
Plynová kríza vyplavila na svet-
lo verejných diskusií staré témy. 
V relácii STV O 5 minút 12 totiž 
zástupca KDH J. Brocka odpo-
rúčal vláde SR, aby sa viac zau-
jímala o východ Slovenska. Vraj 
má tlačiť na to, aby v tejto čas-
ti nášho štátu boli tiež zásobní-
ky plynu ako na západe SR. Prí-
tomný minister hospodárstva Ľ. 
Jahnátek mu vysvetlil, že niečo 
také by bolo možné, ak by SPP 
nebol privatizovaný práve za vlá-
dy KDH. Brocka to zjavne nepo-
chopil. Zrazu začal hovoriť, že 
štát má v SPP predsa väčšinu a 
to 51 percent akcií.
Privatizácia SPP pod taktovkou 
KDH a SDKÚ zapríčinila nenor-
málny stav. Štát má 51 percent 
akcií v SPP, ale väčšinovú ma-
nažérsku kontrolu má minoritný 
vlastník akcií! Túto hlúposť, ak to 
nechceme nazvať priamo pod-

vodom, umožnilo práve KDH. 
Koho teda Brocka kritizuje? O 
čom hovorí? Hádam nechce ni-
komu nahovoriť, že zaspal dobu 
ako Šípková Ruženka?
Tento opozičný „odborník“ však 
ešte pritvrdil. Vyhlásil, že vláda 
SR nezvládla plynovú krízu a vraj 
straší Jaslovskými Bohunicami 
partnerov Slovenska v EÚ. Inak 
pokojný diskutér a odborník z 
Klubu 500 – podnikov zamest-
návajúcich viac ako 500 zamest-
nancov – V. Soták už nevydržal. 
V diskusii jednoznačne Brocko-
vi vytmavil pravdu. Za osem ro-
kov Dzurindovej vlády zamest-
návatelia z ich klubu nesúhlasili 
s energetickou politikou štátu. 
Nesúhlasili s tým, že Dzurindo-
vi odborníci typu Brocku presa-
dzovali odstavenie Jaslovských 

Bohuníc po vstupe Slovenska 
do EÚ. Pritom únia vedela, že 
v prípade Jaslovských Bohuníc 
do ich bezpečnosti slovenská 
vláda ešte V. Mečiara investova-
la cez desať miliárd korún. Všet-
ci jadroví odborníci sveta potvr-
dili ich bezpečnosť.
Lenže dzurindovci podľahli ra-
kúskemu lobizmu. A nemuseli. 
Urobili tak v rozpore so záujma-
mi Slovenska. Čiže v energetike 
politici počas dvoch Dzurindo-
vých vlád zlyhali nielen v plyná-
renskom podniku, ale aj v prípa-
de výroby a dodávok elektrickej 
energie. Niet však zrejme takého 
princa, ktorý by zaspatých politi-
kov opozície, akých predstavuje 
zjavne Brocka, dokázal zobudiť. 
Soták to povedal na rovinu – za 
Dzurindu došlo k rozbitiu ener-
getického systému, ktorý malo 
Slovensko na vysokej úrovni.

Nový rok 2009 sa mohol začať zvyčajnými vinšami a 
predpoveďami trojvolieb na Slovensku (z nich sú však 
jedny eurovoľby), ale ako vždy, média mienia, život 
mení. Prvoradou sa stala energetická situácia a s ňou 
množstvo otázok. Ako vždy, mnoho ľudí sa cíti povola-
ných, aby na túto tému hovorilo, ale len veľmi málo má 
aj skutočne čo povedať. Po vyše dvoch týždňoch vývo-
ja, ktorý sa postupne dramatizoval na všetkých úrov-
niach si však položme jednu otázku – ako to vyzerá v 
deň, keď si kladieme túto otázku: teda na pravosláv-
ny Nový rok, keď predseda vlády a minister hospodár-
stva vyštartovali do Kyjeva a do Moskvy? 
Doteraz si nikto nevšimol, iba politické štáby, to, ako postu-
puje vláda. Tak ako vo futbale či v hokeji, často nielen výsle-
dok, ale najmä spôsob hry je pre diváka dôležitý. Treba po-
vedať, že vláda postupuje dobre: predovšetkým nenechala 
pochybnosti vo verejnosti, že robí všetko pre to, aby krí-
zu vyriešila. V sviatok či v piatok. Vedľajším efektom toh-
to počínania je, že dominuje v mediálnom priestore. A čo 
viac – ukázalo sa, že opozícia nemá efektívnu alternatívu na 
to, aby účinne a vierohodne kritizovala postup vlády či po-
ukázala na jej zásadné slabiny. Postup vlády zároveň ot-
voril problém, ktorý nie je iba slovenský – čo s jadro-
vou energetikou??? Kríza ukázala, že Európska únia 
sa musí zaoberať situáciou malých členských krajín 
(náš HDP je kdesi na úrovni 0,60 HDP ekonomiky ce-
lej únie). Zrazu sa zvrátila situácia – kým doteraz únia ur-
čovala podmienky prístupu a právny rámec „večnej“ zmluvy 
členského štátu, teraz je situácia opačná – čo urobí Bru-
sel pre vytvorenie podmienok, aby ekonomiky malých štá-
tov mohli efektívne čeliť krízam??? Kým doteraz dodržanie 
nášho podpisu pri vstupe do EÚ bolo slovenským záväz-
kom, teraz je to problém Bruselu, aby sa rozhodol ako ko-
nať, keď sa situácia od základu zmení. Nejde tu o slovenskú 
atómku, ide tu o to, čo a ako robiť v rámci únie, ktorej čle-
nom chceme byť bez porušovania jej pravidiel. Čo robiť – 
to je vlastne otázka, ktorú nastolil priebeh slovenskej ener-
getickej krízy.  Pokračovanie na 2. strane
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Kto zobudí šípkových politikov

DUŠAN D. KERNÝ

O krOky ďalej

STANISLAV HÁBER

„Kríza“ po slovensky 

Diskusia o ekonomickej kríze sa na Sloven-
sku nedávno rozdelila do dvoch pólov, od-
rážajúcich viac politický ako vecný prístup 
k problému. Nie je to dobré, pretože kríza 
je reálny fakt, ktorému budeme v nasledu-
júcich rokoch čeliť. Preto je dôležité neza-
hmliť si pohľad na tento fakt tým, že bude-
me cezeň nezodpovedne riešiť niečo úplne 
iné, totiž partikulárne politiky. Boli by sme, 
mimochodom, jedni z mála vo svete. 
Robert Fico skonštatoval, že verí teóriám, ktoré 
zdôrazňujú umelý a úmyselný pôvod krízy. Na-
proti tomu sa zdvihla vlna kritiky zo strany nie-
ktorých bankových a ekonomických analytikov, 
hlavne v pravicovom denníku SME. Niektorí zdô-
razňovali, že kríza je komplexný jav a nie je mož-
né ju vytvoriť „umelo“, že Ficov pohľad je odra-
zom „triedneho“ pohľadu na svet a podobne. No 
a nakoniec, snaha podsunúť názor, že tento po-
hľad je okrajový či dokonca extrémistický. Chy-
bou Ficovho vyjadrenia je, že neuviedol argu-
menty, aké by mal. 

Pokračovanie na 3. strane
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Stalo sa tradíciou, že na začiatku nového 
roka si želáme navzájom šťastie. To má pre 
každého inú príchuť, každý ho vníma po 
svojom. Objektívne je šťastie poslom spo-
kojnosti, dobrej mysle a tolerancie. Popri 
šťastí si prajeme i zdravie – čo je tým naj-
cennejším a najpotrebnejším v ľudskom 
bytí. A obyčajne si želáme úspechy, pracov-
né i osobné. Aby sa nám tieto želania na-
plnili, nesmieme podľahnúť bezmocnosti, 
musíme veriť vo vlastné sily a schopnosti. 
V čase tých najkrajších sviatkov roka, sviatkov, 
kedy každý o niečo viac a intenzívnejšie vníma 
pokoj domova, teplo rodinného kozuba, spolu-
patričnosť, sme si priali lásku. Lásku a úctu člo-

veka k človeku. To všetko Vám v Novom roku 
2009 želám aj ja. 
Rok 2008, ktorý sme prežili v každodenných 
radostiach i starostiach, je minulosťou, zosta-
ne už len v našich spomienkach a v našich či-
noch. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť 
tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti pracov-
nej, rodinnej alebo osobnej. Z môjho pohľadu, 
pre Slovenskú republiku a jej obyvateľov to bol 
rok úspešný. Otvorili sme sa svetu a svet sa ot-
voril nám. Našli sme potrebnú odvahu na zme-
ny, ale aj na korekcie ich dopadov. Som hrdý na 
to, že Slovensko sa stalo plnohodnotným a ak-
ceptovaným členom európskych i svetových zo-
skupení.  Pokračovanie na 2. strane

Novoročný prejav prezidenta SR Ivana Gašparoviča

Slovensko sa neľutuje a nepodriaďuje

V našej rodine máme zvyk písomne za-
znamenávať novoročné želania a pred-
savzatia. Sotva v bohatej domácej kniž-
nici nájdeme niečo zábavnejšie na 
čítanie ako práve prehliadku opakujú-
cich sa nenaplnených túžob a nesplne-
ných odhodlaní. Napriek tomu mi do-
voľte sebe opäť zaželať, aby som sa už 
konečne prestal angažovať v prospech 
Slovenska, ktoré si (navzdory úsiliu nie-
koľkých vynikajúcich osobností) zaslú-
ži svoj neutešený osud vzhľadom na 
tradičné necnosti – predovšetkým ne-
poučiteľnosť z akéhokoľvek krízového 
vývoja, vrátane súčasnej globálnej hos-
podárskej krízy. Svojim blízkym želám, aby 
som im definitívne nekomplikoval život pub-
likovaním mojich názorov, ktoré očividne nie 
sú v móde. 

Pokračovanie na 5. strane
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Nástup nového roka sa spája s 
hodnotením toho predošlého. 
Z hľadiska politiky nebol jed-
noduchý. Je to pochopiteľné. 
Veď pri rozhodovaní nesmie-
me zabúdať na dôsledky ani 
na zodpovednosť. 
Presadzovanie vládneho prog-
ramu, obhajovanie národných 
aj štátnych záujmov a vytvára-
nie platformy na otvorenú spo-
ločenskú diskusiu si žiada-
lo veľmi veľa úsilia i ústupkov. 
Každému z nás určite ostanú v 
pamäti minimálne tri udalosti, 
ktoré presiahli náš geografic-
ký rámec. Urovnávanie napä-
tia s Maďarskom, hospodárska 
kríza a zavedenie eura. Prvá z 
uvedených udalostí nebola ani 
tak o ľudskej nenávisti či poli-
ticky neprijateľných názoroch. 
Mala iného autora – fašistické 
organizácie, ktoré prezentova-
li zvrátené myšlienky a nená-
visť. Druhou udalosťou je celo-
svetová hospodárska kríza. Tá 
postupne podkopáva mana-
žérske vzorce a podnikateľské 
stratégie. Preukázateľne od-
kryla zlyhanie liberálnej teórie 
o neviditeľnej ruke trhu, ktorá 
za nás všetko vyrieši. Nevyrie-
šila nič. Krachujú banky, de-
veloperi odstupujú od svojich 
projektov, ľudia sa boja o hy-
potéky a biznismeni čakajú na 
zásah viditeľnej ruky. Na po-
moc štátu. Vláda Roberta Fica 
na prelome starého a nového 
roka úspešne zaviedla novú 
menu. Euro sa stalo samozrej-
mosťou nášho každodenného 
života. Sme 16. krajinou, kto-
rá nahradila pôvodnú menu 
novým platidlom. Predbehli 
sme susedné Poľsko, Maďar-
sko i Česko. Aj v čase nepred-
vídateľných zmien sa stávame 
podnikateľsky atraktívnou kra-
jinou. Firmy pôsobiace u nás 
už nie sú vystavené rizikám 
spojeným s kurzovými rozdiel-
mi ako tomu donedávna bolo. 
Podnikanie na Slovensku dos-
táva nový rozmer určitej štan-
dardizácie. Ide však len o prí-
ležitosť, ktorú musíme ďalej 
zhodnocovať. Stále nepozná-
me konečné dôsledky hospo-
dárskej krízy ani jej priame či 
skryté vplyvy na globalizáciu. 
V prvých dňoch tohto roku mu-
síme riešiť problémy v energe-
tike a dodávkach plynu. Tento 
problém mal globálny rozmer. 
Bol aspoň alternatívne vyrie-
šený. Mnohým firmám vznik-
li veľké straty. Sme otvorenou 
ekonomikou, do ktorej môžu 
prúdiť nielen investície a nové 
pracovné miesta, ale aj nebez-
pečenstvo v podobe rôznych 
foriem hospodárskych či dip-
lomatických kríz. 
Preto sa aj tento rok musíme 
venovať vytváraniu takého pro-
stredia, ktoré ľuďom ponúkne 
pracovné miesta, ale ich záro-
veň dokáže dostatočne chrá-
niť. Znižovanie regionálnych 
rozdielov, rast životnej úrov-
ne a sociálne istoty patria me-
dzi oblasti, ktorým aj naďalej 
musíme venovať veľkú pozor-
nosť. Želám si, aby bol tento 
rok obdobím úspešných roz-
hodnutí. 

Slovo má
Stanislav KUBÁNEK

poslanec NR SR
dokončenie z 1. strany
Slovensko sa vďaka poctivej práci našich občanov 
zaradilo medzi ekonomicky vyspelé krajiny sveta, 
uznanie si získalo aj svojou uváženou a principiál-
nou medzinárodnou politikou. Od dnes sme člen-
mi eurozóny – aj to považujem za úspech. Som 

nemenej pyšný na to, že Slovensko sa neľutuje a 
nepodriaďuje sa silnejším len preto, že je rozlohou 
malé. Záleží mi na tom, aby občania našej republi-
ky boli hrdí na to, čím sú, kde žijú či odkiaľ pochá-
dzajú. Aj vo veľkej Európe je dôležité, aby jednot-
livé národy nezabúdali na svoju identitu. Iba vtedy 
- pri úprimnom vedomí a úsilí - môžu priniesť medzi 
ostatné národy to svoje, jedinečné – nezabúdať na 
seba, svoje korene a rešpektovať osobitosť toho 
druhého. V tom je sila a podstata každého kvalitné-
ho vzťahu a spolunažívania. Či už medzi súroden-
cami, rodinami, priateľmi, národmi, národnosťami 
alebo kontinentmi. 
Udalosti z jesene minulého roka, ktorými Spoje-
né štáty vstúpili do dlhého a bolestivého hospo-
dárskeho úpadku, poznačili celý svet. Aj my sa pý-
tame, aký to bude mať vplyv na našu ekonomiku, 
na sociálny rozvoj, na náš život. Na prahu Nového 
roka pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej republi-
ky a realite dnešných dní by sme v Európskej únii 
mali rok 2009 vnímať ako rok vnútroeurópskej so-
lidarity. A to aj z toho dôvodu, že spoločne sa po-
dieľame a sme zodpovední za pokoj vo svete, bez-
pečnosť a blahobyt. Ako iste viete, finančná kríza 
zasiahla aj európske podielové a dôchodkové fon-

dy. Áno, trh je dobrý sluha, ale nie vždy dobrý pán. 
Voľným rukám trhu možno dôverovať, ale ako uka-
zuje život, treba jeho spoľahlivosť overovať. V tom-
to smere sa už ani Slovensko nemôže spoliehať na 
to, čo hovoria súkromné agentúry, preto musíme 
zvýšiť nekompromisnosť a angažovanosť štátu. Po-
litika sa už nemôže opierať o domnienky. 
Som rád, že sa naša vláda tomuto problému zod-
povedné venuje a prijala opatrenia, aby zabránila 
dramatickému prieniku krízy na Slovensku. 
Dôležité je teda, aby sme nepodľahli panike, kto-
rú vytvárajú predovšetkým tí, ktorí chcú na súčas-
nej kríze zarobiť. Čestné to určite nie je. A nepatrí 
medzi nich ani náš štát. Preto musíme byť obozret-
ní a dôslední. Viac ako doteraz musíme prejaviť aj 
naše sociálne cítenie. Pomáhajme tým, ktorí sú na 
pomoc odkázaní. Všímajme si ich, podajme im po-
mocnú ruku. Vážme si tých, ktorí sa dokážu obeto-
vať pre iných. Moje poďakovanie patrím im, tak ako 
vám všetkým, čo dorábate chlieb náš každodenný, 
i ten duchovný čo tvoríte materiálne i mravné bo-
hatstvo nášho národa. Žiada sa mi povedať, aby 
sme aj v roku 2009 potvrdili – v duchu našich tra-
dícií – že Slováci majú dobré srdce. Že sa budeme 
usilovať o dobré medziľudské vzťahy. Že nepresta-
neme myslieť na náš spoločný domov, budúcnosť 
našich detí. Na rodnú zem, vlasť, Slovensko. Ve-
nujme sa mu v našom zamýšľaní, v našom počína-
ní, i v modlitbách. 
Ešte mám pred očami deti, ktoré aj do prezident-
ského paláca priniesli svoju detskú radosť, svoje 
pesničky, básničky, vinšovačky. Priniesli aj betle-
hemské svetlo, ľudské teplo, nehu. I vzácnu iskru 
v očiach, akú majú len tí, čo chcú dokázať niečo 
dobré a pekné, podeliť sa o to. Na prahu Nové-
ho roku si preto želám, aby nás obklopovali šťast-
né deti. Múdri, šľachetní a žičliví ľudia. Aby vám 
prialo zdravie, aby sme sa takto o rok stretli a 
mali dobrý pocit z toho, čo sme urobili. Pre kaž-
dého z nás, pre naše rodiny a domov, pre našu 
vlasť. Boh daj šťastia tejto zemi! Žehnaj Sloven-
sku – múdrosť, mravnosť, trpezlivosť a spolupat-
ričnosť! Šťastlivý nový rok, drahí spoluobčania!

