
Vždy keď cestuje niekto zo slovenskej politickej 
scény do Čínskej ľudovej republiky vzniká u nás 
búrka, ako keby putovali za zástavou s červenou 
hviezdou a nie do štátu s dynamicky sa rozvíja-
júcou ekonomikou. Dokonca keď predseda vlá-
dy šiel do Pekingu jeden z vydavateľských do-
mov za nim poslal redaktora komerčnou linkou, 
len aby ho zavalil prúdom otázok, ktoré mali poli-
tika usvedčiť priam z komunistickej recidívy. Kaž-
dý, kto sleduje svetovú politiku a cesty čelných 
predstaviteľov únie a aliancie vrátane predsed-
níckeho Francúzska vidí, že Peking vyhľadáva-
jú. Nedávno tam bolo stretnutie predstaviteľov 
45 štátov, ktoré dohodli princípy riešenia sveto-
vej finančnej krízy – a tie isté, ktoré sa prijali v Pe-
kingu, potom tvorili základ pre stretnutie štátov 
G-20 vo Washingtone. Aby si ich vzápätí osvojili 
štáty ázijsko–pacifického hospodárskeho spolo-
čenstva, ktoré sa na svetovom obchode podieľa 
49%. Na týchto troch veľkých stretnutiach bola 
prítomná ČLR, jedno hostila a okrem toho v Pe-
kingu bolo aj stretnutie na najvyššej úrovni Eu-
rópska únia – ČĽR. Nechodiť do Číny znamená 
byť v izolácii od hlavného prúdu svetovej politi-
ky. Kritici vlády poukazujú na problém ľudských 
práv. Ale na druhej strane treba vidieť, že naše 
médiá chcú takmer výlučne zneužívať, diskredi-
tovať politikov za každú cenu. Toto trčí z médií od 
návštevy R. Fica až po terajšiu misiu predsedu 
parlamentu P. Pašku. Stačí si však otvoriť vážené 
médiá v únii a dozvieme sa, čo dosiahol Západ 
podporou Tibetu – po prvý raz sa počas západ-
nej kampane v prospech Tibetu tento rok doslo-
va zjednotila čínska verejná mienka. Nikdy ne-
bola tak jednoznačne protizápadná, ako v tomto 
prípade. To dosiahol Západ a jeho médiá svojou 
protibetskou kampaňou – a hovoria to dokonca 
aj kritici tamojšej vlády, lebo takisto odsudzujú to, 
čo v prípade podpory Tibetu Západ robil. Sloven-
skí politici a obchodníci to dobre vedia. Preto ná-
zory tých médií, autorov, ktoré ich kvôli cestám 
do Pekingu chcú výlučne diskreditovať či spo-
chybňovať, ignorujú. Čitateľovi nezostáva zrejme 
tiež nič iné. V popredí je teraz fakt, že obchod je 
v rozsahu 2,2 miliardy dolárov a Čína uvažuje s 
vývozom kapitálu tak, aby Slovensko bolo jednou 
z jej brán do Európskej únie.
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Pri stretnutí Roberta Fica s 
Ferencom Gyurcsánym bol 
slovenský premiér jedno-
značne v ťažkej situácii. Ne-
musel len rokovať s premié-
rom susednej krajiny, ktorý 
dáva Slovensku nesplniteľ-
né podmienky, ale navyše, 
musel sa brániť proti vply-
vu slovenských médií. Tie 
sa otvorene pridávajú na 
stranu maďarskej politiky, 
keď kritizujú kroky sloven-
skej vlády. Najväčším tŕňom 
v oku je účasť SNS vo vlád-
nej koalícii. Podľa týchto kri-
tikov akoby účasťou SNS sa 
dal ospravedlniť vývoz ma-
ďarského fašizmu na Slo-
vensko. Potvrdzujú to svo-

jimi vyjadreniami aj rôzni 
vraj slovenskí politológovia. 
Akoby opozícia jednoducho 
opäť kopírovala staré sce-
náre a hľadala pôvodných 
spojencov v občianskych 
združeniach. Tie už však tak 
hlasno nekričia ako kedysi 
za vlády Vladimíra Mečiara, 
lebo zjavne v časoch finan-
čnej krízy sa ťažko získava-
jú prostriedky na ich činnosť 
zo zahraničných zdrojov. 
Našťastie balamútenie vraj ob-
čianskych aktivistov už sloven-
ských občanov nezaujíma. Ak 
vystúpi bývalý poslanec Franti-
šek Šebej a hovorí, že je zne-

pokojený stavom spoločnosti, 
každý vie, že by takto nehovo-
ril, keby ho občania opäť zvo-
lili do parlamentu. Keďže však 
dostal košom, tak sa mu nič 
nepáči. Postoj slovenských 
médií k sporom vyvolaným z 
Budapešti je však príliš pritia-
hnutý za vlasy. Ján Slota pôso-
bí na slovenskej politickej scé-
ne takmer dve desiatky rokov. 
Jeho výroky nie sú novinkou a 
boli doma kritizované už v čase 
ich vzniku, nie dnes s odstu-
pom aj desať rokov. Faktom 
však je, že novinkou je vývoz 
maďarského fašizmu na Slo-
vensko. Gyurcsánya však fa-

šizmus podľa jeho vlastných 
slov netrápi, on má problém 
s nacionalizmom. Ale ten je 
práve najmarkantnejší v Ma-
ďarsku. Na Slovensku o na-
cionalizme možno hovoriť 
len v salónnej forme zvyčaj-
ne pri poháriku. V Maďarsku 
naopak, sú schopní prísť 
vo fašistických uniformách, 
aby pochodovali po našom 
území, teda sú schopní reál-
nej a nebezpečnej akcie. 
Pravdou je, čo hovorí Fico, že 
Gyurcsány je pod domácim tla-
kom. Robí ramená, aby získal 
politické body. Lenže to je sla-
bošská politika. 

Pokračovanie na 2. strane

Mierumilovne dostávame facky

DUŠAN D. KERNÝ

Čína a My

STANISLAV HÁBER

Od začiatku finančnej krízy odmietam lac-
né populistické gestá, ktorými sa prezentu-
je opozícia a uprednostňujem pragmatické 
a vecné riešenia. V súlade s týmto prístupom a 
vzhľadom na predpokladaný dopad ekonomickej 
krízy na príjmy štátneho rozpočtu SR, ako predse-
da vlády vyzývam vedúcich predstaviteľov inštitúcií 
verejnej správy, aby verejné finančné prostriedky 
vynakladali s maximálnou úspornosťou. 
Oceňujem dohody, uzatvorené v súvislosti s pre-
chodom SR na euro so sociálnymi partnermi, 
ktorí prisľúbili zodpovedne pristupovať k svojim po-
žiadavkám v rámci sociálneho dialógu. Preto po-
važujem za nevyhnutné, aby sa rovnako zachova-
li aj inštitúcie verejnej správy a okrem maximálnej 
úspornosti boli pripravené prehodnotiť v prípade 

potreby plánované výdavky. Opätovne zdôrazňu-
jem, že tento spôsob šetrenia verejných finanč-
ných prostriedkov uprednostňujem namiesto šet-
renia na prisľúbených sociálnych výdavkoch. 
Vláda splní avizované záväzky vyplývajúce z 
tzv. balíčka sociálnych zákonov, vrátane zvýše-
ných dôchodkov, vianočných príplatkov k nim, so-
ciálnych príspevkov pre mladé rodiny, zdravotne 
postihnutých ľudí atď. Populistický návrh poslanca 
NR SR Daniela Lipšica na zmrazenie platov ústav-
ných činiteľov, ktorý by negatívne postihol príjmy 
prokurátorov a sudcov budeme hodnotiť podľa 
stanovísk stavovských organizácií sudcov a pro-
kurátorov. Justičné orgány musí v dostatočnej 
miere zaplatiť štát, aby ich nezaplatila mafia. 

RoBERT FIco, predseda vlády SR

Lacné populistické gestá

V reflektovaní historických uda-
lostí z novembra 1989 a v ana-
lýzach nasledujúceho spolo-
čenského vývoja aj s odstupom 
dvoch desaťročí často chýba 
ochota výraznejším spôsobom 
vziať do úvahy podstatné súvis-
losti doby v kontinentálnych i ce-
losvetových rozmeroch. Naďalej 
prevláda neudržateľná tendencia 
vysvetľovať dejinný pohyb na zákla-
de izolovaných javov miestneho a 
regionálneho významu – a to nielen 

zo strany tribúnov nežnej revolúcie 
a ich asistentov, či zo strany stále 
sa rozširujúcich radov jej dodatoč-
ných hrdinov, ale aj zo strany po-
litických predstaviteľov, zoskupení 
a médií, od ktorých právom možno 
očakávať serióznejší prístup k zloži-
tým civilizačným problémom.
Sú dátumy – ako 16. novem-
ber v Bratislave a 17. november 
v Prahe, ktoré dozaista nemož-

no obchádzať, ale ani ich pre-
ceňovať. Ide skôr o symboly vše-
obecných zmien ako o skutočné 
dôvody historického zlomu. O kľú-
čových otázkach sa rozhodova-
lo oveľa skôr na základe reálnych 
výsledkov vojenského a hospo-
dárskeho súperenia v rámci utajo-
vaných kontaktov a neskôr oficiál-
nych rokovaní na úrovni vrcholných 
predstaviteľov konkurenčných sve-
tových veľmocí. 

Pokračovanie na 5. strane

Sedemnásty november po 19 rokoch
PAVoL JANÍK

Užitočné stretnutie
Predseda vlády SR Robert 
Fico a predseda vlády maďar-
skej republiky Ferenc Gyurc-
sány rokovali v sobotu 15.11. 
2008 v Komárne o aktuálnych 
aj o dlhotrvajúcich problémoch 
vo vzájomných vzťahoch medzi 
obidvoma krajinami. Očaká-
vané stretnutie bolo veľmi po-
trebné a užitočné. Premiéri si 
navzájom vyjasnili svoje stano-
viská. Odmietli extrémizmus, 
intoleranciu a rôzne prejavy fa-
šizmu. V tejto súvislosti R. Fico 
povedal: „Pre vládu SR sa naj-
väčším problémom stáva ex-
port fašizmu a extrémizmu z 
územia Maďarska na územie 
SR. Vynaložím maximálne úsi-
lie, aby sa jeden z mojich koa-
ličných partnerov zdržal vý-
rokov na adresu maďarských 
politikov, ktoré majú urážli-
vý charakter. Je však bolest-
né, ak v Budapešti horí sloven-
ská vlajka a na transparentoch 
Slovákov označujú za bezpri-
zorných bastardov. Fórum po-
slancov Karpatskej kotliny pri 
maďarskom parlamente je ob-
doba Uhorského snemu a to je 
neprijateľné.“
F. Gyurcsány na tlačovej be-
sede okrem iného zdôraznil: 
„Tvrdíme, že ak v Európe par-
lamentní poslanci vytvoria re-
gionálne fórum, tak čo je na 
tom zlé? Existuje množstvo ta-
kých fór.“ Maďarský premiér 
predniesol šesťbodový návrh 
na zlepšenie vzájomných vzťa-
hov. Okrem iného navrhol zria-
diť menšinového ombudsma-
na. R. Fica pozval na návštevu 
Budapešti začiatkom budúce-
ho roka. Napriek rozdielnos-
ti názorov rokovanie potvrdilo 
význam a dôležitosť stretnutia 
premiérov, na ktoré občania 
oboch krajín pomerne dlho ča-
kali. (jk)

ZLovestný prograM
Spomienka na sedemnásty november 1989 občanov nezauja-
la a očakávania organizátorov ani v jednom krajskom meste na 
Slovensku nesplnila. Niet sa čo čudovať. Prvý raz hlavným a je-
diným motívom, ktorý mal na námestia miest prilákať staršiu aj 
mladú generáciu, bol protest proti koaličnej vláde a jej predse-
dovi Robertovi Ficovi. Takýto zlovestný zámer osláv významné-
ho štátneho sviatku nemohol priniesť ani ten najmenší úspech, 
ani početnejšiu účasť občanov. Organizátori ignorovali fakt, že 
terajšia vláda dosahuje mnohé dobré výsledky na domácej aj 
zahraničnej scéne. Na vlastnú škodu nerešpektovali ani pries-
kumy verejnej mienky, na základe ktorých stranám vládnej ko-
alície dôveruje vyše 65 percent občanov. Väčšina odmieta ne-
ustálu deštrukciu a nenávisť pevne zakorenené v opozičných 
parlamentných stranách, mimovládnych organizáciách aj v mi-
niatúrnych politických stranách. Práve jedna z nich bola orga-
nizátorkou protestu v Bratislave, na ktorom sa zúčastnilo „až“ 
400 ľudí. V spoločnosti, ktorá sa v duchu odkazu sedemnáste-
ho novembra usiluje o dobré medziľudské vzťahy a vytváranie 
trvalých hodnôt v materiálnej aj duchovnej oblasti, zloba a su-
rové znevažovanie politických protivníkov nemaju žiadne mies-
to najmä v dňoch sviatočných. (jk)

Najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky Pavol Paška, predseda NR SR, Ivan Gašparovič, prezident SR a Ro-
bert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky debatovali o pretrvávajúcich problémoch vo vzťahoch medzi Ma-
ďarskom a Slovenskom. V diskusnej relácii STV „O 5 minút dvanásť“ 16. novembra 2008 zhodne odmietli cieľa-
vedomú šovinistickú propagandu maďarských extrémistov a gardistov. Odsúdili export fašizmu z Maďarska na 
Slovensko aj pochody polovojenskej Maďarskej gardy a príchod extrémistov v kópiách nacistických uniforiem do 
Kráľovského Chlmca. Foto: Martin Petrenko



Ústav pre výskum verejnej mien-
ky pri ŠÚ SR aj v tomto mesiaci 
mapoval medzi občanmi popu-
laritu politických subjektov. Te-
rénna fáza prieskumu sa usku-
točnila od 1. do 7. novembra a 
zúčastnilo sa na ňom 1316 res-
pondentov vo veku 18 a viac ro-
kov, ktorí odzrkadľovali štruktúru 
dospelej populácie SR z hľadis-
ka veku, vzdelania, veľkostných 
skupín obcí a krajov. Školení an-
ketári technikou štandardizo-

vaných rozhovorov položili res-
pondentom nasledujúcu otázku: 
„Predstavte si, že by sa voľby do 
Národnej rady SR konali už te-
raz. Ktorú stranu, hnutie, koalí-
ciu by ste volili?“ 
Aktuálny barometer by do NR SR 
posunul šesť politických subjek-
tov. Podľa neho by strana SMER 
– sociálna demokracia mala 74 
poslancov, SDKÚ – DS by obsa-
dila 22 kresiel, 17 mandátov by 
pripadlo SNS, 14 poslancov by 

zastupovalo ĽS – HZDS, 13 SMK 
a pozíciu parlamentnej strany by 
malo aj KDH s 10 poslancami.
Popularita strany SMER-SD zo-
stáva medzi občanmi stále veľmi 
vysoká. Z jednotlivých krajov by 
SMER-SD, v porovnaní s celoslo-
venským priemerom, získala viac 
hlasov v Trenčianskom (50%), Ži-
linskom (58%) a Prešovskom kra-
ji (53%).
SDKÚ-DS si upevňuje postavenie 
druhej najsilnejšej politickej for-
mácie. S podporou takmer 11% 
zostáva treťou najobľúbenejšou 
stranou SNS.
Popularita ĽS-HZDS sa na začiat-
ku novembra dostala zhruba na 
úroveň jej volebného výsledku v 
parlamentných voľbách 2006.
SMK s ôsmimi percentami zaujala 
pozíciu piatej preferenčne najsil-
nejšej strany. Posledným subjek-
tom je KDH s podporou necelých 
sedem percent.

ÚSTAV PRE VÝSKUM 
VEREJNEJ MIENKY PRI ŠÚ SR
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Politický subjekt:
údaje v %

1.-7. 9. 2008 1.-7. 10. 2008 1.-7. 11. 2008

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

HZD 1,2 0,5 2,2
KSS 1,0 1,7 2,0
SF 1,7 1,9 0,8
ANO 0,2 0,1 0,2
Iná politická strana 0,9 0,6 0,3

Poslanci národnej rady Slovenskej republiky za ĽS-HZDS 
prof. JUDr. katarína tóthová, DrSc. a ing. Milan rehák nad 
prezenčnými listinami v parlamente pred otvorením jeho ro-
kovania.  Foto: Matrin Petrenko

VYSOKÁ POPULARITA SMER-u

Sme svedkami zbytočné-
ho napätia, konfliktov a ne-
dobrých medzinárodných 
vzťahov. Slovensko a Ma-
ďarsko pôsobia ako dvaja 
rozhádaní susedia. Nie je 
to príjemný pohľad ani pre 
ďalších susedov.
Paradoxne, v roku Európ-
skeho medzikultúrneho 
dialógu vznikol konflikt, 
ktorý sa podpísal pod bit-
ky na štadiónoch, blokova-
nie hraničných prechodov 
a to, že namiesto očaká-
vaných návštev k nám 
chodia nechcení hostia v 
historicky odsúdených uni-
formách. O čom sa teda dá 
hovoriť s takýmito ľuďmi? 
O nacizme? Neznášanli-
vosti? Veľkom Maďarsku? 
Tak to radšej upozorniť prí-
buzných na to, koho majú v 
rodine. Ale hlavne nemlčať, 
lebo ticho niekedy nemu-
sí byť prejav ignorovania, 
ale súhlasu. Možno takto 
by sme to riešili v malom. 
Doma v paneláku. Štát si 
vyžaduje podobný postup, 
ale namiesto domácnos-
ti je národ a namiesto prí-
buzných vystupujú politi-
ci a diplomati. Oni by mali 
diskutovať, komunikovať a 
napraviť chyby. Terajšia si-
tuácia  akurát stupňuje ne-
vraživosť a medzi susedmi 
robí zlú krv. 
Predchádzať problémom a 
nedorozumeniam je ume-
nie. Väčším je ich úspešné 
vyriešenie. Bez škandálov 
a pálenia mostov. To sa dá 
napríklad aj jednoduchým 
dialógom všetkých zain-
teresovaných. Ak je chuť 
vecne hovoriť a pozorne 
počúvať. Terajšie vzťahy 
našej krajiny so susedným 
Maďarskom ilustrujú prí-
klad, kedy dialóg a vecná 
diskusia boli dlhodobo na-
hrádzané monológom. Po-
zvánka k spoločnému sto-
lu a hľadanie možností na 
lepšie spolunažívanie zís-
kali po stretnutí premiérov 
v Komárne nový rozmer. 
Tiež sa potvrdilo, že tam, 
kde existujú silné ekono-
mické problémy, rastú na-
cionalistické nálady.    
V čase, kedy silnie hlas in-
tolerancie (a to aj napriek 
symbolickému roku Eu-
rópskeho medzikultúrneho 
dialógu), vnímam túto mi-
moriadne citlivo. Jedinou 
možnosťou ako vyjsť z te-
rajšej situácie je diskuto-
vať. Po predsedoch vlády 
musia nasledovať ďalšie 
stretnutia a nepretržitá ko-
munikácia. Dialóg je bič na 
intoleranciu a preto si pra-
jem, aby táto etapa vzťahov 
medzi dvoma modernými a 
reformnými krajinami bola 
už minulosťou. Jediný prí-
nos konfliktu vidím iba v 
tom, aby sa ďalšie generá-
cie poučili z toho, akú tvár 
môže získať nerešpektova-
nie, odsudzovanie a hľada-
nie rozdielov. 

Slovo má
Stanislav KUBÁNEK

poslanec NR SR

PRINCÍP NULOVEJ TOLERANCIE
Proti extrémistom nestačí protestovať, treba proti nim 
tvrdo zasahovať. Toto jasné stanovisko, ktoré nedávno opa-
kovane prezentoval predseda vlády SR Robert Fico, naplnilo 
Ministerstvo vnútra (MV) SR rozpustením Slovenskej pospoli-
tosti. Prešetrovanie činnosti a pôsobenia tohto extrémne naci-
onalistického občianskeho združenia ukončilo MV SR v stredu 
12. novembra 2008 oficiálnym rozhodnutím o jeho rozpustení. 
„Združenie vyvíjaním činnosti roznecuje nenávisť a neznášanli-
vosť z národnostných, rasových, náboženských a politických 
dôvodov, čím  sleduje dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, 
ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi,“ 
uvádza sa v rozhodnutí MV SR o rozpustení Slovenskej pospo-
litosti. Rozpustenie Slovenskej pospolitosti je dôkazom, že vlá-
da SR nebude ani minimálne tolerovať šírenie národnostnej či 
rasovej neznášanlivosti, prípadne neofašistické a neonacistic-
ké združenia. Rovnako nekompromisne však zasiahne aj pro-
ti všetkým cudzincom, ktorí prídu na Slovensko šíriť takéto ide-
ológie, bez ohľadu na to, či pôjde o výtržníkov a vagabundov na 
futbalových štadiónoch, alebo uniformované polovojenské od-
diely, pochodujúce po našich uliciach. 
Vláda SR sa domnieva, že princíp nulovej tolerancie voči 
takýmto extrémistom by sa mal uplatniť vo všetkých člen-
ských krajinách Európskej únie. Ak si však niektoré s ex-
trémistami nevedia poradiť, my proti nim zasiahneme tak 
tvrdo, ako to umožňujú naše zákony. (sg)

Dokončenie z 1. strany
Darmo je Gyurcsány najmiernejším politikom na 
maďarskej scéne, ak dokáže takto ustupovať a 
pred domácim fašizmom si zatvárať oči. Fakt, že 
propagácia fašizmu nie je u našich južných suse-
dov trestný čin, by si mali všimnúť aj v Bruseli. Na 
Slovensku je trestným činom. U nás sa slobod-
ne hajlovať na uliciach nesmie. Požiadavky Bu-
dapešti voči Slovensku 

SÚ VLASTNE SMIEŠNE. 
Hádam si nik z maďarských politikov nemys-
lel, že budeme súhlasiť, aby sa na slovenských 
školách s vyučovacím jazykom maďarským vy-
učovalo podľa maďarských učebníc? Najjas-
nejšie stav, do akého sa dostali slovensko 
– maďarské vzťahy, pomenovali občania z 
juhu Slovenska. Pre Maďarov sú Slovákmi, 
doma sú pre Slovákov zasa Maďarmi. Jed-
noducho, maďarská politika nijako nepomá-
ha vlastnej menšine v zahraničí. Iba ju v pod-
state využíva.
 Finančná kríza v Maďarsku je prekrývaná údaj-
nými nezhodami so Slovákmi. Táto lacná výho-
vorka demaskuje maďarskú politiku v Európe, 
kde o nestabilitu v žiadnom regióne únie nema-
jú záujem. Preto je táto kríza v slovensko – ma-
ďarských vzťahoch aj na niečo dobrá. Aspoň aj 
v Bruseli už dnes ľahšie chápu, o čo vlastne Ma-
ďarsku v EÚ ide. Stabilita, spolupráca, prosperi-
ta a 

