vo vysokých Tatrách.
Nedávno sa skončil jubilejný 15. ročník Medzi-
národného plenéru slovanských krajín, ktorý bol 
po prvýkrát od prvého do posledného dňa v Ko-
šiciach. Na počesť toho, že mesto sa stalo Hlav-
ným mestom európskej kultúry v roku 2013. Prišli 
výtvarníci z Chorvátska, Českej republiky, Ruskej 
federácie, Poľska a Slovenska, pričom domácu 
krajinu reprezentovala známa zemplínska výtvar-
níčka Ľudmila Krausová – Lakomá. Tradične na 
tento slovanský plenér prichádzajú renomovaní 
maliari, uznávaní nielen vo svojich republikách, 
ale aj za hranicami svojej vlasti. Tak napríklad 
Ivan Lukjanov z Moskvy má za sebou úspeš-
né výstavy vo francúzsku a Luxembursku, 
jeho obrazy kupujú aj prvý a zároveň posled-

ný prezident zSSR, nositeľ Nobelovej ceny 
mieru Michail Gorbačov i Patriarcha mos-
kovský a celej Rusi Alexij II.
Doteraz sa na pätnástich plenéroch vystriedali 
umelci z ČR, Ruska, Bulharska, Poľska, Chor-
vátska, Srbska, Ukrajiny a Slovenska, ale aj z Ír-
ska a Maďarska. Samozrejme, organizátori ni-
jako nezasahujú do tvorivej činnosti výtvarníkov, 
ktorí maľujú čo chcú a ako chcú, od klasického 
realizmu až po rôzne abstraktné štýly, i keď mot-
tom každého plenéru je krása východoslovenskej 
krajiny a architektúry. Pokiaľ sú na plenéri len prí-
slušníci slovanských národov, tak je zakázané 
iba jedno: pri komunikácii používať angličtinu. je 
to naozaj tak, ale celý svet nám Slovanom 
závidí, že sa dokážeme medzi sebou doho-
voriť, pričom každý používa iba svoj rodný ja-
zyk. Spočiatku sú niektorí, konkrétne tí, ktorí 
sa dovtedy nestýkali s príslušníkmi iných slo-
vanských národov trochu zaskočení. Snažia 
sa nájsť východisko v angličtine, ale keď ich 
presvedčia, aby používali svoj rodný jazyk na 
veľké svoje prekvapenie zistia, že polovicu z 
druhej reči porozumejú bez problémov. Po-
tom už im angličtina vôbec nechýba.
Mnohí účastníci plenérov, predovšetkým Bulha-
ri, Rusi, Chorváti a Srbi, nikdy predtým na Slo-
vensku neboli a vedeli o ňom iba veľmi málo. 
Sú však milo prekvapení jeho krásou, históriou, 
priemernou životnou úrovňou našich obyvateľov 
a celkovou kultúrnou vyspelosťou Slovákov. Sa-

mozrejme, po návrate do svojich domovov robia 
Slovensku tú najúprimnejšiu reklamu - slovan-
skej krajine so zaujímavými a pohostinnými ľuď-
mi, ktorí majú radi výtvarné umenie. Keď vezme-
me od úvahy iba nedávno skončený 15. Ročník 
plenéru, tak jeho účastníci boli konkrétne doslo-
va milo šokovaní umeleckou úrovňou Štátneho 
divadla v Košiciach – Divadla J. Borodáča, záro-
veň z ich pohľadu neobyčajne lacnými vstupen-
kami a samozrejme interiérom divadla. Počas 
prijatia starostom Mestskej časti Košice – 
JUH JUDr. Jaroslavom Hlinkom ich prekvapi-
la nezvyčajná starostlivosť o deti a dôchod-
cov v tejto časti Košíc, ktorí majú k dispozícii 
krytý bazén s ďalšími regeneračnými služba-
mi, bohato zásobenú čitáreň a knižnicu...
Nakoniec, vzdelaní a úspešní umelci, ktorí vysta-
vovali svoje diela prakticky vo všetkých vyspelých 
európskych krajinách, nás musia tak trochu pre-
svedčovať, že máme byť na čo hrdí.
Dnes už na Slovensku o výtvarné plenéry nie je 
núdza. Organizujú ich mestá, teda primátori, ale 
najmä majitelia hotelov a penziónov, ktorí takýmto 
– pre nich veľmi jednoduchým a lacným spôso-
bom – prídu k solídnym umeleckým dielam. Ten 
slovanský však zostáva stále prvý – aspoň z po-
novembrového pohľadu. To, že prežil roky horšie 
i lepšie, je v neposlednom rade zásluha jedného 
z jeho mecenášov – filantropa, finančníka a spi-
sovateľa Ing. Antona Lukačina z Košíc...

vLADIMíR MEzENcEv

Slovanské jazyky ich nerozdeľujú, ale spájajú

Pretrvávajúce neriešené a zdanlivo nerie-
šiteľné problémy optimálnych podmienok 
vzniku a sprístupňovania hodnôt moderné-
ho slovenského písomníctva v domácich 
pomeroch i v medzinárodných súvislos-
tiach vyvolávajú viacero znepokojujúcich 
podnetov, ktorých detailná inventarizácia 
presahuje priestorové možnosti a percepč-
nú únosnosť časopiseckého príspevku. Pre-
to sa sústredím na jedinú otázku, ktorú na 
troskách slovenského literárneho života su-
gestívne kladie profesor Andrej Červeňák v 
ankete pripravovaného ďalšieho vydania Al-
manachu Nitra: „Existuje invariant súčasnej 
slovenskej literatúry?“
V aktuálnej chaotickej komunikačnej situácii po-
kladám za prvý predpoklad možného dorozu-
menia pripomenutie stručných definícií kľúčo-
vých pojmov, ktoré sú predmetom uvedeného 
hlavolamu. Takže - invariant vyjadruje nemennú 
podstatu, nepremenný základ či konštantný jav 
a termín literatúra označuje súhrn umeleckých 
alebo vedeckých diel, písomníctvo, slovesnosť.
Z uvedenej premisy vyplýva, že invariant a lite-
ratúra sú vo výraznom významovom napätí, pre-
tože originálnu literárnu tvorbu charakterizujú 
najmä pestrosť, rozmanitosť, premenlivosť, ne-
ustálenosť a pohyb, pričom dynamika poznania 
a mobilita foriem sa práve v súčasných kreatív-
nych úsiliach stávajú čoraz markantnejšími pa-
rametrami.
Fragmentárnosť, čiže zlomkovitosť a útržkovi-
tosť vývinových tendencií, ako aj entropia, teda 
neurčitosť, náhodnosť a neusporiadanosť hod-
notového systému reflexie evolučných trendov 
sa prejavuje aj v inštitucionalizovanom literár-
nom živote. Dovoľte mi poznamenať, že Spo-
lok slovenských spisovateľov (SSS) a Aso-
ciácia organizácií spisovateľov Slovenska 

(AoSS) sú relevantnými korporáciami lite-
rárnych tvorcov v SR a nastal čas ich harmo-
nickej spolupráce pri presadzovaní spoloč-
ných záujmov slovenskej literatúry. v tomto 
zmysle treba chápať aj čoraz naliehavejšiu 
potrebu akceptovať, rešpektovať a legisla-
tívne zakotviť reprezentatívne kompetencie 
oboch kľúčových spisovateľských združení 
vo vzťahu k štátnym autoritám, najmä k Mi-
nisterstvu kultúry SR a rezortnému Literár-
nemu informačnému centru. 
Prekážkou v kooperácii SSS a AOSS nemôžu 
byť historickým vývojom determinované faktory, 
na základe ktorých sa SSS dlhodobo profiluje 
ako univerzálna profesijná organizácia s ambí-
ciu sceľovať slovenskú literatúru v jej mnohora-
kosti, kým šesť relatívne stabilizovaných men-
ších autorských formácií združených v AOSS 
má užšie vymedzenú skupinovú, generačnú, 
žánrovú, konfesionálnu, stranícko-politickú či 
etnicko-národnostnú orientáciu. okrem inštitu-
cionálneho rámca SSS a AoSS pôsobí nie-
koľko ďalších zoskupení autorov a dokonca 
ustavične vznikajú nové, pri ktorých však už 
neraz chýbajú elementárne znaky kvalita-
tívnych kritérií. Tento absurdný proces po-
stupne kladie do stredu súčasnej sloven-
skej literatúry okrajové hodnoty a zároveň 
vytláča do bezvýznamnosti vrcholné literár-
ne diela a kľúčové autorské osobnosti. 
Napriek tomu som presvedčený, že možno sta-
noviť konštantnú funkciu literatúry od najstar-
ších čias po súčasnosť. Písomníctvo od nepa-
mäti chápe svoje poslanie v rozvoji kultúrnosti, 
ktorá je nezastupiteľným nástrojom prekonáva-
nia animálnych inštinktov zakódovaných tak v in-
dividuálnej genetickej výbave ľudských bytostí, 
ako aj v bazálnych štruktúrach existencie ľud-
ských spoločenstiev. PAvoL JANíK

sceľovanie v mnohorakosti

Poslanci NR SR prijali v uto-
rok 4.11.2008 uznesenie, v 
ktorom vyjadrili svoje hlbo-
ké znepokojenie nad tým, 
že fórum maďarských po-
slancov Karpatskej kotliny, 
zahŕňajúce aj poslancov NR 
SR za SMK, sa stalo stálou 
inštitúciou maďarského par-
lamentu vo forme poradného 
orgánu, v dôsledku čoho vzni-
kajú opodstatnené obavy, že 
maďarský parlament týmto ne-
prípustne zasahuje do záleži-

tostí suverénnej SR. 
Toto je podľa poslancov NR 
SR v ostrom protiklade s hod-
notami a princípmi EÚ. Národ-
ná rada SR zároveň považuje  
za neakceptovateľné, že po-
slanci, ktorí participujú na čin-
nosti predmetného fóra, sú 
stálymi poradcami legislatív-
neho orgánu inej republiky. 
Rovnako NR SR požiadala po-
slancov za SMK, aby dôsled-
ne napĺňali sľub. Zároveň od-
poručila predsedovi NR SR, 

aby využil všetky svoje diplo-
matické možnosti v rámci bi-
laterálnych aj multilaterálnych 
vzťahov oboch parlamentov 
na prehlbovanie dialógu medzi 
SR a Maďarskou republikou.
Slovenské opozičné strany 
za toto uznesenie nehlaso-
vali. Niet sa čo čudovať. via-
cerí z nich samostatné Slo-
vensko nechceli a navyše 
bývalé dlhoročné vládnutie 
so SMK má aj dnes pevné 
základy... (js)

Hlboké znepokojenie poslancov

V minulých septembrových dňoch si slovenská verejnosť pripomenula 160. výročie vzniku prvej  
Slovenskej národnej rady. Jej sídlo od roku 1945 do 25. mája 1994 bolo v tejto budove na  
Župnom námestí v Bratislave. Foto: Martin Petrenko
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Stranu pripravil 
MILAN GRofČáK

Z krajského 
parlamentu
v utorok 4. novembra ro-
kovalo plénum zastupiteľ-
stva Prešovského samo-
správneho kraja (z PSK) 
na svojom 27. zasadnutí 
v druhom volebnom obdo-
bí. z rokovania vyberáme:
Na návrh pravicového posla-
neckého klubu boli z rokova-
nia stiahnuté dva body, medzi 
nimi aj správu o pripravenosti 
projektového zámeru na čer-
panie nenávratných finanč-
ných prostriedkov z Regi-
onálneho operačného prog-
ramu (ROP), v rámci opat-
renia 5.1 Regionálne komu-
nikácie zabezpečujúce do-
pravnú obslužnosť regiónov. 
Tým bolo vlastne znemožne-
né stihnúť novembrový termín 
predloženia projektov. 

o o o
Perspektívna letecká linka 
Banská Bystrica - Poprad-
Tatry – Praha a zpäť už nelie-
ta, dôvodom bolo nízke využi-
tie lietadla po začiatku rekon-
štrukcie letiska Sliač. Účelo-
vo založená obchodná spo-
ločnosť HRON-AIR, s. r. o., 
(ktorej akcionármi boli Žele-
ziarne Podbrezová, Prešov-
ský samosprávny kraj, pop-
radská spoločnosť STIE, 
Mesto Poprad a Mesto Vyso-
ké Tatry) oficiálne ukončí svo-
ju činnosť a existenciu v prie-
behu tohto týždňa na mimo-
riadnom valnom zhromažde-
ní. Poslanci Z PSK však mu-
seli schváliť navýšenie majet-
kovej účasti PSK v spoloč-
nosti, aby mohli byť čestne 
vyrovnané všetky dlhy spo-
ločnosti príslušným dielom 
každého spoločníka.

o o o
Zo správy hlavného kontroló-
ra PSK sa poslanci dozvede-
li, že v priebehu prvých šies-
tich mesiacov 2008 bolo do-
ručených 24 písomných po-
daní, z nich 21 sťažností (4 
anonymné) a tri petície. Zo 
súboru sťažností bolo iba 14 
vecne príslušných na rieše-
nie Prešovským samospráv-
nym krajom. Dve z petícií sa 
týkali problematiky doprav-
ných spojov SAD, jedna (iba 
na vedomie) prenájmu pries-
torov v jednej z verejných bu-
dov v Prešove. 

o o o 
Poslanecké plénum hodno-
tilo aj činnosť zastupiteľskej 
kancelárie Prešovského sa-
mosprávneho kraja v Bruse-
li. Táto základňa PSK v hlav-
nom meste Európy patrí pod-
ľa hodnotenia bruselských in-
štitúcií medzi najaktívnejšie. 
Ročnú činnosť tohto zastúpe-
nia však najviac oceňuje pod-
nikateľská verejnosť, obce 
a inštitúcie v kraji, pretože 
operatívne informácie predo-
všetkým z oblasti nových vý-
ziev a grantov prispeli k zdaru 
niektorých projektov a prílevu 
európskych peňazí do kraja. 
Medzi významné úspechy za-
stúpenia PSK patrí schvále-
nie projektu RAPIDE, pilotný 
pre PSK, ktorý sa bude rea-
lizovať za účasti 13 partner-
ských regiónov z 11 európ-
skych krajín.