(krátené)

Slovensko sa neľutuje a nepodriaďuje
dokončenie z 1. strany
Tretím efektom je, že celé oslavy z prijatia eura sa zmeni-
li na pot pracovných dní politikov – ukázalo sa, že v politike 
niet vavrínov. Udržanie si prehľadu v zložitej situácii medzi 
Moskvou, Kyjevom, pražským predsedníctvom a Bruselom 
i domácou situáciou v energetike, zásobovaní obyvateľstva, 
dôsledkoch pre ekonomiku, možnosťami a variantami za-
hraničných vlastníkov SPP a zároveň schopnosťou to všetko 
„predať“, prezentovať vierohodne verejnosti, aby vedela, že 
nehrá druhé husle, nie je odstavená na bok a na bok nie je 
odstavená v kríze ani samotná vláda a s ňou Slovensko. To je 
dosť na herné podmienky. 
Ako to v jednotlivých fázach vláda zvládala, ako sa s tým vyrovna-
la? Ako bola schopná obrátiť, využiť či zvrátiť protokolárnu záleži-
tosť uvítania eura, keď tu bolo 

TOľKO ľUDÍ OD SUSEDOV 
a z Bruselu, medzi nimi niekoľko starých, skúsených líšok európ-
skej politiky? A medzi nimi aj takých, ktorí v rámci svojich domov-
ských strán mali aj aktívnu účasť a záujem o smerovanie politické-
ho vývoja na Slovensku v uplynulom desaťročí. 
Samozrejme s tým, čo sa odohráva za oponou slávnostných 
predstavení či protokolárnych obrazov pre verejnosť nikto 
nechodí na bubon. Napriek tomu hrajú dôležitú, niekedy naj-
dôležitejšiu úlohu. Podľa tohto všetkého možno posudzovať 
vládu – nie preto, že ide o túto vládu. Ale preto, lebo je viac 
ako zaujímavé zistiť, ako je schopná sa pohybovať na ľade 
nebývalej situácie, ktorej nečelili ani jednotlivé štáty Európy 
ani únia ako celok nikdy doteraz. 
Dôsledky na politiku a strategické plánovanie budú rozsiahle. Te-
raz ide o to, aký priestor má a ako ho vie využiť vláda malého štá-
tu, ako postupuje – je tu niekto, kto vie postupovať inak, lepšie, je 
tu niekto, kto by mohol kričať z tribún médií, že sa to nerobí dob-
re? Ale okrem toho všetkého tu zostane hlboká psychologická trh-
lina – vo vedomí i podvedomí slovenského daňového platcu zosta-
ne pocit nespokojnosti, že susedné štáty a únia nás z politických a 
nie technických dôvodov donútila zatvoriť Bohunice aj za cenu, že 
sme sa z vývozcu elektrickej energie stali jej dovozcom. 
Zostáva totiž nezodpovedaná otázka: Ako ďaleko dovidia v Bru-
seli? Ako veriť tomu, že skutočne dovidia, že naozaj im išlo o kon-
cepčné riešenie? Je tu o to väčšia pochybnosť, že toto sa odohrá-
va vo verejnosti, ktorá je nespokojná, ako 

HOSPODÁRSKy POSTUP MINULÝCH DESAťROčÍ 
ničil ekológiu slovenskej krajiny, prostredia v ktorom žijeme. Odo-
hráva sa vo verejnosti, ktorá nesie v sebe genetickú skúsenosť z 
podvodu, čo na nej páchali v roku 1986 v časoch Černobyľu. 
Nie je nám bližšia košeľa ako kabát? Kto zažil černobyľský 
podvod na obyvateľstve vtedajšieho česko – Slovenska? 
Kto sa bál a dodnes sa bojí o to, aké dôsledky to bude či 
môže mať na jeho deti, ten nie je prívrženec nijakého vo-
ronežského reaktora? Ale zároveň v tom istom človeku sa 
dnes odohráva hlboká pochybnosť okolo odstávky tej čas-
ti Bohuníc, ktorá je technicky spôsobilá. 
Tento pocit sa nedá merať – ale bude sa dať merať, keď príde k 
zisťovaniu ako verejnosť posudzuje „hru“ vlády na zložitom zmrz-
nutom blate tzv. energetickej krízy. 
Ako vždy nie je len dôležitá kríza, ale aj to, ako premeníte svo-
je nevýhody na výhody a ako z nej vyjdete posilnený. To nena-
hradí nijaké mediálne divadlo, toto zmeniť má silu iba málokto-
rá mediálna kampaň. Pre obyčajného človeka sa práve v takejto 
situácia ukáže ako blízko či ďaleko k nemu má politik a politika. 
Pokiaľ ide o atómku, najväčšie pochybnosti slovenský člo-
vek má nie pri otázke o jej spustení či nespustení, ale o 
tom, aké boli skutočné motívy tých, ktorí tak na jej vyrade-
ní nástojili.  DUŠAN D. KERNÝ

O krOky ďalej

Strana európskych socialis-
tov (PES) schválila 1. decem-
bra 2008 na svojom summi-
te v Madride program pre 
voľby do Európskeho parla-
mentu. Zasadnutie PES sa 
konalo za účasti predsedov 
vlád Španielska, Portugal-
ska, Rakúska, Slovinska a 
Bulharska, ako aj lídrov so-
ciálnodemokratických strán 
krajín Európy. Summitu sa 
zúčastnilo spolu okolo 230 
delegátov a viac ako 300 
aktivistov z takmer všetkých 

krajín Európy. Oživenie eko-
nomiky a zabránenie novým fi-
nančným krízam, nová sociál-
na Európa so spravodlivým 
podielom pre ľudí, Euró-
pa ako globálny líder v boji 
proti klimatickým zmenám, 
rovnosť pohlaví, migrač-
ná politika a posilnenie úlo-
hy Európy ako partnera pre 
mier, bezpečnosť a rozvoj 
sú piliere, na ktorých je posta-
vený program európskych so-
cialistov pre voľby do Európ-
skeho parlamentu. 

Ako uviedol predseda PES, bý-
valý dánsky premiér Poul Ny-
rup Rasmussen, práve globál-
na finančná kríza a jej dôsledky 
nanovo preukázali opodstat-
nenosť sociálnodemokratickej 
politiky, postavenej na aktívnej 
úlohe štátu a jeho regulačnej a 
redistribučnej úlohe v ekono-
mických a sociálnych proce-
soch a preukázali, že práve dl-
hodobá politika sociálnych 
demokratov je tou správnou 
odpoveďou na problémy 21. 
storočia. “Myšlienka, že všet-
ko je treba nechať na trh, je 
mŕtva”, vyhlásil predseda Stra-
ny európskych socialistov. 
„Posledných päť rokov mali 
pravicové strany väčšinu v 
európskych inštitúciách a 

viedli väčšinu štátov Európ-
skej únie. Ako s touto väčši-
nou naložili? Dokázali čeliť 
finančnej kríze? Našli odpo-
vede na rast cien potravín a 
energií? Bojovali proti chu-
dobe a nerovnosti? Je spo-
ločnosť spravodlivejšia ako 
pred piatimi rokmi?“, pýta 
sa v tejto súvislosti volebný 
program európskych socia-
listov. 
Za kľúčový prvok volebného 
programu označil Poul Ny-
rup Rasmussen fakt, že ne-
bol písaný v zavretých bru-
selských kanceláriách, ale 
že do jeho tvorby bola ok-
rem členských strán PES 
zapojená široká verejnosť, 
mimovládne organizácie a 

občania EÚ, ktorí program 
pripomienkovali aj prostred-
níctvom internetu. Európski 
socialisti veria, že tento po-
stup prispeje k vyššej zaan-
gažovanosti a účasti ľudí na 
voľbách do Európskeho par-
lamentu v júni 2009, preto-
že sú to občania krajín EÚ, 
na ktorých životné podmien-
ky má európska politika stá-
le väčší a väčší vplyv. “Po-
trebujeme účasť a podporu 
ľudí vo voľbách, pretože po-
trebujeme sociálnu väčšinu 
v inštitúciách EÚ, aby európ-
ska politika mala podstatne 
sociálnejšiu tvár, ako tomu 
bolo doposiaľ”, uviedol pre-
zident európskych socialis-
tov.  (kr)

Európskej politike podstatne sociálnejšiu tvár
V roku 2009 sa na Slovensku budú konať via-
ceré voľby. Voľby prezidenta SR predseda NR 
SR Pavol Paška vyhlásil na 21.3.2009, voľby 
do Európskeho parlamentu budú 6.6.2009. 

Stalo sa už tradíciou, že vstu-
pom do nového roka odznie-
vajú medzi ľuďmi dobrej vôle 
vzácne slová žičlivosti, rôzne 
želania a predsavzatia. Spra-
vidla očakávame niečo lepšie, 
ako nám priniesol ten pred-
chádzajúci rok. Vždy chceme, 
aby bol pokojnejší a niesol sa 
v znamení spokojnejšieho ži-
vota vo všetkých jeho mnoho-
stranných rovinách.
Žiaľ, vstup do roku 2009 sa ob-
čanom Slovenskej republiky ne-
vydaril. Sprevádzala ho sve-
tová finančná a hospodárska 

kríza a predovšetkým nevídané 
a pomerne dlhotrvajúce prob-
lémy s dodávkami plynu od ne-
dôveryhodných a nezodpoved-
ných zahraničných obchodných 
partnerov. Ruská federácia a 
Ukrajina stratili kredit spo-
ľahlivosti. Navyše neprejavili 
ani najnižší stupeň solidarity 
s poškodenými ľuďmi na Slo-
vensku aj v rámci Európy, kto-
rí sa dostali do pozície bezmoc-
ných rukojemníkov politického 
sporu najmä na Ukrajine.
Potešiteľné je, že vláda Slo-
venskej republiky v tejto ne-

smierne vážnej a zložitej si-
tuácií potvrdila svoju vysokú 
profesionalitu, kompeten-
tnosť a autoritu na medziná-
rodnej scéne. S patričnou dáv-
kou odvahy a rozvahy dokázala 
úspešne vyriešiť azda najzloži-
tejšie problémy, aké krajinu v os-
tatných rokoch postihli. Veď sta-
rosti s nedostatkom plynu sa 
dotkli takmer každého. Tých, čo 
majú a môžu všetko, aj tých čo 
nič nemajú a nič nezmôžu. Vlá-
da razantným a racionálnym po-
stupom chránila občanov, ich 

Pokračovanie na 3. strane

racionálny postup vlády



Na Slovensku najviac odvolávaný, naj-
viac znevažovaný minister od roku 
2006 Ján Počiatek sa stal najúspeš-
nejším ministrom financií Európy za 
rok 2008. Na tento post ho pasovali 
odborníci britského prestížneho ma-
gazínu The Banker, ktorý patrí vydava-
teľskej skupine Financial Times. Oce-
nenie získal za spravovanie verejných 
financií v prospech svojej domoviny. 
Je to dobrá odpoveď pre opozíciu, 
ktorá práve pre to isté opakovane žia-
dala o Počiatekovu hlavu.
Škandál okolo Tiposu vďaka mediálnemu 
pretlaku opozícia prezentovala ako svoj 
úspech a Počiatekovu hanbu, hoci oni 
sami s problémom 

OSEM ROKOV NEHLI 
ani o milimeter dopredu, ale skôr opač-
ne. Rovnako to vyzeralo v čase stanovenia 
konverzného kurzu koruny voči euru. Spo-
meňme si, že hranica 30,126 pôvodne vô-
bec nevyzerala ružovo. Dnes vieme, že to 
bolo jednoznačné víťazstvo, ak jedno euro 
už aj v Česku nakupujú takmer za tridsať 
českých korún.
Slovenská správa vecí verejných a naj-
mä ich financií je teda jednoznačným 
úspechom, ktorý možno takto hodno-
tiť v rekordne krátkom čase vďaka, 
žiaľ, súčasnej finančnej kríze. A hoci 
sa podnikatelia v prípade iných kra-
jín skôr zdržiavajú pri nových investí-
ciách, Slovensko je akoby výnimkou. 
Na chvíľu sme v Novom roku 2009 aj 
my dostali ranu od krízy momentálne 
vo vzťahu Ruska s Ukrajinou v prípade 
dodávok plynu a celkovej výkonnos-
ti hospodárstva, ale aj tú sme dokáza-

li zdolať vďaka nasadeniu celej našej 
vlády. Prípad plynu nie je pre Sloven-
sko špecifický, ale zapadá do problé-
mov celej Európy, takže vláde nemož-
no nič vyčítať. To nakoniec uznáva aj 
opozícia, ktorá sa ústami 

MIKULÁŠA DZURINDU 
vyjadrila, že výčitky pre plyn nemajú medzi 
koalíciou a opozíciou zmysel. Čo sa týka 
hľadania alternatívnych dodávok, možno. 
Inak je namieste pripomenúť si, kto škan-
dalózne sprivatizoval SPP a za akú smieš-
nu sumu, ak dnes vidíme, že dodávky 
plynu majú pre slovenské hospodárstvo 

fatálne dôsledky. A tu by sme Dzurindovi a 
Ivanovi Miklošovi mali čo vyčítať do konca 
ich politickej kariéry. Hádam to v čase ply-
novej krízy už chápu aj voliči SDKÚ-DS.
Kombinácia vlády v prípade prechodu na 
euro s vyváženou domácou politikou uka-
zuje, ako sa majú dobre spravovať verej-
né veci. Pri nástupe do funkcie ministra 
požiadal Počiatek kedysi Mikloša o auto-
gram na kravatu. Dnes je jasné, že Mikloš 
s Dzurindom by mali požiadať Počiateka o 
doučovanie, ak ešte stále majú ambíciu, 
aby v budúcnosti spravovali veci verejné.