DoBRé SUSEDSKé VZťAHY 
to určite nie sú. Nik nemá rád ľudí, ktorí žijú na 
úkor iných. Teraz sa politika v jednom štáte sna-
ží na úkor zahraničných problémov ukázať pred 
vlastnými občanmi v lepšom svetle. Hovoriť o 
tom, že podobné konanie viedlo už aj k svetové-
mu konfliktu, je zbytočné. Snáď stačí dúfať, že 
sa tým, ktorí toto nebezpečné divadlo rozdú-
chali, konečne rozsvieti a zídu z tejto cesty. 
Isté je, že zakrývanie nemohúcnosti vlastnej 
politiky vývozom vlastných extrémisticky na-
ladených občanov na cudzie územie, nie je 
dlhodobé riešenie. Raz sa Budapešti takýto 
postoj vypomstí.
 Je síce pravda, že predseda SNS hovoril čosi o 
vojenskom ťažení na Budapešť, bolo to však už 
dávno a žiadna jeho mládež neprekročila hranice, 
aby v uniformách pochodovala po maďarskom 
území. Ultra fans trebárs Slovana sa nevybra-
li na zápas maďarskej domácej ligy, aby tam 
rozbíjali tribúny. Navyše, aby tu vystavova-
li heslá požadujúce pripojenie dolnej zeme 
späť k historickému územiu Slovenska. Ni-
komu na Slovensku nenapadne rozširovať mapy, 
podľa ktorých by mali mať Slováci nároky na ke-
dysi slovenské mestá, akými bolo Nové mesto 
pod Šiatrom, či Miškovec – dnes už pomaďarče-
né územia. Slováci dokonca ani nežiadajú, aby 
v budapeštianskom parlamente mali zastúpenie 
poslanci slovenskej národnosti, kým na Sloven-
sku máme v parlamente celú stranu. Kto na Slo-
vensku blokuje dopravu do Maďarska? Akí akti-
visti, ktorej politickej strany? Tak sa zdá, že SNS 
je podľa maďarských kritérií v skutočnosti veľmi 

slabou a akcieneschopnou stranou. Doteraz ne-
šli žiadni jej aktivisti stavať dvojkríže na maďarské 
územie, kým na Slovensko prišli už viackrát bez 
oficiálneho pozvania aj priamo maďarskí ústavní 
činitelia v rámci svojich spanilých jázd. A tak už 
tradične mierumilovne dostávame po papuli. 
Je to vždy lepšie, ako riskovať ďalšie vyhro-
covanie napätia. Na druhej strane si s obi-
tými ústami môžeme hádam povedať aspoň 
medzi sebou pravdu. Napätie medzi Slovák-
mi a Maďarmi nespôsobili Slotove výroky.
 Ak Gyurcsány tvrdí, že slovenská vláda „s naci-
onalizmom nielen flirtuje, ale sa s ním aj zasnú-
bila,“ potom o maďarskej vláde možno povedať 
niečo oveľa horšie. Budapeštianska vláda nielen 
toleruje domáci fašizmus, ale ona ho aj obhaju-
je. Chodí zaňho dokonca 

LoBoVAť ZA HRANIcE 
vlastnej domoviny. A keď sa vráti domov ako Gy-
urcsány z rokovania v Komárne s Ficom, zlízne 
si ešte aj domácu kritiku, že tento fašizmus vraj 
nebránil rokovať na Slovensku ráznejšie. Lebo 
vystúpenie fanúšikov maďarskej ligy na sloven-
skom domácom zápase malo jednoznačne fašis-
tický podtón. Preto sa treba pýtať slovenských 
politikov iné veci, než sa ich pýtajú slovenské 
média podľa nadiktovaných otázok z Budapeš-
ti. Prečo slovenská koalícia rieši len účasť 
slovenských poslancov v parlamentnej or-
ganizácii cudzieho štátu a nežiada Buda-
pešť, aby prijala novú legislatívu? Prečo v 
Maďarsku môžu verejne propagovať fašiz-
mus? Prečo tam také správanie nie je trest-
ným činom? Prečo nežiadame Budapešť, 
aby upravili vlastný trestný zákon? Ak doká-
žeme trestný zákon upraviť my a to tak, aby 
boli pre extrémistov 

EŠTE PRÍSNEJŠIE TRESTY, 
prečo by to isté nedokázali aj Maďari? Pre-
čo nežiadame od maďarského premiéra, 
aby nám poslal odpoveď na otázku, ako to, 
že maďarské štátne orgány dovolili výjazd 
vlastných občanov oblečených vo fašistic-
kých uniformách a nezakázali im vycesto-
vanie do zahraničia už na vlastných hrani-
ciach?
Prečo slovenská vláda nežiada maďarského pre-
miéra, aby upravil ich tamojšie učebnice dejepi-
su? Ako to, že v maďarskom školstve je možné 
neustále vychovávanie nových generácií pomýle-
ných občanov, ktorí chápu Trianon ako národnú 
krivdu? Ako je možné, že socialistická vláda sa 
nesnaží o nápravu vzdelávacieho procesu v Ma-
ďarsku, aby sa dostal do súladu s osnovami de-
mokratických štátov sveta uznávajúcich výsledky 
usporiadania sveta po dvoch svetových vojnách? 
Prečo nežiadame, aby sa na maďarských ško-
lách učilo podľa slovenských učebníc dejepisu, 
ak oni chcú, aby sa u nás vyučovalo podľa ma-
ďarských učebníc? o toto všetko môžeme slo-
venskú vládu žiadať, aby takto konala. Ne-
musíme preberať kritiku slovenskej vlády 
z maďarskej tlače, a podkopávať tak nohy 
vlastnej domovine. STANISLAV HÁBER

Mierumilovne dostávame facky

SMER-SD musel opäť raz protestovať a upozorniť médiá 
na ich nekorektnosť a neobjektívnosť: SMER-SD protestu-
je proti flagrantnému porušovaniu základných princípov 
objektívneho informovania verejnosti.
Ostro protestuje proti postupu niektorých printových médií, kto-
ré vo svojich vydaniach informujú o tlačovej konferencii desiatich 
ekonómov k problematike 2. piliera. Medzi desiatimi ekonóma-
mi – analytikmi, ktorí včera vyjadrili svoj názor na opätovné otvo-
renie 2. piliera, ako aj na existenciu 2. piliera ako takého, médiá 
citovali názory pánov Richarda Sulíka a Jozefa Mihála. Okrem už 
niekoľkokrát opakovaného a médiám dostatočne známeho fak-
tu, že pán Sulík v minulosti pôsobil ako poradca bývalého minis-
tra financií za SDKÚ Ivana Mikloša, včera tento pán spolu s vyš-
šie spomínaným Jozefom Mihálom založili politickú stranu.
V momente, ak niekto založí politickú stranu, je nanajvýš 
evidentné, že priamo vstupuje do politického boja a ringu 
a teda nie je ďalej možné tohto človeka považovať za nezá-
vislého ekonóma – analytika, ktorý dokáže s chladnou hla-
vou a bez akejkoľvek politickej motivácie zaujať nezávislý 
postoj a objektívne zhodnotiť aktivity alebo kroky niekoho, 
proti komu politicky vystupuje. 
Týmito tvrdeniami sa pán Sulík a rovnako jeho politická strana 
jasne profiluje a teda nie je možné ďalej v médiách používať jeho 
názory, rovnako ako aj názory pána Jozefa Mihála, ako nezávis-
lých „opinion leaders“, teda ľudí, ktorí by mali ovplyvňovať a viesť 
verejnú mienku čisto z odborného nepolitického hľadiska. Rov-
nako to platí aj v prípade ľudí, ktorí v minulosti pôsobili ako po-
radcovia bývalého ministra financií za SDKÚ Ivana Mikloša a bý-
valého premiéra Mikuláša Dzurindu. Chceli by sme preto vyzvať 
a požiadať slovenské médiá, že v prípade, ak budú chcieť ale-
bo potrebovať osloviť analytikov – ekonómov, aby nezávisle po-
súdili kroky strany SMER-SD alebo tejto vlády v ekonomickej 
oblasti, nech oslovia skutočne nezávislých analytikov – ekonó-
mov bez politického pozadia a nie priamo členov, zakladateľov 
nejakej politickej strany alebo bývalých poradcov pánov Mikloša 
a Dzurindu. Ak sa médiá predsa len rozhodnú osloviť spomína-
ných pánov, v rámci pravidiel novinárskej etiky by sme chceli vy-
zvať médiá, aby jasne uviedli, že ide o politicky činné osoby ale-
bo bývalých poradcov istých politikov. Verejnosť má totiž právo 
vedieť, koho názory sa jej médiá snažia prezentovať alebo pod-
súvať. (kr)

Porušujú princípy



	 DOMOV	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 November	2008 3

Sviatky radosti, pokoja, rodinnej poho-
dy... Tak ich radi voláme spolu s tými, 
ktorí nám ich protivne strkajú pod nos 
už dva mesiace vopred. Snažia sa upo-
zorniť nás, že je veľmi dôležité pote-
šiť najbližších drahými darmi, ozdobiť 
stromček, nakúpiť rôzne jedlá. Potom 
vraj budeme mať tie najkrajšie Viano-
ce. Reklamy nás uvádzajú do pohybu, 
zhonu a stresu. 
Vianoce sú kresťanským sviatkom a Sväté 
písmo hovorí, že Ježiš Nazaretský prišiel 
na svet v chudobe, narodil sa v maštali na 
troche slamy. A my, poväčšine kresťania 
sme zabudli, že odkazom Štedrého dňa 

NIE JE PREPLNENÝ STôL 
a luxusné dary. Naše Vianoce chceme 
mať bohaté a uhladené. Do poslednej 
chvíle sa stresujeme, upratujeme a pobe-
hujeme, aby bolo všetko tak, ako má byť. 
Aby sme mali veľa dobrého jedla tlačíme 
sa a predbiehame v hypermarketoch a bi-
jeme sa o výhodný akciový tovar. Dávame 
si záležať na vyleštenom byte s vyžehle-
nými obrusmi. Zháňame darčeky pre blíz-
kych, hoci cez sviatky si nenájdeme čas 
na úprimný rozhovor s nimi, lebo pri za-
pnutej televízii to ide ťažko. 
Keď príde Štedrý večer, vyčerpaní si sad-
neme za preplnený stôl a čakáme, kedy 
sa dostaví tá očakávaná radosť a vytúžený 
pokoj. Príde? Všetko je tak, ako má byť - 
byt je dokonale čistý, 

DRAHé DARčEKY NAKÚPENé, 
jedlo vonia na stole. Potichu hrajú koledy, 
horia sviečky. Vianočný stromček je na-
miesto jabĺčok bohato ovešaný umelými 
ozdobami, namiesto jemných sviečok bli-
ká rôznymi farbami. Tak príde ten vytú-
žený oddych a pokoj? Nepríde! Pokoj 
nechodí na objednávku. 
Minule som si tak zaspomínal, aké krásne 
boli naše Vianoce, keď som bol ešte ma-
lým chlapcom. Veril som, že darčeky nosí 
Ježiško. Rodičia vedeli navodiť takú nád-
hernú tajomnú atmosféru, ktorá zostala vo 
mne až doteraz. Kým mi otec čítal vianoč-
nú rozprávku, alebo príbeh z Biblie, mama 
potajomky prenášala pod vianočný strom-
ček darčeky. Nakoniec zazvonila na zvon-
ček a to bol signál, že Ježiško už darče-

ky priniesol. Občas som vykukol z okna s 
nádejou, že ho uvidím, ako nesie darče-
ky k ďalšiemu susedovi a lámal som si hla-
vu nad tým, ako to všetko za jedinú noc 
stihne... 
odvtedy sa veľa zmenilo. Sviatky po-
koja a radosti už pre mňa stratili ten 
pravý význam, aký mali, keď som bol 
malý. Už to nie sú Vianoce plné sne-
hu, vľúdneho tepla, pokoja a žiary. Je-
žiška v našej spoločnosti postupne 
nahrádza Santa claus, živé stromče-
ky so svojou vôňou a čarom sme vy-
menili za umelé napodobeniny. Ľudia 
sa v súčasnosti dohodnú dopredu, čo 
im treba, čo si navzájom kúpia a fuč je 
hneď aj radosť z prekvapenia. Vianoč-
ný večer pri stromčeku sa stal rituálom 
technického rozbalenia darčekov, po 
ktorom sa usadíme k televízoru a sme 
spokojní, že nemusíme ísť ráno do prá-
ce. Svet 21. storočia 

SME NAPLNILI STRESoM. 
O pokoj a harmóniu nás oberá zhon 
za peniazmi a úspechom. Do Vianoc 
chýba stále niekoľko dní, mesiac, no 
obchodné centrá už dávno žiaria via-
nočnou výzdobou a ponúkajú svojim 
návštevníkom všetko, čo si len človek 
môže priať a potrebuje na Vianoce. V 
rámci konkurenčného boja o zákazní-
ka a čo najväčších finančných ziskov 
môžme už teraz nakúpiť vianočné oz-
doby, kolekcie, salónky, čokoládové fi-
gúrky a adventné kalendáre za akci-
ové ceny. 
Spomínam si, ako som nedávno videl do-
kument o detvianskych Betlehemcoch - 
mladých ľuďoch, ktorí chodia vinšovať od 
domu k domu, prezlečení za valachov, an-
jela a čerta, s veľkým betlehemom a pri-
praveným programom, v ktorom dobro 
zvíťazí nad zlom. Odchádzajú obdarova-
ní jabĺčkami a koláčmi. Človeka poteší, že 
sa v niektorých častiach Slovenska takto 
uchovávajú tradície a zároveň zamrzí, že 
je tých miest tak málo. Silným kontrastom 
je dokument o tradičných betlehemcoch v 
Detve, ktorý mi daroval kamarát na moder-
nom DVDčku. V dnešnej modernej dobe v 
dobe celosvetovej globalizácie ekonomiky 

i spoločenského života sa žiaľ vytratil ten 
pravý a neopakovateľný zmysel Vianoc, 
ktorý bol prezentovaný našimi predkami v 
podobe zachovania zvykov, povier, piesní 
a vinšov. Dnešné Vianoce sa jednoznač-
ne dostali 

Do PoLoHY KoNZUMNEJ, 
materiálnej a plytkej kultúrnej podoby. 
Spomienky na staré dobré časy a tradí-
cie našich predkov sú dávno preč. Ani ži-
vot pred niekoľkými storočiami nebol taký 
idylický, ako ho znázorňuje vo svojich ob-
razoch Martin Benka. Ale napriek tomu, 
že ľudia dve – tri storočia pred nami boli 
omnoho viac ako my dnes zaťažení otáz-
kou dôstojného prežitia, sme to my, komu 
chýba pokoj, pohoda a priateľstvo. Aj keď 
to bude znieť ako klišé, pravdou je, že ľu-
dia, ktorí sa majú radi, by sa mali obdarú-
vať bez ohľadu na to, či sú Vianoce, naro-
deniny, alebo meniny. Darčeky darované 
zo srdca nemusia byť previazané červe-
nou mašľou a napriek tomu potešia naj-
viac. Vianočného pokoja sa dočkáme, 
len ak splníme podmienky, ktoré sa od 
nás očakávajú. Pokoj má vlastné pra-
vidlá, ktoré nie sú podmienené uprata-
ným bytom a vianočným stromčekom. 
Ak raz 

NÁJDEME TIETo PRAVIDLÁ, 
dokážeme pozvať pokoj aj do nášho 
bytu. Hoci v hypermarketovom zhone 
a v žiare blikajúcich reklám sme od 
seba čoraz viac vzdialení. Bez ohľa-
du na všetok pesimizmus a realitu toh-
to článku, Vianoce budeme mať také, 
aké si ich spravíme. Nech sú pre Vás 
Vianoce chvíľami vzájomnej úcty, lásky a 
pohody strávenej v rodinnom kruhu. 
Odporúčam prečítať svojim deťom 
príbeh Charlesa Dickensa: Vianočná 
koleda, z roku 1843. Preslávený román 
rozpráva príbeh o lakomom, sebeckom 
pánovi Scroogeovi a o premene jeho 
zatvrdnutého srdca. V celom príbehu sú 
prítomní duchovia Vianoc s hodnotami, 
ktoré reprezentujú: lásku k blížnemu, 
porozumenie, spolupatričnosť, solidaritu, 
obetavosť a pomoc iným. Len tieto hodnoty 
nám môžu priniesť vytúžený pokoj a dobrý 
pocit v srdci.  RoMAN LEBEDA

Vianočný pokoj medzi ľudí nechodí na objednávku

Zhon za peniazmi a úspechom

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Toť nedávno jeden denník zve-
rejnil komentár istého herca 
pod názvom Zbohom slušnosť a 
úcta. Autor okrem iného napísal: 
„Tečú ulicou ako veľká voda, 
nedívajú sa okolo seba, pľu-
jú na chodník za chôdze, div 
neopľujú jeden druhého, roz-
gajdaní, ruky vo vreckách. 
Možno idú zo školy fajčiť do 
parku, rozprávať oplzlosti o 
dievčatách, ktoré sa správa-
jú podobne. Tie vulgárnosti 
z nich vypadávajú ako kame-
ne. kde sa tu vzali? Z tých de-
dín sa sem nahrnula čvarga, 
že sa bojíš vkročiť na ulicu.“
Pisateľ má vcelku pravdu. Je to 
žiaľ tak. Lenže akoby úmyselne 
zabudol, že nie všetci sú rovna-
kí iba preto, že prišli z dediny. 
Konštatovanie, že je to čvarga 
treba odmietnuť. Aj medzi „čvar-
gou“ je mnoho slušných a talen-
tovaných mladých ľudí. Neviem z 
ktorej dediny pred časom prišiel 
do Bratislavy herec – pisateľ, 
ani to, či v minulosti patril me-
dzi čvargu. Z osobnej dlhoroč-
nej skúsenosti viem, že mnohí 
mladí Bratislavčania sa ako čvar-
ga správajú. Pohybujú sa v cen-
tre mesta, aj v jeho častiach a v 
električkách vzbudzujú odpor a 

vyvolávajú strach. Kde sa teda 
vzala mládež, ktorá je postra-
chom pre slušných ľudí? Kde 
a v akých časoch vyrástla? 
Takmer všetci, ktorých sa kriti-
ka týka, nevyrástli v socializme, 
ale v republike, v ktorej dominu-
je kresťanská výchova aj strany 
pôsobiace v parlamente. Vo svo-
jom názve majú kresťanské. Už 
nemôžu argumentovať, že odsú-
deniahodné móresy a správanie 
sa mnohých mladých ľudí, ale aj 
kriminalita, krádeže, znásilne-
nia, lúpeže, či dokonca vraždy, 
sú dôsledkom výchovy a vzde-
lávania v bývalom režime. Túto 
tézu ešte nedávno veľmi razan-
tne šírili najmä príslušníci KDH. 
Nechceli si uvedomiť, že väčši-
na dnešných nevychovaných a 
arogantných pred rokom 1989 
ešte len začínala chodiť do zák-
ladných škôl a dospievala v čase 
osemročného vládnutia dzurin-
dovcov. Ukazuje sa, že formova-
nie mladých ľudí na kresťanskom 
Slovensku, povinné vyučovanie 
náboženstva v školách a činnosť 
rôznych reholí zatiaľ výraznejšie 
neovplyvnili negatívne javy preja-
vujúce sa v radoch mladej gene-
rácie. Spoločnosť sa už dávnej-
šie rozdelila na tých, čo takmer 

nič nemajú a nič nezmôžu a na 
tých, čo majú a môžu všetko. 
Tento fakt sa výrazne prejavuje aj 
medzi študentmi stredných a vy-
sokých škôl. Jedni chodia v kva-
litných oblekoch, značkových 
topánkach, často majú autá a 
väčšina v skromnejšom obleče-
ní. Často popri štúdiu musia pra-
covať v rôznych zariadeniach po-
skytujúcich služby. Darmo sú ti 
chudobnejší neraz múdrejší aj 
talentovanejší, nedostatok peňa-
zí ich priam automaticky zaradil 
na vedľajšiu koľaj.
Ťažko uveriť, že existuje učiteľ-
ka, ktorá necitlivo, arogantne s 
patričnou dávkou primitívnej na-
dutosti povedala matke, tiež uči-
teľke, aby si svojho syna, kto-
rého sama z učiteľského platu 
vychováva, aj takéto slová: „Bolo 
by dobré, keby ste svojho syna 
dali študovať na iné gymnázi-
um. Naša škola je skutočne vý-
berová a máme žiakov z boha-
tých rodín. Chlapci a dievčatá 
chodia moderne oblečené, nič 
im nechýba a váš syn sa asi 
medzi nimi nedobre cíti.“ Taký-
to náramný morálny prevrat sa 
uskutočnil v niektorých školách 
i v našej spoločnosti. Aj vinou 
takýchto učiteliek, ktoré slúžia 

iba bohatým sa zo života mla-
dých ľudí postupne stráca dob-
ré, hodnotné slovo, pocit spolu-
patričnosti, úprimné priateľstvá a 
vzájomná úcta. Slovenská mlá-
dež žije a existuje v kompliko-
vanej a nespravodlivej duchov-
nej a materiálnej realite. Okrem 
iného ju charakterizujú lži nie-
ktorých politikov, učiteľov a rodi-
čov, ktorí často nedokážu svojim 
deťom vysvetliť ako a či zákon-
ne nadobudli svoje veľké bohat-
stvo. Pravda o skutočnej morál-
ke, národnej hrdosti, emóciách, 
vzájomnej pomoci a úcte k hod-
notám, ktoré vytvorili ľudské ruky 
a um, začína byť vzácnou výnim-
kou v rodinách a v škole. Lož je 
už takmer každodenná. Úče-
lovo dominuje v terajšej opo-
zičnej politike, v rôznych stra-
nách, pretrváva v podnikaní, v 
obchode, v rodinných a príbu-
zenských vzťahoch. Dokon-
ca aj v láske je účelová. A to 
všetko mierou vrchovatou veľ-
mi negatívne ovplyvňuje celý 
proces výchovy a vzdeláva-
nia mladej generácie, ktorá 
je často odkázaná sama na 
seba. Lenže nepristane jej 
označenie „čvarga z dedín“. 

JoZEF KUcHÁR

Čvarga prišla z naších dedín?

Miklošovi kostlivci
Exminister financií Ivan Mikloš sa po prehratom súd-
nom spore so Športkou vyhovára. Hovorí o tom, že 
Ficova vláda mohla spor riešiť rôznymi spôsobmi. 
Vraj to zanedbala a preto štát zaplatí dve miliardy 
korún. Pravda je taká, že keď bol ministrom finan-
cií, už pred piatimi rokmi boli návrhy na rekonštruk-
ciu Tiposu, aby sa štát nedostal do problémov. Vte-
dy však Mikloš nereagoval dokonca ani na verejnú 
výzvy zástupcov Športky. Už pred piatimi rokmi bolo 
známe, že štát s najväčšou pravdepodobnosťou 
spor prehrá. Mikloš však nekonal. Dnes však obvi-
ňuje za to isté iných. Povedzme si pravdu, keby ko-
nal pred piatimi rokmi, dlžná suma 

NEMUSELA NARÁSť 
až do výšky dvoch miliárd korún. Podľa odborníkov, 
existovalo časové obdobie, kedy tento spor mohol 
stáť štát najviac 90 miliónov korún.
Poslanec NR SR Mikloš dostal výzvy, aby odvolal vtedaj-
šieho riaditeľa Tiposu za nekonanie v kauze práve v roku 
2003. Prečo dnes váľa vinu na svojich nástupcov? Prečo 
im radí, čo mali a čo neurobili? V roku 2006 prišlo k vý-
mene vlády. Ako vidno, po ôsmich rokoch, kedy ekono-
miku riadil v SR Ivan Mikloš, neustále nachádza vláda aj 
dva roky po nástupe k moci v rôznych skriniach odlože-
ných kostlivcov, ktorí z nich teraz vypadávajú. Mikloš po-
tom, ako sa ukázal v tričku s logom súkromnej firmy na bi-
cyklových pretekoch, by mal už z politiky odísť. Navždy. 
Táto firma totiž získala za Miklošovej vlády zakázky za viac 
ako miliardu korún. Navyše, majiteľ firmy je Miklošov pria-
teľ a boli spolu na nákladnej zahraničnej dovolenke. Jed-
noducho Mikloš je dnes politik, ktorý 

MÁ BoHATÚ MINULoSť. 
Dokázal, že nie je kompetentný, aby riadil verejné finan-
cie. Prekáža mu však jeho nástupca na ministerskom 
kresle Ján Počiatek, s ktorého menom sa žiadne miliar-
dové straty pre Slovensko nespájajú.
Spomeňme si na kauzu SPP, kde Slovensko trati-
lo na výmennom kurze takmer osem miliárd korún. 
Vtedy sa Mikloš bránil, že kurzovú stratu nemohol 
predvídať. Dnes hovorí, že prípad Športky považo-
val za podvod. A Slovensko opäť prichádza o penia-
ze ako v časoch privatizácie plynární. Škody, ktoré 
sa spájajú s jeho menom, sú už neúmerne vysoké. 
Dnes sa Mikloš bráni útokom, keď prípad Športky 
aj teraz označil za podvod. Lenže v roku 2003 sa 
chcel dohodnúť a kauzu uzavrieť za nepomerne niž-
šiu sumu 90 miliónov korún. Ak si Mikloš myslel, že 
ide o podvod, mal podať na prípad podnet na trest-
né stíhanie a nie sa snažiť podľa neho podvod lega-
lizovať dohodou so štátom. Podvod je trestný čin. 
Miklošove argumenty teda vyznievajú ako výhovor-
ky. Aké ešte kauzy z Miklošovej éry na nás čakajú a 
čo nás budú ešte stáť?