Ako funguje krajská samospráva, aké má 
kompetencie, ktoré inštitúcie a organizá-
cie má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnos-
ti, ale predovšetkým, aký je jej skutočný vý-
znam pre občana žijúceho v danom regió-
ne, to všetko mal ukázať Deň otvorených 
dverí Prešovského samosprávneho kraja, 
ktorý sa uskutočnil 23. októbra v sídle tej-
to inštitúcie. Ako zdôraznil predseda tejto 
samosprávnej jednotky Peter chudík, bolo 
to vlastne pokračovanie nedávnych dní ot-
vorených dverí (open days) v sídle európ-
skych inštitúcií, v Bruseli. 
Návštevníci sa mohli dostať do ktorejkoľvek kan-
celárie bez toho, aby pre nich existovali aké-
koľvek úradnícke bariéry (na budovaní ktorých 
úradníci poctivo pracujú už od čias vzniku prvej 
úradníckej funkcie), ba dokonca si mohli sad-
núť aj do kresla prvého muža kraja. Zvedavcom 
rôznych vekových skupín sa predstavili niektoré 
stredné školy, fungujúce na území Prešovské-

ho kraja a ktoré má pod svojimi krídlami krajská 
samospráva, kultúrne inštitúcie a svojimi práca-
mi, často na vysokej profesionálnej a odbornej 
či umeleckej úrovni aj klienti domovov sociálnej 
starostlivosti. 
Návštevníci boli zapojení priamo do čulého dia-
nia v sídle krajskej samosprávy niekoľkými for-
mami. Tou najzaujímavejšou bolo zrejme určo-
vanie sedmičky divov Prešovského kraja, medzi 
ktoré sa nakoniec dostali Tatranský a Pienin-
ský národný park, rekreačná vodná nádrž Do-
maša, oltár majstra Pavla v Levoči, súbor dre-
vených kostolíkov na východnom Slovensku, 
z ktorých sa niektoré dostali aj na listinu sveto-
vých kultúrnych pamiatok, ďalej to bol hrad Sta-
rá Ľubovňa a historické centrum Prešova. Aj 
keď tým najväčším zázrakom je v podstate sku-
točnosť, že krajské samosprávy vznikli a rozví-
jajú sa aj napriek toľkým neprajníkom z radov 
úradníkov centra a zčasti aj niektorých regionál-
nych tiežpolitikov.

Folklór medzi úradníkmi

Text k foto: 1) Klasická budova z päťdesiatych rokov minulého storočia už zažila všeličo, 
ale búrlivý východoslovenský folklór určite nie. Počas Dňa otvorených dverí PSK tu však 
nevládli úradníci, ale veselé ľudovky v spojení s tancami. 2) Záujem o otvorené dvere 
krajskej samosprávy dokumentuje aj táto fotografia. 

v pondelok 3. novembra bol oficiálne 
odštartovaný tretí ročník celoslovenskej 
súťaže mladých fotografov foD (fotog-
rafia očami detí), opäť s podporou a záš-
titou predsedu Národnej rady SR Pavla 
Pašku. Dlhodobá fotosúťaž je určená pre 
žiakov základných škôl a 8 ročných gym-
názií do veku 15 rokov. Bude trvať do 
konca júna 2009, pričom pre každý me-
siac je vyhradená iná téma, ktorá bude 
mať svojich víťazov. Prvých dvoch roční-
kov sa zúčastnilo viac ako 2 tisíc súťa-
žiacich detí, pričom verejnosť môže oce-
ňovať jednotlivé fotografie na webovej 
stránke foD. Absolútnou víťazkou roč-
níka 2007/08 sa stala Mirka zajacová 
z Kysuckého Nového Mesta. Najúspeš-
nejší účastníci druhej súťaže absolvo-
vali v júni pobyt v Tatranskej Štrbe, kto-

rý bol dielom predsedu vlády Slovenskej 
republiky Roberta fica.
Okrem priameho hlasovania prostredníc-
tvom internetu bude jednotlivé príspevky po-
čas celého trvania súťaže hodnotiť odborná 
porota, ktorej predsedá Daniel Hevier, svo-
jich víťazov bude mať aj hudobná porota (kaž-
dý mesiac iná), v apríli 2009 bude napríklad 
rozhodovať jazzman Peter Lipa. Na svoje si 
prídu aj športovci, ktorí budú zostavovať tiež 
svoje poroty. V máji 2009 bude o „svojom ví-
ťazovi“ rozhodovať kolektív futbalistov 1. fc 
Tatran Prešov. 
Autorom súťaže je pedagóg Mgr. ľuboš 
Lukáč, garantmi prešovská zŠ Šmeralo-
va, centrum pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva a prevencie v Sabi-
nove, Školský úrad v Prešove, i redakcia 
Učiteľských novín. 

mladí pod záštitou predsedu parlamentu

Akt úcty k tradíciám a ľudským hodno-
tám, k ľuďom, ktorí vykonali pre svoj 
región a ľudí, žijúcich v ňom viac ako 
iní, ktorí svoj región zviditeľnili a za-
siali semená poznania o ňom na men-
šom či väčšom kuse sveta, stáva sa 
v prešovskom krajskom parlamente 
politicky deformovaným obrazom re-
álneho chápania demokracie zo stra-
ny pravicových poslancov. Tí dokázali 
sprofanovať a zneužiť aj každoročné 
udeľovanie ceny Prešovského samo-
správneho kraja. cena má byť udeľo-
vaná jednotlivcom i kolektívom za vý-
nimočnú činnosť pre rozvoj a propa-
gáciu regiónu. Avšak vďaka výbero-
vej komisii, v ktorej majú jasnú preva-
hu „modrí“ poslanci, stala sa akýmsi 
fórom na každoročnú propagáciu vy-
sokých cirkevných hodnostárov. Nič 
proti nim, avšak takýto „demokratic-
ký“ prístup zo stany modrých až naši-
roko páchne kupčením s citmi veria-
cich a ich dôverou bez ohľadu na ter-
mín ďalších volieb. zneužívanie citov 
budúcich voličov a využívanie samo-
správnych peňazí na svoje politické 
ciele je každodenným štýlom činnosti 
pravice v prešovskom krajskom parla-
mente už niekoľko rokov. 
Poďme však k veci. Jednou z najvýraznej-
ších osobností severného Šariša a Spiša 
je bezosporu dnes už 88 ročný Ján La-
zorík z Krivian, obce ležiacej na hornom 
toku Torysy. Lazorík je skutočnou osob-
nosťou, zapálenou pre svoju prácu v pros-
pech duchovného a kultúrneho i ekono-

mického pozdvihnutia svojich spolurodá-
kov, priekopník noviniek vedy i techniky 
pri ich zavádzaní do každodenného živo-
ta. Vyštudovaný pedagóg pripravoval de-
dinských chlapcov do života takým spô-
sobom, že každý z nich bol počas ďalšie-
ho štúdia uznávaný ako výnimočná vizit-
ka svojho učiteľa. Okrem potrebných te-
oretických vedomostí učil svoje deti vážiť 
si ľudové tradície ale zároveň chápať pok-
rok modernej doby, učil ich láske k príro-
de a k práci. Svojich spolurodákov učil 
ovocinárstvu a záhradníctvu, ekonomicky 
gazdovať, úcte k rodine a druhému člove-
ku. Zakladal sady, ovocinársku šľachtiteľ-
skú stanicu, ochraňoval a šľachtil geno-
fondy. A všetok svoj voľný čas venoval zá-
chrane artefaktov bývalej šarišskej a spiš-
skej dediny, zbieral a dokumentoval ľu-
dovú slovesnosť písmom, zvukom i obra-
zom. Zakladal ľudové súbory, režíroval di-
vadelné predstavenia. V tomto smere mal 
nevyčerpateľný elán a pre záchranu de-
dovizne neľutoval dňa ani noci. Svoje do-
kumenty spracováva od nástupu do dô-
chodku knižne, píše jeden článok za dru-
hým, tvorí autentické scenáre divadel-
ných hier a kultúrnych pásiem, zdôraz-
ňujúcich dôležitosť zachovania ľudových 
zvykov a tradícií v rôznych častiach Šariša 
a Spiša, zbiera historické kroje i pracov-
né náradia, aby to všetko odovzdával mú-
zeám a ďalším kultúrnym inštitúciam. Tvr-
diac, že história ľudovej kultúry je vizitka 
národa pri určovaní jeho identity. 
žiaľ, ani toto heroické úsilie v pros-
pech spoluobčanov nie je pre posla-

neckú výberovú komisiu dostatoč-
ným dôvodom k tomu, aby sa tomu-
to výnimočne pracovitému a pre spo-
ločnosť užitočnému človeku vzdala 
na sklonku jeho plodného života ve-
rejná úcta spoločnosti, ktorej obeto-
val celý svoj život. Dôvod je v podsta-
te jednoduchý, podľa niektorých čle-
nov komisie nie je hodný takého oce-
nenia preto, lebo je proti cirkvi. jano 
Lazorík však nie je a nikdy ani nebol 
proti cirkvi, bola mu ľahostajná. Ako 
zásadový človek mal a má však výh-
rady voči niektorým ľuďom, ktorí pod-
ľa neho, nie sú hodní reprezentovať 
cirkev. Pravda je určite na jeho stra-
ne, ale tú sa modrým poslancom hľa-
dať nechce. Na zamyslenie je už sa-
motná skutočnosť, že z jednoduché-
ho dedinského chlapca z obce kedy-
si na konci sveta, sa stal ateista. Pre-
čo? Bola to jeho vina? Alebo kore-
ne tohto jeho postoja skutočne spo-
čívajú v sklamaní z chovania cirkev-
ných funkcionárov? Tak či onak, La-
zorík, aj napriek niekoľkým návrhom 
na ocenenie vlani i tohto roku, nie je 
podľa výberovej komisie hodný úcty 
spoločnosti. Iba preto, že sa neznáša 
s miestnym farárom! 
Ešte šťastie, že žijeme už v treťom tisíc-
ročí a modrí inkvizítori nemôžu s pomo-
cou farára vyniesť ortieľ Upáľte ho! Ani na 
ekonomicky zaostalom východnom Slo-
vensku. Cena samosprávneho kraja sa 
však ich pričinením môže veľmi rýchlo 
stať hanbou samosprávneho kraja...

Demokracia na modrý spôsob: Upáľte ho!
Ján Lazorík pri svojom príhovore o poklade ľudových tra-
dícií počas jedného z folklórnych podujatí.