STANISLAV HÁBER
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Počiatekove doučovacie hodiny

dokončenie z 1. strany
Chyba ďalších spomínaných vyjadre-
ní je hlavne v tom, že nekritizovali Fi-
cov výrok ale – a to celkom zbytoč-
ne – celkový metodologický prístup, 
ktorý by – i to len eventuálne – mohol 
byť za konštatovaním umelého pôvo-
du krízy. Čo je však už iná vec. 
Svetová kríza sa (tak ako napr. i v r. 
1929) viaže na najsilnejšiu ekono-
miku (USA). Potenciálna možnosť 
„umelo“ vytvoriť krízu v USA je po-
tom viazaná na hlavne inštituci-
onalizované možnosti amerických 
politicko-ekonomických elít, me-
dzi ktorými má rozhodujúcu („ofi-
ciálnu“) pozíciu centrálna banka – 
Federal Reserve systém. FRS nie 
je pod nijakým druhom demok-
ratickej kontroly – je to veľmi vý-
znamná štátna inštitúcia, ktorá je 
však zároveň 

V SÚKROMNÝCH RUKÁCH 
korporácií, teda pod vplyvom tzv. 
„vojensko-priemyselného komple-
xu“, resp. jeho – privilegovanej – 
časti, „elity“ finančného kapitálu. 
Počas vlády Busha bola pozícia FRS 
ešte posilnená, niektorí ekonómo-
via hovoria o priamom štátnom riade-
ní ekonomiky cez FRS. Nemusíte byť 
politický ekonóm, aby ste si uvedomi-
li, že ak má niekto k dispozícií (vlastní) 
centrálnu banku so silným postavením 
a zároveň je kľúčovým ekonomickým 
aktérom disponujúcim podstatnou 
časťou národného produktu (kapitá-
lu), tak nielen môže vytvoriť (vďaka 
FRS), ale za istých okolností môže 
mať aj záujem vytvoriť ekonomickú krí-
zu. V každom páde, existencia poten-
ciálu na vytvorenie ekonomickej krízy 
tu prítomná je. A to i bez zohľadne-
nia ďalších väzieb na napríklad vládu 
USA (Bushova vláda svojim zložením 

veľmi pripomína/la výbor korporácií.) 
Uvedomme si, aké náročné je udržať 
chod ekonomiky prostredníctvom re-
gulačných inštitúcií „na uzde“ a kríze 
sa vyhnúť – a aké negatívne môžu byť 
dopady „zlých“ rozhodnutí týchto in-
štitúcií. Povedať následne, že krí-
zu je ťažké vyrobiť, je absurdné... 
Otázka „triedneho“ pohľadu je potom 

vecou použitého slovíčka. Ak pod poj-
mom „triedny“ pohľad chápeme mar-
xistickú teóriu vzniku komunistickej 
spoločnosti v dôsledku proletárskej 
revolúcie, tak sa samozrejme pohy-
bujeme na poli ideologických názo-
rov, ktoré navyše priamo nesúvisia s 
diskutovanou otázkou. Ak ako „tried-
ny“ pohľad chápeme zohľadnenie 
faktu triednej diferenciácie spoloč-
nosti – čo je inak i v USA jedným z 
kľúčových pojmov politickej réto-
riky, odrážajúcej hlavne nesporný 
fakt tejto spoločnosti – tak sa po-
hybujeme na poli základných ana-
lytických kategórií – diferenciácia 
sociálnych skupín na základe prí-
stupu k („inštitucionálnej“) pozí-
cií/moci. No a táto diferenciácia 
je – najmä v USA – markantná. Je 
nekompetentné, i zbytočné, snažiť 
sa to postaviť do akejsi ideologic-
kej roviny či popierať to.
Čelíme tu tak dvom nešťastným prístu-
pom. Na jednej strane deklarácia, že 
kríza je umelým a úmyselným produk-
tom bez uvedenia dôvodov. Na zákla-
de dnes dostupných informácií mô-
žeme konštatovať, že kríza má, ako 

v podstate každá kríza, politické po-
zadie – v tom zmysle, že je odrazom 
dlhodobej americkej snahy kryť svo-
ju menu bez potrebnej hodnoty – ale 
ťažko povedať, že by bola kríza AKO 
TAKÁ vyrobená úmyselne. (Hoci niet 
pochýb, že v záverečnej fáze pred/
krízového vývoja boli uskutočňované 
úmyselné kroky v záujme najvplyvnej-

ších aktérov – čo je logickým výsled-
kom toho, že postavenie jednotlivých 
aktérov nie je ani zďaleka porovnateľ-
né.) Hoci potenciál i 

MOžNÁ MOTIVÁCIA 
tu nesporne je. To je problém kon-
krétneho vyjadrenia R. Fica, ktoré 
malo viac politicko-mobilizačno-dekla-
ratívny zmysel. Také nás samo osebe 
v poznaní podstaty – a tým pádom aj 
ostatných okolností – krízy, ďalej ne-
posúva.
Na druhej strane toto konštato-
vanie poslúžilo ako udička, zá-
mienka pre prezentáciu (zjavne 
na „truc“) takých názorov vo vzťa-
hu k všeobecným otázkam analý-
zy fungovania systémov a proce-
sov, ktoré sú apriórne nešťastné 
– ak už nie rovno nekompetentné. 
V každom páde v absolútnom rozpo-
re s tým, čo je schopná dnešná – aj 
tá najoficiálnejšia – politológia doká-
zať. Nemôžeme síce na základe na-
šich aktuálnych informácií vedieť či, 
resp. v akej miere je kríza „umelým“ 
produktom, ale potenciálne prostried-
ky na to, aby – americké – mocenské 
elity krízu vytvorili, nesporne sú. Neži-

jeme vo svete, kde majú všetci ľudia 
rovnaký (a malý) prístup k moci a roz-
diel medzi tými s dominantným prístu-
pom k zdrojom moci a tými ostatnými, 
je markantný. Otázka o pôvode krí-
zy a jej politickom pozadí je teda 
v zásade opodstatnená. Neopod-
statnené je zodpovedať ju bez po-
trebných informácií. 

Ide hlavne o to, že nie je až také dô-
ležité, či je kríza „úmyselná“, pričom 
si treba uvedomiť „viacvrstvovosť“ poj-
mu „úmyselná“: Najširšie ekono-
mické podmienky pre vznik krí-
zy boli sotva vytvorené úmyselne 
(v zmysle: s cieľom vyrobiť krízu). Ale, 
vedomosti o týchto podmienkach ako 
i možnosti zasiahnuť do procesu vý-
voja krízy (napr. ovplyvniť moment jej 
„otvoreného“ priebehu, teda to, čo 
vlastne chápeme pod pojmom „krí-
za“) sú radikálne 
NEROVNOMERNE ROZDELENé. 

No a bolo by proti všetkým zásadám 
racionálneho správania inštitucionál-
nych aktérov, ak by tieto možnosti 
nevyužili vo svoj prospech. Ako prí-
klad možno uviesť i krízu 1929, 
keď vlastníci FRS manipuláciou 
s množstvom obeživa spôsobi-
li krach spoločností, ktoré potom 
„za babku“ získali – došlo tak ku 
vzniku prvých mamutích korpo-
rácií, k prerozdeleniu majetku... 
Precedens „úmyselnosti“ tu teda ne-
sporne je. No a že možnosti spomí-
naných inštitucionálnych aktérov sa 
od roku 1929 kvalitatívne zmenili (v 

smere vyššej koncentrácie, koordiná-
cie, prepojenosti, moci), je tiež jasné. 
Faktom je i to, že, ako sa zdá, naj-
viac touto krízou utrpeli podielové 
a dôchodkové fondy – teda objek-
tívne, došlo k podobnému proce-
su prerozdelenia majetku ako v 
roku 1929, lenže smerom od niž-
ších tried k vyšším. (Čo vzbudzuje 
silné asociácie k chilskému dôchod-
kovému „zázraku“, ktorý nebol nič iné 
ako jeden zo súboru exploatatívnych 
nástrojov na „ošklbanie“ občanov jed-
nej krajiny...) Zjednodušené chápanie 
„úmyselnosti“ je však v tomto prípade 
a priori k ničomu. Nejde teda až tak o 
„úmyselnosť“. Tá je komplexným viac-
vrstvovým pojmom, kde ide o 

ZODPOVEDANIE OTÁZKy, 
ako a v akom štádiu sa rodí úmysel 
– nie otázky o jeho prítomnosti. Ide 
hlavne o inštitucionálne pozadie krí-
zy/ekonomiky. To bude podstatné 
pre analýzu dopadov, ale aj jej vývo-
ja. Je v tomto kontexte a situácií nie-
len nerealistické, ale hlavne – ana-
lyticky – hlúpe, z nejakého dôvodu 
sa tváriť, že inštitucionálne pozadie 
nemá... Uvedená diskusia „o krí-
ze“ je ukážkovým príkladom toho, 
ako sa na Slovensku vedú politic-
ké diskusie a riešia politické otáz-
ky – riešia sa cez ne partikulárne, 
a zo strany ideologicky dominant-
nej pravice často dokonca ideolo-
gické problémy. Jeden povie niečo 
o kríze. Nerieši tým problém krízy, ale 
určitú politickú deklaráciu. Na to po-
vie niečo o kríze druhý – takisto nerie-
šiac problém krízy, ale svoju agendu, 
urobiť „na truc“ tomu prvému... Môže 
to tak fungovať dovtedy, pokiaľ sa ne-
jedná o nič vážne. Kríza však do tejto 
kategórie nepatrí. KAROL KRPALA

politológ

„Kríza“ po slovensky

dokončenie z 2. strany
domácnosti aj firmy pred dôsledkami z nedostatku energetic-
kých zdrojov. Prijala mnoho rôznych a užitočných opatrení s cie-
ľom, aby nedošlo k naplneniu tých najhorších scenárov pred-
povedaných mnohými neprajníkmi. Obdivuhodný kus obetavej 
a cieľavedomej práce vykonal minister hospodárstva ľubomír 
Jahnátek a ťažkú úlohu zvládol aj minister zahraničných vecí 
Ján Kubiš. Avšak najväčšiu zodpovednosť prevzal na svoje 
plecia predseda vlády SR Robert Fico. Raz opäť potvrdil svo-
ju erudíciu, vysokú autoritu a rešpekt na domácej i zahraničnej 
politickej, ekonomickej a hospodárskej scéne. Jeho úspešné 
rokovania s najvyššími predstaviteľmi Ruskej federácie, Ne-
mecka, Českej republiky, Ukrajiny a Európskej únie jednoznač-
ne dokumentovali, že Slovensko má po mnohých rokoch pred-
staviteľa štátu, ktorý je významnou a uznávanou, dôveryhodnou 
osobnosťou nielen na Slovenku, ale aj za hranicami vlasti.
Robert Fico mierou vrchovatou prispel k tomu, že po dňoch ne-
istoty si naši občania 19. januára konečne vydýchli a ekono-
mika začala pracovať v normálnom i keď alternatívnom režime. 
Úspech vlády a jej premiéra nemôžu dnes, ani v budúcnosti zne-
hodnotiť insitné opozičné útoky, ani „politika“ niektorých médií, 
či zlovestných „analytikov“. Opozičníci z viacerých oblasti verej-
ného života sa v kritických chvíľach, ktoré ľudia prežívali, správa-
li a v médiách vystupovali podľa starého hesla: čím horšie, tým 
lepšie.“ V tomto odsúdeniahodnom úsilí im výdatne pomáhali 
odborne nevzdelaní pisatelia, verní služobníci SDKÚ-DS, KDH 
a SMK. Hlavným obsahom ich aktivít bolo znevažovanie vlády, 
jej predstaviteľov, vnášanie neistoty a nervozity do celej spoloč-
nosti.
Zdravý rozum zvíťazil. Väčšina občanov zvrátenú, priam 
hanebnú hodnotovú orientáciu, opozičnej a mediálnej po-
litiky odmietla. Potvrdzujú to aj prieskumy verejnej mien-
ky, ktoré sú veľmi zlou správou pre pánov Dzurindu, Hru-
šovského a Csákyho. Z januárového prieskumu ÚVVM ŠÚ 
vyplýva, že vládnej koalícií dôveruje až 74 percent obča-
nov. Strana SMER-SD by v parlamente mala 76 poslancov, 
SNS 19 a ľS-HZDS 14. Celkom 109. Opozičná SDKÚ-DS 
20, SMK 11 a KDH 10 poslancov. Reč čísiel potvrdzuje, že 
opozícia stráca dôveru voličov. To je dobrá správa pre Slo-
vensko. JOZEF KUCHÁR

Racionálny postup vlády
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TRANSPARENTNÁ 
UTAJENOSť
Malá hádanka. Čo je horšie, 
transparentne vyplatiť 25 mi-
liárd (ČSOB za vlády Dzurin-
du), alebo netransparentne 
vyplatiť dve miliardy  (TIPOS 
za vlády Fica) zo štátnych pe-
ňazí?  Obidvoje je zlé, preto-
že tie miliardy idú z vrecká 
nás všetkých.
Každá z týchto káuz, na kon-
ci ktorých vznikla povinnosť 
platiť, sa ťahala niekoľko ro-
kov a presiahla obdobie vlád-
nutia dvoch až troch vlád. 
Prečo sa nikto v prípade kau-
zy Tipos nepozrie aj na to, 
prečo sa to dostalo až tak 
ďaleko? Boli predsa možnos-
ti ukončiť spor tak, aby to stá-
lo menej ako sto miliónov ko-

rún, možno bola možnosť 
riešiť vec aj tak, aby to ne-
stálo nič. Možno sa za menej 
peňazí dal riešiť aj problém 
ČSOB. Exminister financií 
Mikloš povedal, že to riešili 
transparentne a keďže nikto 
nemal pripomienky je to v po-
riadku. To je rovnaký nezmy-
sel ako titulok tejto glosy.
Konečne by sa mali takéto 
kauzy začať riešiť tak, ako 
je to v štandardných demok-
raciách, najmä keď sa hrdí-
me tým, že už do tejto kate-
górie štátov patríme. Keď je 
podozrenie z porušenia zá-
kona, nech to riešia prísluš-
né kontrolné a trestné orgá-
ny. Ak nie, tak nech politici 
neotravujú občanov prázdny-
mi rečami. 

CENy NAŠE KAžDODENNé
Tesco sleduje denne desať-
tisíc cien. Kaufland a Lidl ich 
majú vraj nízke. Vo všetkých 
obchodoch sú akcie, zlosova-
nia, darčeky za nákup – skrát-
ka obchodníci bojujú o zá-
kazníka intenzívnejšie ako v 
minulosti, lebo ekonomická 
kríza sa odráža v zníženom do-
pyte. Kupujúci stráca prehľad 
a často si nevšimne, že popri 
„výhodných“ nákupoch kúpi aj 
iný tovar za cenu vyššiu ako v 
inom obchode.
Podľa ekonomických teórií sa 
cena skladá z nákladov plus 
primeraný zisk. Aký je to pri-
meraný zisk, to vraj určuje trh. 
Podľa toho, s čím sa stretávam 
v obchodoch, sa mi vidí, že tr-
hový mechanizmus u nás fun-

guje systémom  –  trhni koľko 
môžeš. Ako inak si mám vy-
svetliť, že ceny tej istej košele  
v dvoch rôznych obchodoch, 
ktoré delí iba ulica, majú dve-
stokorunový rozdiel? Združe-
nie spotrebiteľov robilo pries-
kum cien a zistilo, že cena 
toho istého druhu chleba sa 
pohybovala od 23 do 80 ko-
rún. Aký zisk je primeraný? 
Nečakajme, že to určí niekto 
mimo nás. Je to iba v rukách 
spotrebiteľov. Keď obchodník 
nepredá evidentne predraže-
ný tovar, pôjde s cenou dole.  
Keď naša pohodlnosť zvíťazí 
nad zdravým rozumom a my 
kúpime hneď to prvé, čo nám 
padne do ruky, nenadávajme 
obchodníkom, ale iba sebe.