STANISLAV HÁBER
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Na slovíčko,
 priatelia

MILAN PIoVARčI

Zamysleli ste sa nieke-
dy nad tým, aké dedičstvo 
zanechávate svojim de-
ťom? Nie, nejde mi o svet-
ské statky, nehnuteľnosti a 
vkladné knižky. Predpokla-
dám, že ste priložili ruky k 
dielu, keď išlo o pomoc pre 
budúce potomstvo svojich 
detí. Veď odjakživa platilo, 
možno už od apoštola Pav-
la, ktorý písal Korinťanom, 
že rodičovská starostlivosť 
je vážna a zodpovedná, a 
deti nemajú zhromažďovať 
pre svojich rodičov, ale ro-
dičia pre svoje deti. To však 
neznamená, aby rodičia, ak 
chcú uľahčiť deťom štart 
do života, sami sebe škodili 
a hrdlačili.
Rodičia by mali vziať do 
úvahy, že túžba po dedič-
stve niekedy prechádza až 
do chamtivosti a môže na-
trvalo poškodiť atmosféru 
v rodine. V niektorých kraji-
nách kladú veľký dôraz na 
dedičný majetok, svadob-
né dary, berú sa a dávajú 
veľké vená, ktoré naznaču-
jú, že sa mohli nahromadiť 
len veľkou lopotou, či ne-
kalým pričinením. nebo-
li sme aj my v našom oko-
lí svedkami toho, že mladí 
odďiaľovali sobáš len pre-

to, lebo rodičia ešte nesta-
čili splniť sľuby neveste, či 
ženíchovi? Samozrejme, že 
majetky majú svoju hodno-
tu, no oveľa vyššiu hodno-
tu nad akýkoľvek hmotný 
majetok má múdrosť. Múd-
rosť spolu s dedičstvom 
tvoria trvácne hodnoty. Už 
múdry kráľ Šalamún napí-
sal, že otec spravodlivého 
sa bude tešiť, keď sa stá-
va otcom múdreho. Teda, 
aké dedičstvo by mali rodi-
čia odovzdať deťom? Naj-
mä duchovné, z ktorého 
budú mať úžitok navždy a 
okrem už spomínanej múd-
rosti aj životné skúsenos-
ti, schopnosť použiť penia-
ze na riešenie problémov 
alebo na dosahovanie ur-
čitých cieľov, ktoré môžu 
človeka ochrániť pred zby-
točným riskovaním. Múd-
rosť spolu s dedičstvom je 
dobrá a výhodná. Múdrosť 
je ochrana pred nezmysel-
ným konaním, peniaze či 
iné majetky sú ochranou 
pred biedou a výhoda po-
znania dáva priestor na za-
chovanie múdrosti. Penia-
ze naozaj poskytujú istú 
ochranu, pretože za ne zís-
kame, čo potrebujeme, ale 
sú aj rizikom, že o ne rých-
lo prídeme. Ale múdrosť a 
skúsenosti sú trvalým de-
dičstvom, ktoré pomôžu 
prežiť plnohodnotný život 
bez ohľadu na hmotné stat-
ky.

MiLiardy do bánk
Naše banky majú teraz veľké 
starosti v súvislosti so sveto-
vou finančnou krízou. Bez ohľa-
du na ňu ich však najpernejšie 
dni ešte iba čakajú a to na pre-
lome rokov počas prechodu z 
jednej meny na druhú. Človek 
neznalý veci by si naivne mo-
hol myslieť, že obyvatelia sa te-
raz snažia všetky „prebytočné“ 
peniaze uložiť do niektorej z na-
šich bánk, v ktorej im koruny vy-
menia za eurá za ten najvýhod-
nejší kurz, teda za 30,1260 =  1 
euro.
Dalo sa predpokladať, že tí skôr 
narodení občania, ktorí si ešte 
pamätajú na výmenu peňazí v 
roku 1953 začali už dávno dô-
verovať bankám, konkrétne za 
bývalého režimu Slovenskej 
štátnej sporiteľni. Po roku 1989 
okrem toho mali stále viac a viac 
možností vybrať si niektorú z no-

vých bánk. Opak je však prav-
dou. Podľa odborníkov ľudia dr-
žia vo svojich domovoch až do 
30 miliárd (!) korún. ťažko po-
vedať, kde ich schovávajú. V 
ponožkách, či pod matrac-
mi? Nedávno sa v Michalov-
ciach stal kuriózny prípad, 
keď 21-ročný mladý muž 
ukradol 82-ročnému majite-
ľovi  domu 100 000 korún, 
uložených v prázdnej kompó-
tovej fľaši.
Banky na Slovensku sa snažia 
využiť túto situáciu na získanie 
čo najväčšieho počtu vkladate-
ľov a sľubujú zaujímavé zhodno-
tenia ich vkladov. V súčasnos-
ti slovenské domácnosti držia 
v bankách približne polovicu 
svojich peňazí, hotovosť, teda 
dohromady spomínaných 25-
30 miliárd predstavuje iba 15% 
úspor!
U susedov v Česku je situácia 

trochu inakšia. České domác-
nosti si v bankách od začiatku 
tohto roku požičali asi 817 mi-
liárd českých korún a nečudo, 
že vzrástol aj čistý zisk českých 
bánk. Na trhu u západných su-
sedov ich pôsobí až 37, z nich 
tridsať ovláda zahraničný kapi-
tál. Hlavným zdrojom všetkých z 
nich boli výnosy z úrokov. Česi 
si doteraz skutočne požičiava-
li od bánk na všetko, vrátane 
dovoleniek alebo na štúdium. 
Azda podľa hesla z čias socia-
lizmu, že lepšie je, keď občan 
dlží štátu alebo banke, než štát, 
resp. banka dlží jemu. 
Zdá sa, že aj u susedov už éra 
veľmi šťastného života bánk 
skončila. Vývoj ekonomiky v 
Českej republike nasvedčuje, 
že ziskovosť bánk by mala vý-
razne klesnúť alebo v niekoľ-
kých prípadoch možno očaká-
vať aj prepad do straty.

MENEJ SAMOVRÁŽD
Podľa odborníkov pokles sa-
movrážd na Slovensku môže 
súvisieť s rastúcou prospe-
ritou spoločnosti. Počet sa-
movrážd síce klesá, ale na-
priek tomu si v minulom 
roku u nás dobrovoľne siah-
lo na život 359 ľudí, čo je o 
sto menej, než v roku 2005. 
od roku 1997 z vlastnej ini-
ciatívy ukončilo svoj život 
na Slovensku až 6 287 ľudí, 
pričom mužov z nich bolo 
niekoľkonásobne viac, než 
žien. Ako vidieť, nežné pohla-
vie je akosi odolnejšie voči rôz-
nym stresom, či nepriazniam 
osudu. Slovensko v počte sa-
movrážd patrí v Európe i vo 
svete medzi slabší priemer, pri-
čom na starom kontinente už 
dlhé roky drží nelichotivé pr-
venstvo Maďarsko ...

JÁN SLIAčAN

gLosár Slovenského rozhľadu

AFORIZMY
PAVoL JANÍK

BURZoVÝ DoHADcA
1. Vysoko kvalifikovaný hand-
liar.
2. Nájomný vrah vašich in-
vestícií.
3. Úradne oprávnený správca 
zberu cenných papierov.

cASH FLow
1. Hotovosť v pohotovosti.
2. Peniaze na úteku.
3. Finančná čiastka, ktorá 
vám nezadržateľne preteká 
pomedzi prsty.

čIERNY PIAToK
1. Medzinárodný sviatok ško-
doradosti, oslavovaný vo 
všetkých civilizovaných kra-
jinách.
2. Piatok pripadajúci na štvr-
tok 24. októbra 1929 a na 
pondelok 19. októbra 1987.

FINANcIE
1. obľúbený predmet rýdzo 
duchovného záujmu jednot-
livcov i kolektívov.
2. Prachy peňažnej povahy.
3. Všeobecný prostriedok 
morálneho uspokojovania.

HoRÚcE PENIAZE
1. Finančný obnos, najmä v 
kovových minciach, po dosia-
hnutí teploty nad 70° c.
2. Kapitál, pod ktorým priho-
rieva.
3. Suma rozohriata v dôsled-
ku rýchleho pohybu.
4. Finančný barometer krízo-
vých situácií.

KAPITALISTA
1. človek, ktorého zákonní 
dedičia žijú v radostnom oča-
kávaní.
2. Milovník finančnej poézie.
3. Priekopník všeobecného 
blahobytu.
4. Legitímny užívateľ historic-
kého vynálezu oddelenia pe-
ňazí od práce.

KRÍZA
1. Zdroj dejinného poučenia.
2. Stav oslabenej konjunk-
túry.

PENIAZE
1. Prostriedok vyrovnávania 
účtov.
2. Miera všeobecnej spokoj-
nosti.
3. Jednotka zúčtovania.

ZISK
1. Radosť až do zdanenia.
2. Suma, ktorá nesmie pre-
siahnuť nulu.
3. osvedčený prostriedok na 
dráždenie daňových úradní-
kov.

VŠIMLI SME SI

V septembri tohto roku sme si pripomenuli 160. výročie vzniku prvej Slovenskej národnej rady. 
Počas Slovenského národného povstania mala sídlo v tejto budove v Banskej Bystrici.

Foto: Martin Petrenko

Máme za sebou dôstojné oslavy 90. výro-
čia vzniku československej republiky. Štá-
tu, ktorý už dnes neexistuje, a ani nikdy už 
nebude. Možno, že pred takým štvrťstoročím 
si to azda nikto ani nevedel predstaviť, dnes je 
to však už úplná samozrejmosť. Dve rovnocen-
né nástupnícke a najmä samostatné republi-
ky žijú a rozvíjajú sa podľa vlastných predstáv. 
česi a Slováci sa pred deväťdesiatimi rok-
mi dobrovoľne spojili v spoločnom štáte a v 
roku 1992 sa rozhodli tiež dobrovoľne krá-
čať svojou vlastnou cestou. Dnes už je to na 
oboch stranách rieky Moravy samozrejmosť a 
už skutočne len málokto sníva o spoločnom štá-
te. Okrem toho, tých, ktorí nostalgicky spomí-
najú na spoločný štát, je z roka na rok menej. V 
Česku i na Slovensku.
Jubilejné výročie zrodu spoločnej republiky sme 
si dôstojne pripomenuli i na Slovensku. Tak na-
príklad verejnoprávny SRo niekoľko dní vysielal 
zaujímavé a veľmi kvalitné relácie o vzniku ČSR, 
samozrejme z nášho, teda slovenského pohľa-
du. V Prahe na oslavách 90. výročia vzni-
ku čSR bola až na premiéra Róberta Fica 
aj delegácia SR na najvyššej úrovni. Tam sa 
aj podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič ofi-
ciálne ospravedlnil za to, že po vyhlásení Slo-
venského štátu v roku 1939 mnohí príslušníci 
českej inteligencie, ktorí prišli predtým na Slo-
vensko s tými najlepšími úmyslami a jeho ľudu 
pomáhali ako len mohli, museli nútene opustiť 
územie Slovenska, i keď ho považovali za svoj 
skutočný domov. Na druhej strane od vzniku 
ČSR sa v priebehu desiatich rokov česká bur-
žoázia snažila zlikvidovať celý slovenský priemy-

sel a podarilo sa jej tak zrušiť vyše 300 (!) výrob-
ných podnikov, predovšetkým strojárenského a 
banského charakteru s cieľom, urobiť zo Slo-
venska iba agrárny prívesok historických regió-
nov a úplne tak ovládnuť celý slovenský trh.
Predsa však ešte aj dnes časť parlamentnej 
opozície túži z 28. októbra urobiť slovenský 
štátny sviatok. Podľa prieskumov však rozhod-
ne nepatrí medzi tie najznámejšie, iba 44% oby-
vateľov Slovenska vie, že 28. október je výročie 
vzniku spoločného štátu. V každom prípade 
nie je to málo, veď ani toľko mladých ľudí 
do 20 rokov nevie, čo sa stalo 17. novem-
bra 1989! Podpredseda vlády D. Čaplovič však 
správne poznamenal, že „Slovensko má pretlak 
štátnych sviatkov“. Pritom samozrejme 28. ok-
tóber považuje za významný deň, pretože vzni-
kol spoločný štát Čechov a Slovákov a rovnako 
za významný deň – so všetkými pozitívami i ne-
gatívami – ho považuje aj SNS.
Podpredseda vlády skutočne hovoril prav-
du. Slovensko má v roku 15 voľných dní, 
ktoré predstavujú štátne i náboženské sviat-
ky. Viac v Európe má už asi len Maďarsko 
– 18 dní, Rakúsko má 13, česká republika 
12, po 11 dní majú Francúzsko, Španielsko, 
Dánsko, Taliansko, 10 dní má Poľsko, de-
väť Írsko a Nemecko... Nakoniec tam, kde si 
u nás chcú čo najdôstojnejšie pripomenúť tento 
významný deň, tak majú k tomu dosť príležitos-
ti. Aj bez oficiálneho štátneho sviatku, a teda aj 
dňa pracovného voľna. Príkladom je nielen Bra-
tislava a Košice, ale aj Martin, Humenné a ďal-
šie mestá...

VLADIMÍR MEZENcEV

PREtLAk ŠtÁtNych SVIAtkOV

dôRAZ NA ŠtAtIStIkU
Podľa výsledkov výskumov verejnej mienky prevažnej väčšine 
agentúr, pôsobiacich na území Slovenska, je odpoveď na otáz-
ku „Koho by ste volili, keby voľby do NR SR boli už najbližší 
víkend?“ jasná: SMER-SD by permanentne získaval od 35 až 
do 48% hlasov! Opozícia sa snaží tieto výskumy bagatelizovať 
a dokonca znevažovať. Tvrdí, že niektoré agentúry oslovujú iba 
priaznivcov Smeru a tými sú predovšetkým občania so základ-
ným vzdelaním. Na vysvetlenie – renomované agentúry pri kaž-
dom výskume verejnej mienky vychádzajú zo štatistických úda-
jov o veku i vzdelanosti obyvateľstva. Tak napríklad v prípade, že 
agentúra osloví 1000 respondentov, tak 27% z nich je so základ-
ným vzdelaním, 30% so strednou školou bez maturity (vyučení 
v niektorom odbore, absolventi SOU bez maturity, atď.), takmer 
tretina (32,8%) musí mať ukončené stredoškolské vzdelanie s 
maturitnou skúškou a každý desiaty respondent je absolvent vy-
sokoškolského štúdia ukončeného štátnicami s diplomovou prá-
cou. Podobne sa berú do ohľadu aktuálne štatistické údaje v sú-
vislosti s vekovým zložením obyvateľstva SR. (js)

NEVRÁtILO SA Ich 74
Do konca prázdnin sa z dovoleniek nevrátilo zo zahraničia do-
mov až 74 občanov ČR. Najviac – 21 Čechov zahynulo v Chor-
vátsku, nasleduje Slovensko s dvanástimi obeťami z ČR. Neus-
tále sa zvyšuje počet českých dôchodcov, ktorí trávia časť leta 
v cudzine a tak podľa odborníkov tí, ktorí napríklad zomreli na 
infarkt pri Jadranskom mori, by ho asi dostali aj doma. V celej 
EÚ si v priemere letný pobyt pri mori alebo v horách môže do-
voliť až 18 % dôchodcov, v Česku každý desiaty. Rast životnej 
úrovne našich susedov spôsobil, že neustále klesá počet tých 
Čechov, ktorí dávajú prednosť pobytom v kempoch a lacných 
penziónoch.

OPLODŇOVAcIA tURIStIkA
Česká republika sa stáva miestom, kam sa stále viac a viac 
žien zo zahraničia chodí nechať umelo oplodniť. Na rozdiel od 
iných krajín sa v ČR dovoľuje darcovstvo vajíčok. Pre veľa ne-
plodných žien je to posledná šanca ako porodiť dieťa, i keď 
z cudzieho vajíčka. Takto do Česka chodia celé zájazdy Ne-
miek, Talianok, žien z Izraela, Rakúska, Škandinávie. Odchá-
dzajú síce ľahšie o 80 až 100 000 českých korún, ale väčšinou 
už aj tehotné. Šanca na otehotnenie s darovaným vajíčkom je 
až 75-percentná. Deti, ktoré by mohli na prsiach nosiť tabuľku 
so slovami „Made in Czech republic“, teda vyrobené v Českej 
republike, žijú už aj v Mongolsku, na Sibíri, v Izraeli a v ďalších 
krajinách. (vm)
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Sedemnásty november po 19 rokoch
Dokončenie z 1. strany
V podmienkach vtedajšieho Československa sa v 
auguste 1989 v pražskom hoteli Paríž uskutočnila 
schôdzka veľvyslancov rozhodujúcich krajín NATO s 
vysokými predstaviteľmi ČSSR – napríklad tajomní-
kom ÚV KSČ Jozefom Lenártom, prvým námest-
níkom federálneho ministra vnútra Alojzom Lo-
rencom a vedúcim oddelenia ÚV KSČ Rudolfom 
Hegenbartom, z ktorej existuje fotografická a iste 
aj zvuková dokumentácia zhotovená spravodajskou 
technikou. Témou rozhovorov bolo koordinované a 
pokojné uskutočnenie nadchádzajúcich prevratných 
spoločenských zmien, aby sa predišlo najmä ná-
silnostiam, chaosu a ekonomickému rozvratu.
Formálni protagonisti novembrového zvratu vytrva-
lo a ostentatívne bazírujú na neobhájiteľnej mytológii 
nežnej revolúcie, pretože sa ani s nadhľadom dvoch 
desaťročí, ani pri panoramatickom pohľade na cel-
kový pád vnútorného i vonkajšieho sovietskeho im-
péria nedokážu zmieriť s vlastnou okrajovou úlohou 
v reálnych dejoch, ktoré detailne 

organizovaným spôsobom viedli k 
preskupeniu politických štruktúr 
a k personálnej obmene politických elít v strednej a 
východnej Európe.
A tak médiá bez ohľadu na ich názorovú orientáciu 
či mienkotvornú tradíciu sa dojemne hmýria exklu-
zívnymi rozhovormi, oživujúcimi panoptikum zabud-
nutých a zábudlivých postáv, ktorým už nemá kto 
položiť otázky na telo, od ktorých nemá kto žiadať 
vyjadrenia k zreteľným nezrovnalostiam, od ktorých 
už nemožno očakávať objasnenie nepríjemných a 
zámerne zahmlievaných skutočností.
Opozičné formácie a ich lídri v zlomových oka-
mihoch roka 1989 spočiatku nemali vykryšta-
lizovaný a jasne definovaný pozitívny program, 
dosť dlhý čas sa utápali v siahodlhých zozna-
moch nepodstatných požiadaviek adresova-
ných dovtedajším štátnym a straníckym or-
gánom. S požiadavkou „Slobodné voľby sú 
kľúčom k budúcnosti“ som zhodou okolností 
prišiel vari ako prvý na stránkach vtedy oficiál-
neho denníka Pravda 15. 12. 1989. Uvádzam to 
na ilustráciu bizarnosti tých čias, ktorých zhod-
notenie predpokladá seriózne zdokumentova-
nie prelomových udalostí bez neprekonateľ-
ných ideologických predsudkov, vyhranených 
straníckych záujmov a nedotknuteľných osob-
ných zásluh etablovaných živnostníkov nežnej 
revolúcie. Autorom a šíriteľom „zaručených“ 
správ o „mŕtvom“ študentovi Šmídovi, ku kto-
rým patria napríklad Václav Havel a Petr Uhl, 
objektívny obraz udalostí a ich pozadia, pocho-
piteľne, nebude nikdy vyhovovať.
V redakciách „staroštruktúrnych“ médií pred dvoma 
desaťročiami – v čase masového 

prebiehania z KSč do VPN 
– vládli rozpaky a úzkosť. Mnohí sa obávali, že po 
zavŕšení štátneho prevratu sa ocitnú v Leopoldove. 
Treba povedať, že to neboli obavy celkom neopod-
statnené. Dnes sa tieto médiá, ako aj médiá, ktoré 
vznikli klonovaním na báze ich genetického materiá-
lu, zväčša aktívne podieľajú na zliepaní narušených 
ilúzií o rozprávkových hrdinoch neuveriteľného prí-
behu nežnej revolúcie, na petrifikovaní nadpriro-
dzených demokratických schopností a dokonalého 
personálneho imidžu chlapcov obdarených súbo-
rom najlepších revolučných vlastností v štýle akého-
si vzdialeného ideálu liberálne orientovaných Leni-
nov. K nefalšovanej atmosfére moderných bájnych 
príhod patria lákavé odmeny v podobe polovice krá-
ľovstva, či aspoň v polohe multimiliónových reštitú-
cií, vysokých štátnych funkcií a podielov v bohatých 
obchodných spoločnostiach.
V médiách sa už dlhodobo napríklad zamieňa 
legendárne Vyhlásenie radových komunistov s 
listom radového komunistu (zaslúžilého umel-
ca) Ľubomíra Feldeka a ani Ľubomír Feldek si 
už viac rokov nevie spomenúť na iných signa-
tárov tohto historického textu, ktorého pointou 
bola výzva, aby sa KSč dobrovoľne vzdala ve-
dúceho postavenia v spoločnosti (zakotveného 
v ústave). V skutočnosti dokument vyšiel – aj vďa-
ka mne – v Nedeľnej Pravde 1. 12. 1989 s pod-
pismi šiestich redaktorov Pravdy (Peter Valo, Mi-

roslav Polakovič, Juraj Kopřiva, Pavol Janík, 
Michal Ač, Michal Baranovič) z celkového poč-
tu 113 redaktorov uvedeného denníka a s podpisom 
jedného redaktora Nového slova (Jozef Puškáš). 
O tom, čo malo väčší vplyv na spoločenský pohyb a 
formovanie verejnej mienky, či podpis Ľubomíra Fel-
deka, alebo uverejnenie proklamácie a 7 pro-
minentných signatárov v oficiálnom periodiku, 
ktorého náklad vtedy dosahoval vyše 300 000 
výtlačkov, nech si urobí názor každý sám. S od-
stupom dvoch desaťročí sa natíska otázka, kde 
sú a čo robia dnes ľudia, ktorí sa angažovali v 
rozhodujúcich historických chvíľach, na rozdiel 
od karieristov z povolania, ktorí si z imidžu než-
ných revolucionárov urobili dlhodobú výnosnú 
živnosť.
Logickým dôsledkom a pre mnohých i nechceným 
dieťaťom nežnej revolúcie je 

konštituovanie samostatnej 
Slovenskej republiky, 
ktoré bolo v plne demokratických podmienkach 
otázkou času a prirodzeného vývoja. Aj v týchto sú-
vislostiach sa prejavujú prvky manipulácie vo vzťahu 
k historickým faktom a k jednotlivým dokumentom.
Zdá sa, že bez akejkoľvek pozornosti navždy zosta-
ne petičná akcia vo forme otvoreného listu Veľvys-
lanectvu USA v Prahe, na ktorej publikovaní som 
participoval s Igorom Uhríkom z New Yorku. Text 
bol uverejnený na exponovaných stranách denní-
ka Smena 19. a 20. 3. 1990 a denníka Práca 22. 
3. 1990 a vyvolal živú reakciu čitateľov, ktorá podľa 
zvyčajne dobre informovaných kruhov spôsobila na 
pražskom veľvyslanectve USA nezvyčajný rozruch. 
Mám dôvod sa domnievať, že išlo o jednu z prvých 
významných aktivít smerujúcich k plnej medzinárod-
nej emancipácii Slovenska. Preambulou otvorené-
ho listu bol text s názvom Kto sa cíti Slovákom: „Na 
základe poznatkov o tom, že do povedomia americ-
kej verejnosti neprenikli informácie o existencii Slo-
venska a Slovákov, a to ani pri príležitosti sledovania 
prevratných novembrových a decembrových uda-
lostí z konca minulého roka, Vám dávame možnosť 
stať sa Slovákom za korunu. (poznámka: to bola vte-
dy cena poštovného za bežný list) Stačí vystrihnúť 
nasledujúci otvorený list, podpísať ho, vyplniť a po-
slať Veľvyslanectvu Spojených štátov amerických, 
Vlašská 11, 125 48 Praha 1 – Malá Strana.“ A teraz 
si pripomeňme samotný text otvoreného listu: „Vá-
žení priatelia, ako sme mali možnosť zistiť, 

hladina informovanosti o Slovákoch 
je v USA minimálna. 
Informácie amerických telekomunikačných 
prostriedkov a tlače ukazujú, že sa o Slovákoch 
prakticky vôbec nevie. V tejto súvislosti treba 
poznamenať, že pred vypuknutím prvej svetovej 
vojny žilo v Spojených štátoch amerických vyše 
600 000 Slovákov, teda približne jedna štvrtina 
slovenského národa. Ak k tomu prirátame emigrá-
ciu medzi dvomi vojnami, môžeme usúdiť, že dnes 
žijú v USA asi 3 milióny potomkov týchto pôvodných 

emigrantov. Slovenská verejnosť si bola vždy vedo-
má tohto silného puta, ktoré spája Slovensko s Ame-
rikou. V záujme potreby vzájomného dorozumenia a 
informovanosti by bolo žiaduce, aby americká vláda 
účinnými kanálmi oboznámila americkú verejnosť, 
resp. komunikačné prostriedky o tom, že Česko-
Slovensko je federatívnou republikou, v ktorej žijú 
dva rovnocenné národy Česi a Slováci. S úctivým 
pozdravom – meno:, dátum:, podpis:, adresa:.“
Spolu s ďalšími predstaviteľmi kultúrneho života 
som verejne podporil Návrh Deklarácie o štátnej su-
verenite Slovenskej republiky zo dňa 14. februára 
1991, ktorá predchádzala ďalším príbuzným podu-
jatiam sledujúcim rovnaký dejinný cieľ a totožné me-
dzinárodnoprávne riešenie. Je iste zaujímavé, že v 
knižnej publikácii spred desaťročia, ktorá mala ob-
sahovať všetky dostupné archívne a publikované 
materiály späté s pohybom Slovenska k štátnej ne-
závislosti, chýba napríklad výstrižok z Literárneho 
týždenníka č. 14/1991, vyjadrujúci podporné sta-
novisko 29 signatárov.
A tak sme priamymi účastníkmi historických de-
jov i očitými svedkami ich tendenčného zazna-
menávania a skresleného prezentovania. Ne-
vedno, či raz niekto prejaví ochotu a schopnosť 
opraviť pokrivený a neúplný obraz nedávnych 
dejín, aby naše medzičasom dospelé deti a ich 
potomkovia nežili v klietke informačných mani-
pulácií, na základe ktorých sa zo životopisu nie-
kdajšieho lídra KSč Alexandra Dubčeka strá-
cajú akékoľvek fakty čo len naznačujúce jeho 
členstvo v komunistickej strane. 