Sú pripravení? 
Východoslovenskí cestári 
vzali svoj boj s prírodou pev-
ne do rúk už teraz. Kým v le-
te bojovali o záchranu a zno-
vuvybudovanie mnohých 
záplavami zničených ciest, 
teraz už pozorne sledujú vý-
voj počasia, aby boli na prvý 
sneh a ľad na vyše 2400 km 
ciest na území PSK priprave-
ní k operatívnemu zásahu. 
Pracovný „systém okruhov“, 
ktorý pre nich ešte v roku 
2007 vypracovali odborní-
ci zo Žilinskej univerzity bu-
de s malými úpravami pou-
žitý aj pre zimu 2008/2009. 
K 1. novembru mali jednotli-
vé operačné strediská SÚC 
PSK pripravených na svo-
jich skládkach už 80% posy-
pového materiálu. Tejto zimy 
majú mať k dispozícii celkom 
62 tisíc ton inertného a 10 
a pol tisíc ton chemického 
materiálu. Už teraz je do bo-
ja so snehom pripravených 
113 posypových vozidiel 
a 39 vodičov, pričom v zálo-
he sú k dispozícii ešte 27 vo-
zidiel a špeciálnych strojov, 
medzi nimi aj rovná desiat-
ka snehových fréz. Vedenie 
SÚC PSK odhaduje náklady 
na zvládnutie zimnej údržby 
ciest na približne 150 milió-
nov Sk. Ale je možné, že zi-
ma im pomôže nejakú tú ko-
runku ušetriť...
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poLiTiCKÉ 
SENTENCIE
STRUČNE o žIvoTE
Najprv hľadáme ideály, po-
tom peniaze, naostatok re-
zignujeme a ustavične hľa-
dáme okuliare.

NAĎALEJ
vo svete naďalej vládne lás-
ka ako z románu, no dnes už 
z pornografického.

vÝHoDA TRHU
Trhové hospodárstvo núti 
človeka sťahovať sa za prá-
cou. Možno ho práve preto 
zlá povesť nikdy nedohoní. 

SME ScHoPNí
Sme schopní ďalšieho pris-
pôsobivého eurovývoja: čo-
skoro z nás vyrastie nepo-
hostinný národ.

SMUTNé KoNŠTATovANIE
Až do nežnej revolúcie som 
nezamestnanosť mohol vní-
mať iba na 353. strane Prí-
ručky slovenského pravopi-
su z roku 1984.

záSADNá oTázKA
Stále máme pred sebou iba 
budúcnosť. Ale kde je prí-
tomnosť?

AKo vzNIKá KAPITáL
Kapitál vzniká vtedy, keď sa 
na čelo viacerých núl posta-
ví dobré číslo.

SLovENSKÝ zázRAK
Slovenský hospodársky záz-
rak je takýto: Príjmy v stov-
kách, výdaje v tisíckach, 
pričom tento neprirodzený 
život platiča potrvá až do 
jeho prirodzenej smrti.

MAzANÝ PoLITIK
Mazaný politik dokáže aj z 
jabĺk sváru vypáliť calvados.

PoKRoK NIK NEzASTAví
Starí Slovania sa živili žihľa-
vou. Dnešní Slováci o nej už 
uvažujú.

cURIcULUM vITAE
Len čo sa človek narodí a 
trocha si pubertálne zašan-
tí, už aby začal šetriť na svoj 
pohreb, ak chce včas naz-
hromaždiť potrebnú sumu.

MILAN KENDA

rychlokvasinka o hlúposti 
Postoj chvíľa, si krásna, povedal básnik. Postoj hlúposť, si úžas-
ná, treba dodať k slovám básnika. Čítať rozhovor s údajným pub-
licistom, bývalým šéfredaktorom v istom týždenníku, to je naozaj 
zábava. Vyjadruje sa k všetkému a k ničomu. Vždy to boli podoz-
riví ľudia, ktorí sa vyjadrovali k všetkému a tlmočili to, ako keby to 
bola absolútna pravda. Odhliadnúc od iných zábavných otázok a 
odpovedí na otázky, predsa len zaujalo tvrdenie „publicistu“, že 
„národná hrdosť je blbosť“, aj keď mu redaktor v otázke celkom 
správne hovoril spisovne „o hlúposti“. A ďalšia z viet tohto chlapí-
ka v odpovedi znela, že „prečo by mal byť viac hrdý na Devín, ako 
na Koloseum v Ríme“. Inak táto „novinárska rychlokvasinka“ po-
chádza vraj z Novej Ľubovne a tak nevedno či je vôbec hrdá na 
Ľubovniansky hrad, ale v tomto prípade by mal pravdu, lebo ten 
bol viac poľský ako slovenský. Neviem či sú Taliani hrdí na Kolose-
um, skôr asi áno. Ale Taliani sú hrdí, že sú Taliani. Národná hrdosť 
je pre údajne „ľavicového publicistu“ blbosť, či správnejšie po slo-
vensky hlúposť. Aj mešity by sme mali stavať na Slovensku, lebo 
keď môžeme kostoly... Treba už len dodať, že z mnohých ortodox-
ných ľavičiarov sa nakoniec vykľuli aj takí komunisti, ktorí nemali 
ani hrdosť, ani národné cítenie, ani vieru vo vlastné sily. A narobi-
li vo svete dosť hlúpostí. Zaujímavé, že aj tomuto „publicistovi“ by 
Európa ako superštát neprekážala. Pochopiteľne, veď by sa dala 
pomaly premeniť na nový Sovietsky zväz. Podľa tohto publicistu Íri 
nehlasovali za Lisabonskú zmluvu, lebo jej nerozumeli. Posledné 
výskumy v Írsku hovoria, že 71 percent by nedalo svoj hlas Lisa-
bonskej zmluve ani v druhom referende. Len preto, že jej nerozu-
mejú? Tak to je už naozaj „blbosť“ od rýchlokvasinky. Ono sa ho-
vorí, že mladosť – pochabosť. Ale niekomu to vyhovuje. Niekomu 
vyhovujú podobné názory, a tak ich na svojich stránkach veselo 
pertraktuje. (db)

George Bush a Tomy Blair sú údajne navrhnutí na Nobelo-
vu cenu v súvislosti s Irakom. Pravdepodobne za bojové zá-
sluhy, lebo za nič iné v tejto súvislosti navrhnutí byť nemô-
žu. A bolo by skutočne podivuhodné, keby dostali Nobelovu 
cenu za bojové zásluhy, lebo také niečo sa ešte v súvislosti 
s touto cenou neudialo. Tiež možno pokladať za tragikomic-
ké, keď NATO a jeho európske krajiny budú zvyšovať svoj vo-
jenský kontingent v Afganistane, samozrejme tam pôjde aj 
viac slovenských vojakov. To jednoducho znamená, že NATO 
a Európa sa vydáva po stopách L. I. Brežneva, ktorý chcel v 
Afganistane presadiť sovietsky režim a všetci vieme ako to 
dopadlo.   -db-

V štyridsiatych rokoch minulého storočia sa začal používať DDT 
(dichlordifenyltrichloroetán) na boj proti hmyzu s veľkým úspe-
chom. Na sklonku minulého storočia sa na Slovensku začali po-
užívať Dzurindove deformačné tendre proti ľudom, inak známe 
aj ako reformy. Štatistiky nehovoria koľko hmyzu a zvierat, ale aj 
ľudí vyhubilo DDT. Štatistiky na Slovensku rovnako neuvádzajú, 
koľko ľudí vyhubili Dzurindove deformačné tendre. Vie sa len to, 
že niekoľko stoviek tisíc ľudí na Slovensku sú na pokraji chudo-
by, čo inak znamená, že každú chvíľku sa môžu odobrať na iný 
svet. Čo bolo teda horšie, DDT v štyridsiatych rokoch na boj pro-
ti hmyzu, alebo DDT na sklonku minulého a začiatku tohto sto-
ročia? Nehovoriac už o tom, že dôsledky slovenského DDT sa 
ešte môžu prejaviť v nasledujúcich rokoch. Tak na zdraví ľudí, 
ako aj na celkovej životnej úrovni a pretože slovenské DDT zni-
čilo všetky slovenské podniky, ktoré niesli zlaté vajcia, prejaví sa 
to aj na vzdelanostnej úrovni. Slovenské DDT zasiahlo aj oblasť 
školstva. Vlastne ani niet oblasti, ktorú by slovenské DDT nebo-
lo zasiahlo.
A tak tí, ktorí niekedy v ďalekej budúcnosti budú znova voliť slo-
venské DDT by si mali uvedomiť, že sú len hmyz a komáre, kto-
ré prenášajú na Slovensku maláriu a slovenské DDT proti malárii 
neúčinkuje. -dk-

jeden denník ich často 
uverejňuje. Opravy, ospra-
vedlnenia a spresnenia. 
Napriek tomu, že mnohé 
reakcie na ďalšie chybné 
a nepresné údaje chýba-
jú. Mýliť sa je skutočne ľud-
ské a tlačiarenské škriatky 
stále existujú, i keď samot-
né tlačiarne v porovnaní s 
tými, ktoré pôsobili pred ta-
kými dvadsiatimi rokmi, sa 
zmenili na nepoznanie. Iná 
vec je však zásah tzv. tla-
čiarenského škriatka a  iná 
vedomé prinášanie neprav-
divých informácií. Žiaľ, u  
tzv. mienkotvorných denníkov 
sa to stáva samozrejmosťou. 
Tak napríklad istý denník, kto-
rý venoval a stále venuje toľko 
priestoru kaukazským a  pri-
kaukazským problémom, má 

problémy rozoznať na mape 
Gruzínsko od Arménska a Ar-
ménsko od Azerbajdžanu. Is-
land si pomýlia s Írskom. Ale-
bo: „Poslednou prekážkou v 
zrušení vízovej povinnosti s 
USA, je podmienka mať me-
nej ako 10 percent neúspeš-
ných žiadosti o azyl. Správne 
malo byť o víza. za veľkú 
nedbalosť treba považo-
vať aj fotografiu v článku, 
ktorá nie je totožná s me-
nom človeka o ktorom re-
dakcia píše...  To sa takým 
svetaznalým a skúseným 
redaktorom, akých dennik 
má, nedá odpustiť. Menej 
však, pokiaľ prinášajú ne-
vierohodné informácie o 
konkrétnych ľuďoch.  Aj to 
sa stáva často. za všetkých 
spomeňme iba sudcu Mila-

na ľ. Denník mu teda dal, 
ako sa hovorí, poriadne na 
frak. v danom prípade by 
lepšie znelo – na talár.
Okrem toho sa veľmi čas-
to stáva, že nepravdivé infor-
mácie o niekom si prečíta veľ-
mi veľa ľudí. Opravu, resp. 
ospravedlnenie už me-
nej. Nakoniec, kto si ich aj 
všimne, keď takmer pravi-
delne ich vydavatelia a re-
dakcie uverejňujú medzi 
listami čitateľov alebo nie-
kde „zastrčené“ a vytlače-
né najmenším druhom pís-
ma? Nikto sa už nezamýšľa 
nad tým, že človeku sa ub-
lížilo. Napríklad aj sudcovi 
M. ľ., i keď redakcia uve-
rejnila opravu a spresne-
nie. čo mu to ale pomoh-
lo? (mez)