JOZEF ŠUCHA

GlOSár Slovenského rozhľadu

Na slovíčko,
 priatelia

MILAN PIOVARčI

Zasa je tu Nový rok. Mnohí si 
nezabudli povedať: od tohto 
roku už nebudem fajčiť, ne-
budem piť, budem robiť ale-
bo nerobiť to či ono. Sú to 
pekné predsavzatia. Je prav-
dou, že alkohol a fajčenie 
nám ešte dlho nedajú pokoj-
ne spávať, ale dať si sľub, 
ktorý sa dá potajme poru-
šovať?! No nik z môjho oko-
lia, súkromných či úradných 
známych mi nepovedal: Od 
nového roku už budem dr-
žať slovo, lebo čo slovo to 
čin, čo slovo, to muž. A čas-
to práve to naše slovo má 
zásadný význam pri dodáva-
teľsko-odberateľských vzťa-
hoch. Ak ho nedodržíme, ne-
môžu ušiť v továrni šaty, ani 
vyrobiť motocykel či práč-
ku. To obligátne slovo urču-
je aj osud rodiny. Od jeho 
dodržania závisí, či rodina a 
najmä deti budú mať otca i 
matku, rodičov, ktorí sa o ne 
starajú. To obligátne slovo 
naozaj robí človeka. Nema-
li by sme dopustiť, aby sme 
naše slovo, ktoré neraz na-
hrádza podpis či pečiatku, 
zhanobili a potvrdili tak slo-

vá satirika: Zdá sa mi, že slo-
vo má vysokú cenu už len v 
telegrafnej tarife.
Kedysi sme nazývali fantas-
tickými ozaj len vynikajú-
ce výkony. Príšerným sme 
považovali čosi neobyčaj-
ne desné a nervové šoky 
nespomínali často ani psy-
chiatri. Svet sa však mení a 
my sa meníme s ním. Dnes 
je totiž fantastická aj prie-
merná strela profesionálne-
ho futbalistu, príšerné je aj 
bežné bolenie hlavy a nervo-
vo sa zrúti hoci riaditeľ, kto-
rého kritizujeme za nekvali-
tu výroby. Samozrejme, že 
jeho sekretárka dostane z 
toho prinajmenšom nervo-
vý šok. Neviem predpokla-
dať ďalší vývoj v tomto sme-
re, tak či tak by už teraz mali 
jazykovedci navrhnúť super-
latív zo superlatívov a his-
torici by mali poopraviť tvr-
denia svojich predchodcov. 
Lebo v histórii neraz čítame, 
že v oných časoch ľudia žili 
zle. A takto sa písalo vtedy, 
keď našich praprapradedov 
narážali na koly, podrezáva-
li im hrdlá a pálili ich na hra-
niciach. Koniec-koncov by 
hádam tí  historici nemuse-
li nič opravovať. Veď čože to 
všetko bolo proti fantastic-
kým výkonom hoci na prete-
koch Formuly ...!

AFORIZMY
PAVOL JANÍK

ZO SPOLOčENSKéHO 
OKRAJA
Nesprávne cesty do raja.

ExTERNISTA ExTRéMISTA
Zúrivý fanúšik zo zahrani-
čia.

HRUDOSť I
Hrdo vypnutá hruď.

HRUDOSť II
Poprsie od čísla šesť.

SCHwANZ KAFKA
Autor erotickej literatúry.

SÚSOŠIA SÚLOžIA
Sochárska erotika.

PULTÚRA
Konzumná kultúra.

LyžIARSKy BOZK?
Na perách vosk.

KOMÁR SHARIF
Krvilačný herec.

LETECKÁ HAVÁRIA
Komár zrazil konár.

BODKAN
Bodkovaný potkan.

CHRUňOLóGIA
Chronológia dejinných 
udalostí.

TELEKOMUNIKAčNÁ  
MOBILIZÁCIA I
Zabité batérie.

TELEKOMUNIKAčNÁ  
MOBILIZÁCIA II
Nabité baktérie.

TELEKOMUNIKAčNÁ  
MOBILIZÁCIA III
Každý dobil mobil.

TELEKOMUNIKAčNÁ  
MOBILIZÁCIA IV
Každého zdobil mobil.

MANAžéR VLASTNéHO 
ZDRAVIA
Pacient v kapitalizme.

HLUCHONEMé  
SLOVENSKO
Slovensko bez angličtiny.

Podľa Slovníka slovenského jazyka je zodpovednosť „ve-
domie o následkoch činu, konania, povinnosť niesť násled-
ky za konkrétny čin“. V spojení s prívlastkom trestná zodpo-
vednosť je výraz pre každého zrozumiteľný. Občan porušil 
zákon, spôsobil škodu alebo niekomu ublížil a spoločnosť 
ho v zmysle zákona potrestá. Ale o čom je politická zod-
povednosť? Aké sú politické dôsledky zlyhania, zlého roz-
hodnutia alebo spôsobenej miliónovej škody? Odvolanie 
z funkcie (niekedy), preradenie napríklad na lepšie plate-
né miesto do Bruselu, alebo iba žltá karta. Politická zod-
povednosť pri takomto prístupe vlastne znamená beztrest-
nosť za následky konania.
Poslanci majú imunitu dokonca aj pri trestných činoch a asi nikdy 
neodhlasujú zákon, ktorý ju zruší. Teraz prijali cestný zákon, kto-
rý sprísňuje pravidlá pre občanov, ale oni vedia, že ich sa vlast-
ne netýka. Pekne to povedal jeden z nich: „Nebolo by správne 
zvýšiť pokuty, keď my ich neplatíme“. Čo tak urobiť opačné gar-
de? Zvýšiť pokuty, sprísniť postihy, ale nech sa to týka každého 
občana teda aj poslanca a politika.
Prečo aj dvadsať rokov po páde komunizmu platí, že všet-
ci sme si rovní, ale niektorí sú rovnejší? (jš)

Politická zodpovednosť

1. januára 2009 sme si pripomenuli 16. výročie vzniku 
Slovenskej republiky. Strana SMER-SD vydala k tomuto 
dňu vyhlásenie: Slovenská republika a jej obyvatelia muse-
li prejsť naozaj dlhú a náročnú cestu, aby sa napokon naplnil 
sen viacerých generácií Sloveniek a Slovákov o samostatnosti 
ich štátu. Strana SMER-SD považuje vznik samostatnej SR 1. 
januára 1993 za najvýznamnejšiu udalosť v histórii slovenské-
ho národa, pretože od tohto dátumu mali Slovenky a Slováci 
skutočnú možnosť ukázať nielen Európe, ale aj celému svetu 
svoju životaschopnosť, vitalitu i energiu a dokázať, že sloven-
ský národ, dlhé roky utláčaný inými národmi, je schopný plne 
sa zhostiť tejto výzvy a vytvoriť úspešný mladý štát. Po šestnás-
tich rokoch jej existencie môžeme s hrdosťou konštatovať, že 
obyvatelia sa tejto výzvy zhostili skutočne bravúrne: Slovensko 
je dnes členom všetkých významných medzinárodných organi-
zácií a inštitúcii, ba dokonca v predstihu pred viacerými svoji-
mi susedmi dnes vstúpilo do elitného „euro klubu“. Obyvatelia 
SR môžu byť dnes právom hrdí na svoju vlasť. Hrdosť v srd-
ciach občanov však treba aj naďalej živiť a to najmä pripomína-
ním si významných historických udalostí, ktoré krôčik po krôči-
ku viedli až k vzniku samostatnej SR. Strana SMER-SD si preto 
stanovila za jeden zo svojich cieľov nezabúdať na piliere slo-
venskej histórie a vždy si ich s patričnou úctou pripomínať.

pIlIeRe slOvenskej hIstóRIe

Robert Fico vystúpil pred mé-
diami s krátkym príhovorom, v 
ktorom okrem iného povedal: 
„Šťastný nový rok, drahé Slo-
venky, Slováci, občania Slo-
venskej republiky, vážení prí-
tomní! Prihováram sa k vám v 
tomto historickom okamihu, 
krátko po polnoci, v prvý ja-
nuárový deň, ktorý je aj dňom 
vzniku našej SR. Lúčenie má v 
slovenskom živote 

VážNe mieSTO, 
lebo bývalo často spojené so 
slzami v očiach. Ale my dob-
re vieme, že slzy predstavujú 
aj pocity šťastia, ba aj hrdos-
ti. To vtedy, keď ako jednotliv-
ci, aj ako národ vyhrávame. Lú-
čenie býva aj krásne – spieva 
sa v jednej peknej slovenskej 
piesni. A my dnes zažívame 
presne tieto pocity. 
Lúčime sa so slovenskou me-
nou, ku ktorej sme si vytvorili 
veľmi silnú citovú väzbu. Veď 
obrazy na minciach, ktoré 
predstavovali staroslávny hrad 
Devín a moraviansku Venušu, 
vypovedajú o sláve Veľkej Mo-
ravy. A 

POrTréTy mužOV 
a žien na papierových koru-
nách boli vybrané úmyselne 
tak, aby ich symboly sloven-
skú spoločnosť nerozdeľova-
li, ale integrovali. Lúčime sa 
s kniežaťom Pribinom, aj so 
svätými Cyrilom a Metodom. 
V rukách si ešte posledných 
pár dní budeme prezerať ob-
raz Madony, ktorá chráni svo-
je dieťa, ktorým je symbolic-
ky Slovensko. Rozlúčime sa s 
portrétom najväčšieho Slová-
ka Ľudovíta Štúra, zapamätá-
me si podoby Andreja Hlinku 
aj generála Štefánika. 
Áno, aj peniaze sú znakom 
identity – ako reč, vlajka, hym-
na a integrálne územie štátu. 

Nebojme sa to vysloviť nahlas. 
Odchádza časť nás samých, 
kus slovenskej identity. 
Koruna ako veniec bývala od-
jakživa 

SymbOLOm VíťAZA. 
Ak sa dnes so slovenskou ko-
runou lúčime, uvedomujeme 
si, aká je jej stošestnásťroč-
ná cesta. V Rakúsko-Uhorsku, 
ktorého sme boli súčasťou, 
nahradila koruna v roku 1892 
známe zlatky alebo guldeny. 
Po skončení prvej svetovej voj-
ny a po vzniku prvej Českoslo-
venskej republiky si nový štát 
ako jediný z následníkov mo-
narchie ponechal názov meny 
v korunách. Koruna získala 
novú silu v prvej SR, ale aj v 
povojnovom Československu. 
Stala sa národným platidlom 
aj po vzniku SR. 
Veniec slávy víťaza – korunu - 
si teda po 

STOšeSTNáSTich
rokoch na našom území skla-
dáme z hlavy. Takúto silnú tra-
díciu však nemožno len tak 
odhodiť, ale skôr zhodnotiť a 
povýšiť. Vláda SR si ako erbo-
vý znak do programového vy-
hlásenia zapísala hodnotu, na-
zývanú kontinuita. 
My Slováci sme životaschopný 
národ, ale musíme sa zbaviť 
vlastného prekliatia, že ťažko 
rešpektujeme to, čo vytvori-
li naši predchodcovia. Máme 
tendenciu všetko stavať od-
znova. Večné búranie a nové 
začínanie 

STAVby KATeDráLy 
života národ veľmi vyčerpáva. 
Preto v našom národnom cha-
raktere musíme potlačiť gény 
búrania a podporiť gény stavi-
teľov vlastného štátu, krédom 
ktorých bude kontinuita. 
Euro prichádza na Nový rok 
2009 na Slovensko ako naj-

lepší talizman pre šťastie. V sú-
časnej svetovej hospodárskej 
kríze je to pre Slovákov psy-
chologický nástroj, ktorý spev-
ňuje vlastné sebavedomie. 
Chcem vás všetkých ubezpe-
čiť, že vláda SR vynaloží ma-
ximálne úsilie, aby Slovensko 
vyplávalo z nebezpečných krí-
zových vôd do vôd pokojných 
s čo najmenšími stratami. 
Doterajší členovia eurozóny 
si počas existencie spoločnej 
meny overili, že prinieslo veľké 
výhody – stabilitu, koniec niči-
vých devízových špekulácií a 
povýšenie EÚ na svetovú hos-
podársku veľmoc. Dnes väčši-
na občanov Slovenska 

ZavedeNie eura 
nadšene víta. Už dopredu sa 
jeho prijatie ukázalo ako po-
žehnanie. Kým meny okoli-
tých krajín kvôli kríze klesali, 
slovenská koruna, ktorej kurz 
v lete zafixovali, stabilne kot-
vila v bezpečnom európskom 
priestore. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričini-
li, že dnes môžeme spoločne 
túto slávnostnú chvíľu precítiť. 
A najmä ďakujem vám, vážení 
spoluobčania, za to všetko, čo 
robíte pre Slovensko.“ 
Predseda Európskej komisie 
pán Barroso sa o Slovensku ne-
dávno vyjadril týmito slovami: 
„Som veľmi šťastný, že v čase, 
keď oslavujeme 10. výročie 
eura, vítame 

NOVéhO čLeNA 
eurozóny SR. Slovensko uro-
bilo vo vzťahu k Európe, ale 
najmä k svojim občanom, his-
torický krok. Prijatím eura sa 
Slovensko stáva ekonomic-
kým a politickým srdcom Eu-
rópy a je to iba necelých päť 
rokov po tom, čo vstúpilo do 
Európskej únie. To je nevída-
ný pokrok. Preto sa neuveriteľ-
ne teším, že môžem všetkých 
Slovákov privítať v eurozóne.“ 
– Toľko prezident Európskej ko-
misie. Verím, že euro nás na-
dobro integruje do starej, dob-
rej, hospodársky prosperujúcej 
a kultúrnej Európy. Pravdaže, 
ani na novej mene sa Slovensko 
nestratí. (kr)

Koniec devízových špekulácií
Slovenská republika oficiálne vstúpila 1. januára 
2009 do eurozóny a oficiálnym platidlom na Sloven-
sku sa tak stalo euro (1 EUR = 30,126 SKK). Predse-
da vlády a strany SMER-SD Robert Fico, ako aj guver-
nér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko pri tejto 
príležitosti vybrali prvé eurobankovky z bankomatu 
na pôde Národnej rady SR hodinu po polnoci 1. ja-
nuára 2009 za účasti ministrov, ako aj poslancov za 
stranu SMER-SD. 
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dokončenie z 1. strany
Občanom našej republiky, vrá-
tane tých, ktorí sami seba pok-
ladajú za svetoobčanov či ob-
čanov vesmíru, želám, aby 
stáli oboma nohami pevne 
na zemi, pretože zatiaľ 

NEžIJÚ NA MARSE, 
ale na pozemku medzi Tat-
rami a Dunajom, a väčšina 
z nich sa bude mať tak, ako 
sa bude mať celá naša kraji-
na. Všetkým ľuďom dobrej vôle 
na našej malej planéte úprim-
ne želám normalizáciu v každej 
oblasti života – od normálnych 
medziľudských vzťahov v sú-
kromní až po normálne pome-
ry v celej spoločnosti.
Potešilo by ma, keby si slo-
venskí spisovatelia a ostatní 
umelci, vedecké a kultúrne 
inštitúcie individuálne i ko-
lektívne nerobili o sebe ilúzie 
a keby vymenili svoju boho-
rovnú samoľúbosť za úsilie 
dopracovať sa k skutočným 
a trvalým hodnotám neúnav-
ným tvorivým hľadaním, pri 
ktorom im nik nemôže vo-
pred zaručiť nič okrem krvi, 
potu a sĺz. Žiaľ, predpokladám, 
že sa ani v roku 2009 nestanú 
nijaké zázraky. Väčšina tvorcov 
a duchovných ustanovizní bude 

naďalej hľadať cesty a cestič-
ky najmenšieho odporu. Po vy-
chodených príbuzenských 
chodníčkoch a osvedčených 
straníckych skratkách sa ne-
omylní karieristi opäť vyberú 
smelo a ľahostajne smerom 
k nezaslúženým úspechom. 
Veď nielen na Slovensku nie je 
dôležité, čo vieš, ale koho po-
znáš. Dúfam, že popri oprávne-
nej skepse sa hádam predsa 
len začne vytvárať 