Pohybujeme sa v lunaparku 
politických atrakcií, 
v ktorom sa od nás očakáva, že uveríme hoci aj 
niekdajšiemu federálnemu premiérovi Mariáno-
vi čalfovi, že v prelomových časoch na sklon-
ku roka 1989 mal pri rozhodovaní za sebou iba 
bielu stenu, akoby nemal za sebou päť rokov 
Gorbačovovej perestrojky, dohovory Moskvy a 
washingtonu o eliminácii bipolárneho usporia-
dania sveta, eklatantné zmeny v okolitých kraji-
nách a dôslednú kontrolu čs. ozbrojených síl zo 
strany sovietskych špeciálnych služieb.
Rád by som dospel k optimistickému záveru, že 
Slovensko raz dozrie na úroveň autentického 
politického myslenia, v ktorom sa budú propor-
cionálne zrkadliť všetky dôležité udalosti, činy 
a osobnosti tvoriace reliéf prevratných politic-
kých zmien na rozhraní 80. a 90. rokov 20. sto-
ročia, plného zvratov, paradoxov a protichod-
ných existenčných záujmov. od tohto okamihu 
nás zatiaľ delí dlhá cesta vedúca k dôsledné-
mu a nezaujatému rešpektovaniu pravdy, k ra-
cionálnemu akceptovaniu logických argumen-
tov a trpezlivému načúvaniu zrozumiteľnej reči 
overiteľných faktov. Inak budeme naďalej odsú-
dení na život v skúšobnom laboratóriu najmo-
dernejších technológií i celkom primitívnych 
metód sociálnej a psychologickej manipulá-
cie.

PAVoL JANÍK

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Lesk literatúry a 
bieda literárnej vedy
Raketový štart literárnej karié-
ry Maríny Čeretkovej-Gállovej 
má hneď na začiatku koniec - 
konkrétne Koniec líšky z roku 
1962. Keď publikovala kniž-
ne po druhýkrát, bolo to hneď 
stokrát - konkrétne Stokrát tvo-
je leto v roku 1964. V tom is-
tom roku mladá autorka mys-
lela aj na smrť - konkrétne na 
Smrť červenej jarabiny. 
Hoci autorka nikdy nie je sama 
a vždy je v spoločnosti po-
zemšťanov, zvolila si samotu - 
konkrétne Samotu pre bohov 
(1967). Vieme, že liehoviny sú 
ako stvorené pre nejakú patá-
liu, ale Marína Čeretková-Gál-
lová napriek tomu ponúka (tiež 
v roku 1967) koňak - konkrét-
ne Koňak pre Amáliu. O tom 
že aj čitatelia aj spisovatelia sa 
zavše k sebe túlia, svedčí ne-
jeden hriešny chlapec i nejed-
no hriešne dievča - konkrétne 
Hriešne dievča Júlia (1970).
Keď autorke prešli nedobro-
voľne premlčané roky, priš-
la na rad jej próza Jednooký 
v roku 1978. Po ďalšej krat-
šej pauze nasledovalo dlhé ča-
kanie - konkrétne Dlhé čaka-
nie Adely Drozdíkovej (1982). 
Vraví sa, že všetky deti na sve-
te sú naše, ale Marína Čeret-
ková-Gállová dala svojej kni-
he z roku 1983 názov Cudzie 
deti. Život i literatúra sú ne-
bezpečné veci, čo potvrdzuje 
aj príbeh v knihe Úraz (1987). 
Marínine diela zobrazujú pri-
rodzených ľudí z mäsa a kos-
tí, ale v titule jednej útlej knižky 
sa jej zahniezdil nadprirodzený 
Anjelik (1994).
Bez vymenovaných próz a ne-
vymenovaných rozhlasových 
hier Maríny Čeretkovej-Gál-
lovej by bol slovenský literár-
ny a literárno-dramatický život 
chudobnejší. Marína nás obo-
hatila o majstrovské stvárne-
nie zväčša pohnutých osudov 
svojich súčasníčok a súčas-
níkov. Prezentuje suverénnu 
schopnosť hĺbkovo skúmať 
kľúčové otázky ľudského by-
tia v zdanlivo všedných i v kraj-
ných životných situáciách a 
okolnostiach. Jej myšlienko-
vo i formálne podnetná tvor-
ba dáva slovenskej literatúre 
lesk originálneho osobnostné-
ho vkladu a pokladu inšpirova-
ného aktuálnymi európskymi 
umeleckými prúdmi. Na druhej 
strane naozaj hodnotnej zlatej 
mince, ktorú predstavuje be-
letria Maríny Čeretkovej-Gállo-
vej, sa zračí bieda našej literár-
nej vedy, ktorá sa prejavuje aj 
v nedostatočnej reflexii jej uni-
kátnych diel i celého členité-
ho terénu jej mnohovrstvových 
kreatívnych úsilí. 
Ambíciou odborného semi-
nára, ktorý sa uskutočnil 30. 
10. 2008 v Nitre, venovaného 
mimoriadnemu zjavu sloven-
skej prózy – Maríne Čeretko-
vej-Gállovej - je adekvátne za-
celiť a zaplniť biele miesto na 
mape nášho literárneho mys-
lenia, ktoré zatiaľ spôsobu-
je vážny hierarchický deficit a 
alarmujúcu dezorientáciu vo 
vedomí mnohých našich lite-
rárnych expertov, vrátane no-
siteľov najvyšších vedeckých a 
pedagogických hodností.

Mgr. PAVoL JANÍK, PhD.
tajomník Spolku slovenských 

spisovateľov
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Viedenská arbitráž.... Jedna z najsmut-
nejších kapitol našich dejín. Začiat-
kom novembra ubehlo od nej 70 ro-
kov. Vtedy, konkrétne 2. novembra 
1938 už v obsadenom hlavnom mes-
te Rakúska, ktoré sa stalo súčasťou 
nacistického Nemecka, sa rozhod-
lo o odstúpení južného a juhovýchod-
ného Slovenska ako aj Podkarpatskej 
Rusi horthyovskému Maďarsku. O ten-
to akt, ktorý nemal nič spoločné s medzi-
národným právom sa postarali ministri za-
hraničných vecí Nemecka (J. Ribbentrop) 
a Talianska (G. Ciano). Na základe ich roz-
hodnutia, už dávno pripraveného samot-
ným A. Hitlerom, Československo prišlo o 
11 927 km2 a o viac ako milión obyvate-
ľov. Z nich bola veľká časť slovenskej ná-
rodnosti. Už tri dni po podpise protokolu 
vo Viedni začali naše 

ÚZEMIE oBSADZoVAť 
jednotky maďarskej armády, pričom celá 
okupácia vynúteného odstúpenia sloven-
ského územia bola dokončená už 10. no-
vembra!
Podobne ako v Sudetoch obyvatelia oku-
povaných území maďarskej národnosti 
búrlivo vítali príchod „svojich bratov“. Na-
ivne si mysleli, že ich čaká lepší a krajší ži-
vot. Zo svojich snov však veľká časť z 
nich veľmi rýchlo vytriezvela. Pokiaľ žili 
na území Československa, tak zažili aspoň 
dve desaťročia demokracie. Nie síce ide-
álnej, ale v porovnaní s tým, čo sa dialo v 
Maďarsku. Obsadené územie sa stalo sú-
časťou polofeudálneho štátu a to bolo cítiť 
na každom kroku. Počas existencie ČSR 
stačilo oslovenie „pán“ a „pani“. Na obsa-
denom území človek musel vedieť, komu 
povedať „pani urodzená“, komu „pani veľ-
komožná“, atď. Pokiaľ to nevedel, mohol 
sa dostať do nepríjemností.

PRIŠLI „SVoJI“
Ambiciózni občania maďarskej národnosti 
v Košiciach i ďalších mestách, nezákonne 
pripojených k Maďarsku si naivne mysle-
li, že teraz prišiel ich čas. Tešili sa na fun-
kcie a úrady, ktoré opustili Slováci a Česi. 
Za vojakmi však vzápätí prišli úradní-
ci i učitelia z územia, ktoré pripadlo 
Maďarsku po Trianonskej zmluve. Pre 
tých, ktorí sa tak tešili na Horthyho to bol 
úplný šok. Ďalší prišiel v podobe správania 
sa dôstojníkov maďarskej armády. Ihneď 
po príchode do Košíc vykúpili, ale najmä 
vyrabovali takmer všetky miestne obchody 
s textilom i priemyselným tovarom. Pokiaľ 
kupovali, sami si stanovili „oficiálny“ kurz 
medzi korunou a maďarským pengö a sa-
mozrejme tak, aby čo najlepšie vyhovoval 
im, teda okupantom. Košičania sa iba ne-
stačili čudovať, akí primitívni predstavitelia 
horthyovského režimu prichádzali na pri-
pojené územia. Najlepšie to bo vidieť v ar-

máde. Ešte po rokoch spomínali ľudia zo 
slovenských dedín s takmer čisto obyva-
teľstvom slovenskej národnosti, ktoré ako 
prstenec obklopujú Košice, na vojenskú 
službu v horthyovskej armáde. Pri rukova-
ní sa podľa tradície, ktorá sa udržova-
la v československej armáde, obliekli 
do najlepších šiat, teda do obleku, kto-
rého súčasťou bola aj košeľa s viazankou, 
do ruky si vzali typický vojenský drevený 
kufrík, ktorý v kasárni slúžil aj ako stolička 
– a poďme ho 

SLÚžIť KRAJINE, 
ktorú samozrejme nikdy nepovažovali za 
svoju. Na ich veľké prekvapenie Maďari z 
tzv. historického územia prichádzali pre-
važne bosí, otrhaní a s akýmsi vrecom, 
prehodeným cez plece, v ktorom mali ne-
jaké osobné veci. Ešte nemilšie prekva-
penie čakalo na nováčikov zo zabraných 
území priamo vo vojenských jednotkách. 
Dôstojníci tam vojakov bili bez zábran ako 
v klasickej feudálnej armáde. Čím prišlo...
Pamätníci tých čias, zdôrazňujem ma-
ďarskej národnosti, pri spomienke na 
horthyovskú okupáciu Košíc spomína-
li na jeden zaujímavý prípad. V Koši-
ciach v tom čase mali najmodernejšiu zá-
kladnú školu v severnej časti mesta, ktorá 
už v 30-rokoch minulého storočia mala ús-
tredné kúrenie, priestranné triedy s veľký-
mi oknami, telocvičňu s korkovou podla-
hou. V nej mal byť riaditeľom jeden muž z 
Maďarska, ktorý tam dovtedy šéfoval jed-
notriedke pod slamenou strechou. Pri po-
hľade na veľkú budovu, v ktorej mal začať 
riaditeľovať, sa mu podlomili kolená a do-
stal infarkt. Ťažko povedať od čoho: či od 
strachu, alebo radosti.
Darmo však, napriek vytriezveniu z opoje-
nia z vytúženého pripojenia k „materskej“ 
krajine, ktoré občanom Československa 
maďarskej národnosti neprinieslo nič z 
toho čo očakávali, prevažná časť obyva-
teľstva okupovaného územia verne slúžila 

FAŠISTIcKéMU REžIMU. 
Aj preto sa v Košickom vládnom programe 
hovorí, že všetkým Nemcom a Maďarom 
na území obnoveného Československa 
štát zhabe majetok a vysťahuje ich do Ne-
mecka, resp. Maďarska. V prípade obyva-
teľstva nemeckej národnosti sa tak aj stalo 
a ako poznáme dejiny, tak veľmi dôsled-
ne. Čo sa týka obyvateľstva maďarskej ná-
rodnosti, to nakoniec (až na výnimky) zo-
stalo na Slovensku, jeho nepatrnú časť po 
roku 1945 vysťahovali do západných a se-
verných Čiech, Košický vládny program, 
ako najdôležitejší dokument, prijatý v apríli 
1945, ktorý určil budúcu cestu oslobode-
ného Československa, tak v jednom bode 
zostal nenaplnený. Vraj obyvateľstvo ma-
ďarskej národnosti nakoniec nevysťahova-
li na želanie Sovietskeho zväzu. Samozrej-

me, súdny človek nikdy nemôže súhlasiť s 
kolektívnou vinou celej národnostnej men-
šiny ako takej, ale zároveň nesmie zabud-
núť na zverstvá, ktoré tu Maďarsko s do-
mácimi prisluhovačmi robilo od jesene 
1938 do jari 1945. nemožno zabudnúť 
ani na to, že práve Maďarsko bolo najver-
nejším spojencom hitlerovského Nemec-
ka. Pred postupujúcou Sovietskou ar-
mádou utekali ďalej na západ aj mnohí z 
okupovaných území, predovšetkým tí, kto-
rí sa angažovali v maďarských fašistických 
organizáciách, medzi ktoré patrila naprík-
lad Levente, ktorá pripravovala mládež na 
vstup do horthyovskej armády. Samozrej-
me, o to bolo väčšie prekvapenie prísluš-
níkov I. čs. armádneho zboru, ktorí prišli v 
májových dňoch 1945 na Hradčany 

ZATKNÚť PREZIDENTA 
Protektorátu Čiech a Moravy E. Háchu. 
Jeho ochrancami boli príslušníci maďar-
skej armády! Nemci už predtým vzali nohy 
na plecia a utiekli preč...
Bola to doba temna a silného národného 
útlaku. Tak po rokoch na okupáciu južné-
ho a juhovýchodného Slovenska spomína 
katolícky kňaz, 92-ročný ThDr. Anton Har-
čár z Košíc, poslanec prvej dočasnej Slo-
venskej národnej rady po oslobodení vý-
chodného Slovenska. V 50-tych rokoch si 
v rôznych „prevýchovných“ táboroch užil 
svoje. Napriek tomu zdôrazňuje, že oslo-
bodenie Slovenska Sovietskou armádou 
ukončilo roky poroby a ťažkého národné-
ho útlaku Slovákov na okupovaných úze-
miach.
čo dodať na záver? žiaľ, naše dejiny 
sa nedostatočne zaoberali a zaobe-
rajú obdobím po Viedenskej arbitráži, 
ktoré tak nepriaznivo ovplyvnilo život 
na zabraných územiach. Práce, kto-
ré vznikli v rokoch 1948-1989 nemož-
no považovať za objektívne, pretože 
sa nesmelo písať o zverstvách a útla-
ku, ktoré priniesla maďarská okupácia 
južného a juhovýchodného Slovenska. 
Išlo už predsa o spriatelený národ, 
ktorý spoločne s nami budoval svetlej-
šie zajtrajšky a pripomínať mu nedáv-
nu minulosť bolo v rozpore s princípmi 
proletárskeho internacionalizmu. Te-
raz, kedy sa v Maďarsku už dve desať-
ročia oficiálne vydávajú a šíria mapy 
„veľkého Maďarska“ so zabranými 
územiami Slovenska, Ukrajiny, Rumun-
ska, Srbska a kedy sa aj na pôde ma-
ďarského parlamentu hovorí o zrušení 
Trianonskej dohody a teda o neuzná-
vaní dodnes platných hraníc, ktoré Ma-
ďarsko muselo uznať za nemenné, je 
o to naliehavejšia a aktuálnejšia povin-
nosť historikov písať o tom, čo sa tu v 
rokoch 1938-1945 skutočne dialo.

VLADIMÍR MEZENcEV

Nebola len mníchovská zrada, ale aj Viedenská arbitráž

Nezabúdajme na tragické roky 1938-1945

Nestáva sa často, aby šéfredaktor jedného den-
níka napísal príspevok pre druhý denník. Keď už, 
tak by si mal dať na obsahu i štylistike mimoriad-
ne záležať. Teda mal by. Stalo sa a tak ma zaujal 
článok šéfredaktora Uj Szó Norberta Molnára v 
denníku SME. Jeho autor už za úspech môže po-
važovať to, že do titulku sa mu podarilo „prepa-
šovať“ slovo v maďarčine s azda najvýraznejšími 
písmenami na celej strane. To mi ale vadí najme-
nej. oveľa, oveľa viac samotný obsah článku a 
najmä výrazy, ktoré autor používa. Jednoducho 
ich neustrážil a tak sa na papier dostalo to, čo 
si pán šéfredaktor myslí. Na jednej strane sa dá 
povedať – vďaka za úprimnosť. Na druhej však 
ma doslova desí, čo pán Norbert Molnár považu-
je všetko za maďarské.
Konkrétne: občanov Slovenskej republiky maďarskej 
národnosti, teda žiakov slovenských škôl s vyučova-
cím jazykom maďarským niekoľkokrát v texte člán-
ku nazýva „maďarskými deťmi“ (!) a spomínané ško-
ly „maďarskými školami!“ Od človeka na takej úrovni, 
akým by mal byť šéfredaktor ústredného slovenského 

(!!!) denníka ktorý vychádza v maďarskom jazyku, je 
to úplný primitivizmus a zároveň dôkladne premysle-
ná a pripravená drzosť. Osobne som si doteraz mys-
lel, že maďarské deti žijú v susednej krajine, teda v 
Maďarskej republike a tam, samozrejme, navštevujú 
aj maďarské školy. Pán šéfredaktor v príspevku hovo-
rí aj o „maďarských učebniciach“, s ktorými nie je 
spokojný, ale prečo sa potom nejde sťažovať do Ma-
ďarska, kde ich zrejme mali napísať, vydať i vytlačiť? 
Keď však má na mysli toľko obmieľané a skloňované 
učebnice vlastivedy pre žiakov slovenských škôl s vy-
učovacím jazykom maďarským, tak tie sú stále slo-
venské! Boli vydané aj z mojich daní a sú vzdeláva-
cou pomôckou pre deti, ktorých rodičia sú občanmi 
Slovenskej republiky!
Žiaľ, výrazy ako „maďarské školy“ a „maďarskí žiaci“ 
veľmi rád používa aj tzv. mienkotvorný denník SME. 
Nečudo, že je to iba voda na mlyn všetkým šovinis-
tom a iredentistom na  južnom Slovensku, ktorí stále 
snívajú o veľkom Maďarsku so zabranými územiami 
Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Chorvátska 
a Slovinska. Nečudo potom, že na niektorých sloven-

ských školách s vyučovacím jazykom maďarským v 
deň otvorenia nového školského roku žiaci, peda-
gógovia a rodičia spievajú maďarskú štátnu hymnu 
a nemožno sa potom ani čudovať, že na futbalových 
stretnutiach Dunajskej Stredy časť fanúšikov tohto 
mužstva máva  maďarskými štátnymi zástavami, i keď 
samotný počet hráčov maďarskej národnosti je v tom-
to tíme menej, ako prstov na jednej ruke.
Práve teraz by sa pedagógovia na školách, na 
ktorých je vyučovacím jazykom maďarčina, mali 
skôr zaoberať tým, ako vysvetliť svojim žiakom 
vyšších ročníkov základných a všetkým na stred-
ných školách, čo to bola Viedenská arbitráž a že 
jej výsledkom bola nezákonná, teda protiprávna 
okupácia južného, juhovýchodného Slovenska a 
vtedajšej Podkarpatskej Rusi horthyovským Ma-
ďarskom. Mali by ich zároveň viesť k tomu, že 
ovládanie štátneho jazyka je minimálne morál-
na povinnosť každého občana Slovenskej repub-
liky, že bez dokonalej znalosti slovenčiny je ich 
úspešná kariéra doma výrazne obmedzená.... 

JÁN SLIAčAN

U nás predsa nie sú maďarské školy s maďarskými deťmi!

Wolkrova polianka 2008
V rámci programu 45. ročníka súťaže mladých básnikov Wolkro-
va Polianka sa 6. a 7. 11. 2008 vo Vysokých Tatrách a okolitých 
mestách uskutočnila séria literárnych podujatí, vrátane besied 
renomovaných autorov na pôde knižníc a škôl. Kľúčovým oka-
mihom bolo odovzdanie ocenení. Laureátom Wolkrovej Polian-
ky sa stal Peter Staríček z Bardejova, 1. miesto získala Katarí-
na Džunková z Košíc, 2. miesto Zuzana Fabšová z Piešťan, 3. 
miesto Eva Bačinská z Dolnej Tižiny, čestné uznania si odniesli 
Jaroslava Smejkalová z Popradu a Daniela Bordášová z Milosla-
vova. Porota v zložení Ireney Baláž, Pavol Janík a Erik Ondrejič-
ka konštatovala, že na aktuálnom ročníku súťaže sa zúčastnilo 
33 autorov, pričom estetická úroveň zaslaných prác zazname-
nala stúpajúcu tendenciu a ubudlo príspevkov, ktoré nespĺňa-
jú elementárne kvalitatívne kritériá. Tvorcovia najlepších textov 
majú zreteľnú vývinovú perspektívu, prinášajú pozoruhodné for-
málne postupy, preukazujú znalosť literárnych techník a obo-
hacujú súčasnú slovenskú poéziu aj o zaujímavé myšlienkové 
podnety.  PAVoL JANÍK

Predstavitelia SNS Ján Slota a Anna Belousovová, poslanci NR 
SR razantne odmietajú obvinenia zo Strany maďarskej koalície, 
že Slovenská republika obmedzuje používanie maďarského ja-
zyka na území Slovenska. Foto: Martin Petrenko

Zoznam ako alibi?
Pamiatkový zákon umožňuje mestám a obciam viesť zo-
znam pamätihodností. Tie však v tomto prípade nemajú  zá-
konnú ochranu ako kultúrne pamiatky. Je to len morálny a 
etický apel na majiteľov týchto nehnuteľností a upozorne-
nie, že ich spoluobčania v nich vidia hodnoty, ktoré si vážia 
a ktoré treba ochrániť pre ďalšie generácie. Zoznam dosta-
nú aj stavebné úrady, aby pri rozhodnutiach brali na zreteľ, 
že „tá a tá“ stavba  má „pridanú hodnotu“ .
Žiaľ v spoločnosti, ktorá si váži viac peniaze ako kultúru, nie 
sú ochránené ani kultúrne pamiatky. Majitelia ich zbúrajú, 
zaplatia (ak vôbec) pokutu a na všetko sa zabudne. Žiadne 
spoločenské odsúdenie (nehovoriac napríklad o trestnom 
stíhaní) tých, čo to urobili a ani tých, čo barbarstvo dopustili. 
Naopak, spoločnosť ustupuje. Hlavu do piesku strkajú i naši 
volení zástupcovia. Nedávno poslanci bratislavského Staré-
ho mesta neprijali zoznam pamätihodností, lebo „keby ich 
niekto zbúral, obujú sa do nich novinári“. Nuž aj takto sa dá. 
Kto nič nerobí zaslúži si odmenu, lebo nič nepokazí, hovo-
rievalo sa za socializmu. Režim je preč, spôsoby ostali.