Mimovládnu organizáciu 
Transparenty Internacionál 
v Bratislave (TI) treba brať s 
určitými rezervami a teda aj 
ňou zostavené rôzne rebríč-
ky, teda poradia. Asi aj to, že 
Slovensko je až na 52. mies-
te vo svetovom rebríčku ko-
rupcie. v tomto prípade platí, 
že čím nižšie postavenie, tým 
väčšia korupcia. Ešte pred 
rokom sme na tom vraj pod-
ľa „odborníkov“ z TI boli o tri 
priečky lepšie. Pred nami sú 
na tom lepšie Česká republi-
ka i Maďarsko, pod nami je 
napríklad Poľsko.
Tl síce konštatuje, že zaintere-
sovaní, teda predovšetkým vlá-
da a jednotlivé ministerstvá, 
prejavili zvýšenú snahu pri od-
straňovaní tohto spoločenské-
ho problému, ale napriek tomu 
je redukovanie korupcie nedos-
tatočné a pomalé. Samozrejme, 

môže za to vládna koalícia ...
Aká je však skutočnosť? Slo-
vensko sa podľa TI v riešení 
korupčných škandálov zlepšu-
je, ale boj proti korupcii nemô-
že spočívať len v potrestaní vin-
níkov. Darmo však Tl hovorí o 
prevencii, keď skutočne oveľa 
ťažšie je odhaliť a najmä usved-
čiť korupčníkov. Už naši pred-
kovia dávno vedeli, že kde nie 
je žalobca, netreba sudcu. Ok-
rem toho vláda i celá vlád-
na koalícia asi veľmi ťažko 
môžu ovplyvňovať korupciu 
v takom problematickom re-
zorte, akým bezpochyby je 
zdravotníctvo. Život neraz po-
tvrdil, že najčastejšími pobera-
teľmi úplatkov, či už vynútený-
mi alebo dávanými dobrovoľne, 
sú vyššie postavení lekári, teda 
primári, zástupcovia primárov, 
hlavní lekári atď. Organizácii TI 
však akosi uniklo aj to, že až za 

pôsobenia tejto vlády sa po pr-
výkrát podarilo nepodmienečne 
odsúdiť lekárov za branie, resp. 
vymáhanie úplatkov – a na tie-
to úspechy zo strany spravod-
livosti sa akosi pozabudlo. Tu 
už nešlo iba o nezávislé súd-
nictvo, ale dôslednú prácu po-
lície i prokuratúry. Nakoniec, aj 
vnútri Policajného zboru SR sa 
už nekompromisne bojuje proti 
tým, ktorí zneužívajú právomoc 
verejného činiteľa, napríklad 
formou prijímania a vymáhania 
úplatkov. Takýto policajti sú nú-
tení nielen veľmi rýchlo odísť od 
polície, ale okrem toho ich rie-
šia orgány činné v trestnom ko-
naní. TI však musela priznať aj 
úspechy terajšej koalície v boji 
proti korupcii reformami ob-
chodného registra i organizáci-
ou práce katastrov.
Iróniou v tomto prípade je to, 
že predstaviteľka TI Slovensko 

Emília Sičáková-Beblavá, 
ktorá tak energicky, často zau-
jato a neprofesionálne, kritizu-
je vládu za pasivitu v boji pro-
ti korupcii, je zároveň riadnou 
členkou (!) pracovnej skupi-
ny pre aktualizáciou národné-
ho programu boja proti korup-
cii. Tu už skutočne nie je čo na 
jej adresu dodať... Ani k tomu, 
že máloktorá samospráva na 
Slovensku má svoj protikorupč-
ný program. Vláda to predsa 
obecným a mestským zastupi-
teľstvám nariadiť nemôže, tu ini-
ciatíva musí vyjsť od samotných 
starostov, primátorov a poslan-
cov. Korupcia však u nás za-
čala bujnieť a prekvitať počas 
vládnutia pravicovo-stredových, 
ľavicových a liberálnych koalícií 
v rokoch dzurindizmu – a na to 
TI v Bratislave možno úmyselne 
zabúda ... 

vLADIMíR MEzENcEv

v 80-tych rokoch minulého 
storočia to bol azda najsláv-
nejší človek na našej plané-
te. vtedy mal najväčšiu zá-
sluhu na tom, že skončila 
studená vojna a zmizla že-
lezná opona. Svet ho do-
slova zbožňoval a našlo sa 
skutočne iba málo tých, kto-
rí nemali úprimnú radosť 
z udelenia mu Nobelovej 
ceny.
Aj v jeho prípade však sláva a 
uznanie mali rub a líc. Gorbi, 
ako ho familiárne nazvali jeho 
obdivovatelia, začal mať doma 
stále viac a viac nepriateľov. 
Rozvrátená ekonomika a naj-
mä rozpad Sovietskeho zvä-
zu, i keď samotný dekrét o zá-
niku ZSSR už on sám nemusel 
podpísať, mu dodnes neod-
pustili desiatky miliónov oby-
vateľov krajiny, rozprestierajú-
cej sa (vtedy) od Užhorodu po 
Tichý oceán. Nečudo, že ka-
riéra najslávnejšieho svetové-
ho politika a zároveň prvého i 
posledného prezidenta ZSSR 
tak rýchlo skončila. v deväť-
desiatych rokoch, už počas 
vládnutia Borisa jeľcina v 
Rusku, si naňho v podstate 
málokto spomenul. vo svete 
však vznikla opera Michail 

Gorbačov, ktorá sa najmä 
v Nemecku stretla s veľkým 
úspechom, začala sa vyrá-
bať Gorbačov vodka (samo-
zrejme nie v Rusku), bývalý 
prvý muž jednej zo sveto-
vých veľmocí však vtedy už 
žil prevažne z toho, čo si za-
robil prednáškami na ame-
rických univerzitách. 
Dva pokusy o návrat do poli-
tiky však v jeho prípade skon-
čili fiaskom. V prezidentských 
voľbách v roku 1996 získal 
necelé percento hlasov. Nie 
tak dávno stál pri zrode nové-
ho politického subjektu – Ne-
závislej demokratickej strany 
Ruska. Tá síce má zaujímavý 
a príťažlivý program, zdá sa, 
že bude mať aj nemálo fi-
nančných prostriedkov, veď 
za ňou stojí skutočne boha-
tá skupina ruských miliardá-
rov. Len čo z toho: terajšie 
Gorbačovovo meno v Rus-
ku je skôr zlou príťažou, než 
pozitívnou reklamou. Dokon-
ca aj napriek tomu, že Gorba-
čov na veľké prekvapenie sve-
ta schvaľuje inváziu ruských 
vojsk do Gruzínska. Tak, ako 
prevažná väčšina jeho spolu-
občanov.

JáN SLIAČAN

Korupcia prekvitala v rokoch dzurindizmu

Dzurindove deformačné tendre (DDT)

čo chce michail Gorbačov? opraVY a ospraVeDLnenia

Frašky demokracie čaSTÉ kráDeŽe
Počet Čechov, ktorých vo svete 
zadržala polícia alebo sú väzne-
ní, neustále stúpa. V roku 2005 
ich bolo „iba“ 869, o rok ne-
skôr už 999 a v minulom roku 
1093. Ich najčastejšími trest-
nými činmi alebo priestupkami 
sú krádeže, vlúpania, násilná 
trestná činnosť. Najviac prípa-
dov majú na starosti konzuli z 
českých veľvyslanectiev v Ne-
mecku, Rakúsku, Poľsku, Slo-
vensku, Francúzsku a v USA.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi



„v 21. storočí sa má každý správať ko-
rektne.“ Podľa tohto výroku by si člo-
vek mohol myslieť, že aj jeho autor 
pán csáky je korektný a slušný. Sku-
točnosť je však iná. Pán poslanec 
csáky je arogantný, grobian, ktorý sa 
so svojím pocitom aristokratickej nad-
radenosti vôbec neskrýva – stačí si 
všímať, počúvať a najmä zapamätať 
jeho výroky, oproti ktorým sú výpove-
de pána Slotu len drobným štebota-
ním. Lenže 

ToTo ŠTEBoTANIE 
vrcholne uráža členov SMK, celé Maďar-
sko a všetkých Maďarov sveta a zaoberá 
sa ním maďarská vláda aj celý európsky 
parlament. Vieme, že pán Slota nerozprá-
va do éteru len tak, bez podnetu, vieme, 
že sú to reakcie na nezmyselné obvinenia 
a hanebné urážky Maďarov, ktoré pada-
jú denne na našu hlavu. Dobre by bolo, 
keby pán Slota zmenil taktiku: na-
miesto svojich aktuálnych poznámok 
by si mal presne zaznamenávať všet-
ky urážky, klamstvá, žaloby, sťažnos-
ti a ohovárania Maďarov a v príhodnej 
chvíli ich použiť ako bumerang. Ne-
musel by to však robiť, keby naši kom-
petentní činitelia neboli ľahostajní ku 
všetkému, čo si páni z SMK dovoľujú a 
keby nebrali ich skutky (nielen slová!) 
na ľahkú váhu!
Napríklad, pánovi Csákymu nestačí, že 
bol osem rokov podpredsedom sloven-
skej vlády, o čom národnostné menšiny v 
Maďarsku ani nesnívajú, nestačí mu Ma-
ďarská univerzita v Komárne – v ktorom 
inom štáte v Európe sa tým 

MôžE NEJAKá MENŠINA 
pochváliť? Nestačia mu dve maďarské di-
vadlá (Tália a Jókaiho), ani úhrnom 792 
škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 
ani „kultúrny“ (teraz už politický) spolok 
Csemadok, ktorý má viac než 500 zák-
ladných organizácií, ani vydavateľstvá, ani 
okolo 50 titulov tlače v maďarskom jazy-
ku., atď., atď.,...nič mu nestačí, ani stačiť 
nikdy nebude! Lebo on so všetkými Ma-
ďarmi trpí a smútiť bude dotiaľ, kým ne-
bude „obnovené“ veľké Maďarsko, kým 
im Európa neschváli nový žalár náro-
dov tak, ako to spravili s Kosovom! 
Keby bol pán csáky slušnejší, nikdy 
by nemohol vyhlásiť, že napríklad po-
menovania ako Kolárovo, Tešedíko-
vo boli násilné pomenovania a dali 
ich negramotní (!) ľudia. Alebo – dá 
sa prirovnať Slotov výrok o strapatej 
pani s opakovaným tvrdením csákyho 
aj pána Duraya, že „SNS je fašistická, 
a že nemá čo robiť v slovenskej koalí-
cii“? Mimochodom, aj v samotnom Ma-
ďarsku vláda veľmi zle znáša prítomnosť 
SNS v našej vláde, lebo je „na etnickom 
princípe“. Na akom princípe je SMK? Pán 

Csáky povedal už veľmi veľa zlého, len-
že jemu sa všetko prepečie, naše vládne 
panstvo ho nenapomína ani nezahriakne, 
len sa bičuje za všetko, čo povedal Slota, 
alebo sa opovážil niekto iný? 

PREČo JE BEz PovŠIMNUTIA 
výrok pána Duraya?: „Vražedné útoky 
proti jazyku a kultúre maďarstva žijú-
ceho na Slovensku sú kultúrnym fa-
šizmom a ...“. Prečo sa proti týmto slo-
vám neozvala Európa, prečo nedobehli 
páni komisári, aby zistili, čo sa tu deje? 
Alebo – bez povšimnutia sa rozširujú 
cD platne spolku Mladých Maďarov s 
názvom Aktualizované revizionistické 
pesničky – Aktualizált revizión dalok 
– vydanie ktorej finančne podporil vý-
bor pre spoločenské organizácie Par-
lamentu Maďarskej republiky. Platňa 
obsahuje výber ôsmich revanšistických 
piesní, predáva sa v Maďarsku a odtiaľ ju 
prenášajú k nám. 

SLovENSKA SA DoTÝKAJÚ 
najmä piesne Mindent vissza – teda Všet-
ko späť a Lesz, lesz, lesz, čo znamená 
Bude, bude, bude. („Naša krajina bola 
tisíce rokov, ani jednu dedinu im nene-
cháme, toto bude vyznanie každého 
Maďara! Nad Ostrihomom maďarská 
zástava, ale čaká ešte na Komárno, 
bratislavské korzo, most a zrúcani-
ny košického hradu. ľud Lučenca, 
Rožňavy, Užhorodu prijíma naše hes-
lo! všetko späť, všetko späť!“) Nik-
to nič nepodnikol, keď sme upozorňo-
vali, že v školách s vyučovacím jazykom 
maďarským (ale aj inde!) trvalo sú vyve-
sené mapy Rakúsko – Uhorska. je to v 
poriadku, ak poslanci NR SR vystupu-
jú v Maďarsku za felvidék? Alebo, čo 
robili páni poslanci z SMK počas víkendu 
(13, 14, 15 sept.t. r.) v Budapešti na Fóre 
poslancov Karpatskej kotliny? je správ-
ne a slušné, ak na správu, že sa s tým 
bude zaoberať slovenský parlament, 
pán poslanec csáky naduto a urážli-
vo odpovedal slovami: „Je to absolút-

na blbosť, takéto vypočúvanie, a toto 
v 21. storočí do parlamentu nepatrí! 
Boli sme tam štyrikrát a nik nás dote-
raz takto ostro nenapadol.“ Vraj je to 
„nafúknutá“ téma. za blbosť vyhlásil aj 
návrh oceniť zásluhy pána Alexandra 
Dubčeka, podobne sa rozhorčoval, aj 
keď sa prijal zásluhový zákon o An-
drejovi Hlinkovi. Ani to „do 21. storo-
čia nepatrí!“ Trojmetrová socha Atilu na 
južnom Slovensku do 21. storočia patrí? 