VEDOMIE 
SPOLUPATRIčNOSTI 

medzi majstrami rozličných 
umeleckých zručností a že sa 
výsledky tohto procesu pozitív-
ne prejavia v spoločenskej pra-
xi. Ak sa ministerstvo kultúry 
rozhodlo zachovať vo vedú-
cich funkciách všetkých re-
zortných inštitúcií ľudí, kto-
rých nominovala bývalá 
vládna koalícia, tak by malo 
aspoň zabezpečiť, aby v 
týchto ustanovizniach – pla-
tených z daní všetkých ob-
čanov – dostala príležitosť aj 
približne polovica umeleckej 
sféry, ktorej sú po roku 1998 
systematicky upierané práva 
na existenciu a prezentáciu v 
domácom i medzinárodnom 
meradle. Dôvodov neradost-

nej situácie v kultúre je via-
cero – počnúc

BEZDUCHÝM 
MATERIALIZMOM

konzumnej spoločnosti, ktorý 
sa stal jedinou všeobecne 
uznávanou ideológiou; cez 
bohapustú komercializáciu, 
ktorá programovo nahrádza 
vážnejšie prejavy umeleckej 
tvorby plytkým zábavným 
priemyslom; až po nedosta-
tok osobnej kultivovanosti tzv. 
politických a hospodárskych 
elít, ktoré sa sformovali z pre-
važne eticky a esteticky pokles-
nutých skupín ziskuchtivých 
jednotlivcov, pohybujúcich sa 
neraz na hranici či za hrani-
cou organizovaného zločinu. 
Osobitnou kapitolou sú eko-
nomické a normatívne ob-
medzenia, ktoré postupom 
rokov čoraz intenzívnejšie a 
iracionálnejšie uplatňuje Mi-
nisterstvo kultúry SR. Nie-
ktorí vedúci pracovníci tradič-
ne najchudobnejšieho rezortu 
neakceptujú opakovaný návrh, 
aby v komisiách MK SR a Lite-
rárneho informačného centra 
(LIC) pôsobili osobnosti parit-

ne delegované Spolkom slo-
venských spisovateľov (SSS), 
Asociáciou organizácií spiso-
vateľov Slovenska (AOSS) a 
proporcionálne ďalšími prísluš-
nými reprezentatívnymi zdru-
ženiami umelcov, čím vytlá-
ča tieto relevantné korporácie 
tvorcov a ich demokraticky vo-
lené orgány do polohy nekvali-
fikovaných 

žIADATEľOV Z ULICE 
či do pozície podnikateľov v 
oblasti šoubiznisu. NR SR pri-
jala zákony o SND, Slovenskej 
filharmónii, Slovenskej národ-
nej galérii, Slovenskom rozhla-
se, STV i zákon o profesionál-
nej divadelnej činnosti vôbec. 
Dokonca aj najnovší zákon 
o TASR. Len slovenská lite-
ratúra je legislatívny a finan-
čný bezdomovec. Už niekoľ-
ko rokov navrhujeme zákon 
o Slovenskom literárnom 
centre. Okrídlené vyhlásenia 
o financovaní kultúry z iných 
ako štátnych zdrojov tiež na-
rážajú na absenciu podpory 
v legislatíve. Riešenia teda 
existujú, ale chýba politická 
vôľa ich uskutočniť.

NOvOrOčNá NOrmalizácia

Pri predstavovaní slovenskej po-
ézie druhej polovice 20. storočia 
a začiatku 21. storočia by som 
rád použil hyperbolu a povedal, 
že to, čo v povedomí medziná-
rodnej verejnosti znamenajú poj-

my ako ruský balet, francúzsky 
koňak, švédska oceľ, maďarská 
saláma či americký dolár, by mal 
znamenať aj pojem slovenská 
poézia, ale vzhľadom na malú 
rozšírenosť slovenského jazyka 
zostane moje zveličenie navždy 
iba básnickým ornamentom a 
originálne 

HODNOTy POéZIE, 
prameniacej priamo zo srdca 
Európy, zostanú navždy zakliate 
v jazyku, ktorý používa päť mili-
ónov ľudí. K tomu, aby slovenská 
poézia za hranicami Slovenska ne-
zostala úplne neznámym pojmom, 
významným spôsobom prispel bás-
nik Milan Rúfus. Vývoj sloven-
skej poézie od druhej polovice 
20. storočia po súčasnosť orga-
nicky reaguje na literárne pod-
nety i mimoliterárne okolnosti 
európskeho a svetového kontex-
tu. československo sa po roku 
1945 na základe dohôd víťaz-
ných mocností o povojnovom 
usporiadaní Európy ocitlo vo 
sfére záujmov Sovietskeho zvä-
zu a Slovensko v rámci česko-
slovenska v podmienkach silne 
centralizovaného štátu. Od feb-
ruára 1948 sa československo 
štyri desaťročia komplexne i kul-
túrnopoliticky vyvíjalo v spolo-
čenskom systéme charakterizo-
vanom mocenským monopolom 
komunistickej strany.
Uvedené súvislosti znamenali v pr-
vej polovici 50. rokov 20. storo-
čia závažný zlom vo vývine sloven-
skej poézie, ktorá na určité obdobie 
prerušila kontinuitu vlastného dejin-

ného smerovania na pozadí aktuál-
nych trendov európskej a svetovej 
literatúry a horúčkovito sa pokúša-
la o aplikáciu požiadaviek normatív-
nej estetiky a kreatívnej metódy so-
cialistického realizmu, ktoré vyústili 
do plagátového schematizmu.
Ale už druhá polovica 50. ro-
kov priniesla nové impulzy, kto-
ré symbolizujú knižné debuty 
práve Milana Rúfusa Až dozrie-
me (1956) a jeho generačné-
ho spolupútnika Miroslava Vál-
ka Dotyky (1959). Tieto tvorivé 
činy predstavujú návrat sloven-
skej poézie zo slepej uličky ofi-
ciálnej rétoriky, patetickej dikcie 
a povinného optimizmu, návrat k 
spontánnej súkromnej výpovedi, 
originálnemu 

LyRICKéMU HľADAčSTVU 
a k nezameniteľnej osobnostnej 
imaginatívnosti, ktoré zároveň 
reprezentujú oživenie preruše-
ných predchádzajúcich vývojo-
vých tendencií symbolizmu, po-
etizmu, vitalizmu a surrealizmu.
To však vôbec neznamená, že bás-
nické výkony Milana Rúfusa a Miro-
slava Válka sú nejako literárne sprí-
buznené. Naopak – sú individuálne 
vyhranené a formálne neopakova-
teľné. Ak je Rúfus duchovne za-
kotvený v pevnine kresťanských 
názorových konštánt a v tradiciona-
listickej obraznosti inšpirovanej ná-
boženskou a národnou symbolikou, 
tak Válek je duchovne otvorený ves-
míru mnohorozmerného intelektu-
álneho univerzalizmu, je očarený i 
sklamaný z reálií moderného sveta, 
tŕpne pri permanentných morálnych 

zlyhaniach človeka a spoločnosti.
Obe kľúčové osobnosti moder-
nej slovenskej poézie nevdojak 
demonštrujú, že skutočné autor-
ské veličiny vždy zákonite presa-
hujú 

ÚZKO VyMEDZENé 
hranice generačnej kategorizá-
cie, tematickej orientácie, hod-
notovej polarizácie či kolek-
tívnych formálnych inklinácií k 
uprednostňovaniu určitých výra-
zových prostriedkov. Preto mož-
no zodpovedne konštatovať, že 
pokusy literárnej histórie vtes-
nať slovenskú poéziu druhej po-
lovice 20. storočia do korzetov 
vymedzených časových obdo-
bí, generačných manifestov, roz-
ličných smerov a najmä progra-
mových skupín sú nenáležité, 
márne a neopodstatnené. Všet-
ky výrazné autorské individuality 
totiž prirodzene popierajú aké-
koľvek škatuľkovanie – či už na 
základe vonkajších alebo vnútor-
ných znakov – a na druhej strane 
sa menej 

VÝZNAMNÍ AUTORI 
radi opierajú o barličky skupino-
vého imidžu. Týka sa to aj naj-
častejších omylov založených 
na zoraďovaní a zaraďovaní slo-
venských básnikov druhej polo-
vice 20. storočia do apriórnych 
schém konkretizmu, či grúp osa-
melých bežcov a barbarov.
V skutočnosti register metaforickej 
polyfónie modernej slovenskej po-
ézie postupne a každý po svojom 
obohacovali predstavitelia viace-

rých generácií, rozmanitých názo-
rových pozícií a lyrických konfesií 
– predovšetkým Vojtech, Mihálik, 
Jozef Mihalkovič, Ľubomír Feldek, 
Dezider Banga, Vojtech Kondrót, 
Pavol Stanislav, Štefan Moravčík, 
Ján Švantner, Daniela Hivešová-
Šilanová, Daniel Hevier, Pavol Ja-
ník, Teodor Križka a Jozef Urban. 
Pri vedeckej interpretácii súčasnej 
slovenskej poézie sú všetky koneč-
né súdy predčasné, hoci mnohé z 
nich sú veľmi zaujímavé. Napríklad 
podľa názoru ruskej poetky, prekla-
dateľky a literárnej vedkyne Natá-
lie Švedovovej je Válek hlbší a Ja-
ník vynaliezavejší. Ale nerád by som 
končil egocentricky.
Modernú slovenskú poéziu si ani 
len teoreticky nemožno predsta-
viť bez básnika 

MILANA RÚFUSA 
a jeho básní, ktoré sú prevaž-
ne pôsobivými a nekonvenčný-
mi modlitbami. V neposlednom 
rade dozaista treba pripome-
núť, že Spolok slovenských spi-
sovateľov reprezentovaný pred-
sedom PhDr. Jánom Tužinským, 
PhD., niekoľko rokov opakova-
ne predkladal návrhy na udele-
nie Nobelovej ceny za literatú-
ru Milanovu Rúfusovi a hľadal a 
nachádzal podporu tomuto návr-
hu nielen v rozmanitých konfesi-
onálnych autoritách Slovenska, 
vrátane jeho materskej Evanje-
lickej cirkvi augsburského vyzna-
nia, lež i Rímskokatolíckej cirkvi 
a židovskej náboženskej obce, 
ale aj v relevantných literárnych 
autoritách v zahraničí.

MILAN RÚFUS

10. 12. 1928 Závažná Poruba 
11. 1. 2009 Bratislava

BeZ náZvu
V jaskynke pamäti svieti večné svetlo.
A z povaly tam padá hviezdny prach.

I smrť má zlaté vlasy, jak z nej vychádza,
odrazu omladnutá ako dievčatko.
A takmer pekná.

Krajina ako organ večerný
tam ticho hrmí.
Tenké klávesy
roličiek svietia.
A chorál, starý chorál
padá na lesy.

Dobrú noc, moji mŕtvi.

Miesto Milana Rúfusa v modernej slovenskej poézii
NamieSto Nekrológu

Stranu pripravil  PAVOL JANÍK

Poetický kalendár pre deti
renomovaný aforista a epigramatik milan Kenda 
sa už niekoľko desaťročí programovo a produktív-
ne venuje aj tvorbe veršov pre deti. Autorova naj-
novšia kniha rOK NAKúKA SPOD KLObúKA (vyda-
vateľstvo DAXe, bratislava 2008) zaujme čitateľský 
dorast z viacerých hľadísk. Predovšetkým rozsiah-
lym námetovým spektrom, v ktorom dominujú roz-
manité prírodné motívy. Popri zmysle pre pozorova-
nie a reflektovanie reality autor oslovuje vnímateľov 
aj cieľavedomým a invenčným rozvíjaním fantázie.
Dielo v podstate predstavuje poetický kalendár, kto-
rý ponúka širokú paletu pestrofarebných a suges-
tívnych pohľadov na jednotlivé mesiace roka s evo-
káciou charakteristických zmyslových zážitkov a 
detských dobrodružstiev. Pôsobivé lyrické miniatú-
ry - okysličené rôznorodými nápaditými autorskými 
metódami - prinášajú sondy do prírody inšpirované 
pôvabmi našej domoviny, ale aj rozličných exotic-
kých krajín. Niektoré formy sú koncipované ako mik-
rorozprávky, veršované anekdoty, prípadne riekan-
ky. 
Publikácia nepodceňuje najmenších čitateľov, ale 
ich citlivo oslovuje originálnymi myšlienkami a es-
teticky podnecuje náročnejšími riešeniami, medzi 
ktorými nechýbajú ani podmanivé poetické provo-
kácie. Autor zvolenými výrazovými prostriedkami 
cibrí úsudok detského percipienta, rozširuje jeho 
slovnú zásobu, aktivizuje lúštenie duchaplných a 
dôvtipných hlavolamov. rád konštatujem, že ide o 
knihu veršov, ktorá sa usiluje prispieť k postupné-
mu dozrievaniu mladej generácie čitateľov, k po-
súvaniu hraníc vnímania a poznania, ku kultivova-
niu duševného potenciálu zábavným, nenásilným a 
kontinuálnym spôsobom. 
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Kresba: Andrej Mišanek

Mikuláš Dzurinda sa správa ako zá-
chranca, priam superman v prípa-
de Tiposu, čo vyvoláva úsmev na pe-
rách. Mikuláš Dzurinda púšťa na vládu 
oheň a síru, lenže spaľuje sám seba 
a ani si to nevšíma. Stíha za krátku 
chvíľu spomenúť všetky možné obvi-
nenia. Keď hovoril o klientelizme, kto 
by sa neubránil spomienkam na časy 
jeho vlády? Na kauzu trebárs vláči-
kov, v ktorej sa skloňovalo dokonca 
meno brata predsedu SDKÚ, ale naj-
mä bývalého pokladníka tejto strany. 
Dzurinda sa vraj ešte aj po rokoch s 
Gabrielom Palackom stretáva a tak 
podozrenia zostávajú. Preto slová 
predsedu SDKÚ zneli, akoby hovoril z 
vlastnej skúsenosti. Bolo priam cítiť, 
že to má zjavne prežité.
Ale spomeňme si na vládnutie z rokoch 
1998 až 2006 aj pri ďalších podozre-
niach. 

NEVyPÍSANIE TENDRA 
na tretieho mobilného operátora, kde 
opäť figuruje Dzurindov priateľ Palacka. 
Ten istý „Gabo“, o ktorom sa písalo v sláv-
nom liste Petra Kresánka, že „berie veci 
alternatívne“. Z neho vznikali podozrenia, 
že nech by tendre dopadli akokoľvek, al-
ternatívne by zrejme inkasovali za to tak či 
tak. Ak Dzurinda hovoril o snahe Ficovej 
vlády urýchliť výstavbu diaľnic a hovoril o 
„svojich mecenášoch“, rozumej terajších 
vládnych, je tu ďalšia paralela. Veď prá-
ve v tomto roku sa verejnosť dozvede-
la, že Dzurindov súputník Ivan Mikloš bi-
cykloval na pretekoch v drese, na ktorom 
mal logo súkromnej firmy. Ukázalo sa, že 
majiteľ firmy je Miklošov priateľ, s ktorým 
bol na nákladnej zahraničnej dovolenke. 
Navyše, táto firma získala za Dzurindovej 
vlády štátne zákazky za takmer miliardu 

korún. O akom klientelizme Dzurinda ho-
vorí? Pozrel sa už do zrkadla?
Navyše, v prípade diaľníc je to naozaj 
tak, ako hovorí Vladimír Mečiar, že sa 
to hodí do silvestrovského programu, aby 
o nich hovoril Dzurinda. Práve on začínal 
svoju vládu násilným 