JoZEF ŠUcHA

Dôveryhodnosť
Najdôveryhodnejšou politickou 
osobnosťou na Slovensku zostá-
va Robert Fico. Vyplýva to z re-
prezentatívneho prieskumu ve-
rejnej mienky realizovaného s 
mesačnou periodicitou, ktorý 
uskutočnil Ústav pre výskum ve-
rejnej mienky pri ŠÚ SR v dňoch 
1. až 7. novembra 2008 na vzor-
ke 1316 občanov vo veku 18 a 
viac rokov. R. Fica podporilo v 
aktuálnom prieskume vyše 33% 
respondentov a  naďalej s výraz-
ným náskokom zaujíma pozíciu 
najdôveryhodnejšej politickej 
osobnosti na Slovensku.  
 R. Fico 33,1

I. Gašparovič 15,4
R. Kaliňák 12,1
J. Slota 11,1
I. Radičová 9,5
V. Mečiar 8,4
I. Mikloš 4,8
M. Dzurinda 4,3
B. Bugár 4,1
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Podľa D. Lipšica „By iba blázon zveril 
svoje peniaze politikom, v nádeji, že 
o 30 rokov z nich niečo uvidí.“ Týmto 
výrokom chcel podporiť názor že ob-
čania by svoje celoživotné (povinné) 
odvody mali zveriť finančným spoloč-
nostiam. čo vlastne označuje pojem 
„politik“ a či vôbec má definícia, kto-
rá ako „politika“ označuje iba osobu 
(inštitúciu) volenú vo voľbách – a nie 
na základe funkčnej definície pojmu 
(napr. tu: kto občanov zdaňuje) – od-
bornú platnosť a logiku, ponecháme 
mimo rámca tohto komentára. Dodaj-
me len, že D. Lipšic je politik...
Čiže podľa Lipšica, ak občan zverí úspo-
ry, či 

PoVINNé oDVoDY 
ním voleným zástupcom, je bláznom. Na-
proti tomu, ak ich zverí ním nevoleným 
ekonomickým subjektom, zrejme je, pod-
ľa Lipšica, mimoriadne prezieravý. Ak zve-
ríte svoje dlhoročné úspory subjektom, 
ktoré nemáte možnosť nominovať, ani od-
volať a teda – za absencie demokratické-
ho mechanizmu – ani dôsledne kontrolo-
vať, Vaša investícia je asi múdra. Ak tak 
učiníte vo vzťahu k subjektu, ktorý je Vami 
menovaný, odvolateľný a teda i kontrolo-
vateľný, ste blázon. Podľa Lipšica! Kto-
rý inak, týmto radikálne spochybnil 
samotný princíp zastupiteľskej demo-
kracie – označiac ho za bláznovstvo. 
že je to princíp, ktorý D. Lipšic zatiaľ 
exploatuje, ponecháme mimo komen-
tára. Uvedená „logika“ zjavne nepotrebu-
je hlbokú 

TEoRETIcKÚ ANALÝZU 
– jej základné chyby sú jasné už na prvý 
pohľad, keď ju čisto formálne rozložíte „na 
drobné“. Ide skôr o to, že logika v pozadí 
týchto vzťahov – možnosť kontroly peňazí 
ktoré sú (tým, že ich spravovateľov volím) 
mojim spoluvlastníctvom, a nemožnosť 
kontroly ak ich dám k dispozícií inej oso-
be alebo skupine osôb ktoré nevolím – sa 
celkom logicky, zatiaľ veľmi dobre potvrdi-
la v praxi, alebo ak chcete, v histórií. A to 
dávnej i veľmi nedávnej. 
Štátnici, ktorí spreneverili zverené penia-
ze, spravidla niesli politickú zodpoved-

nosť. Sotva sa však niekedy stalo, že by 
nejaký štátnik vlastnoručne „zbalil“ celý 
ročný štátny rozpočet, či nasporené dô-
chodky za povedzme 20 rokov, a „zdú-
chol“. Naproti tomu 

DôcHoDKoVÝ SYSTéM 
v bábkovom Pinochetovskom Chile bol 
preukázateľne určený iba na to, aby mo-
hol americký kapitál ošklbať občanov 
Chile o ich celoživotné úspory – v situ-
ácií, keď ich o všetko ostatné už ošklba-
li... Potom „zdúchol“, zanechajúc po 
sebe ošklbanú krajinu a obete totalit-
nej neoliberalistickej „mladej demo-
kracie“, ako to vtedy nazývali v USA 
a na Západe vôbec. V USA, mimocho-
dom, takýto „progresívny“ dôchodkový(?) 
systém nezaviedli – rešpektujúc zjavnú 
nezmyselnosť argumentov, ktoré sa pou-
žívajú na ideologické zdôvodnenie zave-
denia takýchto systémov v krajinách, ako 
bolo v minulosti Chille, a dnes ... niektoré 
iné krajiny... Ide o základné a dávno zná-
me fakty: a) tzv. „kapitalizácia“ absolútne 
nič nemení na demografickom vývoji ani 
jeho dôsledkoch, b) dať odvody do inšti-
túcií, ktoré ich investujú na trhu a vypláca-
jú z nich dôchodky je to isté, ako 

PRIEBEžNE ZDAňoVAť ZISKY 
a vyplácať dôchodky z nich, čo je dokonca 
ešte lepšie – neobmedzuje sa investičné 
manévrovanie a zdaňujú sa predsa iba zis-
ky, nie straty, c) hodnota peňazí na akom-
koľvek účte je daná výkonnosťou ekonomi-
ky a tá je daná množstvom pracovných síl, 
demografickou situáciou o ktorú tu ide – z 
tohto hľadiska teda vlastne, ako poukazu-
je i J. Stiglitz, je každý dôchodkový systém 
priebežný. Inak povedané, tzv. kapitalizač-
né piliere veľmi často nie sú nič iné ako je-
den zo spôsobov, ako centrum ošklbáva 
perifériu – ak by to tak nebolo, ako prvé 
by ich zaviedlo samotné centrum. 
V lepšom prípade ide o spôsob, ako 
zamaskovať nerovnomerné rozdelenie 
(priebežných) dôchodkov. To uznáva-
jú i vyložene neoliberalistickí analyti-
ci. Ani jeden z problémov, ktoré by mal 
podľa deklaratívnych zdôvodnení rie-

šiť, preukázateľne nerieši. Preto sa ani 
na to nepoužíva – používa sa za iným 
účelom, ako exploatatívny nástroj.
Tzv. diskusia o tomto probléme v našich 
podmienkach zapadá do obligátneho 
rámca (jednopólovej) ideologickej disku-
sie v periférií, v rámci ktorej sa ideologický 
subjekt snaží postaviť do roviny otázky nie-
čo, na čo je odpoveď dávno známa – aby 
ju mohol otočiť o 180 stupňov a presadiť 
niečo, čo by v normálnych podmienkach 
nebolo možné. Do roviny 

IDEoLoGIcKéHo PRoBLéMU 
sa stavia niečo, na čo už dávno existuje 
pragmatická odpoveď. Podobne, ako keď 
sa bavíme o tom, či je štandardné zoštát-
niť monopoly, s vopred jasnou negatívnou 
odpoveďou. Pritom sa akosi zabudne na 
to, že hovoríme o podnikoch, ktoré štátne 
sú – iba nie sú naše... 
Na ustanovenie vzťahov, ktoré aj uve-
dený nástroj „rieši“ – vzťahov závislosti 
– vždy treba i politikov, ktorí sú ochot-
ní odovzdať moc centru a jeho inšti-
tucionálnemu aparátu, demagogicky 
zahmlievať pojmy a zdôvodňovať usta-
novenie vzťahov, ktoré rušia spoločen-
skú kontrolu toho, čo predtým pod 
spoločenskou kontrolou bolo, teda ru-
šiť vzťahy demokracie. Slovíčko demok-
racia používať pri tom môžu, ba musia, tak 
ako ho používali Stalin, Pinochet či Mc-
Carthy. Vyžaduje to ortodoxnú ideologickú 
doktrínu so všetkým čo k nej patrí. Máme 
na Slovensku takýchto politikov? Asi áno a 
zdá sa, že vedia ako a 

KoMU SA MAJÚ PREDAť, 
uvedomujú si, kto politický trh ovláda a aký 
(politický) tovar vzhľadom k ustanoveným 
či ustanovujúcim sa vzťahom potrebu-
jú kúpiť, deklarujúc to potrebným ideolo-
gickým radikalizmom. A na tomto posta-
viť svoju „závratnú politickú kariéru“. No ... 
niektorí ľudia to nazývajú aj renegátstvom. 
Nie je to potešujúce. Relatívne potešu-
júce môže byť jedine to, že je – zatiaľ 
– lepšie, ak takíto chlapci sedia v na-
šich „neškodných“ politických inštitú-
ciách, než akoby mali chodiť po meste 
s bombami, tak ako v Budapešti.

Autor je politológ. 

kto z koho robí „blázna“?
KARoL KRPALA

Ekonomická závislosť
V súvislosti s 1. januárom 2009 sa na Sloven-
sku spomína iba zavedenia eura. okrem toho 
však vstúpi do platnosti dôležitý zákon, prija-
tý NR SR 11. apríla tohto roku o neprimera-
ných podmienkach v obchodných vzťahoch. 
Podnikatelia, predovšetkým dodávatelia tovaru do veľ-
kých obchodných reťazcov vedia o takých neprimera-
ných podmienkach v obchodných vzťahoch svoje. Často 
je to obyčajný jednostranný diktát  dodávateľom tovaru 
nezostáva nič iné, iba sa podriadiť. Preto nový zákon aj 
upravuje kontrolu neprimeraných podmienok. Zákon de-
finuje aj ekonomickú závislosť medzi dodávateľom a od-
berateľom, ktorú označuje za stav, „kedy jeden z účast-
níkov obchodného vzťahu uzatvorí zmluvu za preňho 

nePriMeranýcH PoDMienok 
s druhým účastníkom obchodného vzťahu, pretože jeho 
možnosti na uzatvorenie zmluvy s inými podnikateľmi na 
trhu Slovenskej republiky sú obmedzené z dôvodu uplat-
ňovania rovnakých, alebo obdobných neprimeraných 
podmienok v obchodnom vzťahu inými podnikateľmi“.
Tých neprimeraných podmienok v obchodnom vzťahu 
zákon definuje až 17 druhov. Skutočne dosť. Zákon aj 
určil kontrolné inštitúcie na kontrolu neprimeraných pod-
mienok v obchodných vzťahoch, ktorými sú Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR (pokiaľ ide o vzťahy, kde tova-
rom je potravinársky výrobok) a Ministerstvo hospodár-
stva SR (v obchodných vzťahoch, kde tovarom je nepot-
ravinársky výrobok). Ak sa kontrolou preukáže, že medzi 
účastníkmi obchodného vzťahu bola dohodnutá nepri-
meraná podmienka, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 
alebo Ministerstvo hospodárstva SR uloží účastníkovi 
obchodného vzťahu, ktorému je neprimeraná podmien-
ka na prospech, pokutu za neprimeranú podmienku vo 
výške od 1 do 10 mil. Sk (od 1500 do 300 000 eur).
Ako sa tento zákon odzrkadlí v cenách tovarov predo-
všetkým vo veľkých nadnárodných obchodných reťaz-
coch, pretože najmä ich sa zákon týka, ukáže až každo-
denný život. Doteraz veľakrát postihnutí dodávatelia 

RAdŠeJ zAMlčoVAli VNUcoVANie 
im rôznych neprimeraných podmienok, len aby prežili, 
hoci aj s odretými ušami. Inú možnosť však nemali. Zá-
kon však umožňuje účastníkom obchodných vzťahov 
dohodnúť sa na prijatí etického kódexu, ktorý podrobnej-
šie ustanoví kritériá čestných a transparentných obchod-
ných vzťahov a vymedzí neprimerané podmienky, ktoré 
sú v poctivom obchodnom styku neprípustné. Dňom pri-
stúpenia účastníka obchodného vzťahu k etickému kó-
dexu sa etický kódex stáva pre tohto účastníka záväz-
ným. Kontrolu neprimeraných podmienok v obchodných 
vzťahoch môže vykonávať aj osoba poverená signatármi 
etického kódexu. 
Samozrejme, radového občana predovšetkým zaujíma, 
ako sa realizácia tohto významného ekonomického zá-
kona premietne do tvorby, resp. úpravy cien. Žiaľ, bývalá 
koalícia nebola schopná za osem rokov pripraviť a navr-
hnúť podobný zákon, ktorý by predovšetkým chránil zá-
ujmy domácich, teda slovenských výrobcov...

ĽUBoMÍR PoRUčENSKÝ

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Európska komisia, má veľ-
ké práva, ale aj povinnos-
ti pre iniciatívu. Kde boli a 
kde sú jej návrhy pre spo-
ločné riešenie krízy a pre 
naliehavé (nové) podmien-
ky finančného trhu a účin-
ný európsky dozor? Aktív-
na bola len EZB, európska 
skupina, Ecofin a - prvý raz - 
spoločne šéfovia štátnych a 
vládnych orgánov Európskej 
zóny, hoci aj viac vedľa seba 
ako spolu, ale s dobrým vý-
sledkom.
Európská komisia ako jeden or-
gán, ktorý má prezentovať ná-
vrhy - teda navrhujúca centrá-
la - prakticky nebola prítomná. 
To sa musí bezpodmienečne 
a okamžite zmeniť. Táto kríza 
je veľkou výzvou pre Európu. 
Keď sa jej Európa spoločnými 
silami ujme a uspie, urobí Eu-
rópa vo svojom procese zjed-
nocovania veľký krok vpred a 
dosiahne aj veľké uznanie a 
súhlas vo svete a predovšet-
kým u svojich občanov.
Moja „neodborná“ poznám-
ka: Ak človek číta, sleduje, po-
zoruje čo sa s našimi peniazmi 
deje - musí si pripadať ako Čer-
vená Karkuľka v podsvetí. Vša-

de číhajú finančníci - vlci. Naše 
poznatky o tom, čo je a čo zna-
mená podsvetie musíme kori-
govať, resp rozšíriť aj na ďalšiu 
oblasť: na banky a poisťovne. V 
štátoch, v ktorých žijeme, je 
od nepamäti núdza o penia-
ze - napriek stále sa zvyšujú-
cim daniam a odvodom! Stá-
le sa zvyšujúcim pokutám 
za rýchlu jazdu, za prechod 
na neoznačenom prechode 
atď. Neustále sa zvyšujú po-
platky za úradné výkony atď. 
Nemocenské poisťovne neus-
tále redukujú resp. rušia náh-
rady za okuliare, prístroje pre 
nedoslýchavých atď. Stále je 
nedostatok peňazí na výstavbu 
pár kilometrov diaľnice, aby sa 
nával motorových vozidiel vy-
hol prechádzaniu cez úzke uli-
ce dediny atď. atď. Deti, naša 
budúcnosť, dostanú po neko-
nečných rokovaniach a deba-
tách v parlamente od 1.1.2009 
o 10 euro viac mesačne (tzn. 
denne 0,33333...centov.)
A zrazu parlament v Nemec-
ku v priebehu niekoľkých 
pár dní schváli 400 až 500 
miliárd euro pre krachujúce 
banky s direktormi, ktorí mali 
ročný plat (okrem iných od-

mien) od 2 do 126 miliónov 
euro! Amerika objavila 700 
miliárd dolárov niekde pod 
poduškou, podobne aj Veľ-
ká Británia atď. Kde sa tie 
sumy zrazu vzali? Veď sami 
bankári priznali, že nevedia 
kde sú tie peniaze, ktoré sa 
prelievali z jednej banky do 
vymyslených iných (dcér-
ských?) spoločností. Do-
konca priznali, že ponúkané 
papiere (deriváty) predávali 
ako zaručene isté. Americ-
ké banky ponúkali peniaze 
na kúpu domu. Po čase pre-
dali tieto pôžičky inej banke 
a tá začala zvyšovať úroky 
za hypotéky, až ich dĺžni-
ci nestačili platiť. chudo-
ba sa opäť začala vracať do 
predmestských lacných „by-
tov“ bez základného vybave-
nia. ceny domov klesajú - až 
klesnú na výrobnú (základ-
nú) cenu - skúpia ich ban-
ky, ktoré dostanú podporu 
od štátu a začnú ich predá-
vať za cenu hodnoty. Za po-
moc od štátu budú „zachrá-
nené“ banky platiť štátu len 
2% úroky! V Nemecku sa vlá-
da rozhodla zachrániť ban-
ky a poisťovne za určitých 

- pomerne prísnych podmie-
nok. Mimoriadne pedantne 
sa vyhýbala pomenovaniu: 
poštátňovanie. Pomoc štá-
tu podmienila: dozorom štá-
tu, spolurozhodovaním pri 
menovaní vedúcich funkcio-
nárov inštitútu, prevodu ak-
cií v plnej hodnote pomoci 
do vlastníctva štátu, poplat-
ky (úroky?) za čas finančnej 
výpomoci vo výške spomí-
naných 2%, prevod zisku do 
štátnej pokladne na spláca-
nie pomoci atď.
A zrazu sa ozvali hlasy banká-
rov, že nie všetci potrebujú po-
moc štátu a dokonca sa objavili 
v bankách určité zdroje, ktoré 
vraj by mohli pomôcť kríze nie-
ktorých bánk a poisťovní zabrá-
niť. Podmienky totiž, za ktorých 
je vláda ochotná pomôcť, sú 
pre niektorých direktorov ne-
prijateľné - až diskriminujúce - 
obmedzujúce. Banky a pois-
ťovne v súkromných rukách 
vyhlásili, že pomoc nepotre-
bujú, lebo sa nachádzajú 
väčšinou vo vlastníctve nie-
ktorých rodín s často sto-
ročnou tradíciou. (jb)

nii, november 2008, 
č. 136, Mnichov

Na okraj svetovej finančnej a hospodárskej krízy

chudoba sa opäť začala vracať
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Stranu pripravil 
MILAN GRoFčÁK

Stalo sa v kraji
Zhodou okolností budú 
o rozpočte na rok 2009 
rokovať prešovský krajský 
parlament i mestské za-
stupiteľstvo až v decembri. 
Prvý návrh budúcoročného 
rozpočtu nedávno mestská 
rada doslova zmietla zo sto-
la a preto je vôbec otázne, 
či decembrové zasadnu-
tie poslancov mesta tento 
problém úspešne rozlúsk-
ne. Na druhej strane, kraj-
ský rozpočet je predroko-
vávaný v odborných posla-
neckých komisiách a pre-
to jeho prijatie by malo byť 
podstatne priechodnejšie. 
Problém môže byť iba v po-
slancoch, ktorí sedia v jed-
nom i druhom parlamen-
te...

 o o o

Chuť do práce a potreb-
ný rozhľad nechýba Kež-
marčanom. Program rozvo-
ja mesta pre roky 2008 až 
2013 je síce náročný, nie-
ktoré zo stanovených cieľov 
sa však darí plniť už teraz. Aj 
v rozvojových cieľoch mes-
ta v sociálnej a zdravotníc-
kej oblasti. Úspešnými pro-
jektami získali 15,5 milióna 
na rekonštrukciu nemocni-
ce a ďalších 9,2 milióna na 
vybudovanie nemocničné-
ho informačného systému. 

 o o o 
Kde zaspal strojárenský 
boom? Ťažko povedať, pre-
tože iba v samotnom Pre-
šove už ohlásilo hromad-
né prepúšťanie v závere 
roka aj niekoľko typických 
strojárskych firiem. Žiados-
ti zatiaľ podalo päť subjek-
tov z mesta a okolia, v súčte 
by malo prísť o prácu 280 
až 300 pracovníkov, medzi 
nimi budú aj krajčíri a kraj-
čírky z dielne v Chminian-
skej Novej Vsi (46) či pra-
covníci výroby káblových 
zväzkov pre telekomuni-
kácie (cca 60). Ľudia s ty-
pickými strojárskymi profe-
siami zrejme núdzu o no-
vé miesta nebudú mať, ale 
tí ostatní? 

 o o o

Vo Fakultnej nemocnici 
J. A. Raymana v Prešove, 
konkrétne na oddelení ra-
diačnej onkológie, pribud-
lo ďalšie plus, ktoré uľah-
čí pobyt v nemocnici dlho-
dobo liečeným pacientom. 
Konkrétne ide o osem no-
vých polohovacích poste-
lí, ktoré oddelenie získalo 
s finančnou 200 tisícovou 
podporou slovenskej Ligy 
proti rakovine. A keďže po-
stele sú vďaka kolieskam aj 
dopravne mobilné, pochva-
ľujú si ich aj samotné zdra-
votné sestry pri manipulácii 
s imobilnými pacientmi.  

Prešovský samosprávny kraj dostal 1. ja-
nuára 2004 do vienka 2484 kilometrov 
ciest druhej a tretej triedy, ktoré prevzal od 
štátu v „socialistickom“, teda neudržiava-
nom stave, pričom bezmála polovica potre-
bovala už vtedy súrnu opravu, aby ich vô-
bec bolo možné používať. V priebehu uply-
nulých piatich rokov investovala krajská sa-
mospráva do ich rekonštrukcie a moder-
nizácie už 1,7 miliardy Sk (PPP projekty 
a úver z Európskej investičnej banky), ne-
dostatok financií však brzdí masívnejší po-
stup modernizácie týchto cestných korido-
rov. Nová šanca pre zmenu tejto situácie sa črtá 

v rámci Regionálneho operačného programu, 
cez ktorý má možnosť čerpať krajská samosprá-
va počas  „európskeho“ plánovacieho obdobia 
(2007-2013) ďalších 36 miliónov eur, čo by 
malo v prepočte predstavovať viac ako jednu 
miliardu dožívajúcej slovenskej korunovej meny. 
Už v rámci prvej výzvy predložil PSK dva projek-
tové zámery v celkovej hodnote cca 65 milió-
nov Sk. V jednom z nich je navrhovaná rekon-
štrukcia známej tatranskej Cesty slobody a ďal-
ších cestných úsekov v okresoch Poprad a Pre-
šov. Druhý projekt sa týka modernizácie vybra-
ných úsekov cestnej siete 2. a 3. triedy v okre-
soch Humenné, Snina a Medzilaborce.       

Štátna vedecká knižnica v Prešove otvo-
rila nové Informačné centrum pre podni-
kateľov (INFo Business), na ktorom spo-
ločne s košickou ŠVK pracovali od roku 
2004. Po vyšpecifikovaní jedenástich pra-
covísk (knižnice a vedecké pracoviská) 
bol o dva roky neskôr už schválený pro-
jekt a postupne aj vytvorené priestoro-
vé, hardwarové a programové podmien-
ky pre vznik centra. Projekt sa dostal do 
úspešného konca a začiatkom novembra 
sa podnikatelia dočkali svojho nového in-

formačného zázemia. To je zamerané na 
spoluprácu s malými a strednými podnik-
mi, ktorým je schopné poskytovať aktuál-
ne a potrebné informácie elektronickou 
cestou, ale informačnú databázu centra 
je možné využívať aj na vedeckú a štúdij-
nú prácu. Súčasťou centra je informačné 
a kontaktné miesto Úradu priemyselné-
ho vlastníctva SR. V podstate je to jedna 
z ďalších nadštandardných služieb, ktoré 
prešovská ŠVK poskytuje v rámci realizá-
cie úspešných projektov.