MAĎARI UcTIEvAJÚ 
sv. Štefana ako modlu a my sme si vymys-
leli mýtus o našich vierozvestcoch? A to 
sa ešte nájde taký „vlastenec“ ako pán 
Fronc, ktorý v televízii tvrdil, že sv. Šte-
fanovi máme byť povďační, lebo jeho zá-
sluhou k nám prišlo kresťanstvo! Gardy 
v Maďarsku nie sú zakázané, ale so 
Slovenskou pospolitosťou sa z krátkej 
cesty urobil poriadok. Nič neplatilo, že 
jej členovia sa správali slušne, nepodne-
covali k nenávisti, len chceli, aby sa s úc-
tou pripomínali štátne sviatky a významné 
dejinné udalosti Slovákov. 
Ešte aj bývalý minister školstva pán 
Szigeti sa ohradil proti učebnici vlasti-
vedy pre 4. ročník, lebo sú v nej zeme-
pisné názvy v slovenčine! vraj treba 
„ňou len zakúriť a zo škôl musí zmiz-
núť!“ Takže, kto je na Slovensku dis-
kriminovaný, pán zolyómi, to ste v eu-
rópskom parlamente nepovedali, čo 
všetko si Maďari 

U NáS MôžU DovoLIŤ 
a čo všetko Slováci nesmú!!!? Slo-
ta povie, že kráľ je šašo a vy Maďari, 
ste si zobrali do svojho štátneho zna-
ku ešte aj náš dvojkríž! Nuž, ten eu-
rópsky meter je veľmi falošný! Meria 
nielen od buka – do buka, ale aj od 
národa po národ! Napokon ešte malá 
otázka: Môže byť diskriminovaná taká 
národnostná menšina, ktorá má svoju 
univerzitu finančne podporovanú štá-
tom, v ktorom sa nachádza?

BLAžENA KRIvoŠíKová 
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Kresba: Andrej Mišanek

FaLoŠný európsKY MeTer

v súvislosti s výročím protirežim-
ného povstania z roku 1956 do-
chádza k radikalizácií na ma-
ďarskej politickej scéne, čo je 
nakoniec dlhodobo pozorovaný 
jav. Ako informoval aj Slovenský 
rozhlas v poludňajších správach 
24.10.: maďarská polícia zneš-
kodnila funkčnú diaľkovo odpa-
ľovanú nálož umiestenú v aute. 
Podľa vyšetrovateľov, cieľom pri-
pravovaného útoku boli socialisti. 
Čin nadväzuje na predošlý granáto-
vý útok, zrealizovaný v prostredí 52. 
výročia povstania s odôvodnením, že 
„Maďarsko by už konečne malo byť 
očistené od všetkých komunistov“. 
Zdôraznime, že útok nebol namiere-
ný proti režimu, ale práve naopak, na 
jeho podporu a ideologické „očiste-
nie“. Že dochádza k radikalizácií, je 

jeden fakt. Druhý je, na ktorej stra-
ne – a práve tým možno vysvetliť až 
zarážajúce deformácie v interpretá-
cií tohto procesu zo strany „mainstre-
emových“ či po slovensky povedané 
prorežimných médií. Ako informoval 
SRo v poludňajších správach (vo ve-
černých túto „drobnosť“ už nepova-
žoval za potrebné zverejniť, veď čože 
je to nejaký ten bombový atentátik či 
dva...), maďarský predstaviteľ odsú-
dil takéto „partizánske akcie ako ne-
prijateľné“... 
Čiže, umiestnenie funkčnej ná-
lože alebo dokonca jej odpále-
nie s cieľom zlikvidovať maďar-
ských socialistov – civilné osoby 
– v Budapešti, zo strany neoli-
beralistických fanatikov (s pros-
tým odôvodnením ideologického 
očistenia nového režimu), je „par-

tizánska akcia“. za normálnych 
okolností by SRo mal podrobiť ko-
mentáru práve takéto nenáleži-
té nálepkovanie. Na druhej strane, 
odpálenie bomby alebo palebný pre-
pad na americkú okupačnú jednot-
ku niekde v Iraku alebo Afganistane 
je spravidla „teroristická akcia“. Ten-
to paradox je veľavravný, pretože ide 
o absolútne zjavnú zámenu pojmov – 
tieto pojmy by, absolútne nesporne, z 
hľadiska svojho obsahu mali byť pou-
žité v presne opačnom garde. Netre-
ba dodávať, že k tejto zámene došlo 
so zjavným a pomerne priehľadným 
ideologickým úmyslom. To naznaču-
je i snaha zamlčať takúto informáciu, 
čoho príkladnú ukážku predviedli aj 
ostatné mainstreemové médiá, ako i 
fakt, že slovenský poslucháč sa o te-
roristických aktivitách niektorých – z 

nejakého dôvodu v našich médiách 
nepomenovaných – skupín dozvedel 
až po pokuse o opakovanie atentátu 
– keď hrozilo, že ľudia sa o udalos-
tiach dozvedia z iných zdrojov. 
Teroristické akcie, ktoré sa mas-
kujú zmierlivými slovíčkami alebo 
dokonca obhajujú na základe is-
tého ideologického kľúča – prav-
daže po tom, ako sa ich nepodarí 
úplne ututlať – na jednej strane, a 
partizáni ktorí sú nálepkovaní ako 
teroristi na strane druhej, nie je 
nič čo by sme tu ešte nemali... Je 
to však nesporne extrémny ideolo-
gický stereotyp, deformácia, aká 
sa v bežných ideologických (a zá-
roveň inštitucionálnych) podmien-
kach nepoužíva – stačí si spome-
núť na tie posledné, za ktorých sa 
takýto stereotyp používal... Jeho 

používanie vypovedá o extrémnej 
ideologickej doktríne. A tá nemô-
že existovať bez inštitucionálnych 
parametrov, ktoré jej realizáciu 
umožňujú... O extrémnej ideologic-
kej doktríne nakoniec vypovedá aj to, 
čo sa stalo v Budapešti (a práve pre-
to sa stalo predmetom spomínaných 
deformácií). O inštitucionálnych pod-
mienkach vypovedá i to, čo sa s touto 
informáciou stalo u nás – mainstree-
mové médiá ako obyčajne, spraco-
vali informáciu jednotne podľa jed-
notného ideologického kľúča, čo by 
nebolo možné v podmienkach na-
príklad mediálneho pluralizmu. Teda, 
ak by nemali len jedno politické a ide-
ologické centrum (orientáciu). Čo je 
prvok, ktorý však takisto zapadá do 
určitého širšieho inštitucionálneho 
rámca.  KARoL KRPALA

Teroristickí partizáni a partizánski teroristi

Pil, alebo nepil Miklós Duray pred autohaváriou?

noVý BoJoVnÍK?
Tak nám to tu Miklós Duray opäť poriadne rozkrútil. 
Stal sa účastníkom autohavárie a odmietol to, čo oby-
čajný smrteľník v záujme objektívneho vyšetrenia jej 
príčin jednoducho musí urobiť – podrobiť sa dychovej 
skúške. využil pritom svoju poslaneckú imunitu ... Ne-
budeme teraz rozoberať, či pred sadnutím do auta pil 
alebo nie. Podľa polície áno, podľa neho samozrejme 
nie. Jednoduchý sedliacky rozum hovorí, že kto odmie-
ta „fúkať“ tak má na to iba jeden dôvod – trubička by 
sa asi zafarbila ...
Niekoľko dní po tejto autohavárii poslanec NR SR za SMK 
prišiel s ďalším prekvapením: vraj je pripravený hocikedy 
hlasovať za zrušenie imunity poslancov v trestných veciach! 
Teda za návrh, za ktorý musí v parlamente tak ťažko hľa-
dať spojencov aj medzi svojimi predseda NR SR Pavol Paš-
ka. Ťažko povedať, čo znamená toto jeho vyjadrenie. Určite 
však skrýva jednoduchú taktiku i stratégiu, za ktorú je do-
konca zodpovedný aj v SMK: zmiasť všetky pochybnosti a 
tváriť sa ako neviniatko, ktorému tak veľmi záleží na spravod-
livosti. K tomu všetkému si zaslúži dodať ešte aj to, že me-
dzi kolegami v SMK sa nenašiel aspoň jeden statočný (nie 
až sedem), ktorý by jeho odmietnutie podrobiť sa dychovej 
skúške odsúdil!
z tohto pohľadu sú oveľa správnejší chlapi v HzDS-ľS. 
Svojho času pod vplyvom alkoholu spôsobil doprav-
nú nehodu vtedajší poslanec NR SR JUDr. Ján cuper. 
Pred kamerou Tv Markíza sa vtedy ihneď na mieste k 
činu priznal, že pil orešianske víno a že ho vypil dosť. 
Tento čin ho stál dokonca miesto na kandidátke do 
ďalších volieb do NR SR a tak dlhoročný poslanec NR 
SR sa musel vrátiť ako vysokoškolský pedagóg medzi 
študentov a k advokátskej praxi.
Málokto si dnes už spomenie na aféru s policajtmi, v kto-
rej hlavným aktérom bol (svojho času tiež poslanec NR SR 
za SMK) Pál Farkas. Vtedy sa podarilo na kameru i mikro-
fón zachytiť jeho správanie, za ktoré by sa nemusel hanbiť 
ani kriminálnik, ktorý prešiel u nás všetkými väznicami. Ok-
rem toho policajtom, ktorí si konali iba svoju povinnosť sľú-
bil, že ich dá zobliecť z uniforiem ... V SMK aj tento prípad, 
tragikomický a poľutovaniahodný zároveň, zmietli zo stola až 
pod koberec ...  vLADIMíR MEzENcEv

„Maďari dusia pražskú bur-
zu“ – tak znie titulok článku 
v ekonomickej časti jedného 
z najuznávanejších a teda aj 
najrozšírenejších denníkov v 
Česku. Podľa neho zahra-
ničná zadlženosť Maďarska 
dosahuje až 99% (!) hru-
bého domáceho produk-
tu a krajina sa ocitla pred 
finančným štátnym kolap-
som. Našťastie pre ňu, po-
mocnú ruku naším južným 
susedom podala Európska 
centrálna banka, ktorá im 
poskytne pôžičku vo výške 
niekoľkých miliárd eur. V sú-

časnosti sa v podobnej situ-
ácii môže ocitnúť hociktorá 
krajina. Na rozdiel od Ma-
ďarska  by sa však snažila 
čo najrýchlejšie riešiť eko-
nomické problémy štátu a 
nestarala sa o to, aby neus-
tále jej vláda sústreďovala 
celú pozornosť na život Ma-
ďarov (nie svojich občanov) 
v susedných štátoch. Dnes 
už je jasné i to, že dlhoroč-
né ekonomické problémy 
vo svojej krajine Maďarsko 
zakrývalo tzv. starostlivosťou 
o svojich krajanov v zahrani-
čí. JáN SLIAČAN