ZASTAVENÍM VÝSTAVBy 
diaľníc v roku 1998, ktorá priniesla Slo-
vákom stratu odhadovaných 30 tisíc pra-
covných miest v stavebníctve. Preto je 
priam nemiestne, ak Dzurinda v súvislos-
ti s prvým eurorozpočtom hovorí o tom, 
že mu v ňom chýbajú opatrenia na za-
chovanie a vytvorenie pracovných miest. 
On ich priamo po nástupe k moci likvido-
val. Jedno miesto v stavebníctve má vy-
soký multiplikačný efekt. To znamená, že 
viaže na seba až päť ďalších pracovných 
miest v národnom hospodárstve. Teda 
odhadom zastavením výstavby diaľ-
níc môžeme hovoriť o strate až 150 
tisíc pracovných miest v prvých ro-
koch Dzurindovej a Miklošovej vlády. 
Zo Slovenska odišlo za prácou do cu-
dziny odhadom do 300 tisíc ľudí, kto-
rí sa v čase krízy logicky budú vracať 
domov. Mečiar v diskusii Dzurindovi v 
STV pripomenul inú vec, že predstava 
neoliberálneho riadenia štátu padla 
na celom svete. Už neplatí, čo neustá-
le opakoval Mikloš, že štát je zlý vlast-
ník, čo dnes priznávajú aj v USA.
Pritom v roku 1995 prijala druhá Mečia-
rova vláda zrýchlený variant výstavby diaľ-
níc. Predkladal ho minister dopravy Ale-
xander Rezeš. Ten plánoval prepojenie 
Bratislavy s Košicami diaľnicou v roku 
2005! Vieme, aký by Slovensko dnes za-
žívalo rozvoj, keby sme mali takto dobudo-
vanú diaľničnú sieť už minimálne tri roky? 
Dnes sa cez Slovensko nevedia doprav-

covia dostať pomaly už ani do Trnavy. A 
keď Dzurinda hovoril o tom, že sa zvyšu-
jú rodinné prídavky len o tri eurá, na to už 
človeku dochádza dych. Za Dzurinndovej 
a Miklošovej vlády bola zmrazená valori-
zácia rodinných prídavkov. Nerozmrazila 
ju ani terajšia kandidátka SDKÚ na úrad 
prezidenta Iveta Radičová, keď nastúpila 
do úradu ministerky práce a sociálnych 
vecí. Nie je Dzurindovi hanba?
Predseda ľS-HZDS mu ju pripomenul 
aj za škandalózny výpredaj energeti-
ky, kde sme stratili a strácame rádovo 
o desiatky, ba možno stovky miliárd 
korún viac, než hrozí, že prídu obča-
nia v kauze Tiposu. Aj tú zdedili po 
Dzurindovi a Miklošovi, ktorí ju 

MOHLI VyRIEŠIť 
za podstatne menej – 90 miliónov ko-
rún. Mikloš tvrdí, že tak neurobili pre-
to, lebo vraj na poslednú chvílu bol vlá-
de predložený iný text dohody. Lenže 
podstata je v tom, či aj pri zmenenom 
texte dohody bola suma 90 miliónov 
korún? A to Mikloš nespochybnil. Tak 
o čom potom hovorí? Kto môže za 
dve miliardy v terajšom spore? Nako-
niec, vládna koalícia aj tu našla rieše-
nie v zmene zákona.
Dzurinda s Miklošom jednoducho 
strácajú zjavne súdnosť. Veď Dzu-
rinda hovorí o tom, že Ficova vláda za 
dva a pol roka dokončuje len tie diaľ-
ničné úseky, ktorých výstavba začala 
ešte za jeho pontifikátu. A ktoré majú 
byť dokončené? Veď len tie, kde je 
najvyššia rozostavanosť. A ako si pa-
mätáme, za Dzurindovej vlády si po-
kojne chodili vládni činovníci strihať 
na diaľniciach pásky na úsekoch, kto-
ré boli stavané ešte za Rezeša.

STANISLAV HÁBER

Dzurinda ako superman na smiech

NIE SME MAĎARSKO, ANI ISLAND, ANI LOTyŠSKO

Škodoradosť médií
Takzvanú nezávislú a mienkotvornú tlač na Slovensku 
skutočne nemožno pochopiť. Ani pri najlepšej vôli. už 
predovšetkým preto, lebo sa drží známeho hesla K. 
Gottwalda ešte z čias prvej československej republi-
ky (1918 – 1938) - „čím horšie, tým lepšie“. Znamena-
lo to, že komunisti mali radosť z každej ťažkosti, kto-
rá sa dotýkala života republiky a jej občanov. Napríklad 
Svetovej hospodárskej krízy v rokoch 1929 – 1933. Na 
veľké prekvapenie s výrazným odstupom času sa tak-
to chovajú tí, ktorí medzi komunizmom a fašizmom dá-
vajú znamienko „=“, ktorí sa vyhlasujú za bojovníkov za 
demokraciu a teda aj za jej strážcov. Je to neuveriteľ-
né, ale je to tak.
Dôkazov na potvrdenie predchádzajúcich slov by sme naš-
li habadej. Nuž ale, vytiahnime na svetlo sveta iba ten je-
den z najčerstvejších. Ešte pred časom, teda kedy na Slo-
vensko iba dochádzala ozvena o finančnej a hospodárskej 
kríze v USA, bol predpokladaný rast HDP asi 7%. Naše „ob-
jektívne“ denníky (mimo Športu) s odstupom času škodo-
radostne konštatovali, že je to výmysel vlády a naše hospo-
dárstvo pôjde v budúcom roku do mínusu. Tak, ako sa to 
predpovedá vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španiel-
sku a v ďalších krajinách EÚ.
Samozrejme, naši ekonómovia v nasledujúcich týž-
dňoch predpokladaný hDP koordinovali. Jeho rast 
bude predstavovať možno tri, možno 4%. Opozícii sa 
však ani tento údaj akosi nepozdáva. i keď to nedá-
va najavo – želá si, aby bol nulový, resp. ešte lepšie by 
bolo, aby číslica mala pred sebou znamienko mínus (“-
„). čo k tomu dodať? Poprední západoeurópski ekonó-
movia vychádzajú z predpokladov, že bez ohľadu na to, 
ako súčasná svetová ekonomická a hospodárska krí-
za zasiahne európu, Slovensko bude na tom najlep-
šie. Podľa bankových a finančných expertov, pôsobia-
cich na Slovensku, hDP v budúcom roku môže u nás 
predstavovať až 4,7%. Podľa tých zahraničných z eú 
naša republika bude mať v každom prípade najvyšší 
rast hDP zo všetkých členských krajín európskej únie. 
„hoci to budú iba tri percentá, prevažná väčšina vyspe-
lých krajín eú sa z pohľadu rastu hDP ocitnú v mínu-
se“, - to je ich jednoznačné stanovisko.
Samozrejme, ani Slovensko sa nenachádza v akejsi vzdu-
chovej bubline a už i teraz pociťuje svetovú finančnú krízu. 
Našťastie, nie sme v takej situácii ako napríklad Island, Ma-
ďarsko či Lotyšsko, teda nie sme odkázaní na rýchlu po-
moc zo zahraničia. Pritom, všade vo svete súčasná kríza 
najviac postihla automobilový priemysel a na Slovensku sa 
v prepočte na počet obyvateľov vyrába najviac osobných 
automobilov vo svete!
To, že predstavitelia štátu nemusia symbolicky natŕčať 
dlane a čakať, kedy im niekto do nich niečo vloží, je 
aj ich zásluhou. Ako sa hovorí – prikrývali sme sa len 
takou veľkou perinou, akú sme mali a máme. Naprík-
lad na rozdiel od našich južných susedov. ich vlády sa 
predvádzali rôznymi populistickými akciami, boli priš-
tedré tam, kde vôbec nemali byť a výsledok takejto 
politiky sa samozrejme dostavil. maďarsko si muselo 
požičať miliardy eur len na to, aby štát mohol vlastne 
existovať. Podobne, i keď z trochu iných príčin, sú na 
tom island a Lotyšsko... JÁN SLIAčAN

Tak už nemáme korunu ... 
Nič to, na to sme všetci oby-
vatelia Slovenska boli včas a 
dlhodobo pripravovaní. Nie-
kedy dokonca viac, než sme 
potrebovali. V každom prí-
pade však môžeme byť hrdí 
na to, že prechod z koruny 
na euro sme zvládli na jed-
notku. Dokonca aj napriek 
tomu, že niektoré slogany 
poriadne poplietli ľuďom hla-
vu. Tak napríklad heslo „Me-
níme menu, nie cenu“ si po-
niektorí vysvetľovali tak, že 

čo stálo 22 korún, bude te-
raz stáť 22 euro! Veď predsa 
cena sa meniť nebude!
Našťastie, tento príklad zostal 
viac na úrovni humoru. Dôle-
žitejšie je to, že niektorí z nás 
platili eurami už 1. januára a 
pritom tak samozrejme, ako-
by ani žiadnu inú menu nepoz-
nali. Pritom aj oni, aj ostatní sa 
aspoň na chvíľu zamysleli nad 
definitívnym koncom sloven-
skej koruny. Bolo im pritom tro-
chu smutno. Nečudo, veď to 
bola naša, skutočne sloven-

ská mena. V tejto súvislosti si 
málokto z nás vedel spomenúť 
presne na deň jej zrodu – bol 
to 6. február 1993 po vypove-
daní – jednostrannom – meno-
vej únie medzi Českou repub-
likou a Slovenskou republikou. 
Aj túto nepredvídanú skutoč-
nosť prevažná väčšina z nás 
prijala bez paniky. Pamätám sa 
na to, ako ľudia pokojne stá-
li v radoch na kolkovanie ban-
koviek. Bez reptania ... V tých 
dňoch sa v niektorých českých 
médiách už objavili „odborné 
a zaručené“ prognózy o vývo-
ji slovenskej meny. Nastane jej 
300-percentná inflácia a slo-
venské hospodárstvo ako ce-
lok čaká jeden veľký kolaps. 
Nestalo sa však tak a niekedy v 
roku 1995 dokonca slovenská 
koruna mala vyššiu hodnotu, 
než česká! I keď sa potom si-
tuácia zmenila, v decembri mi-
nulého roku, teda tesne pred 
zavedením eura, už slovenská 
koruna – povedané športovou 
terminológiou – doslova stúpa-
la na päty tej českej. Keby ne-
prišlo euro, tak by sa s najväč-
šou pravdepodobnosťou obe 
meny vyrovnali. My sme však 
prešli na euro a našich západ-
ných susedov to predsa len 
prebralo – začali už takmer 
oficiálne spomínať rok 2013, 

v ktorom by Česká republika 
mala prijať euro.
Ale aj časy spoločnej meny 
boli zaujímavé. Tak napríklad 
ešte v roku 1991, teda dávno 
pred rozdelením čSFR, ne-
chal guvernér čs. národnej 
banky E. Tošovský vytlačiť v 
južnej Amerike kolky, ktorý-
mi mali byť označené koruny, 
ktoré budú tvoriť základ čes-
kej meny! Po rokoch sa prišlo 
na to – a nič sa nedialo. Pán 
Tošovský sa stal dokonca 
premiérom českej úradníckej 
vlády. Jedno mu však uprieť 
nemožno: S predstihom 
predvídal rozdelenie česko-
Slovenska na dva samostat-
né štáty a z pozície česka sa 
na túto udalosť dokonale pri-
pravil. čo tam po tom, že to 
bolo predovšetkým na úkor 
Slovenska ...
I keď sme sa dôstojne rozlúči-
li s vlastnou menou, nemôže-
me nespomenúť tú, z ktorej v 
podstate vzišla: teda z čs. ko-
runy, narodenej v roku 1953. 
Na to obdobie prevažná väč-
šina pamätníkov nespomína v 
najlepšom. Finančná reforma 
sa pripravovala v najväčšej taj-
nosti, nové bankovky sa tlači-
li v sovietskom Leningrade. Pri 
výmene peňazí prevažná časť

Pokračovanie na 10. strane 

ZA DOBROu slOvenskOu kORunOu

Kresba: PhDr. Peter Gossányi
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Úspešnosť vlád a vládnych politických strán v sú-
časnosti dôsledne testuje nevídaná svetová finan-
čná a hospodárska kríza. Hlboko sa mýli ten, kto 
sa domnieva, že dopadom tejto krízy sa dá úplne 
vyhnúť. Slovensko ako malá krajina s otvorenou a 
proexportne orientovanou ekonomikou má dokon-
ca ešte viac rizikových faktorov. K nim patrí predo-
všetkým obrovská koncentrácia automobilového 
priemyslu. S určitou pravdepodobnosťou sa dá pove-
dať – nemáme najhoršie východisko na prekonanie fi-
nančnej etapy krízy. Bankový sektor je stabilný, prispeli 
sme k stabilite významnou mierou tým, že sme presa-
dili 100 percentné garancie vkladov. Dnes je dôvera v 
štát, v bankový sektor taká vysoká, že ľudia s približujú-
cim sa Euro neváhajú a ukladajú do bánk na svoje účty 
v sumáre obrovské sumy peňazí. Na druhej strane ne-
môžeme súhlasiť s tým, že bankový a finančný sektor 
je podstatne konzervatívnejší, ako tomu bolo pred krí-
zou, zdraželi úvery a je ťažší prístup k finančným zdro-
jom. SMER-SD si musí oprávnene postaviť otázku, či 
budeme tolerovať paradoxnú situáciu, kedy 

TÍ, čO KRÍZU SPôSOBILI 
– finančníci a bankári, dnes svojou konzervatívnosťou 
spôsobujú vážne problémy hospodárskemu sektoru, 
ktorý má reálne ťažkosti v prístupe k peniazom. Hos-
podárska etapa krízy je podstatne závažnejšia. Všet-
ky štáty sveta konštatujú spomalenie hospodárskeho 
rastu, mnohé významné ekonomiky idú do recesie. Aj 
na Slovensku sme museli znížiť odhadovaný hospodár-
sky rast z pôvodných 6,5% na 4,6% a v tomto duchu 
aj upraviť rozpočet na rok 2009 a jeho deficit. Dob-
rou správou ale je, že v roku 2009 budeme podľa via-
cerých kvalifikovaných odhadov najrýchlejšie rastúcou 
ekonomikou v celej EÚ. 
Máme oprávnený strach, ako môže hospodárska 
kríza zasiahnuť citlivé miesto Slovenska – zamest-
nanosť. Nezaznamenali sme žiadny posun k hor-
ším číslam, práve naopak. A hoci sú niektoré pra-
covné miesta, najmä v oblasti automobilového 
priemyslu a v naň nadväzujúcom priemysle ohro-
zené, Slovensko má stále k dispozícii viac ako 17 
tisíc voľných pracovných miest. Veľkou slabinou 
Slovenska zostáva nízka mobilita ľudí pri hľada-
ní si zamestnania. A nakoniec tu máme EURO. Mrzí 
ma, že z dôvodu oprávneného rešpektu k zavedeniu 
spoločnej európskej meny, sme sa k tomuto 

NESPOCHyBNITEľNéMU ÚSPECHU 
súčasnej vlády SR s dominantným postavením SME-
RU-SD viac neprihlásili. Ak ste sa ma spýtali pred 8 me-
siacmi, ako vidím EURO, odpovedal som takto: EURO 
chceme, lebo prináša viac výhod ako nevýhod. Váže-
ní priatelia, dnes, 6. decembra 2008 s plnou vážnos-
ťou vzhľadom na svetovú finančnú a hospodársku krízu 
vyhlasujem, že vláda SR nemohla urobiť pre Slovensko 
a jeho ľudí nič lepšie! Kvôli EURO sme veľa obetovali, 
najmä sme plnili takmer nesplniteľné Maastrichtské kri-
tériá, ktoré obmedzovali naše sociálne programy. 
Najväčším prínosom SMERU-SD do vládnutia je, 
že sme neurobili z čísiel, najmä z hospodárskeho 
rastu fetiš. Fetiš, ktorému sme chceli slúžiť a obe-
tovať všetko bez ohľadu na to, ako žijú ľudia na 
Slovensku. Veľmi správne vychádzame z názoru, 
že podmienky, v ktorých ľudia žijú a pracujú, nie 
sú len ich osobnou vecou alebo zodpovednosťou 
ich blízkych a rodín, ale aj vecou verejnou. Len 
spoločnosť súdržná, solidárna a sociálna môže 

zabezpečiť, aby človek nezostal osamotený na 
svojej životnej ceste. Vypočítavanie sociálnych prog-
ramov a opatrení prijatých od roku 2006 by vyžadova-
lo dlhý čas. Podstatné je, že aj v roku 2008, aj do roku 
2009 vstupujeme s praktickou politikou, podľa ktorej 
musia mať z hospodárskeho rastu úžitok ľudia tohto 
štátu, a to na princípe solidarity. Solidarity medzi sil-
nejšími a slabšími, ekonomicky prosperujúcimi a zaos-
távajúcimi. 
Ak chce byť SMER-SD naďalej úspešnou stranou, 
a je úplne jedno, či hovoríme o prezidentských, eu-
rópskych a regionálnych voľbách v roku 2009 alebo 
o parlamentných voľbách v roku 2010, musí tvrdohla-
vo presadzovať v praktickej vládnej a parlamentnej po-
litike filozofiu, že za hospodárskym rastom Slovenska 
stoja predovšetkým ľudia. Ľudia, ktorí tvrdo robia za 
mzdy stále vzdialené od miezd vo vyspelých krajinách 
EÚ. Toto je podstata úspechu Slovenska, a nie
 