Písal sa 28. október 1948, kedy v Prešove 
došlo k významnému vedeckému aktu, 
otvoreniu Ľudovej hvezdárne, ktorá bola prvá 
na Slovensku. A ako prvá si hneď vytýčila aj 

pozorovateľský dohľad nad slnečnou fotosférou, 
sledovanie tých niekoľkých umelých družíc, 
ktoré sa vtedy z času na čas ukázali na nočnej 
oblohe, ale medzi najvýznamnejšie počiny 
prešovských astronómov patrila aj výchova 
plejády mladých astronomických pozorovateľov, 
ktorých odchovala už niekoľko pre hviezdy 
nadšených generácií. Medzi významné úspechy 
modernej prešovskej astronómie možno zaradiť 
otvorenie planetária v októbri 1984, svojho času na 
vysokej úrovni, ale aj širokú medzinárodnú vedeckú 
spoluprácu pri výskume slnečnej koróny. Neskôr 
(1993 až 1999) bola Hvezdáreň a planetárium 
v Prešove členom The Internacional Planetarium 
Society. Aby sme nezabudli na skutočnú raritu,  
astronómovia Leonard Kornoš a prešovský rodák 
Štefan Gajdoš sa zaslúžili o to, že Prešov má 
oficiálne už päť rokov (9. novembra 2003) jednu 
zo svojich mestských častí (zatiaľ bez volených 
poslancov) v ďalekom vesmíre, v podobe planétky, 
ktorú objavila spomínaná dvojica astronómov. 
Pri výpočte úspechov prešovských hvezdárov je 
potrebné spomenúť aj ďalšiu technickú raritu. Vďaka 
výhodnej polohe starej prešovskej hvezdárne, ktorá 
bola umiestnená v objekte starej vodárne nad časťou 
Táborisko, stala sa aj druhým slovenským miestom 
príjmu jedného z prvých televíznych signálov, vďaka 
čomu sa mohli Prešovčania tešiť z tohto nového 

technického fenoménu už v druhej polovici 50-tych 
rokov, kedy na Slovensku ešte neexistovala televízna 
retranslačná sieť. 
Prešovská astronómia má však aj ďalšie jubileum, 
s vizitkou polovice tisícročia. Práve zo začiatku 16. 
storočia totiž pochádza prvá písomná zmienka 
o hvezdárovi Jánovi z Prešova, z roku 1661 
pochádza prvý doklad už o mestskej hvezdárni za 
hradbami mesta, ktorej kraľoval Izrael Hiebner, vo 
hvezdárskych kruhoch známy ako jeden z prvých 
európskych heliocentristov. Do tejto kategórie 
historických medzníkov možno zaradiť aj vznik prvej 
meteorologickej pozorovateľne na Slovensku vôbec, 
ktorú zriadil známy pokrokový vedátor a lekár Ján Adam 
Rayman. Ďalšie stupne vývoja prešovskej astronómie 
a meteorológie nasledovali jeden za druhým, od 
roku 1860 bol Prešov členom medzinárodnej siete 
meteorologických staníc. 
Za ďalší medzník vo vývoji tohto vedného odboru 
je potrebné považovať činnosť Dr. Alexa Duchoňa, 
ktorý priamo v centre mesta zriadil v roku 1932 
svoju súkromnú hvezdáreň (na obr.), z ktorej 
v rokoch 1939 až 1945 vysielal oficiálny časový 
signál pre celé Slovensko. Jeho observatórium 
existuje dodnes, chátra však v súkromných 
rukách a je vizitkou ľahostajnosti tunajších 
orgánov voči jedinečnej vedeckej astronomickej 
minulosti Prešova.

Nedávny 47. tohtoročný týž-
deň patril v Prešove predo-
všetkým mladým ľuďom. 
V Mestskej hale súťažilo 
44 dvojčlenných družstiev 
stredných škôl hotelového 
typu v miešaní lahodných 
nápojov počas Goral Euro-
cupu 2008, ktorý napísal už 
svoju 16. kapitolu, ako sú-
časť tohtoročného oficiál-
neho programu Európskej 

asociácie hotelových škôl 
(AEHT). O vážnosti tohto po-
dujatia svedčila aj prítomnosť 
13 zahraničných družstiev zo 
škôl od Írska po Kyjev, vráta-
ne známych českých, maďar-
ských, poľských i talianskych 
a najmä, že záštitu nad týmto 
ročníkom súťaže prevzal pred-
seda Prešovského samospráv-
neho kraja Peter chudík.
Mladí barmani (či z nich niek-
torý bude toto remeslo využí-
vať aj profesionálne zatiaľ ne-
vedno) ukázali, že z obyčajné-
ho miešania niekoľkých nápo-
jov sa dá utvoriť doslova ume-
lecký výkon, ktorého výsled-
kom je dielo hodné, aby sa 
o neho pobili najznámejšie ga-
lérie kontinentu. Ktoré školy 
obstáli v náročnej súťaži naj-
lepšie? Súťaž jednotlivcov vy-
hrala Michaela Beláňová 
zo SOŠ Vansovej v Topolča-
noch pred Jakubom Ucin-

skim z akadémie v poľských 
Pionkach a Júliou Korenko-
vou zo SOŠ Horný Smoko-
vec. V súťaži družstiev si zla-
to vybojovala reprezentácia 
Spojenej školy v Námesto-
ve pred SoŠ Vansovej v To-
polčanoch a párom Hotelová 
akadémia 1 Prešov. Najsle-
dovanejšia súťaž Eurocupu, 
tzv. Flair Style sa stala do-
ménou žongléra Slawomira 
Szylara z Rzeszowa, ktorý ju 
vyhral pred Tomášom Palič-
kom z chrudimi a Lukášom 
Vrábľom z Humenného. 
Titul najkrajšej súťažiacej 
právom patrí Zuzke Mol-
nárovej z SoŠ Košice, kto-
rá sa bude hrdiť titulom 
Miss Eurocup 2008. Euro-
cup mladých barmanov sa 
zrodil v Hotelovej akadémii 
v Prešove, ktorá ho každo-
ročne s úspechopm organi-
zuje. 

Dvojnásobné jubileum prešovskej astronómie

Súťažili mladí remeselníci
Už po 14. raz sa stretli pedagógovia a študenti stredných 
odborných škôl Prešovského kraja, aby prezentovali svoju 
zručnosť a odbornú zdatnosť v rámci tohtoročnej prehliadky 
Mladý remeselník. Zakladateľom a tradičným organizátorom 
každoročných prezentačných festivalov je Stredná odborná škola 
Volgogradská 1 v Prešove (bývalé SOU stavebné). Tohtoročný 
Mladý remeselník je bohatší o skutočnosť, že poriadateľská škola 
oslavuje 60. výročie svojho vzniku. Štatistiky hovoria o tom, že 
počas svojej existencie vychovala táto škola pre prax 11 201 
žiakov s výučným listom a 1 819 s maturitným vysvedčením, najmä 
pre slovenské stavebníctvo. Dvojdňového stretnutia sa zúčastnilo 
22 štátnych, súkromných a cirkevných škôl, z toho dve z Poľskej 
republiky. 
Mladý remeselník nie je iba o výmene skúseností medzi 
pedagógmi a medzi žiakmi, ale aj o tvorivosti a súťažení (murári 
a stolári). Ale aj o prezentácii jednotlivých škôl formou výstavných 
stánkov s výrobkami svojich mladých odborníkov a o ponuke 
svojich učebných a štúdijných odborov pre terajších deviatakov 
základných škôl. Svoju odbornú pripravenosť a umenie ukazovali aj 
mladé vizážistky. Darmo, mladosť sa chce páčiť a to je správne...

Eurá do obnovy ciest

dni mladosti, krásy a fortieľu

Nové informačné centrum ŠVk

Prekvapujúce objavy 
Dlhotrvajúci spor medzi väčšinovým pravicovým krídlom krajské-
ho parlamentu a prvým mužom PSK Petrom chudíkom (ktorý, 
mimochodom, získal krajské prvenstvo už v druhých voľbách za 
sebou), v „kauze“ premeny objektu bývalej krajskej Knižnice P. O. 
Hviezdoslava na Inovačné partnerské centrum s peňažnou pod-
porou Nórskeho finančného fondu (vďaka intenzívnej spolupráci 
s nórskym regiónom Molde), fondu Európskeho hospodárskeho 
priestoru a vlastným približne 32 miliónovým investičným vkladom 
krajskej samosprávy sa dostáva do finále. Odpor väčšinovej mod-
rej koalície v krajskom parlamente voči tomuto projektu predseda 
Chudík rôznymi dohodami zlomil a na svet sa dostala reprezenta-
tívna rekonštrukcia objektu bývalej Mestskej školy v Prešove, na-
chádzajúceho sa priamo v centre mesta a ktorý má svoj rodný list 
v roku 1522. V priebehu stáročí objekt prešiel niekoľkými fázami 
rozšírenia, prestavieb a nadstavieb, vďaka čomu terajší pamiat-
kársky a reštaurátorský prieskum odhalil nielen dosiaľ historicky 
neregistrované stavebné prvky použité v minulosti (renesančné a 
dokonca aj gotické), ale vďaka tejto rekonštrukcii boli odhalené aj 
vzácne barokové stropné maľby z konca 18. storočia. To všetko 
bolo predmetom mimoriadneho kontrolného dňa stavby, ktorého 
cieľom bolo dosiahnuť optimálne časové zosúladenie rekonštruk-
cie s prijatými termínmi, ktoré sú vzhľadom k poskytovaným nená-
vratným financiám záväzné. 
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POLItIckÉ 
SENtENcIE
KEď oPIcE
Keď opice zlezú zo stromov 
a naučia sa artikulovať slo-
vá, potom v nadšení nad na-
dobudnutou schopnosťou 
založia opozičnú stranu a 
aspoň raz denne vyslovia 
komusi nedôveru.

ZÁKLADNÁ PoUčKA
Malé peniaze sa zarábajú v 
pote vlastnej tváre, veľké v 
pote cudzích tvárí.

TRPKÁ PRAVDA
Komu zverili palicu, ten si už 
nejakého psa na bitie vždyc-
ky nájde.

STRoMY NÁŠHo žIVoTA
Ľudstvo potrebuje brazílske 
pralesy, človek zasa bútľa-
vú vŕbu.

BARDoToVÁ A JA
Bardotová tvrdí, že sa raz 
všetci stretneme v posteli. 
Ja tvrdím, že sa raz všetci 
stretneme v záložni.

VARoVANIE
Úzkostlivé striehnutie na 
obeh kapitálu ohrozuje 
obeh krvi.

SPRÁVNA oTÁZKA
Ako môžeš byť zaslúžilý 
umelec, keď si s nikým ne-
ležal pod stolom?

RADA NAD ZLATo
Priatelia, nerozprávajte ka-
dekomu zoširoka o svojich 
úzkostiach!

TAJoMSTVo ÚSPEcHU
Pre podnikateľský úspech 
nestačí mať iba múdry ná-
pad. Potrebujete ešte aj hlú-
pych snobov, ktorí vám na 
ten nápad skočia.

ZÁKLADNé PRAVIDLo
Každá krčma leží v biomag-
netickom poli.

BIJE To Do očÍ
Prečo je toľko havárií do-
pravných lietadiel? Lebo an-
jeli strážcovia už nedosahu-
jú ich cestovné rýchlosti.

REcEPT
Ak sa chcete dopracovať k 
povýšeniu, musíte mať žalú-
dok na poníženia.

VRcHoL ÚPADKU
čože je nízka cena našej 
práce v porovnaní s nízkou 
cenou našej literárnej prá-
ce?

DVoJPRÚDoVÁ TEPNA
Od nás prúdi lacné drevo, k 
nám prúdia drahé drogy.

ZÁKLADNÝ KAPITÁL
Bežný základný kapitál? 
Tridsať strieborných.

MožNo PRVÍ NA SVETE
V diaľniciach ešte stále za-
ostávame, ale v obchádz-
kach sme svetoví.

DRÁžDI MAFIÁNoV
Nemá auto, takže mu nema-
jú kam umiestniť nálož.

MILAN KENDA

Milý Mikuláš,
už pred ôsmimi rokmi som si založil 
farmu, na ktorej driem statočnou prá-
cou, bez dotácií z ministerstva pôdo-
hospodárstva, lebo keď som tam pred 
tromi rokmi bol, všetci rozprávali mne 
nezrozumiteľnou rečou. Nemám ani 
dotácie z EÚ, ako niektorí vaši priate-
lia a sponzori. Ale mám farmu. Cho-
vám všetko čo behá. Mám tu teda aj 
maratónca, je to síce zajac, ale behá 
o dušu. Mohol by pokojne zvládnuť s 
Tebou aj maratón. Na Tvojho exminis-
tra zdravotníctva sa vôbec nepodobá, 
ani výzorom ani povahou. Keď mi totiž 
nedávno vypadla v zajačinci peňažen-
ka, nedotkol sa ani dvadsať koruno-
vých bankoviek. Teda nezožral ich. Je 
to zajac – angorák, rád sa nechá hlad-
kať a potľapkávať, vtedy nepotrebuje 
ani svoje obľúbené kapustné listy. A 
keď mu dám niečo iné, najprv uvažu-
je a premýšľa, či sa toho vôbec dot-
kne. Keď zistí, že nie som tam, rýchlo 
sa na krmivo vrhne. Je to síce samec, 
ale nie veľmi plodný, lebo je behavý. 
Keď som dal k nemu nedávno samič-
ku, ktorú veľmi dobre pozná, ani sa na 
ňu nepozrel. Hoci pred rokmi sa ka-

marátili. A tak som dal k nemu druhé-
ho samca. Naoko sa znášajú, ale keď 
im dám krmivo, jeden druhého odstr-
kuje od válovčeka. Pritom obidvaja sú 
od jednej samice, ale dnes ako keby 

neboli ani bratia, aj jeden aj druhý sa 
snaží byť lídrom, aspoň na pravej stra-
ne zajačinca. Tam mám ešte jedného 
samca, ktorého som dostal do daru od 
priateľa z juhu Slovenska. To je zvlášt-
ny typ zajaca, vždy sa postaví na za-
dné a tak sa pozerá na svet. Keď som 
zabudol v zajačinci fľašku Egri bika-
véru, všetko víno mi vyžral. Skutočne 
zvláštny zajac, tak som ho začal volať 
čirkáš. Čo to je neviem, ale on asi áno, 
lebo sa vždy tak na mňa čudne pozrie. 
Na pravej strane farmy mám ešte ne-
jaké zajačiky, ktoré nie sú nijako zau-
jímavé, ale zožerú si svoje, to ty určite 
dobre vieš.
Najviac som pyšný na moje sliepky, sú 
medzi nimi parádnice, rapotačky, nos-

nice, aj jalové, čiže mäsové typy. Ráno 
im vždy pri kŕmení vravím, že od kaž-
dej nosnice chcem jedno „vejce na-
více“. Pripomínam im, že nemusí byť 
hneď zlaté, lebo tie sú už na Sloven-

sku zriedkavosťou. Však o tom čosi 
vieš, hoci na Spiši vajcia veľmi nejdú, 
skôr zemiaky. Mojou najobľúbenejšou 
sliepkou je Magda, rada rapoce, me-
nej nesie, ale vie byť vždy prívetivá. As-
poň sa tak tvári. Kohút ju však nemá 
veľmi v láske, lebo mu dala košom 
a tak ju obchádza a dvorí ostatným 
sliepkam. Sliepočka Iveta sa mu však 
dokáže aj postaviť na odpor a raz ho 
dokonca aj napadla, ale potom spad-
la a narazila si zobák. Mám aj jednu 
parádnicu Luciu, ktorá mi začala kvo-
kať, tak jej veterinár urobil interrupciu, 
s čím by si asi nesúhlasil. Ale taký je 
život. Teraz sa však tvári ako mníška z 
kláštora a nenesie a nenesie, ale cho-
dí hore dole. V kuríne by chcela vlád-

nuť. To je tiež život. Ale to vieš. Život je 
skutočne pes. Našťastie psa nemám, 
je to síce priateľ človeka a na mojej 
farme sme všetci takmer ako zvieratá. 
Asi tak ako opozícia v parlamente. Čím 
sa na seba viac pozeráme, tým viac si 
pripadáme ako šelmy. A šelma šelme 
oko nevykole, nielen v Afrike, ale ani 
na Slovensku. Chcel som Mikuláš od 
Teba nejaké dotácie. Nedal si. Ale te-
raz je už asi neskoro. Vraj ešte máš 
na úradníckych miestach svojich ľudí, 
ktorí veľmi škodia Ficovi, ale Tebe ne-
pomáhajú. Aj keď dotácie potrebuješ 
aj Ty. Veď mnohí, čo pri Tebe zbohat-
li, dnes si Ťa ani nevšimnú. Niektorí Ťa 
celkom opustili a bojujú, najmä v Bra-
tislave proti Tebe. Nevďak vládne na 
Slovensku. Aj to vieš. Nejakú sliepku 
alebo zajaca Ti poskytnem. Len pro-
sím Ťa, neurob z nich funkcionárov v 
strane. Už tam máš celý cirkus.
Založ si Ty Mikuláš farmu, urobíš to 
najrozumnejšie za svoj doterajší život. 
Premiérom už totiž nikdy nebudeš, čo 
je dobrá správa pre spoločnosť. Ale 
farmárom byť môžeš.

Zdraví Ťa farmár-rančer 
z Dolnej Príkrej

DUŠAN KoNčEK

List expremiérovi od 
slovenského farmára

Neúspešní kandidáti na post prezidenta SR cestujú po svete 

Nuž, niektorí naši poslanci, 
ktorí sa zapájajú do rôznych 
aktivít (tie vo väčšine prípa-
doch vznikajú za hranicami 
Slovenska) to nemajú ľahké. 
Stačilo sa zoznámiť so zá-
žitkami Magdy Vášáryovej z 
ďalekej  Etiópie. Našinec sa 
dozvedel o tom, ako ťažko sa 
jej tam žilo, dokonca si nemoh-
la poriadne ani umyť zuby a nie 
to ešte umyť hlavu! Také čosi! 
Nuž, pani poslankyňa asi do-
teraz nemala skúsenosti so ži-
votom v krajinách tzv. tretieho 
sveta. V tejto africkej krajine s 
dlhšou kresťanskou históriou, 
než ju máme napríklad my, 
mohla iba nostalgicky spomí-
nať na svoje veľvyslanecké po-
byty s najvyšším komfortom vo 
Viedni a Varšave. V Etiópii jej 
určite nikto neponúkol posteľ 
za našich 60 000 korún, ktorú 
si pani veľvyslankyňa dala kúpiť 
vo Varšave, samozrejme nie za 
svoje, ale za peniaze nás, da-
ňových poplatníkov. Na druhej 
strane musíme konštatovať, že 
stále nepoznáme jej prínos z 
cesty do Etiópie. Pre túto kraji-
nu, ako aj pre Slovensko i  EÚ. 
Možno, že pre známu herečku 
je predsa len nejaký ten prínos: 
azda si bude viac vážiť ten kom-
fort a luxus, čo má na Sloven-
sku okolo seba ...

Ešte zaujímavejšia bola cesta jej 
politického spojenca z SDKÚ 
Eduarda Kukana do Venezu-
ely. Ten si pre zmenu nevybral 
za svoj cieľ Africký kontinent, 
ale dal prednosť Amerike. Kon-
krétne jej južnej časti. Pán Ku-
kan, rovnako neúspešný kandi-
dát na prezidenta SR ako jeho 
kolegyňa z parlamentných la-
víc Magda Vášáryová, sa roz-
hodol vo Venezuele burco-
vať opozíciu proti prezidentovi 
Hugovi Chávezovi. Akosi mu 
pritom uniklo, že chávez je 
prezidentom z  vôle väčšiny 
obyvateľov Venezuely a nie 
akýsi samovládca, resp. sa-
mozvanec. okrem toho Ve-
nezuela má dlhoročné de-
mokratické tradície a tak 
aj súčasná opozícia má na 
čom budovať. Bez pomoci 
pána Kukana. Ten im asi ne-
hovoril o tom, ako pred rokmi 
ako diplomat na území USA a 
OSN robil všetko možné i ne-
možné pre propagáciu krajiny, 
ktorá mala v ústave zakotvenú 
vedúcu úlohu jednej politickej 
strany. Také niečo vo Venezu-
ele nie je ani dnes, kde predsa 
sa len dá hovoriť o akejsi forme  
autoritárskeho režimu. Alebo 
im mohol vyprávať svoj život-
ný príbeh, ako sa človek ľahko 
stane z komunistického diplo-

mata aktívny nepriateľ všetké-
ho ľavicového a popredný poli-
tik najsilnejšej pravicovej strany 
na Slovensku. Možnože potom 
by niektorí venezuelskí politici, 
bez ohľadu na svoje zmýšľanie 
a presvedčenie, chceli vidieť 
röntgenový snímok jeho chrb-
tice. Určite by na ňom hľadali 
niečo zvláštne a asi by ani ne-
boli prekvapení, keby tam, teda 
na tom snímku, miesto chrbti-
ce nevideli nič.
V každom prípade, v Ameri-
ke si pán Kukan mohol nos-
talgicky zaspomínať na tie 
krásne časy socialistického 
diplomata. Veď aj v tejto kas-
te ľudí boli rovní a ešte rov-
nejší. Väčšina z nich sa mu-
sela uspokojiť s miestami v 
Angole, Etiópii, Sýrii, Vietna-
me, KĽDR, ZSSR, NDR a ďal-

ších podobných štátoch a o 
pobyte v New Yorku, či was-
hingtone iba snívali. Samo-
zrejme, že zbytočne. Nuž, 
keby si so svojimi terajší-
mi pravicovými opozičník-
mi pán Kukan pospomínal 
na svoje zlaté socialistické  
časy, asi by ho jeho vene-
zuelskí priatelia nepochopi-
li.  Ako sa z takého presved-
čeného komunistu môže 
stať minister tvrdo pravico-
vej vlády. Na to síce normál-
ny človek nemusí mať chrb-
ticu, ale v každom prípade 
silný žalúdok. 
Mám dojem, že aj po návšte-
ve pána Kukana vo Venezu-
ela a odovzdaní rád a skúse-
ností opozičníkom v Caracase, 
prezident H. Chávez spokoj-
ne spáva. Veď si môže mys-

lieť, že Eduard Kukan je jeden 
deň aktívny pravičiar a inoke-
dy komunistický revolucionár. 
Veď kto sa vlastne môže v ta-
kých ľuďoch vyznať? A čo keď 
venezuelskí pravičiari majú in-
formácie o „temnej“ minulosti 
pána Kukana a tak ho považu-
jú iba za komunistického agen-
ta, ktorý k nim prišiel iba zbierať 
informácie? Alebo mu nedôve-
rovali preto, lebo si mysleli, že 
pán Kukan toho pravičiara stále 
iba hrá a v duši je stále marxista 
a leninovec? Čo keď sa prezi-
dentom SR chcel stať iba preto, 
aby zmiatol pravicu a potom bol 
takým prezidentom, akým je H. 
Chávez? Čert sa nakoniec ne-
vie vyznať v tom, kto vlastne je 
pán Kukan a nie to ešte nám tak 
vzdialení Venezuelčania... 

VLADIMÍR MEZENcEV

Exherečka Magda Vášáryová, poslankyňa 
NR SR si nemohla umyť zuby. 
Hugo Chávez sa pred Eduardom Kukanom 
len tak trasie.