To icH neZaUJíma?
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Konkrétne opatrenia v oblasti fiškál-
nej a štrukturálnych politík:
1. zabezpečiť čerpanie fondov EÚ 
na rozpočtovanej úrovni.
a) Spracovať analýzu stavu kontrahova-
nia a čerpania prostriedkov zo štruktu-
rálnych fondov v programovom obdo-
bí 2004 až 2006, vrátane spracovania 
krátkodobého krízového plánu
b) Spracovať analýzu stavu príprav a čer-
pania prostriedkov vo všetkých operač-
ných programoch Národného strategic-
kého a referenčného rámca, vrátane 
plánu efektívneho čerpania prostried-
kov v programovom období 2007 až 
2013 ako efektívneho nástroja hospo-
dárskeho rastu. 
2. zabezpečiť realizáciu PPP pro-
jektov v oblasti výstavby diaľničnej sie-
te v plánovanom rozsahu. V prípade, že 
vzhľadom na nepriaznivú situáciu na fi-
nančných trhoch nebude možné reali-
zovať projekty v plánovanom rozsahu 
a čase, v spolupráci s Ministerstvom fi-
nancií SR pripraviť alternatívny plán vý-
stavby diaľnic financovaných priamo zo 
štátneho rozpočtu SR v rámci schvále-
ného deficitu rozpočtu verejnej správy.
3. Prehodnotiť rozpočtové ciele 
salda verejnej správy na roky 2009 
a 2011 tak, aby Slovensko pokračova-
lo v ceste konsolidácie smerom k spl-
neniu strednodobého cieľa, ale aby sa 
zároveň minimalizovalo riziko spomale-
nia ekonomického rastu z dôvodu fiš-
kálnej politiky.
4. Opatrenia Slovenskej záručnej 
a rozvojovej banky: Zvýšiť základ-
né imanie banky o ďalšiu l mld. Sk už 
začiatkom roku 2009 na financova-
nie programov pre malých a stredných 
podnikateľov, čo bude o dva roky skôr 
ako predpokladá dlhodobá koncepcia 
(2011). Pripraviť čerpanie úverovej lin-
ky od Európskej investičnej banky v ob-
jeme 30 - 40 mil. eur na rozvoj malého 
a stredného podnikania. 
5. Balík opatrení Eximbanky: Zvý-
šiť v roku 2009 základné imanie Exim-
banky o 345 mil. Sk za účelom rozšíre-
nia financovania vývozných úverov, a to 
najmä v segmente malých a stredných 
podnikov. Posúdiť doplnenie poistných 
fondov Eximbanky zo štátneho rozpoč-
tu v objeme 500 mil. Sk na zvýšenie jej 
poistnej kapacity v ďalších rokoch.
6. Analyzovať a pravidelne informovať 
vládu o poskytovaní úverov bankovými 
inštitúciami SR.
7. zefektívnenie aktívnych politík 
trhu práce a modernizácia služieb 
zamestnanosti: 
a) s cieľom stimulovať ponuku trhu prá-
ce presunom finančných prostriedkov 
do najefektívnejších nástrojov aktívnej 
politiky trhu práce. 
b) vo väzbe na politiky trhu práce a roz-
počtové možnosti a po dohode so so-
ciálnymi partnermi, zvážiť rozšírenie za-
mestnaneckej prémie tak, aby zasiahla 
väčší počet pracujúcich s nízkymi príj-
mami a došlo k výraznejšiemu zníženiu 
ich daňového zaťaženia.
8. zabezpečiť čerpanie prostried-
kov z Fondu prispôsobenia globalizácii 
(Globalization adjustment fund) na pod-
poru hromadne prepustených pracovní-
kov.
9. Analyzovať a pravidelne informovať 
vládu SR o plnení záväzkov zahraničný-
mi a domácimi investormi o počte vytvo-
rených miest a objeme investícií, ktorým 
boli udelené investičné stimuly (štátna 
pomoc). V rámci implementácie inves-
tičných projektov navrhujeme nasledov-
né opatrenia:
a) Dôsledne uplatňovať priebežnú kon-
trolu plnenia podmienok, za ktorých 

bola schválená a poskytnutá investič-
ná pomoc
b) V prípade žiadostí o odsúhlasenie 
zmien v projekte navrhujeme odsúhla-
sovať iba také zmeny, ktoré nenarušia 
charakter projektu a neporušia legisla-
tívne pravidlá platné v oblasti regionál-
nej pomoci. Prioritou by malo byť v pr-
vom rade dodržanie plánovaného počtu 
novovytvorených a udržaných pracov-
ných miest.
10. znižovanie administratívnych 
bremien - Lepšia regulácia. Cieľom 
opatrenia je skvalitniť podnikateľské 
prostredie s cieľom znížiť počet byrok-
ratických prekážok a bariér v podnikaní 
prostredníctvom implementácie nasle-
dovných opatrení strategických doku-
mentov Modernizačný program Sloven-
sko 21 a Národného programu reforiem 
SR: informatizácia verejnej správy, elek-
tronizácia verejného obstarávania a re-
forma daňovej a colnej správy.
11. Podporovať transfer inovatív-
nych technológii. Účelom tohto opat-
renia je podpora súkromného sektora, 
najmä malého a stredného podnika-
nia, kde pozornosť musí byť zameraná 
najmä na inovácie a transfer technoló-
gií, čo by malo prispieť k riešeniu prob-
lému zníženia energetickej náročnosti, 
zníženiu ekologických dopadov a zvý-
šeniu efektívnosti výroby, čo následne 
zabezpečí zvýšenie konkurencieschop-
nosti podnikov a služieb, rast pridanej 
hodnoty, zvýšenie efektivity, modernizá-
ciu zariadení atď. Transfer technológií 
je priamo naviazaný na inovačný trans-
fer vo výrobných technológiách a v služ-
bách a zároveň vyvoláva inováciu výrob-
kov a služieb. 
12. Presun zdrojov základného vý-
skumu do aplikovaného výskumu 
a na inovácie. V roku 2007 Agentú-
ra na podporu výskumu a vývoja reali-
zovala iba 1 program na podporu apli-
kovaného výskumu a vývoja v malých a 
stredných podnikoch. Prostredníctvom 
agentúry bola na podporu aplikovaného 
výskumu, v rámci schémy štátnej po-
moci v minulom roku, poskytnutá finan-
čná pomoc vo výške 138,8 mil. Sk, čo 
predstavuje približne 11 % z celkových 
zdrojov určených na programy.
Pre rok 2009 agentúra predpokladá na-
výšenie rozpočtových prostriedkov zo 
súčasných cca 900 mil. Sk na 1,2 mld. 
Sk. Navrhujeme prijať také opatrenia, 
aby zdroje určené na podporu apliko-
vaného výskumu a vývoja dosiahli mini-
málne hodnotu 50 % z celkových zdro-
jov agentúry určených na programy. 
13. Štátne tendre - verejné obstará-
vanie. Cieľom tohto opatrenia je nez-
horšovať obchodnú a platobnú bilanciu 
a taktiež zamestnanosť a v neodôvod-
nených prípadoch (neexistencia služieb 
a tovarov, ktoré môžu byť dodané z do-
mácich zdrojov) neuprednostňovať zah-
raničné dodávky. Nakoľko nie je mož-
né jednoznačne preferovať domácich 
dodávateľov, navrhujeme, a obciam a 
VÚC odporúčame, aby verejní obsta-
rávatelia a obstarávatelia, pri vyhlaso-
vaní verejného obstarávania v rámci sú-
ťažných podkladov v časti požadované 
časti ponuky požadovali aj dopady na 
obchodnú a platobnú bilanciu SR a ten-
to ukazovateľ považovali za nevyhnutnú 
súčasť ponuky. 
14. zintenzívnenie ofsetových prog-
ramov. Vyvinúť úsilie na presadenie 
začiatku ofsetového programu v čo 
najkratšom čase po podpise zmluvy 
o programe. Na rozdiel od bežnej pra-
xe, keď zahraničný víťaz tendra si vy-
berá realizátorov ofsetu vlastnými po-
radenskými subjektmi, navrhujeme 

vytipovať a odporúčať tuzemské sub-
jekty na realizáciu ofsetových progra-
mov v spolupráci s domácim podni-
kateľským sektorom, s Ministerstvom 
obrany SR a so Združením obranné-
ho priemyslu SR a tým presadzovať za-
komponovanie firiem, reprezentujúcich 
slovenský vojenský, výskumný a opra-
várenský priemysel do ofsetových prog-
ramov. Zahraničných účastníkov ofseto-
vých programov je potrebné motivovať 
zvýhodnenými ofsetovými podmienkami 
(hodnota programu, ofsetový multipli-
kátor, predofsetový proces) oproti pod-
mienkam, stanoveným Uznesením vlá-
dy SR č.1023/2007.
15. zavedenie systému rekreačných 
poukážok je komplexným a systémo-
vým nástrojom podpory domáceho ces-
tovného ruchu. Základnou myšlienkou 
systému rekreačných poukážok je pod-
pora domáceho cestovného ruchu na 
princípe viac zdrojového financovania 
zo strany štátu, zamestnávateľov a za-
mestnancov. Zamestnanec si môže za 
zvýhodnenú cenu zakúpiť rekreačné 
poukážky, ktoré je možné použiť ako 
platidlo za služby spojené s rekreáciou 
na Slovensku. Administrátorom a pre-
vádzkovaním systému bude Slovenská 
agentúra cestovného ruchu. 
16. Monitorovací výbor dopadov glo-
bálnej krízy na podnikateľov, je zria-
dený ministrom hospodárstva SR a má 
za úlohu mapovať aktuálnu situáciu vo 
vývoji  dopadov finančnej a hospodár-
skej krízy na malých a stredných podni-
kateľov, najmä  v oblasti zamestnanos-
ti, efektivity hospodárenia, odbytových 
možnosti, exportnej schopnosti a v ob-
lasti jednotlivých sektorov hospodárstva 
s cieľom definovať skupiny, ktoré môžu 
byť najviac ohrozené globálnou krízou.
17. zaviesť jednotné kontaktné mies-
ta pre všetky skupiny a formy podni-
kov. Pre balíček tohto charakteru spo-
medzi viacerých propodnikateľských 
opatrení je vhodné vyzdvihnúť jedno 
konkrétne opatrenie, ktorým je vytvore-
nie jednotných kontaktných miest pre 
podnikateľov. Slovensko v uplynulom 
období síce zaznamenalo istý pokrok 
(živnostníci), ale rozšírenie tohto mies-
ta na všetky skupiny a formy podnika-
nia sa zatiaľ nepodarilo zaviesť do reali-
ty napriek opakovanej kritike Európskej 
komisie a odporúčaniam OECD. V tejto 
situácii by uľahčenie podmienok a skrá-
tenie času na založenie podniku mohli 
byť veľmi nápomocné z pohľadu preko-
nania dopadov finančnej krízy.
18. Brať do úvahy dopady finančnej 
krízy pri operatívnom hodnotení OP 
KaHR, resp. ročnom preskúmaní prog-
ramu a prerokovať s Európskou ko-
misiou na základe súhlasného sta-
noviska Monitorovacieho výboru 
možnosti realokácie v rámci oP 
KaHR.  (Predbežne by sa tu dal vytvo-
riť priestor na podporu inovatívnych 
technológií, podpora aktívneho zahra-
ničného cestovného ruchu ako „pro-
exportnej“ aktivity, podpora účasti na 
výstavách, veľtrhoch a obchodných mi-
siách, berúc do úvahy efektivitu vynalo-
žených finančných prostriedkov).
19. Prerokovať otázku financova-
nia jednotlivých projektov, na ktoré 
je možné získať finančné prostried-
ky z európskych zdrojov so Sloven-
skou bankovou asociáciou (otázka 
podpory jednotlivých projektov z pohľa-
du spolufinancovania zo strany bánk). 
Na základe rokovaní preveriť stanovis-
ko bánk, čo sa týka ich ochoty podieľať 
sa na spolufinancovaní projektov imple-
mentovaných zo štrukturálnych fondov 
EÚ, resp. záujem bánk o prioritné finan-