ZAJACOVE DVADSAťKORUNÁčKy, 
alebo zvýšenie DPH na 19 percent, alebo nevýhodná 
privatizácia, či iné neoliberálne pokusy na ľuďoch v ro-
koch 1998 – 2006. Za to, že ľudia tak pomáhajú Slo-
vensku, štátu, Slovensko, štát, nesmie zabúdať na ľudí. 
Ľudia musia pociťovať úžitok z hospodárskeho rastu, 
nemôžu ho len tvoriť. Logo dnešného snemu – Ľudia 
štátu, štát ľudom – v plnej miere vystihuje túto filozo-
fiu a musí byť pre nás sväté aj v ďalších rokoch politic-
kého pôsobenia. V akom stave ide teda Slovensko 
do roku 2009? Určite aj s obavami, čo nám prine-
sie svetová kríza. Ale aj s pravdepodobne najvyš-
ším hospodárskym rastom v EÚ, s najnižším plá-
novaným deficitom v histórii SR, s kontrolovanou 
infláciou, stabilnou zamestnanosťou, ambiciózny-
mi sociálnymi programami a ochranným štítom v 
podobe EURO. A to všetko bez privatizácie stra-
tegického majetku, z ktorej súčasná vláda nezís-
kala a nezíska ani korunu. A to všetko bez zvyšo-
vania daní a zavádzania nových daní a poplatkov. 
Opačne, SMER-SD musí pokračovať vo filozofii 
znižovania DPH z 19 na 10 percent, ako už uro-
bil pri liekoch, či učebniciach. Len si spomeňme, 
aké katastrofické scenáre prinášali naši oponen-
ti a neprajníci v roku 2006. Ako všetko prejeme a 
spľundrujeme. Ako nič, včítane EURO nezvládne-
me, ako budeme medzinárodne izolovaní. Nikto a 
nič nie je dokonalé, ale všetko je inak, ako nám 
plánovali v júli 2006. 
Slovensko ide do roku 2009 v slušnej kondícii. Ak sle-
dujeme, čo svetová kríza spôsobila v susednom Ma-
ďarsku alebo v iných štátoch, ako 

HLBOKO ZASIAHLA SILNé EKONOMIKy, 
ako oslabuje národné meny, kým Sk je prakticky bez 
pohybu naviazaná na EURO, na mieste je otázka. Pre-
čo je tomu tak? Niekedy na ňu odpovedám stručne. 
Lebo Boh má rád Slovensko. Pravdu treba ale hľadať 
niekde inde. Utŕžili sme veľa kritiky, keď SMER-SD v 
roku 2006 pri vstupe do vlády oficiálne potvrdil, že 
bude presadzovať politiku silného štátu. Že nebudeme 
rešpektovať názor, podľa ktorého slobodný, ničím ne-
riadený trh všetko vyrieši. Naopak, dôsledne od roku 
2006 posilňujeme kontrolné a regulačné funkcie štá-
tu. Robíme tak premyslene už dva a pol roka politiku, 
ktorú dnes aj tí najpravicovejší ekonómovia a experti 
ponúkajú ako recept na svetovú hospodársku a finan-
čnú krízu. 
Ani v najväčších baštách slobodného a ničím ria-
deného trhu nie je dnes hriechom znárodňovať, 
regulovať a kontrolovať, priamo zasahovať do 
ekonomiky. Inak to ani nejde. Áno, svetovú finan-
čnú a hospodársku krízu by nepochybne časom 
vyriešil aj voľný trh a slabý štát. Ale s akými dô-
sledkami? S katastrofálnymi pre ľudí, ktorí sa ne-
majú ako brániť a s fantastickými pre tých, ktorí 
svojou nezodpovednosťou a bezbrehým ťahom za 
ziskom krízu spôsobili. SMER-SD ako vládna strana 
významne prispel aj k príprave Slovenska na možné a 
očakávané negatívne dopady svetovej finančnej a hos-
podárskej krízy. V širokej a konštruktívnej spolupráci s 
odbormi, zamestnávateľmi, ZMOS-om, bankami a naj-
významnejšími investormi dohodol 

RAD KONKRéTNyCH OPATRENÍ 
na udržanie vysokého hospodárskeho rastu a z neho 
vyplývajúcich silných sociálnych programov a na za-
chovanie zamestnanosti. Tento program je plne zlu-
čiteľný s predstavami EK ako postupovať v krízovom 
stave. Chcem sociálnym partnerom a ďalším zú-
častneným za to naozaj poďakovať. Je vynikajúce, 

že každý zo sociálnych partnerov a ďalších zainte-
resovaných si uvedomuje podiel svojej zodpoved-
nosti pri predchádzaní následkom krízy.Osobitne 
si cením, že 

VZNIKÁ ŠIROKÁ ZHODA 
sociálnych partnerov, ktorá nebývala zvykom pri 
hľadaní odpovedí na najpálčivejšie otázky. Keby 
takto konala aj predchádzajúca vláda, dnes sme 
nemuseli byť svedkami bolestivých zrazov vlády 
SR s DSS, či súkromnými zdravotnými poisťovňa-
mi alebo so sprivatizovanými monopolmi. Kto sa 
pýtal v rokoch 2002 – 2006 SMERU-SD ako naj-
silnejšej opozičnej strany, aký má názor na dô-
chodkovú reformu alebo na privatizáciu verejných 
zdrojov v zdravotníctve, či na privatizáciu strate-
gických podnikov? Nikto, jednoducho to urobi-
li napriek nášmu jasnému nesúhlasu. Vážne eko-
nomické a sociálne rozhodnutia zasahujúce celé 
Slovensko, všetkých jeho obyvateľov, nemožno 
prijímať len väčšinou vládnych hlasov v parlamen-
te.
To vedie k nestabilite. Keďže sa blížilo zavedenie 
EURO, v priebehu roku 2008 sme dosiahli široký spo-
ločenský konsenzus aj v tejto otázke. Opäť všetci so-
ciálni partneri, VÚC, vysoké školy, študenti, profesijné 
komory a ďalší a ďalší pristupovali k dohode s cie-
ľom vytvoriť pre zavedenie EURO optimálne podmien-
ky. Jediný, kto odmietol pristúpiť k tejto dohode, bola 
naša opozícia. V širokej spoločenskej zhode vzniká aj 
strategický slovenský dokument – vízia Slovenska, v 
ktorom chceme spoločne zadefinovať, aké Slovensko 
chceme mať v roku 2030. Nejde o úradnícky mate-
riál, ale vedecky odôvodnený dokument vypracovaný 
SAV. Ak sa dokážeme všetci na ňom dohodnúť a te-
raz o dokumente 

ZAčÍNA PREBIEHAť VEREJNÁ 
diskusia, zabezpečíme Slovensku kontinuitu bez ohľa-
du na to, kto bude sedieť vo vláde SR a v NR SR. Slo-
vensko si po mnohých turbulenciách takúto kontinuitu 
mimoriadne zaslúži a ja aj touto cestou vyzývam opozí-
ciu, aby sa zúčastnila verejnej diskusie, vzniesla pripo-
mienky a pristúpila k historickej celospoločenskej do-
hode o obraze Slovenska v nasledujúcich 22 rokoch. 
SMER-SD vo svojom vládnom pôsobení nezaned-
báva ani významné rozvojové projekty. Projekty, 
ktoré majú schopnosť nahradiť prípadný výpa-
dok hospodárskeho rastu spôsobený ťažkosťami 
v automobilovom priemysle. Doslova a do písme-
na sme dotlačili väčšinového majiteľa SE, a.s., ta-
liansku spoločnosť ENEL k dostavbe dvoch blo-
kov JE Mochovce. Ide o investíciu v objeme okolo 
2,8 mld. EURO, ktorá zabezpečí nielen niekoľko 
tisíc pracovných príležitostí, ale bude viesť k zno-
vuobnoveniu energetickej bezpečnosti SR. A nad 
všetkým stojí výstavba diaľnic a rýchlostných ko-
munikácií. S uspokojením konštatujem, že záväz-
ky obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády 
SR naplníme definitívne už v priebehu budúceho 
roka. Nad rámec programového vyhlásenia sme 
sa však ešte rozhodli, že urobíme všetko na urých-
lenie výstavby siete diaľníc a rýchlostných komu-
nikácií. Priznávam, že nás prekvapila 

HOSPODÁRSKA A FINANčNÁ KRÍZA 
a nedostatok voľných zdrojov, napriek tomu ro-
bíme všetko na každodennej báze, aby v roku 
2010 bol viditeľný posun v infraštruktúre a aby 
naše plány, pokiaľ ide o R1 medzi Nitrou a Zvole-
nom a D1 medzi Bratislavou a Košicami nezosta-
li len v polohe želaní. Vláda SR a osobitne SMER-
SD sa v posledných dvoch mesiacoch stal terčom 
osobitne intenzívnej opozičnej a mediálnej škandali-
zácie. Vytvára sa atmosféra, kedy zodpovedáme za 
všetko a za každého, otvárajú a spochybňujú sa ele-
mentárne, štandardné veci, ktoré nikdy predtým ne-
boli predmetom mediálneho a opozičného pôsobe-
nia. Som v politike od roku 1992 a môžem s plnou 
vážnosťou vyhlásiť, že tak vláda, ako aj my ako najsil-
nejšia vládna strana pracujeme v jednom z najvyšších 
nasadení, aké tu bolo od vzniku SR. To so sebou pri-
náša aj chyby aj nedorozumenia, za ktoré treba niesť 
zodpovednosť. Z vlády už muselo odísť niekoľko mi-
nistrov, nemôžem vylúčiť, že budú aj ďalšie prípady, 
museli sme vysvetľovať zlyhania, ktoré intenzívny poli-
tický život so sebou prináša. Za chyby je treba vedieť 
aj ospravedlniť sa a ja tak teraz činím, ak k nim doš-
lo. Na intenzívnej mediálnej škandalizácii, kde sa 
predháňa najmä tlač, a na opozičných poľovač-

kách, iný názov ťažko možno nájsť, je však niečo 
pozitívne. Opozícia absolútne zlyhala v progra-
movej alternatíve. Svetová finančná a hospodár-
ska kríza a praktické postupy najpravicovejších 
vlád v boji proti nej zasadili programovému vy-
baveniu slovenskej opozičnej pravici tvrdé úde-
ry. Až také, že sa niektoré z opozičných strán za-
čali predbiehať, ktorá z nich je sociálnejšia. Je 
žartovné a súčasne smutné počúvať z úst niekto-
rých opozičných politikov slová o sociálnom štá-
te, o ľuďoch, pričom tí istí politici 

NEMALI PROBLéM ZDVIHNÚť DPH 
na 19 percent na všetko, zobrať invalidom invalid-
né dôchodky, zaviesť poplatky v zdravotníctve, ne-
chať ľudí napospas energetickým monopolom a 
urobiť ďalšie sociálne zločiny. Prečo to, čo dnes vy-
hlasujú, neurobili, keď 8 rokov sedeli na vládnych sto-
ličkách? A k tomu mali ešte 330 mld. Sk z predaja naj-
cennejšieho majetku? Prejavom absolútneho zlyhania 
opozície bol aj jej postoj k návrhu štátneho rozpočtu na 
rok 2009. Je nepísanou povinnosťou opozície návrh 
rozpočtu odborne napádať a nehlasovať zaň. Ale nepa-
mätám sa, kedy to opozícia vzdala za jeden a pol dňa 
diskusie, pravdepodobne uznajúc, že nič lepšie by ne-
vymyslela a že navrhnutý rozpočet je najlepším recep-
tom pre Slovensko ako prejsť cez krízu. A vrcholom 
všetkého je neúčasť dvoch opozičných lídrov, predse-
du SDKÚ a KDH na hlasovaní o rozpočte.
Vidiac, že tadiaľto cesta k úspechu nevedie, zmenili 
taktiku a začali používať vydieranie ako politickú me-
tódu práce. Za všetko hovorí postup časti opozície pri 
životne potrebnej ratifikácii Lisabonskej zmluvy, kto-
rú podmieňovali neschválením tlačového zákona. Zá-
kona, ktorý s Lisabonským procesom nemal nič 
spoločné. Opozícia, ktorá sa neustále tlačila do 
postavenia slovenskej najeurópskejšej politickej 
sily, zrazu len preto, aby poškodila vládu a vládnu 
koalíciu, nemala žiadny problém brzdiť ratifikačný 
proces a dostať Slovensko do nepriaznivého svet-
la v európskom meradle. Neuspeli, pretože pre-
šla aj ratifikácia aj Tlačový zákon.  Berúc do úvahy, 
kto sedí v opozícii a za čo je zodpovedný v čase vlád-
neho pôsobenia v rokoch 1998 – 2006, prehlasujem, 
že opozícia nebude nikdy určovať tempo a rozhodnutia 
súčasnej vlády a vládnej koalície. Nastávajúci predvo-
lebný rok 2009 bude z politického hľadiska náročný. 
Rozdielne pohľady koaličných vládnych strán na voľbu 
prezidenta, samostatný postup pri voľbách do EP a sa-
motné voľby do VÚC na konci roku 2009 

BUDÚ KLÁSť VäčŠIE NÁROKy 
na vnútornú komunikáciu vo vládnej koalícii. Sú to naj-
mä prezidentské voľby, kde dve strany vládnej koalície, 
SMER-SD a SNS otvorene podporujú súčasného pre-
zidenta SR I. Gašparoviča a kde na strane druhej tre-
tia koaličná strana ĽS-HZDS má z rôznych osobných a 
historických dôvodov kategoricky odlišný postoj, ktorý 
už začala aj razantne prejavovať. 
SMER-SD musí byť ako najsilnejšia vládna strana ťa-
húňom nielen hospodárskych a sociálnych projektov, 
ale má a chce mať zodpovednosť za dotiahnutie tohto 
vládneho obdobia v úspešnom režime.
Prihlásme sa razantnejšie k obrovskému úspe-
chu, ktorý sme dosiahli vstupom do Eurozó-
ny! A to je naozaj obrovský úspech. Zavedenie 
EURO na Slovensku, to nie je ako vstúpiť v sku-
pine štátov do medzinárodnej organizácie. Pri pl-
není prísnych kritérií nám nikto nepomáhal, nik-
to nás neťahal a všetko bolo na ľuďoch, všetko 
bolo na Slovensku, museli sme si poradiť abso-
lútne sami. EURO znamená podporu hospodár-
skeho rasu SR, je prejavom a dôkazom ekono-
mickej, sociálnej a politickej stability Slovenska, 
je významným predpokladom približovania život-
nej úrovne našich občanov vyspelým západným 
krajinám. EURO bude nielen úspechom SR a jej 
medzinárodnej prestíže, ale musí byť úspechom 
pre každého jednotlivého človeka. Inak by jeho 
zavádzanie nemalo význam. 
SMER-SD má veľkú perspektívu a môže si ju zma-
riť len sám vlastnými chybami. Tvrdím, že existuje 
šesť podmienok úspechu strany SMER-SD, ktoré 
si dovolím teraz zadefinovať. Ak tieto podmienky 
dodržíme dosiahneme ďalší veľký úspech. Už te-
raz sa teším, ako tieto podmienky budeme spolu 
plniť, teším sa na osobné stretnutia s Vami ešte 
aj v tomto, ale najmä v budúcom roku. Dievča-
tá, ženy, dámy bozkávam, mužom pevne stískam 
ruku! Nech sa nám spolu darí!