Kto pravidelne sleduje politické 
dianie v bývalých sovietskych po-
baltských republikách tak dobre 
vie, ako ich vlády ovplyvňujú život 
tzv. ruskojazyčného obyvateľstva 
Lotyšska a Estónska. V týchto kra-
jinách všetci tí, ktorí chcú praco-
vať v štátnych službách, teda aj 
občania ruskej a ukrajinskej ná-
rodnosti, musia predtým úspeš-
ne absolvovať jazykové skúšky z 
lotyšského, resp. estónskeho ja-
zyka. Dokonca dlhé roky Rusi, 
či Ukrajinci, ktorí sa aj narodili v 

týchto republikách nedostali ich 
štátne občianstvo iba preto, lebo 
nedostatočne ovládali štátny ja-
zyk. V Estónsku, v ktorom Rusi 
tvoria plnú štvrtinu obyvateľstva, 
sú tendencie úplne zrušiť školy, 
v ktorých je vyučovacím jazykom 
ruština. V najlepšom prípade po-
čet týchto škôl chcú obmedziť na 
minimum. Ide o členské krajiny EÚ 
a tak v Bruseli musia vedieť o tom, 
čo sa robí v Rige i Talline. Rusko 
však nie je v EÚ a tak osud Ru-
sov v Lotyšsku a Estónsku ju asi 

vôbec nezaujíma. Možnosti uplat-
nenia sa a štúdia občanov maďar-
skej národnosti v SR s tými, kto-
ré poskytujú Lotyšsko a Estónsko 
svojím Rusom a Ukrajincom sa vô-
bec nemôžu porovnávať. Napriek 
tomu predstavitelia SMK sa už ve-
ľakrát sťažovali v Bruseli na všet-
ko možné i nemožné a podľa vy-
jadrenia P. csákyho tak budú robiť 
stále. Aj pri tom najmenšom prob-
léme, akým sú azda najslávnejšie 
učebnice, vydané za 600 rokov na 
území Slovenska ... (js)

chÝBAJÚ kŇAZI
Česká republika je v Európe považovaná za na-
jateistickejšiu krajinu. Napriek tomu zápolí s ne-
dostatočným počtom katolíckych kňazov. Roč-
ne chce na bohosloveckých fakultách študovať 
iba niekoľko desiatok mladých mužov a kňazi v 
nedeľu musia obchádzať niekoľko kostolov v ši-
rokom okolí. Práve preto im pomáha asi 200 
poľských farárov a okrem nich aj kňazi zo Slo-
venska, Španielska a Talianska. S nedostatkom 
kňazov zápolia nielen v Česku, ale aj Poľsku, 
kde sa ku katolíckej viere hlási až 96 % obyva-
teľstva. Práve preto chce Poľsko zastaviť „ex-
port“ svojich duchovných do ateistickej Českej 
republiky... (vm)

EURÓPSkA ÚNIA IM tO PREPÁČI?
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VYBRALI SME Z MAĎARSKEJ TLAČE
V Komárne rokovali Fico 
s Gyurcsányom
Predseda maďarskej vlády Ferenc Gyurcsány a predseda slo-
venskej vlády Robert Fico prijali v sobotu (15. novembra) v Ko-
márne štvorbodové spoločné vyhlásenie. Naliehajú v ňom najmä 
na dôrazné vystúpenie proti extrémistickým prejavom a ideoló-
giám a zasadzujú sa za zachovanie kultúrnej a etnickej identi-
ty národných menšín. (...) F. Gyurcsány povedal, že v súvislosti 
s rokovaniami má zmiešané pocity. Podľa jeho slov na rozhovo-
roch výrazne a rozhodne zastupoval záujmy maďarského spolo-
čenstva za hranicami a spoločné záujmy oboch národov. (...) Ma-
ďarský premiér dal svojmu slovenskému kolegovi šesť návrhov. 
Navrhol, aby obe vlády zaručili, že školským a kultúrnym inštitú-
ciám menšín budú pomáhať a budú ich podporovať. Ako súčasť 
toho, poskytne im podporu vo väčšom rozsahu ako zvyčajne a k 
ich požiadavkám bude pristupovať z pozícií pozitívnej diskriminá-
cie. Gyurcsány potvrdil, že Maďarsko je pripravené tieto záväzky 
plniť. Navrhol aj to, aby menšinové školské zariadenia mohli voľ-
ne používať učebnice vydané v druhej krajine.
Inicioval, aby politici oboch krajín prijali kódex správania sa náro-
dov a národností a ustanovili tzv. súd cti. Podľa premiéra by vzni-
kajúce národné a národnostné krivdy mohli objasniť v spoloč-
nom skúmaní problému. Predseda maďarskej vlády vyhlásil, že 
chce, aby bolo jasné, že Maďarsko uznáva a rešpektuje nezávis-
losť Slovenska, že pokladá za prirodzené, že Maďari a Slováci sú 
pyšní na svoju kultúru a že si chcú zachovať svoje tradície.  
Po tom, ako Fico na tlačovej konferencii označil za neprípustné, 
aby maďarskí fašisti prichádzali na Slovensko a exportovali fašiz-
mus na Slovensko, Gyurcsány zdôraznil, že v Európe v 21. sto-
ročí nie je aktuálna hrozba fašizmu, ale prejavuje sa neznášanli-
vosť, nacionalizmus a šovinistická uzavretosť. Podľa jeho názoru 
sa slovenská vládna politika „zasnúbila s nacionalizmom“. 
Fico povedal, že už doteraz sa viackrát dištancoval od protima-
ďarských a Maďarov urážajúcich vyhlásení predsedu Slovenskej 
národnej strany (Ján Slota) a to urobí aj v budúcnosti v každom 
nevyhnutnom prípade. „Chcel by som však vyhlásiť, že vláda Slo-
venskej republiky vznikla na základe výsledkov demokratických 
volieb. Do jej zloženia nebude hovoriť ani Washington, ani Bru-
sel, ani Moskva, ani Budapešť“ - povedal Fico. V súvislosti so 
zásahom polície proti maďarským fanúšikom v Dunajskej Stre-
de zopakoval predchádzajúce slovenské stanovisko, že „zásah 
polície bol primeraný a odôvodnený“. Keď niekto nie je spokoj-
ný s touto odpoveďou, existujú príslušné právne prostriedky na 
to, aby túto otázku znovu preskúmali. „Pre mňa je stanovisko slo-
venskej generálnej prokuratúry smerodajné“ – povedal.
Robert Fico na tlačovej konferencii o. i. ďalej povedal, že „infor-
moval som pána predsedu vlády, že pre Slovensko je v celom 
rozsahu neprijateľné, že maďarský parlament inštitucionalizoval 
Fórum maďarských poslancov Karpatskej kotliny“. Detailnejšie 
toto svoje stanovisko nevysvetlil. (...)   Predseda slovenskej vlády 
vyslovil potešenie nad tým, že sa stretnutie uskutočnilo, je za to, 
aby dialóg pokračoval. Povedal: „Principiálne sme sa zhodli na 
tom, že treba vystúpiť proti extrémistom. Pokladám za veľmi dô-
ležité, že obe strany mohli spoznať navzájom svoje názory a ná-
vrhy smerujúce na riešenie problémov. Návrhy maďarskej strany 
slovenská vláda preštuduje a očakáva to isté od Maďarov.“ (...)
Predseda maďarskej vlády na tlačovej konferencii o. i. pozname-
nal, že Maďarská garda vážne porušuje európske normy, pravid-
lá mierového spolunažívania, ale je správne, že nemôže nariadiť 
ministrovi vnútra, aby zakázal jednu organizáciu, lebo o tom musí 
rozhodnúť súd. Dodal zároveň, že by mu nevadilo, keby súd roz-
hodoval rýchlejšie.

Maďarské politické strany  
o stretnutí Fico-Gyurcsány
FIDESZ:
Fidesz pokladá za poľutovaniahodné, že predseda vlády Ferenc 
Gyurcsány nebol schopný dosiahnuť na sobotňajšom rokovaní s 
predsedom slovenskej vlády, aby sa pre Maďarsko mimoriadne 
dôležité otázky, ako sú udalosti v Dunajskej Strede a záležitosť 
Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny dostali do spo-
ločného záverečného vyhlásenia. Povedal to hovorca najväčšej 
opozičnej strany Péter Szíjjártó. Podľa neho táto maďarská vlá-
da nie je schopná ubrániť Maďarov, ktorých „možno beztrest-
ne zmlátiť za hranicami Maďarska“. Szíjjártó naznačil, že Fidesz 
bude znovu iniciovať, aby parlament prijal politické vyhlásenie o 
týchto pre Maďarsko dôležitých otázkach.(...) 

Zväz slobodných demokratov (SZDSZ): 
Od sobotňajšieho stretnutia Ferenca Gyurcsánya a Róberta Fica 
sa nemohol očakávať naozajstný prielom, ale práve preto mož-
no ich rokovanie hodnotiť ako úspešné, lebo sa začal dialóg – 

povedal člen vedenia strany Mátyás Eörsi. Spoločné vyhlásenie 
premiérov označil za dôležité, ale dodal, že z maďarského hľa-
diska nie je po všetkých stránkach uspokojivé a v Maďarsku prá-
ve preto treba získať podporu slovenských demokratov, veď to, 
čo sa stalo v Dunajskej Strede, vyšetrí Slovensko.(...) Povedal, 
že vyšetrenie tohto prípadu a uverejnenie výsledkov vyšetrovania 
je meradlom demokracie.(...) 

Maďarské demokratické fórum (MDF):
MDF je povzbudené a zároveň aj opatrné, povedal hovorca stra-
ny Szabolcs Kerék-Bárczy. Povzbudenie vidí v tom, že sa usku-
točnilo stretnutie, ktoré by malo byť vo vzťahoch susedných kra-
jín samozrejmé a že prijali spoločné vyhlásenie, ktoré hovorí o 
odsúdení extrémov.
Opatrnosť vyvoláva podľa hovorcu MDF to, že sa zo slovenskej 
strany vo vyjadreniach predsedu vlády nezjavili „prvky sebakri-
tiky“ a že v slovenskej vláde je prítomná krajne nacionalistická, 
protimaďarská strana, ktorá „vytvára atmosféru“. (...) 

Maďarská socialistická strana (MSZP):
MSZP víta vyhlásenie predsedov vlády Maďarska a Slovenska, 
lebo obsahuje konkrétne kroky v záujme zmiernenia konfliktov, 
ale naďalej nalieha na vyšetrenie toho, čo sa stalo na futbalovom 
stretnutí v Dunajskej Strede. Povedal to socialistický podpredse-
da zahraničného výboru parlamentu József Kozma. (...)

Népszabadság, 15. novembra 08

Gyurcsány: Môžeme stratiť aj 70 tisíc 
pracovných miest
Na základe toho, že teraz prepúšťajú zamestnávatelia týždenne 
1000-1500 ľudí, predseda vlády Ferenc Gyurcsány vo vyjadre-
ní pre hospodársky denník Napi Gazadság povedal, že podľa vý-
počtov vlády v Maďarsku je v nasledujúcich mesiacoch ohroze-
ných 70 tisíc pracovných miest. 
Premiér hovoril aj o tom, že v roku 2009 Maďarsko splní pod-
mienky tzv. predsiene eura, čiže ERM-2, ale na vstup do nej tre-
ba aj súhlas Európskej centrálnej banky. Gyurcsány to formu-
loval takto: „Do ERM-2 vstúpime potom tak, že v určitý deň po 
zatvorení trhu to oznámime, dovtedy však všetci budú popierať 
takéto plány.“ 
Predseda vlády vo štvrtok (13. novembra) bez spomenutia kon-
krétnosti sľúbil novú vlnu reforiem. Za vniknutú krízu znovu obvi-
ňoval hospodársku politiku „občianskej“ (pravicovej) vlády (v ob-
dobí 1998-2002), hoci priznal, že medzi rokmi 2002 a 2006 aj 
ľavica robila chyby, keď bez reálneho pokrytia rozdávala ľuďom.

HírtV, napi Gazdaság, 14. novembra 08

Národná stráž sa odvolala
Dvadsaťosem členov Národnej stráže v Nyíregyháze podalo od-
volanie, vraj neporušili svojím vystúpením minulý týždeň v Krá-
ľovskom Chlmci zákony Slovenskej republiky. Polícia začala pro-
ti ním konanie pre propagovanie fašizmu a nosenie fašistických 
symbolov. Podľa orgánov sa previnili tým, že nosili Szálasiovské 
uniformy a v ich autách našli také symboly, ktoré vyčerpávajú 
trestný čin vlastníctva a rozšírenia fašistických symbolov. 
Právnik Csaba Gyüre, ktorý je sám členom stráže vyhlásil, že 

argumentáciu slovenskej polície považuje za úplne nepodlože-
nú, lebo podľa slovenských zákonov nie je zakázaným symbo-
lom písmeno H s rúnovým písmom na rukáve alebo rovnošata, 
podobajúca sa na vojenskú.
Podľa právnika občianskej organizácie Občan a demokracia 
(Polgár és Demokrácia) Petra Wiflinga pri trestnom konaní pro-
ti členom skupiny musia potvrdiť oprávnenosť konania odbor-
níci, ktorí musia dokázať, či nosenie symbolov a rovnošaty boli 
porušením zákona. Príslušný paragraf trestného poriadku totiž 
skoncipovali všeobecne a neobsahuje žiadne príklady na to, aké 
symboly a vlajky sú protizákonné a ktoré nie. „Preto, ak vznikne 
podozrenie v súvislosti s porušením zákona, tak začnú konanie a 
súd rozhodne na základe odborného posudku, či ide o nacistic-
ké alebo fašistické symboly,“ vysvetľoval nášmu denníku P. Wif-
ling. Ako príklad uviedol uniformy členov Slovenskej pospolitos-
ti, proti ktorým bolo začaté podobné konanie a ukázalo sa, že 
ich uniformy sa podobajú na uniformy Hlinkovej gardy. „Preto je 
potrebné podľa paragrafu preskúmať  každú udalosť osobitne a 
osobitne začať konanie,“ dodal P. Wifling.

Preklad z denníka Új Szó (13. novembra 2008, s.2) 

Miklós Duray na zasadnutí zahraničného 
výboru maďarského parlamentu 
Namiesto predsedu strany Pála Csákyho sa včera zúčastnil na 
zasadnutí zahraničného výboru maďarského parlamentu pod-
predseda Strany maďarskej koalície Miklós Duray. Podľa pod-
predsedu Józsefa Berényiho Duray nemal splnomocnenie hovo-
riť v mene SMK. „Nesplnomocnilo ho predsedníctvo SMK. Som 
zvedavý, aké vysvetlenie podá, ak sa ho opýtame, čo vlastne hľa-
dal v maďarskom parlamente,“ povedal Berényi pre parameter.
sk. Pre náš denník Duray tvrdil, že na zasadnutí zastupoval Pála 
Csákyho, ktorý sa na ňom nemohol zúčastniť. „Zahraničný výbor 
pozval predsedu strany, ktorý nemohol ísť, preto som išiel ja,“ 
hovorí Duray. Zahraničný výbor včera rokoval s predsedom vlá-
dy Ferencom Gyurcsányom o tom, aké stanovisko má zaujať ma-
ďarská strana na sobotňajšom stretnutí predsedov oboch vlád. 
SMK však považovala účasť Pála Csákyho na zasadnutí za zby-
točnú. „Všetko sme si povedali, čo sme považovali za potrebné 
na pondelňajšom dohadovacom stretnutí v Budapešti, na ktorom 
sme sa s predsedom vlády Ferencom Gyurcsányom dohodli, že 
sa v sobotu stretne s Ficom,“ vyhlásil pre parameter.sk predse-
da parlamentnej frakcie strany Gyula Bárdos. 
Podľa bývalého predsedu strany Bélu Bugára účasť Duraya bola 
takticky chybná a poškodzujúca hodnotenie SMK na Slovensku 
a aj z hľadiska sobotňajšieho stretnutia.  „Slovenskí politici budú 
považovať účasť poslanca slovenského parlamentu Duraya na 
zasadnutí parlamentného výboru maďarského parlamentu, ktorý 
pripravuje rokovanie so slovenskou stranou za provokáciu SMK. 
Je to hlúposť,“ mieni Bugár.   

Preklad z denníka ÚJ Szó (13. novembra 2008, s.1)

Báli sa, že Maďarsko nakazí 
ďalšie krajiny 
Medzinárodný menový fond (MMF) preto pomohol Maďarsku, 
ktoré sa dostalo do finančnej krízy, aby nenakazilo ostatné kra-
jiny regiónu – povedal bývalý podpredseda Maďarskej národnej 
banky György Szapáry v rozhovore pre týždenník Heti Válasz. 
Bývalý expert MMF sa v týchto dňoch vrátil z Islandu, kde na 
podnet tamojšej menovej banky odborníci analyzovali dôsledky 
krízy.
• Súhlasíte s tým, že MMF rámcovým úverom 25 miliárd dolá-
rov (20 miliárd eur) zachránil Gyurcsányovu vládu?
- Sú takí, ktorí to hovoria. Veď keby nebol tento úverový balík, 
bolo by treba urobiť väčšie reštrikcie. Lenže cieľom MMF a Eu-
rópskej únie nie je zachraňovať vlády, ale zmierniť dôsledky kríz 
a zabrániť tomu, aby krajina, ktorá sa dostala do problémov, ako 
teraz naša vlasť, nakazila ostatné krajiny regiónu.
• Ako voľakedajší pracovník a expert MMF ste aj vy pracova-
li na príprave takýchto „záchranných balíkov“. Pripomína vám 
domáca situácia krízu niektorej inej krajiny? 
- V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch počas mexickej krí-
zy, ale aj v druhej polovici deväťdesiatych rokov počas ázijskej 
krízy bolo najdôležitejším hľadiskom medzinárodných finanč-
ných inštitúcií to, aby sa kríza nešírila ďalej.
• Podľa niektorých názorov, našu krajinu teraz kolonizovali....  
- Vôbec nejde o to. MMF vytvorili práve pre to, aby poskytol po-
moc vtedy, keď sa v niektorej krajine prejaví nedostatok, manko 
vo financovaní. Dôsledkom medzinárodnej úverovej krízy je, že 
kapitál odchádza zo zraniteľných krajín, ako je Maďarsko. Vláda 
a účinkujúci na hospodárskej scéne sa ťažko dostanú k zahra-
ničným úverom a tak vzniká medzera vo financovaní, ktorú sa zá-
chranný balík pokúša upchať.

Heti Válazs (politicko-spoločenský týždenník blízky 
Fidesz-u), č. 45, 6. novembra 08

Vybral a preložil (pl)

Kresba: PhDr. Peter Gossányi
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KOŠICE a KAPA-DAB PREŠOV.

Na Martina vyšlo 10. výročie 
založenia Box clubu Slova-
kia. Prezident a zakladateľ 
Martin Straszer zrazu zistil, 
že má aj meniny. Úplne na 
ne zabudol. Pripomenuli mu 
to jeho zverenci. Za desať 
rokov prešlo jeho rukami 
trénera 239 chlapcov a ob-
zvlášť je hrdý aj na tri diev-
čatá. A do boxerského klubu 
sa všetci radi vracajú. Ich naj-
úspešnejší odchovanec Rado-
slav Šimon to povedal za všet-
kých: „Ďakujeme, že ste boli 
nielen naším trénerom, ale 
aj náhradným – druhým ot-
com.“
Prišiel aj ďalší legendárny bo-
xer Peter Korec. Pomáha Mar-
tinovi Straszerovi, aj keď oba-
ja sú už v boxerskej penzii. 
Peter Korec bol bývalý repre-
zentant Československa. Po-
razil svojho času štyroch maj-
strov Československa. A to v 
čase, keď im tento titul čerstvo 
patril. Rovnako zdolal vtedajšiu 
svetovú špičku. Porazil troch 
majstrov Maďarska, majstra 
Bulharska a majstra Rakúska. 
Najviac si asi cení zápas v roku 
1974 na bratislavských Pa-
sienkoch. Vtedy Korec pora-
zil majstra Maďarska, ktorému 

sekundoval populárny Lász-
ló Papp – úspešný aj na olym-
pijských hrách. O menách po-
razených súperov Peter Korec 
nechce hovoriť: „Odborníci 
to vedia a chváliť sa po toľ-
kých rokoch menovite, sa mi 
nezdá vhodné, veď tí pästiari 
patrili k svetovej špičke, a že 
som ich vtedy porazil, je pre 
mňa síce príjemné, ale im to 
rovnako príjemné nemusí byť 
ani dnes, keď rovnako ako ja 
už spomínajú na úspechy.“
„Mládež som začal trénovať 
vďaka Štefanovi Matejčíkovi. 
Splácam mu tak po rokoch 
dlh za to, čo všetko pre mňa 
kedysi urobil,“ vysvetlil Martin 
Straszer. Spolu s Petrom Kor-
com už chystajú 5. ročník bo-
xerského Memoriálu Štefana 
Matejčíka. Zúčastňujú sa ho 
pravidelne aj borci zo zahra-
ničia. Štefan Matejčík kedy-
si priviedol ako tréner Martina 
Straszera k titulu juniorské-
ho majstra Československa 
(1973) a majstra Slovenska 
(1979). Takto trénerska štafe-
ta úspešne pokračuje.
Za desať rokov má Box club 
Slovakia za sebou slušné vý-
sledky. Spomínaný Radoslav 
Šimon bol šiesty na Majstrov-

stvách sveta (2001) a o niekoľ-
ko dní bude obhajovať už svoj 
siedmy titul majstra Slovenska. 
Tých šesť predchádzajúcich 
získal vo všetkých vekových 
kategóriach, medzi juniormi, 
kadetmi, žiakmi a aktuálne už 
aj mužmi. A podobných borcov 
má Martin Straszer na svojom 
konte viac. „Je to duša celého 
klubu,“ hovorí o ňom iný člen 
vedenia klubu Milan Marko.
otec – zakladateľ a tréner 
Martin Straszer je však rov-
nako hrdý na úspechy všet-
kých svojich zverencov. ďa-
koval Marekovi Rigovi, ktorý 

vybojoval 76 stretnutí, či Ma-
ximiliánovi Mezeiovi.
Spolu s Radoslavom Šimo-
nom reprezentovali Sloven-
sko na majstrovstvách sveta 
aj Európy. Marek Rigo zasa 
opakovane vyhral olympij-
ské nádeje a bol sedemkrát 
majster vo svojich vekových 
kategóriach. Tréner je tvrdý 
chlap. Hovorí skromne, že 
dáva len to, čo sám kedysi 
v mladosti dostal od svojho 
trénera. že chce, aby aj iní 
chlapci radšej chodili do te-
locvične, než do krčmy.