covanie konkrétnych sektorov. 
20. Urýchliť implementáciu iniciatívy Je-
remie v podmienkach SR a prehodno-
tiť objem finančných prostriedkov po-
skytnutých na realizáciu tejto iniciatívy 
s cieľom prednostne využiť bankové 
záruky a mikropôžičkový program 
implementované prostredníctvom 
spoločností s osobitným postave-
ním (SPv). cieľom je urýchlené rie-
šenie problematického prístupu 
podnikateľov, najmä malých a stred-
ných ku kapitálu. Ako najúčinnejší ná-
stroj na elimináciu možných negatív-
nych dopadov globálnej krízy v oblasti 
energetiky je potrebné prijatie legisla-
tívnych opatrení, ktoré by zabezpe-
čili adekvátny vplyv štátu v energe-
tických spoločnostiach.
21. významnou mierou vplývať na 
dodávateľov elektriny,  plynu a tepla, 
aby svoje produkty ponúkali za pri-
merané ceny. Dôsledne prostredníc-
tvom zástupcov štátu v orgánoch spo-
ločností dodávajúcich elektrinu, plyn 
a teplo venovať maximálnu pozornosť 
objektivizácií nákladov a posudzovaniu 
primeranosti pripravovaných cenových 
návrhov predkladaných na Úrad pre re-
guláciu sieťových odvetví. V budúcom 
období je potrebné aby Ministerstvo 
hospodárstva SR venovalo adekvátnu 
pozornosť ochrane spotrebiteľa monito-
rovaním zákazníckeho prostredia. Dôle-
žitou úlohou bude v prípade podnetov 
zo strany zákazníkov využívať súčinnosť 
s orgánmi štátnej správy, dávať podne-
ty, iniciovať výkon kontroly v rámci jed-
notlivých orgánov štátnej správy a aktív-
ne s nimi spolupracovať. 
22. Preverenie oprávnenosti výš-
ky poplatkov v prenosových a distri-
bučných sústavách a v prepravných 
a distribučných sieťach. Dôsledne 
prostredníctvom zástupcov štátu v or-
gánoch spoločností trvale zabezpečo-
vať odstraňovanie nedostatkov ziste-
ných kontrolnou činnosťou Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví. Zamerať sa 
hlavne na odstraňovanie zistených ne-
dostatkov v dodržiavaní povinností re-
gulovaných subjektov pri vykonávaní 
regulovaných činností v súlade so záko-
nom o regulácií v sieťových odvetviach 
č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších 
predpisov s dôrazom na minimalizáciu 
dopadov na účastníkov trhu. 
23. zvážiť vytvorenie podmienok 
pre zavedenie regulácie dodávok 
elektriny a plynu mimo segmentu 
domácností na nevyhnutý čas. V sú-
vislosti s prehlbujúcou a rozvíjajúcou sa 
finančnou krízou, pri zohľadnení turbu-
lentných tendencií na trhu s elektrinou 
a plynom, je potrebné prijať také opatre-
nia, ktoré vytvoria stabilné a nediskrimi-
načné podmienky na trhoch a zároveň 
umožnia koncovým odberateľom dosta-
točný stupeň ochrany, hlavne z pohľadu 
transparentnosti, zabezpečenia vysoké-
ho stupňa bezpečnosti a kvality dodá-
vok za primerané ceny. Legislatíva ES 
a napokon i vyhlásenia na pôde Rady 
Európy a Európskej Komisie umožňujú 
využiť primerané opatrenia na riešenie 
mimoriadnych situácií, ktorou finančná 
kríza bezpochyby je. V porovnaní s os-
tatnými krajinami ES sa hlavne priemy-
selné odvetvia v SR z titulu vysokého 
podielu nákladov na energie v cenách 
výrobkov stávajú neschopnými konku-
rencie. V tejto súvislosti i viacero okoli-
tých krajín odložilo, resp. spomalilo pro-
ces liberalizácie trhu s energiami. 
24. zvýšenie domácej spotreby za-
bezpečiť z domácich zdrojov - dos-
tavba Mochoviec 3 a 4, rekonštruk-
cia a výstavba tepelných elektrární 
a PPc. Cieľom tohto opatrenia je zní-
žiť negatívnu bilanciu výroby a spotre-
by elektrickej energie a taktiež podpo-
ra slovenského priemyslu pri budovaní 
nových energetických kapacít. Základ-
ným predpokladom pre zabezpečenie 
dostatku elektriny v dlhodobom výhľa-
de je dostavba 3. a  4. bloku jadrovej 
elektrárne Mochovce. Výroba z oboch 

dokončených blokov sa predpokladá 
najneskôr od roku 2013. Skoršie uve-
denie do prevádzky môže výrazne pris-
pieť k zníženiu negatívnej bilancie výro-
by a spotreby elektriny, hlavne v roku 
2012. 
O výstavbu nových elektrární bol preja-
vený záujem na lokalitách: Malženice - 
paroplyn 430 MW, Stredné Slovensko 
– uholná elektráreň 600 MW, Bratislava 
- paroplyn 800 MW a paroplyn 58 MW, 
Strážske - uholná elektráreň 2x350 
MW, Panické Dravce – plynová elek-
tráreň 100 MW, Nitra – paroplyn 100 
MW, Považský Chlmec - kogeneračný 
zdroj 40 MW a Zvolen – parná turbína 
70 MW. Rozvoj elektrizačnej sústavy 
Slovenska vrátane prenosovej a distri-
bučnej sústavy si do roku 2030 vyžia-
da viac ako 20 mld. EUR. Preto je nevy-
hnuté urýchlene určiť spôsoby a formy 
financovania.
25. znižovanie energetickej ná-
ročnosti a zvyšovanie energetickej 
efektívnosti, zriadenie programu na 
podporu energetickej efektívnosti
Z hľadiska zníženia rizika z nedostat-
ku energie spôsobeného jej vysokou 
cenou, alebo deficitom inštalované-
ho výkonu je vhodné podporiť zvýšenie 
konkurencieschopnosti a stability pod-
nikateľského prostredia, ako aj zníženie 
nákladov na energiu. Vhodným nástro-
jom na dosiahnutie tohto cieľa by mo-
hol byť program na podporu energetic-
kej efektívnosti.
26. v oblasti proexportnej politiky
a) podporiť formou oficiálnych účas-
tí Ministerstva hospodárstva SR na 
veľtrhoch a výstavách v zahraničí 
účasť slovenských firiem v perspek-
tívnych teritóriách, kde je očakávaný 
najnižší dopad finančnej krízy. Opatre-
nie je v súlade so schválenou Proexport-
nou politikou na roky 2007 – 2013. 
b) na pôde EÚ a WTo aktívne pre-
sadzovať a podporovať opatrenia na 
posilnenie konkurencieschopnos-
ti producentov v exportných odvet-
viach SR, ako napr. automobilový 
priemysel a oceliarstvo. 
27. vláda zváži skrátenie lehoty vrá-
tenia nadmerných odpočtov DPH 
podnikateľským subjektom zo 60 
na 30 dní.
vláda SR vyzýva zamestnávateľov 
a sociálnych partnerov, aby v nasle-
dujúcom období zohľadňovali oča-
kávaný rast produktivity a očaká-
vanú infláciu. Z dôvodu cyklického 
spomalenia ekonomiky čaká Sloven-
sko zníženie produktivity, pričom oproti 
roku 2008 sa očakáva aj zníženie inflá-
cie. Rast nominálnych miezd by mal 
odrážať vývoj produktivity práce a 
rozdielne podmienky v jednotlivých 
sektoroch a regiónoch Slovenska.

GLoBáLna Finančná a ekonomická kríZa v cenTre poZornoSTi vLáDY
vláda SR prijala na svojom rokovaní vo štvrtok 6.11.2008 súbor opatrení na preko-
nanie dopadov globálnej finančnej krízy. Napriek tomu, že rast slovenskej ekono-
miky bude stále patriť aj v roku 2009 medzi najrýchlejšie rasty v rámci Európskej 
únie, vláda SR berie globálnu finančnú a ekonomickú krízu vážne a je odhodlaná 
prijať zásadné opatrenia, aby táto kríza zasiahla ekonomiku a životnú úroveň oby-
vateľov Slovenska v čo najmenšej miere.

vláda SR vyzýva všetky podni-
kateľské subjekty, aby zohľad-
nili očakávaný klesajúci cenový 
a ekonomický vývoj a prispôsobi-
li mu adekvátne svoje cenové po-
litiky. Vláda SR bude naďalej pod-
robne sledovať a analyzovať cenový 
vývoj, aby nedochádzalo k nadmer-
nému rastu cien. 
Slovensko bude v najbližšom období 
čeliť spomalenému ekonomickému 
rastu, ktorý zo sebou nevyhnutne 
prinesie nižšie daňové a odvodové 
príjmy oproti pôvodným očakáva-
niam. Na druhej strane vláda SR je 
pevne odhodlaná plniť svoje progra-
mové vyhlásenie najmä v oblasti so-
ciálnej politiky a zároveň pokračo-
vať vo fiškálnej konsolidácii. Z tohto 
dôvodu nebude v najbližšom čase 
priestor na znižovanie daňového za-
ťaženia, pretože to je nevyhnutne 
spojené s výpadkami príjmov roz-
počtu. Na druhej strane sa vláda 
zaväzuje, že v čase krízy nepris-
túpi k zvyšovaniu daňového a od-
vodového zaťaženia.
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Precenili sa
Vo svete si pomaly ľudia mys-
lia, že každý človek môže za-
behnúť maratónsku trať - 42 
200 m. Na štartoch býva-
jú tisíce ľudí, mladých i ove-
ľa starších a nie vždy to do-
padne dobre. Ako teraz v 
New Yorku. Od roku 1994 tu 
síce nemali smrteľný prípad, 
no teraz až dva. Jeden Ame-
ričan, 66-ročný, zomrel v cie-
li po infarkte. Ďalší 58-ročný 
muž z Brazílie zomrel v ne-
mocnici. Okrem toho museli 
hospitalizovať ďalších dvoch 
bežcov, ktorí si silno poško-
dili zdravie. 

v kazani majú majstra
Je to veľké prekvapenie, keď 
sa v ruskej futbalovej lige už 
tri kolá pred koncom stal maj-
strom Rubin Kazaň. Minulo-
ročný majster z Petrohradu, 
ale aj všetky známe moskov-
ské kluby museli ustúpiť. Kto-
vie, či je to zásluha lepšieho 
futbalu na vidieku, alebo slab-
šej úrovne súčasného futbalu 
v Rusku. Kazaň hrá útočný fut-
bal, z 27 zápasov prehral iba 
tri. Bývalého majstra, Zenit 
Petrohrad, prekonal vo dvoch 
zápasoch so skóre 7:2. Maj-
strovský tatársky klub trénuje 
Kurban Berdyev. 

anand je stále prvý
Opät sa hralo o šachový titul 
majstra sveta. A azda ani ne-
prekvapilo, že titul obhájil Ind 
Višvanatan Anand, 38-ročný 
chlapík z Madrasu. Vyhral nad 
Rusom Vladimirom Kramni-
kom, ktorý ho vyzval k tomuto 
boju, 6,5:4,5. Dvanásty duel 
sa už nemusel hrať, preto-
že prvé je pravidlo, dosiahnuť 
šesť a pol boda. Ind získal ti-
tul už tretí raz, roku 2000, vla-
ni a teraz v nemeckom Bonne. 
Šach nebol nikdy chudobným 
športom a aj teraz dostal víťaz 
za výhru celý milión eur. Tiež 
bývalý majster sveta Kram-
nik mu nedokázal vzdorovať, 
Anand mal stále situáciu v ru-
kách a vyhral dvakrát aj vtedy, 
keď mal čierne figúrky. 

Bajčičák skončí?  
Martin Bajčičák bol, či je, na-
šim najúspešnejším lyžia-
rom ostatných rokov. Jediný, 
čo vyhral aj preteky Sveto-
vého pohára. Vedú ho vraj k 
tomu osobné problémy, zrej-
me spojené aj s podmienka-
mi pre jeho bežecké jestvova-
nie. Prekvapenie o to väčšie, 
že Martin, vytrvalec, ktorý má 
ešte len 32 rokov, absolvo-
val celú letnú prípravu a nie 
je chorý. Má v pláne absolvo-
vať aj prvé preteky na snehu a 
veríme, že aj podľa dosiahnu-
tých výsledkov sa ešte k pre-
hodnoteniu svojho vyhlásenia 
vráti. Veď budúcoročné maj-
strovstvá sveta budú vo feb-
ruári v Liberci a lákajú ho aj 
olympijské hry 2014 v Soči. 
Nuž, Martin, dobre si všetko 
premysli. Škoda by bolo dote-
rajšej námahy. 

Stranu pripravil IGoR MRáz

o Z V e n Y

Jeden z najstarších olympijských športov - pästiarstvo - za-
žilo u nás v ostatných rokoch prudký pád. Taký veľký, že 
sa priam stratilo. zanikla jeho liga a na olympiáde v Pekin-
gu sme nemali v tomto odvetví ani jedného zástupcu. Naj-
mä pre nesplnenie tohoto cieľa sa bývalý predseda Štefan 
Sedláček vzdal. zablýskalo sa však na lepšie časy. Bolo 
osobitné rokovanie a na ňom zvolili nového prezidenta SABA 
(Slovenská asociácia boxerov amatérov) Mikuláša Varehu. Je ot-
com ringu v Slovenskom Novom Meste, vedel nájsť prostried-
ky pre klub aby mohol jestvovať a teraz už vie získať prostriedky 
aj od sponzorov, ba dať aj zo svojho vrecka. Bývalé vedenie na 
čele so Š. Sedláčkom síce tiež sľubovalo reformy, ale nedokáza-
lo to. O tom všetkom informoval bratislavský Šport. K situácii sa 
vyjadril aj tréner reprezentantov Dušan Bučko: „Ak nový pred-
seda splní body svojho programu, náš box sa určite odle-
pí od podlahy, na ktorú spadol.“
Celé hnutie veri, že aspoň v extralige sa začne, konečne, boxo-
vať. Zásluhou nového predsedu dostalo už päť klubov finančnú 
podporu, aby mohli začať s prípravou. Slovenský box by sa mal 
v prvom rade starať o talenty, ktoré podľa trénerov máme. A dru-
hým cieľom bude, aby malo Slovensko opäť svoju ligu a niekto z 
najlepších aby sa dostal už na OH 2012 v Londýne. V programe 
nového predsedu je aj finančné zabezpečenie ligy mužov. Na zá-
pasy ligových družstiev by mala byť doprava, stravovanie i ubyto-
vanie zadarmo. Kluby by mali dostať bezplatne aj vybavenie na 

zápasy a tréningový výstroj. Vedenie boxu má zabezpečiť, aby 
boli v každom mesiaci aspoň dve ligové kolá. V športových stre-
diskách by mali mať reprezentanti, ale aj kluby, svoje sústrede-
nia, tiež zadarmo. Box by sa mal spopularizovať v médiách, naj-
mä v televízii, ale aj prostredníctvom vlastného časopisu.
Sú to neobyčajne smelé a náročné plány, to tu vlastne ešte 
nebolo. Najmä finančná pomoc vedenia by bola v tomto špor-
te ojedinelá. Pán Mikuláš vareha, bývalý policajt a teraz pod-
nikateľ v oblasti poľnohospodárstva, je však podľa všetkého 
silný a zanietený muž, čo dokazuje aj vo svojom klube Agent 
007 v Slovenskom Novom Meste. Jeho klub tam funguje a 
vyvíja činnosť už sedem mesiacov a má aj prvých nádejných 
borcov. So svojimi spolupracovníkmi si na vzkriesenie nášho 
boxu trúfa, hoci sa to zdá byť neobyčajne náročná úloha. 
Nový predseda by chcel, aby sa nová liga, pod názvom „tokaj-
ská“ začala už na jar 2009. Štartovať by malo šesť klubov. Dub-
nica s Novým Mestom nad Váhom v spoločnom družstve, ďalej 
ŠKP Bratislava, Nitra, Galanta, Vranov nad Topľou i Agent Slo-
venské Nové Mesto. Liga by sa mala dostať na obrazovky naj-
mä v STV3, kde je zatiaľ dosť priestoru a box je pre divákov zau-
jímavý i atraktívny šport. M. Vareha má aj väčšie plány. Chcel by 
neskôr založiť aj spoločnú súťaž vyšehradskej štvorky. Ak nájde 
viac obetavých funkcionárov a niekoľkých finančných partnerov, 
ochotných do boxu investovať, môže box skutočne vstať z mŕt-
vych. To by si najmä vzhľadom na tradíciu zaslúžil.

Zmizli aj bez cunami
Vo Vysokých Tatrách bola pred rokmi veľká víchrica, spôsobi-
la kalamitu ako vlny cunami pri mori, ale lyžiarske mostíky v Ta-
transkej Lomnici nezmietla, na neveľkom „kopečku“ boli pekne 
ukryté v závetrí. Zmietla ich však iná katastrofa - človek. Až do 
roku 1990 sa na týchto tradičných mostíkoch skákalo, no “Na 
jamách“ ako sa im hovorilo, sa už nikdy nebude. V rámci likvidá-
cie športových objektov po celej republike ich však aj v Tatrách, 
tentoraz TJ Vysoké Tatry, predala za smiešnu cenu nejakému 
podnikateľovi zo Štrby, ktorý už vie, ako s nimi naložiť. Dal ich 
zbúrať rýchlosťou blesku, vie dobre, čo sa dá vyťažiť z lukratív-
nych pozemkov. Nuž čo, podnikateľ, ako tí ostatní v súčasných 
časoch. Podnikol prvý krok, že našiel nejakú firmu, aby mostíky 
zbúrala. Vraj dostala za odmenu iba železný šrot z mostíkov, kto-
rý si mohla odviezť. Tatranci mohli pri ceste iba plakať, ostatní mi-
lovníci skokov iba smútiť. Mostíky stáli na pozemkoch Tanapu a 
nevedno, ako ich vôbec mohla telovýchova bez vedenia majiteľa 
predávať. Žiaľ, mostíkom nikto nevedel pomôcť, hoci sa roky hľa-
dali možnosti na ich záchranu a prevádzku. TJ vraj za ne dostala 
chudobných 80 tisíc korún. Kto sa už bude čudovať, že sa opäť 
búralo bez patričných povolení, jedna z ozdôb Vysokých Tatier 
zmizla. Ani polícia tomu nemohla zabrániť. Cunami má svoju silu, 
ničí, aj keď v tomto prípade chytrákom hrozí za spôsobené ško-
dy nejaká pokuta. Čože je to jeden-dva milióniky? 

Preto sa nezdá byť na mieste 
diskutovať o tom, či bol alebo 
nebol zásah polície adekvátny. 
Bol, a slušní ľudia žiadajú, aby 
bol v budúcnosti ešte tvrdší. 
Vedelo sa totiž, že zápas môže 
byť rizikový, urobili sa opatrenia, 
zmobilizovali sa šíky policajtov a 
predsa sa masakru nedokáza-
lo zabrániť. Vinní sú nespratní-
ci zo strany domácich, hostí, i 
zo zahraničia, z budapeštian-
skeho Ferencvárosu, ktorých 
poznáme už spred niekoľkých 
rokov, keď vyvádzali na štadió-
ne Slovana. Vinu ťažko rozde-
liť percentuálne. Lietali delo-
buchy, svetlice i stoličky, hrozil 
oheň, dav sa pustil aj do poli-
cajtov. Bolo ich povinnosťou 
zasiahnuť pri porušovaní verej-
ného poriadku a bitkám aj proti 
verejným činiteľom.

Ako to už býva, výhovorky sa 
sypali ako z vreca, kto a čo za-
vinil. Bolo však dosť naivné ča-
kať, že usporiadatelia z DAC, 
ktorí už roky nemali skúsenos-
ti s niečim podobným a nebo-
li ani v najvyššej súťaži, zvládnu 
organizáciu bezchybne. Uro-
bili tiež niekoľko chýb v počte 
usporiadateľov, nešťastným za-
tváraní brán a podobne. Provo-
katérov nič neudržalo, boli a sú 
ako odtrhnutí z reťaze. Pripra-
vili vojnovú situáciu a zatiahli 
do nej politiku, slovensko-ma-
ďarské vzťahy nielen na domá-
cej, ale aj na zahraničnej úrov-
ni. Otázkou stále ostáva: Čo 
teda má robiť SFZ, čo polícia, 
čo usporiadatelia? Čo by urobil 
každý z nás, keby bol na zod-
povednom mieste? Schválený 
je už nový zákon o usporadú-

vaní športových podujatí, ktorý 
nie je voľnejší, ale iba prísnej-
ší a tak to bude správne. Iba 
nevieme, ako sa uplatní v pra-
xi, aký bude účinný, keď u nás 
niet štadióna, ktorý by zodpo-
vedal bezpečnostným predpi-
som a rovnako ani jeden nemá 
dostatok kamier, ktoré by moh-
li nespratníkov sledovať. Ba ani 
dosť peňazí, aby tieto a podob-
né bezpečnostné prvky zabez-
pečili. 
Isté je, že chuligánstvu na tribú-
nach treba vypovedať tvrdú voj-
nu, previnilcov aj trestať, stavať 
pred súd, identifikovať a zve-
rejňovať ich mená, oznamovať 
ich nezákonné skutky zamest-
návateľom, školám, obciam či 
mestám, pranierovať ich. Tre-
ba pozbierať všetky skúsenos-
ti s touto pliagou po zahraničí 
a preniesť ich do domácej pra-
xe. Pretože náš šport stráca 
zásluhou niekoľkých stovák 
nespratníkov kredit, robí si 
hanbu a vlastne stráca aj vý-
znam, ktorým majú byť kul-
túrne zážitky, pohoda a ra-
dosť po práci. o to sa treba 
usilovať všetkými možnými 
prostriedkami, kým nepríde 
k horšiemu, než prišlo v Du-
najskej strede. 

Bitka v Dunajskej Strede má aj politické následky

Ďalšia škvrna na futbale
Slovensko vlastne utrpelo ďalšiu medzinárodnú blamáž. 
Po ligovom zápase DAc Dunajská Streda - Slovan Bratisla-
va sa viac písalo o neofašizme, rasizme, nacionalizme, o 
obuškoch a zraneniach, o policajných zásahoch, nezvlád-
nutej usporiadateľskej službe, než o futbale. Búrka z tohto 
súboja zasiahla klubové i zväzové orgány, disciplinárnu ko-
misiu, vládu i parlament, policajné orgány, ba aj minister-
stvo zahraničia. Bol to ďalší dôkaz, že Slovensko si nevie 
dať rady s chuligánstvom najmä na futbalových ihriskách, 
či je to už v Bratislave, Trnave, Ružomberku, žiline, už aj v 
Dunajskej Strede a aj inde. Smutné konštatovanie, ktoré si 
vyžiadalo prísnejšie opatrenia.

Vstane náš box z popola?

Maradona trénerom argentíny
Jeden z najlepších futbalistov 
sveta, Argentínčan Diego Ar-
mando Maradona (48) bude 
trénovať mužstvo svojej vlasti, 
ktoré už od roku 1986 (vtedy 
s ním) nebolo majstrom sveta. 
Čo najskôr by však chcelo byť, 
najlepšie už roku 2010 v JAR. 
Úlohu dostať ho tam, dostal 
práve božský Diego. Futbalo-
vý fanatici v tejto časti Južnej 
Ameriky to považujú za zázrak, 
že je Maradona na veliteľskom 
mostíku, a za zjavenie nebies. 
Pochybujeme, že práve ten-
to muž má americkú licenciu, 
ale to nikomu neprekáža. Ani 

to, že tento génius lopty toho 
v živote navyvádzal za dva kop-
ce. Ako hráč prinášal do veľ-
kého chudobného štátu bla-
ženosť, no neskôr ho takmer 
zničili drogy a len s námahou 
premohol smrť. Zo závislosti sa 
liečil na Kube u priateľa Fide-
la Castra, no aj tak získal roku 
2000 titul futbalistu storočia. 
Neprešlo veľa času a bývalý 
loptový čarodejník sa stal tré-
nerom Argentíny, po čom túžil. 
Svet bude opäť podrobne sle-
dovať ako a či sa mu podarí ná-
vrat do futbalového i normálne-
ho života.

Kto chce, môže sa radovať. Náš futba-
lový vicemajster podal v druhom kole 
Pohára UEfA v Amsterdame solídny vý-
kon. Prehral iba o gól 0:1 (0:1) po stre-
le  L. Suareza zo 42. minúty a mužstvo 
sa nestratilo. Hralo zodpovedne otvore-
ný futbal a prinútilo Ajax Amsterdam k 
vypätiu všetkých síl. Tréner i hráči však 
priznávajú, že domáci boli lepším muž-
stvom, okrem gólu nastrelili aj žrď i brv-
no. áno, mali aj šťastie, ale to sa vždy 
prikloní ku kvalitnejšiemu a útočnejšie-
mu. zaujímavé bolo, aký to bol otvore-
ný a útočný zápas bez tvrdých súbojov, 
prísneho obsadzovania, s voľnosťou. 
Svedčí o tom aj jediná žltá karta pre Pe-

čalku. Ajax je však dnes slávnejší me-
nom než výkonmi a žilina mohla dosiah-
nuť aj viac, no oprávnene mala obavy a 
hrala so zabezpečenou obranou, s jed-
ným, aj keď slušne podporovaným vy-
sunutým útočníkom. Darmo, holanský 
futbal je na vyššej úrovni než náš či ne-
mecký a preto registrujeme druhú pre-
hru a posledné miesto v tabuľke. Na 
postup do ďalších bojov nemožno ani 
pomýšľať. Aston villa, Hamburg i Ajax 
sú lepšie mužstvá než žilina a Slavia 
Praha. opäť sa však potvrdilo, že nepre-
mieňanie „tutových“ šancí je prvý krok 
k neúspechu v každom, nielen „európ-
skom“ zápase.

Ajax Amsterdam - MŠK žilina 1:0 (1:0) v Pohári UEfA

po slušnom výkone opäť prehra

Zase blamáž
Slovenskí hokejisti utrpeli na 
oslavách 100. výročia české-
ho hokeja v medzištátnom ho-
keji blamáž. Po smutnom vý-
kone prehrali s Českom 0:7 
(0:3, 0:3, 0:1). Naši hráči boli 
bezzubí, mali slabú koncovku 
a urobili mnohé kolektívne aj 
osobné chyby. Tréner Ján Filc 
si iba povzdychol, aká tŕnistá 
je cesta nahor. Na obr.: Pred 
brankárom Lacom je strelec 
prvého gólu v našej sieti, Čer-
venka. 

Sebastien Loeb získal na aute Citroen už svoj piaty ti-
tul majstra sveta v motoristickej rely. Je to obdivuhodné, 
lebo tento Francúz vyhral v ročníku desať pretrekov.