STANISLAV HÁBER

BOxERSkÁ tRÉNERSkA ŠtAfEtA

Peter Korec (zľava) s kamarátom boxérom Martinom 
Straszerom. Snímka: autor

Zomlelo sa to všetko príliš rýchlo. Náš 
futbalový rozhodca číslo 1, patriaci me-
dzi najlepších na kontinente, Ľuboš Mi-
cheľ, okrem toho podnikateľ a posla-
nec NR SR, urobil doma i vo svete riadny 
rozruch. Vystúpil zo svojho klubu rodnej 
strany SDKÚ a zaradil sa medzi nezávis-
lých či „nezaradených“. Hoci povedal, že 
bude naďalej opozičným politikom. Verej-
nosť, i mnohí okolo neho, sa tomu čudovali. 
Takmer na vrchole svojej slávy, ešte so sľub-
nou perspektívou rozhodcu. Prekvapenie o 
to väčšie, že ohrdol nielen svoju stranu, ale 
aj píšťalku zavesil na klinec. Samozrejme, že 
to bolo podozrivé. Boli totiž aj chýry, že 
by sa mohol stať popredným funkcioná-
rom nášho futbalového zväzu, dokonca 
v príhodnej chvíli aj jeho predsedom, no 
všetko sa to rúcalo. Pán poslanec ozná-
mil, že odchádza k odbornému lekárovi 
na Ukrajinu, rovno do Donecka, lebo ho 
hnevá achilovka, boli a štípe, musí sa dať  
operovať, lebo nemôže behať a dokonca 
zrejme ani chodiť do parlamentu, lebo 
tam ho dlhý čas tiež nikto nevidel. 
Po niekoľkých dňoch boli z toho obe achilov-
ky a náš hrdina vyšiel s farbou von. V Donec-
ku si hľadal nový džob a aj ho našiel. Prišla 
správa, že si padol do oka s najbohatším mu-
žom Ukrajiny, miliardárom Rinatom Achmeto-

vom (42), ktorý je iba tak mimochodom už 
niekoľko rokov aj predsedom futbalového 
baníckeho klubu Šachtar Doneck. Chce ho 
dostať na výslnie Európy a Micheľa by k tomu 
ako odborníka futbalu a svetobežníka potre-
boval. Nič nestálo v ceste a na papieri sa ob-
javili podpisy. 
Micheľ bude na tri roky (zatiaľ) medzi-
národným tajomníkom, skautom, mana-
žérom či čím. Kým sa nevyrieši problém 
s poslaneckou stoličkou, lebo tá je via-
zaná povinnosťou, nebyť v žiadnych väč-
ších funkciách nejakých podnikov, nebo-
daj v dozorných radách. To treba nejako 
obísť, ale ťažké to nebude. Veď jeho no-
vému šéfovi patrí väčšina donbaských 
baní a oceliarní. okrem toho podniká v 
oblasti bankovníctva ba aj predaja po-
čítačov. Zrejme je na takého maličkos-
ti dosť silný. Bývalý Micheľov šéf Mikuláš 
Dzurinda z SDKÚ mu dal síce recept, ako 
to vyriešiť, ale ktovie, či to bude nezávis-
lý akceptovať. Odkázal mu: „Ak si zachoval 
zvyšky cti, mal by poslanecký mandát vrátiť. 
To by bolo najčestnejšie riešenie, ak sa po-
mýlil a politika ho zaťažuje.“ Mandáty sa však 
nevracajú ľahko a hovoriť o cti z úst Dzurin-
du je tiež na úsmev. V prvom rade mal roz-
mýšľať vtedy, keď si bral Micheľa ako volav-
ku do strany na zháňanie hlasov, lebo bolo 

jasné, ako môže v budúcnosti poslancovať. 
Všetkému vysvetľovaniu v médiach i vyhláse-
niam Micheľa, ako chce odísť zo zdravotných 
problémov na vrchole rozhodcovskej slávy, 
málokto uveril. 
Skôr je pravdepodobné, že všetko to zase 
spôsobili tie čertovské peniaze. Micheľo-
vi je zrejme málo vyše stotisícový poslanec-
ký plat, aj keď za ničnerobenie, jeho podni-
ky môžu na Slovensku fungovať aj bez neho, 
rozhodcovské honoráre síce tiež prinies-
li niekoľko miliónikov, no čo už s tým, keď 
sa dá zarábať ešte viac. Veď čo by mohol 
dostať doma ako predseda SFZ? Vlastne 
nič, tá funkcia je dobrovoľná. Pán predse-
da Šachtaru Doneck totiž podľa značne 
dôveryhodných správ ponúkol nášmu od-
borníkovi zárobok päť miliónov korún roč-
ne. To teda bude zrejme hlavná príčina 
bolesti achiloviek, nechodenia do parla-
mentu i zavesenia píšťalky na klinec. Tak 
aspoň tipujú Micheľovi fanúšikovia. Ne-
závidíme, má na to všetko právo, iba ten 
spôsob je akýsi nečestný, čudný, nepria-
močiary a predčasný. čo si o tom majú 
myslieť športovci a voliči, ktorých ešte 
mohol reprezentovať a pre nich do konca 
volebného obdobia pracovať? Lenže, pro-
ti sile peňazí sú ostatné tromfy veľmi sla-
bé, to ukazuje aj tento prípad.  (zr) 

Minister pôdohospodárstva SR 
Stanislav Becík (na snímke) 
ukončil jazdeckú sezónu v Ná-
rodnom žrebčíne v Topoľčian-
kach, kde predstavil novinárom 
okrem päť chovov plemenných 
koní aj koňa lipicana, ktorého 
dostala do daru anglická kráľov-
ná Alžbeta. Tá Becíkovi povedala, 
že dobre fungujúce poľnohospo-
dárstvo môže byť účinným liekom 
na súčasnú svetovú finančnú krízu. 
Podľa ministra tak anglická kráľov-
ná dala pri návšteve Slovenska jas-
nú odpoveď všetkým slovenským 
„mudrlantom“, ktorí naše poľnohos-
podárstvo zatracujú. Národný žreb-

čín je jediným žrebčínom na svete, 
kde chovajú päť plemien súčasne. 
Jeho riaditeľ Michal Horný pripome-
nul, že v žrebčíne je aj sídlo Medzi-
národného zväzu chovateľov hucul-
ských koní. Becík v Topoľčiankach 
oznámil zámer ministerstva pôdo-
hospodárstva masívne podporovať 
rozvoj chovu koní na Slovensku. Mi-
lióny dávame na liečbu rôznych zá-
vislostí. Chov koní mladých ľudí vo 
voľnom čase určite zaujme, čo by 
bola účinná prevencia pred dro-
gami. Podľa Becíka rozvoju chovu 
koní nič nebráni a to v každej dedi-
ne, kde si nájdu títo štvornohí priate-
lia ľudí svoje miesto. Súčasný chov 

9-tisíc koní je na Slovensko veľmi 
nízky, keďže v ČR je ich až 25-tisíc 
a v okolitých štátoch chovajú do mi-
lióna kusov. Pritom kone chované 
na Slovensku žnú v posledných pia-
tich rokoch výrazné úspechy ako u 
chovateľov, tak na športových kol-
bištiach. Zo stajní žrebčína pochá-
dzajú kone, na ktorých jazdia aj za-
hraniční majstri. Novinárov zaujala 
klasická jazdecká škola lipicanov, 
ktorá vznikla v Topoľčiankach v roku 
2005, ale už za krátky čas stihla vy-
stúpenia po celej Európe a je zapí-
saná aj v svetovej knihe rekordov.

STANISLAV HÁBER
Snímka: autor

ÚSPEchy JAZDEckEJ ŠkOLy

oKoLo oDcHoDU FUTBALoVéHo RoZHoDcU ĽUBoŠA MIcHEĽA JE DoSť NEJASNoSTÍ

Pán poslanec nám odišiel
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Armstrong sa bojí
Azda najlepší cyklista všetkých 
čias, Američan Lance Arms-
trong (37), sedemnásobný víťaz 
Tour de France, má strach. Roz-
hodol sa po ohlásenom ukonče-
ní kariéry vrátiť na cesty. Nič mu 
nedokázali, ale aj tak ho viace-
rí odborníci i fanúšikovia podoz-
rievajú z používania zakázaných 
prostriedkov. Podľa mnohých 
zneuctil tak Francúzsko i cyklis-
tiku a nie je žiadúci na francúz-
skych cestách. Obáva sa preto 
o svoju bezpečnosť a má neisto-
ty aj na tisícoch kilometrov pre-
plietať sa medzi divákmi, s kto-
rými má na mnohých miestach 
priamy kontakt. Hrozí mu teda aj 
fyzické napadnutie a preto musí 
prehodnotiť svoj zámer nastúpiť 
4. júna 2009 na štart.

Holyfield sa chvastá
Je známe, že najmä boxeri naj-
ťažších hmotností sú chválenká-
ri. Mnohí si myslia, že oni sú Ca-
siusovia Clayovia. Naposledy sa 
takto prejavil štvornásobný maj-
ster sveta, už 45-ročný Evander 
Holyfield. Nedávno sa ho pýtali, 
aký má názor na súčasného maj-
stra sveta WBC, Ukrajinca Vitali-
ja Klička (37). Holyfield povedal, 
že o desať rokoch si na neho 
nikto ani nespomenie. Neboxuje 
vraj s boxermi veľkých mien a vý-
konnosti. Nuž by sa chcel s Klič-
kom stretnúť a zabezpečiť mu 
nesmrteľnosť. Je otázkou, či ide 
len o chvastúnstvo, alebo o vidi-
nu pekného zárobku.

Dvestometrový ovál
Cyklisti sa už tešia, že budú mať 
novú cyklistickú dráhu. V La-
mači Na barine. Mala by stáť 
300 miliónov korún, vybudova-
ná za 4 - 5 mesiacov, použiteľ-
ná už koncom budúceho roka. 
Objavil sa však jeden háčik, ak 
nie hák. Plánovaná dráha 250 
m, aké majú aj inde a na nich 
sa konajú najvýznamnejšie pre-
teky, bude mať iba 200 metrov 
a budeme sa na nej hrať sami. 
Okolité pozemky sú totiž nevy-
rovnané a do vyjednaných by sa 
väčší štadión nevmestil. Teda 
ďalší náš čudný ústupok s po-
dozrením, či sa dá vôbec ovál 
za 300-miliónov postaviť a či to 
bude do konca budúceho roka. 
Máme však svoje skúsenosti. 

Aj formula už šetrí
Motoristická Formula 1 je bo-
hatý podnik, no aj ona by chce-
la šetriť. Na zasadnutí federá-
cie FIA sa prítomní dohodli, že  
motory budú musieť vydržať tro-
je pretekov a nie dvoje ako do-
teraz. Bude to riadna úspora, 
ale aby dosiahla až 50-percent-
né zníženie nákladov družstiev, 
to teda nie. Bude treba šetriť aj 
inde. FIA má aj iné starosti. Na-
príklad s rozhodcami, čiže špor-
tovými komisármi. Budú musieť 
po niekoľkých kiksoch v tomto 
ročníku chodiť na školenia a ve-
denie sa pokúsi dostať do ich 
radov aj bývalých, iste skúse-
nejších pretekárov. V kalendá-
ri 2009 je 17 pretekov a prvé 
budú 29. marca v Austrálii, po-
sledné 1. novembra v SAE. V 
Amerike a Kanade sa jazdiť ne-
bude.

Stranu pripravil IGoR MRÁZ

o Z v e n y

Marek Hamšík bol najlepším hráčom zápasu Slovensko 
- lichtenštajnsko. dal dva góly a aj okrem toho mal veľa 
šancí. Tu strieľa cez oehriho prvý gól.Viacerí z účastníkov to pove-

dali naplno. Napr. M. Kukum-
berg, ktorý je teraz šéfom stre-
diska reprezentácie MV SR 
povedal, že náš šport padá 
stále strmhlav dole a to najmä 
pre nedostatok nešťastných 
peňazí. J. Liba generálny sek-
retár SOV požadoval profesi-
onálne a vrcholové zabezpe-
čenie reprezentantov. Viacerí 
žiadali vrátiť športu peniaze 
z lotérií. Tréner futbalových 
reprezentantov SR V. weiss 
povedal otvorene, že je čas 
na zmenu čo sa týka ľudí i 
myslenia. K. Haťapka opäť 
bojoval za zriadenie Minister-
stva školstva SR s osobitnou fi-
nančnou kapitolou atď.
V Slovenskom rozhľade sme 
už niekoľkokrát konštatovali, 
že odborníci už vedia, čo by 
sa pre väčšie úspechy náš-
ho športu malo urobiť. Iba nie 
je stále známe, kto a ako má 
dobré myšlienky a návrhy pre-
niesť do praxe. Tento stav trvá 
už najmenej desať rokov a ne-
môžeme sa v tomto smere po-

hnúť z miesta. Azda je tu teraz 
ten pravý čas pozrieť sa pravde 
do očí. Od reprezentácie až po 
mládež, ktorú zodpovední úpl-
ne zanedbali. Teraz by mali na 
viacerých gymnáziách vznik-
núť centrá olympijskej prípravy 
mladých a tak vychovávať bu-
dúcich reprezentantov.
Závery z konferencie sú po-
vzbudzujúce. Prikazujú utvo-
riť jednotný systém riadenia 
a prípravy juniorských i se-
niorských reprezentantov. 
Majú opäť vzniknúť olym-
pijské toptímy, ktoré boh-
vie prečo (hoci mali dobré 
výsledky) zanikli. Rada vlá-
dy SR dá návrh, ako zabez-
pečiť koordináciu prípravy 
všetkých vybraných. Rezort-
né strediská armády i vnút-
ra, odkiaľ je veľa úspešných 
reprezentantov, budú mať 
väčší význam i právomoc. 
Systém financovania špor-
tu sa opäť zmení a malo by 
to byť k lepšiemu. Vznikne 
nový projekt budovania a 
modernizácie športovej in-

fraštruktúry, aby sa mohli 
reprezentanti čo najmoder-
nejšie a najúčinnejšie pri-
pravovať. Na programe dňa 
je opäť diferenciácia špor-
tov. Podľa rozdelenia budú 
dostávať aj možnosti a fi-
nancie. Využiť by sa mali aj 
štrukturálne fondy Európ-
skej únie, okrem iného aj 
na vzdelávanie odborníkov, 
najmä trénerov. Do popre-
dia sa má dostať aj zdravot-
né zabezpečenie športov-
cov i metodika športu. Ešte 
v tomto roku vznikne v diel-
ni vlády koncepčný mate-
riál športu. Ten by mal uro-
biť na osem rokov športový 
plán systému riadenia, or-
ganizácie, financovania i 
celkového zabezpečenia 
športu.
Všetko by sa teda malo vyví-
jať k lepšiemu. Aj keď všetko z 
dobrých úmyslov bude potreb-
né preniesť do športu. Nájsť 
na to vhodných ľudí-odborní-
kov a azda aj strešnú organizá-
ciu športu, ktorá stále chýba. 
A práve tá by mala minis-
terstvu i olympijskému vý-
boru v predsavzatiach naj-
viac pomáhať. Verme, že sa 
to podarí. Po dvoch rokoch 
by sa mala konať ďalšia po-
dobná konferencia, ktorá by 
si posvietila na problémy v 
masovom športe v školách, 
dedinách i mestách a azda 
aj na pracoviskách. Tiež je 
to dobrá myšlienka. 

V Starom Smokovci bola národná konferencia odborníkov

ŠPORt hľADÁ POMOc
Za účasti prezidenta republiky SR Ivana Gašparoviča i mi-
nistra školstva Jána Mikolaja bola v Tatrách Národná kon-
ferencia o športe. Pripravilo ju Ministerstvo školstva SR v 
spolupráci so SoV. Takmer 250 delegátov-odborníkov si 
malo vydiskutovať odpovede na otázku, ako ďalej v sloven-
skom vrcholovom športe. ohlasy na závery vravia, že sa to 
podarilo. My len pripomíname, že sme už o nedostatkoch v 
našom športe písali niekoľkokrát, dve podobné konferen-
cie sa v minulosti konali, no v praxi sa ich plány na skvalit-
není nášho športu neprejavili. Azda sa to do tretice podarí, 
pretože aj naša vláda s olympijským výborom pochopili, že 
je najvyšší čas slovenský šport zachraňovať.

Z ďalekého severu vo fín-
skom meste Levi sa naša 
najlepšia slalomárka Vero-
nika Zuzulová (24) sťahova-
la až do amerického colorá-
da, do strediska vo Frisku. 
Po prvom slalome sezóny, 
pred ktorým mala ťažký pád, 
no nie také zranenia, ktoré 
by jej zabránili pokračovať 
v štartoch Svetového po-
hára. Poudierané telo chce 
presvedčiť, že to nebolo nič 
vážne a z cieľa nepoľavuje. 
čaká na prvé víťazstvo vo 
svojej najsilnejšej disciplíne, 
v špeciálnom slalome.   
Zdá sa to byť takmer neuveri-

teľné. Padla zhruba dve hodi-
ny pred prvým štartom sezó-
ny, keď si ešte chcela prejsť 
trať. Diváci nechceli veriť, keď 
sa objavila na štarte. V prvom 
kole bola deviata, v druhom 
poskočila na piatu priečku! Po-
važovali ju za morálnu víťazku. 
Dokázala nielen prekonať bo-
lesti, ale aj to, že je skutočne 
výbornou slalomárkou. Bol to v 
tomto roku jej šiesty ostrý štart 
a ani raz neskončila horšie 
ako na piatom mieste, ba tri-
krát skončila druhá. Lyžiarska 
obec celého sveta jej drží pal-
ce. Mnohí ju považujú za uni-
kát. Veď si len predstavte, že 

dievča zo stredu Európy, do-
konca z Bratislavy, kde je sneh 
pomaly vzácnosťou, je schop-
ná súťažiť zo všetkými devami 
z veľhôr sveta, so skutočnými 
horalkami, ktoré niesú schop-
né bez lyží ísť ani na nákup. 
A toto naše dievča, aj keď 
musí vyhľadávať zabielené 
kopce po celom svete, je 
také dobré, ojedinelé, lyžiar-
sky tvrdohlavé. Bodaj by sa 
jej už konečne podarilo vy-
hrať preteky Svetového po-
hára. Bola k tomu niekoľko-
krát tak blízko. Veríme, že 
od takejto veľkej radosti nie 
je Veronika ďaleko.

Unikát: po tvrdom páde piata v náročnom slalome

Zuzulová je ako zo žuly

Basketbalisti chcú kvalitu
Zdá sa, že úroveň basketbalovej extraligy mužov sa zvýšila. Zod-
povedným sa však zdalo a zdá, že málo príležitostí dostávajú mladí 
hráči, domáce talenty. A preto sa od začiatku tohto ročníka zrodilo 
pravidlo, že v ligových zápasoch môžu byť naraz na palubovke naj-
viac dvaja cudzinci, aby bolo isté miesto aj pre domácich. Niekto-
ré kluby to obchádzajú tým spôsobom, že majú v kádri aj viac legi-
onárov, ibaže na palubovku posielajú vždy len dvoch. A pre nádeje 
je aj tak málo miesta. K problému sa vyjadrujú tréneri, funkcioná-
ri i samotní priaznivci. Niektorí tento limit považujú za dobrý a pros-
pešný, iní majú výhrady. Najmä tú najvážnejšiu, že basketbal má 
talentov málo, a slabú konkurenciu. Preto nariadenie nemôže po-
sunúť kvalitu nášho basketbalu vyššie. Aj preto, že niektorí hráči, 
ktorí predsa nastupujú, by ešte mali hrať za mládežnícke družstvá. 
Chýba teda väčšia konkurencia nastupujúcej generácie a to je už 
problém aj viacerých športov. Niektorí považujú za chybu aj sku-
točnosť, že sa liga rozšírila na dvanásť družstiev a Slovensko ju ne-
dokáže kvalitne zaplniť. Oponenti tvrdia, že svet sa v rôznych dru-
hoch športu, aj v basketbale, otvára svetu a Slovensko robí opak. 
Áno, aj u nás sú cudzinci, no otázkou ostáva, akú majú všetci kva-
litu. Móda priťahovať zahraničných trénerov nemusí byť tiež zlá av-
šak treba sa zamyslieť, akí kvalitní sú to tréneri. Nepanuje jedno-
ta ani v tom, či slovenská liga aspoň trochu napreduje alebo nie. 
Azda by sa zišlo, keby sa pripravilo nejaké širšie fórum a rozobralo 
tieto otázky. Po zhrnutí záverov by sa mohlo vykročiť na novú ces-
tu. Zrejme sa však žiaden šport nevyhne otázke rozširovania zá-
kladne a výchove mládeže, spolu so zlepšovaním všestranných 
podmienok. Nech sa s návrhmi odborníci potrápia.

Slovensko - Lichetenštajnsko 4:0 (0:0) vo futbale

Víťazstvo až na konci
V Žiline zohrali naši futbaloví reprezentanti záverečný medzištát-
ny zápas roka. Nad mužstvom z 30-tisícového štátu, ktorý nemá 
ani vlastnú ligu a tréner skladá mužstvo aj z treťo a štvrtoligo-
vých hráčov hrajúcich vo Švajčiarsku, vyhrali 4:0 (1:0). Bola to 
povinnosť a tú hráči splnili, aj keď do 72. minúty bolo iba 1:0 a 
nebolo čomu tlieskať. Až potom sa ľady prelomili, keď už súpe-
rom ubudlo veľa síl a naši svoju jasnú prevahu pretavili aj do gó-
lov. Zápas teda vzhľadom na výsledok nič nepokazil, ale hŕstke 
divákov (2010) ani trénerovi nemohol nič ukázať. Naši síce hrali 
v oklieštenej zostave, ale na kvalifikačný výkon proti Poľsku ne-
nadviazali. 
Viac než hodinu chýbal pohyb, rýchlosť, presnosť, no najmä pre-
mieňanie šancí, ktorých mal iba Hamšík päť. Už uprostred ihris-
ka bolo veľa stratených lôpt a hra sa podobala domácej lige, ba 
aj tam už býva často kvalitnejšia. Uragán zo strany našich nepri-
šiel po celý zápas. Súper mal síce len jednu možnosť dať gól, 
naše štyri boli pekné (i Borbélyho brvno), no mohlo ich byť aj 
viac. Aj tréner V. Weiss čakal lepšiu hru, viac presnosti i pohybu 
aj istoty, najmä v obrane, no 4:0 stačilo na spokojnosť. Vyzdvi-
hol výkon debutanta Kucku, hru najlepšieho Hamšíka i prekona-
nie dlhej streleckej prestávky Vitteka. 
Zahrali si: Mucha - Pekarík (46. Hološko), Čišovský, Zabavník, 
Čech - Kozák, Borbély, Hamšík (74. Doležaj) - Obžera (53. Kuc-
ka), Jakubko (67. Vittek), Švento (46. Jež). Góly dali: 43. a 72. 
Hamšík, 75. Vittek, 90. Jež. Rozhodoval Orechov z Ukrajiny.

Mnohí sa domnievali, že celo-
svetová ekonomická kríza sa 
športu veľmi nedotkne. Čo-
raz viac však prenikajú hlasy, 
že keď je celosvetová, tak do 
nej aj celý svet patrí, teda aj 
šport. Veď ide o profesionaliz-
mus a teda najmä o peniaze. 
Ten kŕmia veľké firmy a silné 
kluby majú zase pod krídlami 
slabšie, ktoré patria do výkon-
nostného či dokonca masové-
ho športu. Najprofesionálnejší 
je šport v USA, ale aj odtiaľ sa 
už šíria hlasy, že šport a špor-
tovci v ňom si veru budú musieť 
tiež pritiahnuť opasky. Veď ešte 
pred krízou bolo počuť, že via-

cerí, aj najlepší športovci, do-
stávajú v porovnaní s ostatnými 
profesiami nezaslúžene vysoké 
platy a odmeny. Teraz sa môže 
situácia ešte zhoršiť. Napríklad, 
hokejové mužstvo NHL v New 
Jersey ma na zápasoch až 35 
percent miest voľných. Vypre-
dané sú práve tie najlacnejšie 
pod strechou, za 10 až 25 do-
lárov. Podobne je to v Detro-
ite, kde je srdce automobilové-
ho priemyslu. Predaj áut klesol 
najnižšie za ostatných 10 ro-
kov. Fabrika General Motors 
je na predaj. Klub Red Wings, 
víťaz Stanleyovho pohára, má 
dosť voľných vstupeniek, v 20-

tísícovej hale býva 16-17 000 
ľudí. Kríza môže prísť aj na Slo-
vensko ak budú mať sponzo-
ri menej peňazí. Nebudú môcť 
zásobovať peniazmi najväčšie 
hokejové a futbalové kluby, tie 
budú musieť okresať nadštan-
dardné podmienky, ba znížiť 
aj platy či odmeny. To by moh-
lo mať za následok aj menšiu 
možnosť nákupu zahraničných 
posíl, ba aj menšiu starostlivosť 
o mládež. Nemaľujme však čer-
tov na stenu, môže sa to skon-
čiť aj lepšie, hoci tisícky pracu-
júcich sa už museli rozlúčiť so 
svojimi miestami vo viacerých 
fabrikách.

ZASIAhNE kRíZA AJ ŠPORt?F. Chmelár bude šéfom naďalej
V Bratislave bude 29. novembra 36. valné zhromaždenie Slo-
venského olympijského výboru. Zaujímavé najmä preto, že 
bude volebné a mali by sme spoznať nového prezidenta SOV, 
výkonný výbor i dozornú radu. Podľa všetkého toho veľa nové-
ho nebudeme mať. SOV kráča v ostatných rokoch po pevných 
koľajniciach a tak zrejme nijaké prekvapenia nebudú. Akoby aj, 
keď je po OH v Pekingu a práve tam dosiahlo Slovensko pod 
vlakou SOV najväčší úspech vôbec. Organizáciu vedie už dve 
obdobia, od roku 1999, František Chmelár. Prihlášky a návr-
hy už mali svoju uzávierku, no nijaký protikandidát sa neobjavil. 
Nikto si zrejme netrúfal po úspešnom období konkurovať. 