Z vystúpenia predsedu strany SMER-SD Roberta Fica na Slávnostnom sneme strany v decembri 2008

ĽUDIA ŠTÁTU - ŠTÁT ĽUĎOM
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Stranu pripravil 
MILAN GROFčÁK

Stalo sa v kraji
December bol mesia-
com schvaľovania rozpoč-
tov pre rok 2009 na všet-
kých stupňoch samosprá-
vy. Veľký boj s neistým vý-
sledkom sa očakával naj-
mä pri zakotvení rozpočtu 
krajského mesta Prešov. 
Keďže poslanci sa nako-
niec nechceli dostať do si-
tuácie rozpočtového provi-
zória, návrh na úrovni 1,8 
mld Sk (62,5 mil. eur) s 
mnohými zmenami nako-
niec schválili, rovnako ako 
aj výhľadové rozpočty na 
roky 2010 a 2011. Po dô-
kladnom predrokovaní v 
jednotlivých odborných 
poslaneckých komisiách 
zastupiteľstva bolo schva-
ľovanie návrhu rozpočtu 
Prešovského samospráv-
neho kraja vo výške 150,3 
mil. € (4,5 mld. Sk). 

• • •
Sobota 17. januára sa nies-
la vo Svidníku v znamení no-
voročných osláv. „Rusnaci“ 
oslavovali Silvestra o dva týž-
dne po prvom januári, takže v 
podstate nič nezmeškali. No-
voročné vinšovanie v tamoj-
šom skanzene obsahovalo 
bohatý kultúrny program plný 
kolied, vinšovačiek, hudby a 
veselosti, ale aj pravú východ-
niarsku zakáľačku plnú zabí-
jačkových dobrôt. Táto atrak-
tívna  akcia mala rovnaký po-
čet patrónov, ako malý Ježiš-
ko kráľov. Bola to trojica Pe-
ter Chudík (predseda PSK), 
Milan Cocuľa (prednosta Ob-
vodného úradu Svidník) a pri-
mátor mesta Michal Bartko. 

• • •
Celkom 3,5 milióna eur  by 
malo prísť v najbližších ro-
koch do Stropkova na re-
konštrukciu tamojšej prie-
myselnej zóny. V prvej eta-
pe, tzv. hnedom priemysel-
nom parku by malo v prie-
behu 18 mesiacov vznik-
núť približne 60 pracov-
ných miest, v druhej, päť-
ročnej, pribudne cca 300 
miest. V súvislosti s vzni-
kom parku Stropkovčania 
vážne uvažujú o výstavbe 
fotovolvanickej elektrárne 
s výkonom 1 Mw, v rám-
ci plánovanej výzvy na pre-
chod na  kategóriu obnovi-
teľných zdrojov energie. 

• • •
Hornotoryské regionálne 
združenie ZMOS sa na svo-
jom zasadnutí v Sabinove ná-
vrhom na zabezpečenie kom-
petencií v oblasti sociálnych 
služieb v okrese Sabinov a 
prípravou na Valné zhromaž-
denie Východoslovenskej vo-
dárenskej spoločnosti. Po 
vlaňajších záplavách bude 
veru o čom hovoriť...

Vianočné sviatky pokoja a 
radosti síce už máme dáv-
no za sebou, spomienka na 
príjemné chvíle však ostane 
v duši rezonovať veľmi dlho. 
Najmä v tej detskej. Na men-
šie i väčšie detváky nezabudol 

v predvianočnom zhone ani po-
slanec Národnej rady SR Sta-
nislav Kubánek (na obr.). V 
predvečer Ježiška prevzal jeho 
darcovskú úlohu s plnou zod-
povednosťou a zavítal do det-
ského domova pre zdravotne 

postihnuté deti, ktorý v lokalite 
bývalých prešovských kúpeľov 
na Cemjate spravuje už 5 ro-
kov nezisková organizácia Pre 
teba. Najväčšiu radosť dvad-
siatke detí urobil stolový futbal, 
ktorý poslanec dovliekol so se-
bou. Uznáte, že rozveseliť smut-
né detské oči, ktoré rozmýšľajú 
nad tým, že nie sú na sviatky v 
rodinnom kruhu, to je nadmie-
ru ťažká úloha. Stanovi Kubá-
nekovi sa to však podarilo do-
konale a keď sa táto populárna 
hra objavila pod stromčekom, 
deti okamžite zabudli na všetko, 
čo by na Vianoce mohli mať ale 
žiaľ, nemajú. A tak v Detskom 
centre na Cemjate vládla radosť 
už deň pred Štedrým dňom. 
O nič horšie nepochodilo ani 
130 deti v Špeciálnej základ-
nej škole internátnej a Ma-

terskej škole na Masaryko-
vej ulici v Prešove. Aj tu, v 
priestoroch bývalých vojen-
ských kasární, žijú bez ro-
dičov zdravotne postihnuté 
deti, desať z nich dokonca 
na vozíčkoch. A to v 3 pod-
lažnej budove bez výťahu! 
Keďže súčasťou každoden-
ného života všetkých je tu 
nielen učenie, ale aj zlepšo-
vanie telesného stavu a fyzic-
kej kondície, dostali od pos-
lanca kolekciu vytúžených 
športových zariadení, medzi 
ktorými bol aj bicykel a kolo-
bežky. Tieto deti však musia 
na využitie svojich darčekov 
predsa len trohu počkať, až 
za teplým jarným slniečkom. 
Do tretice zavítal Stanislav Ku-
bánek do lona Slanských vr-
chov, kde v Červenici pod Dub-

níkom našli útočisko zdravotne 
ťažko postihnuté deti. Evanjelic-
ká špeciálna základná škola in-
ternátna pre hluchoslepé deti je 
jediná svojho druhu na Sloven-
sku. V tomto prípade pomohol 
poslanec skôr vedeniu školy 
ako deťom, z ktorých máloktoré 
dokáže intenzívne vnímať oko-
lie. Nová detská postieľka prišla 
do tohto objektu iba o deň ne-
skôr ako nový obyvateľ mater-
skej školy a v drsnom prírod-
nom horskom prostredí sa veru 
zišli aj nové hrubé paplóny a ob-
liečky. Domácim odpadol aj ďal-
ší problém, vďaka novučičkým 
prúteným košom na prádlo. Aj 
preto dali najavo svoju vďaku 
spontánnym spôsobom. Veď v 
takýchto prípadoch nie je roz-
hodujúca cena daru, ale ocho-
ta pomôcť... 

Skutočnosť, že predseda Prešovského sa-
mosprávneho kraja Peter Chudík podpí-
sal po mnohých rokovaniach v závere roka 
2008 v poradí tretí výmer (ktorý bol z nich 
najnižší) na cenu cestovného v autobusoch 
SAD na území Prešovského kraja pre rok 
2009 sa stala hybným motorom mediálnej 
kampane, ktorú spustili „kádeháci“ a ne-
skôr sa k ním pridali aj funkcionári SDKÚ. 
To, že predmetný cenový výmer bol v súlade 
so zákonom vyvesený na verejnom mieste po 
dobu určenú tiež zákonom, aby nielen straníc-
ki bossovia, ale jednoducho celá široká verej-
nosť mohla jeho obsah pripomienkovať, modrí 
jednoducho neberú v úvahu. Ani to, že keď sa 
konečne rozhýbali (a došlo im, že práve túto vec 
môžu použiť v rámci svojej kampane, dokazujú-
cej, ako veľmi im záleží na blahu národa), bolo 
už dávno po termíne. Ľudovo povedané, prišli s 
tým po funuse! A tak celú túto primitívnu kam-
paň v podstate charakterizuje jediná črta, ktorá 
priam podtrhuje, o čo vlastne ide: S protestami 
„svojho ľudu“ proti 9,7% zvýšeniu cestovného 
v roku 2009 vyšlo iba zopár starostov pôsobia-
cich v modrých straníckych tričkách. Ktorých, 
samozrejme, podporujú tzv. politici tiež v mod-
rých tričkách. Predseda Peter Chudík charakte-
rizoval celú túto situáciu stručne: - ich zámer 
je jasný, začal rok troch volieb a keďže vo 
svojej ponuke verejnosti nemajú nič kon-
štruktívne, nič cieľavedomé, aspoň oho-
várajú a protestujú. Opäť im ide o politiku, 
nie o ľudí, o národ. ešte 22. decembra som 
nad cenovým výmerom a hodnotením cel-
kovej situácie s prepravcami SAD v našom 
kraji sedel s pánom poslancom Jánom So-
liarom, ktorý celú túto problematiku pozná 
ako člen dopravnej komisie pri Zastupiteľ-
stve PSK už sedem rokov. Preto som prek-
vapený, že pod túto tzv. výzvu sa podpísal 
aj on. Otázka znie, prečo to urobil? 
Pozrime sa teraz na niekoľko súvislostí a skutoč-
ností. Kým na jednej strane poslanci krajského 
parlamentu (v ktorom majú bezmála dvojtretino-

vú väčšinu práve modrí) sa snažia každoročne 
urobiť všetko pre to, aby dali štvorici autobuso-
vých prepravcov na území kraja čo najmenšiu fi-
nančnú dotáciu, na druhej strane sa farizejsky 
čudujú a protestujú proti tomu, keď prepravco-
via chcú riešiť túto situáciu štrajkom. Žiaľ, teraz 
už nie je v hre politika, ale doslova existencia 
dopravných podnikov a existencia autobuso-
vých spojov v kraji s najvyšším počtom obyva-
teľov, najväčším počtom obcí a najväčšou cest-
nou sieťou. Ale suverénne najnižšou dotáciou 
pre dopravcov SAD! Modrí poslanci ignoru-
jú aj skutočnosť, že z celkového počtu 560 
autobusov štyroch prepravcov má približ-
ne 60% z nich už nad 16 rokov a teda mali 
by už byť v šrote. V reálnom vyjadrení je to 
340(!) autobusov, ktoré premávajú po ces-
tách Prešovského kraja a nemali by na nich 
byť. A keď už hovoríme o tých niekoľkých 
„naj“, spomeňme v tejto súvislosti ešte je-
den fakt: Tých 560 autobusov najazdí ročne 
vyše 30 miliónov kilometrov, čo je tiež najviac 
zo všetkých slovenských krajov. 
Predseda Peter Chudík bude rokovať so zá-
stupcami štyroch podnikov SAD ešte v tomto 
mesiaci, spoločne by mali hľadať cestu, akým 
spôsobom je možné zabezpečiť postupnú ob-
menu autobusového parku. Finančne to nie je 
žiadna maličkosť, keďže jeden nový auto-
bus stojí približne 5 miliónov korún, dnes 
teda bezmála 170 tisíc eur. Žiaľ, všetko sú-
visí so všetkým, s autobusovou prepravou teda 
bezpečné autobusy na cestách, s nimi cena po-
honných hmôt, náhradných dielov, technického 
zabezpečenia, mzdy pracovníkov a vo výpočte 
tých súvislostí by sme mohli pokračovať veľmi 
dlho. Či sa to bude modrým starostom, poslan-
com a ich straníckym bossom páčiť alebo nie, 
dnes platí to, čo povedal pred novinármi Peter 
Chudík: - urobil som všetko pre to, aby ve-
rejná autobusová doprava v kraji fungova-
la, aby ľudia mohli do práce, deti do škôl, 
aby každý, kto potrebuje, sa dostal k leká-
rovi.

Prepúšťanie zatiaľ znesiteľné
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove považoval 
vlani za svoju prioritu tzv. terénnu prácu, v rámci ktorej jeho 
zamestnanci spolupracovali so zamestnávateľmi, obcami, 
občanmi i školami, školákmi a ich rodičmi. Všetky získané 
skúsenosti budú využívať aj v tomto roku, keďže práca v te-
réne priniesla mnohé pozitíva. Ako konštatovala riaditeľka 
úradu PhDr. Alena Krištofíková, v prvom rade je však potreb-
né zabehnúť a stabilizovať aplikáciu množstva právnych no-
riem, ktoré v sociálnej oblasti nadobudli platnosť od 1. ja-
nuára 2009.
Na stretnutí s novinármi však okrem hodnotenia uplynulého roka 
prišla na rad aj problematika aktuálneho stavu nezamestnanosti a 
hromadného prepúšťania. Čerstvé informácie potvrdzujú, že Pre-
šovský kraj je s dosiahnutou úrovňou 12% stále na treťom mies-
te v SR (za Banskou Bystricou s 13,6% a Košicami s 12,8%). Pre 
názornosť uvádzame, že priemerná evidovaná miera nezamestna-
nosti  za Slovensko je 7,8%.
Na území pôsobnosti prešovského úradu, teda v okresoch Pre-
šov a Sabinov bol k 30. novembru 2008 celkový evidovaný po-
čet uchádzačov o zamestnanie 12 986, z nich 11 645 disponi-
bilných. Relatívne horšie je na tom okres Sabinov, a to aj napriek 
tomu, že opäť v relatívnom prepočte má viac vysokoškolsky a stre-
doškolsky vzdelaných uchádzačov. K rovnakému dátumu boli na-
hlásené hromadné prepúšťania v piatich väčších firmách, v rám-
ci ktorého prišlo o zamestnanie 128 ľudí, ale iba približne 50% z 
nich sa prihlásilo do evidencie uchádzačov o zamestnanie.   

NEpREhlIADNITE!
Ústretový sociálny program terajšej vlády SR potvrdí svoje na-
rastajúce kvality už v najbližších dňoch. V plejáde nových zá-
konných noriem vstúpil od 1. januára 2009 do platnosti Zákon 
447/2008 Z. z. (Zbierka zákonov z 20. 11. 2008) o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnu-
tia, ktorý nahradil dovtedy platný zákon 195/1998 Z. z. Nový 
zákon upravuje posudzovanie občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím a systém poskytovania peňažných príspevkov na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, podmienky vy-
dávania preukazov ŤZP, preukazov sprievodcov, parkovacích 
preukazov a ďalších okruhov. Keďže oproti minulosti sa rozšíril 
aj okruh možných opatrovateľov a možnosti poskytovania prí-
spevkov, v prípade, že ste v tejto problematike zainteresovaní 
(alebo vaši blízki či známi), venujte tomuto zákonu pozornosť 
vo vlastnom záujme. Je možné, že tým získate. 

Keď sa rozžiaria detské očká...

Modrí opäť zneužívajú situáciu

Turisti do prešova
Tohtoročný 43. celoslovenský zimný zraz 
turistov a turistických oddielov mládeže 
sa bude konať v dňoch 29. až 31. januára 
v Prešove. Do tejto východoslovenskej met-
ropoly sa vracia po 16-tich rokoch. V polovi-
ci januára bolo prihlásených už vyše tisíc zdat-
ných mužov a žien každého veku ovládajúcich 
bežky, pre ktorých organizátori pripravili množ-
stvo výborných trás okolitou prírodou, najmä 
v Slanských vrchoch a na hrebeňoch Čergov-
ského pohoria. Organizátori očakávajú na sláv-
nostnom otvorení aj prezidenta SR pána Ivana 
Gašparoviča. V rámci spoločenského progra-
mu bude zrejme najväčším trhákom „papučo-
vý bál“.

Bitka o 7 divov skončila
Súťaž pre obyvateľov kraja o vytipovanie sed-
mičky divov, ktorú vyhlásil Prešovský samo-
správny kraj, skončila v stredu 20. januára. V 
cieľovej rovinke vedľa seba bojovali historické 
centrum Bardejova a hrad týčiaci sa nad 
Starou ľubovňou, ktoré za sebou nechali 
také prírodné krásy ako Vysoké Tatry či Pieni-
ny, Karpatské bukové lesy či opálové bane 
pod Dubníkom.  Na základe hlasovania verej-
nosti nemali na túto dvojicu ani oltár majstra 
Pavla z Levoče, centrum Prešova, mestský 
hrad v Kežmarku, jedinečný súbor dreve-
ných kostolíkov a ďalšie známe pamiatky i prí-
rodné skvosty kraja. Ktoré súťažné objekty však 
budú okrem nich dvoch v sedmičke naj...?

Po cestách PSK premáva 340 starých autobusov.
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Kresba: Andrej Mišanek

Plynová kríza poriadne otriasla celou našou 
spoločnosťou, pričom ani novinárska obec 
nie je výnimkou. Potvrdila slabé stránky ich 
profesionality – aspoň tých, ktorí reprezen-
tujú tzv. mienkotvorné média. Len pred nie-
koľkými dňami premiér R. Fico v priamej te-
levíznej besede musel skúsenej redaktorke 
vysvetľovať, že elektrinu nemožno sklado-
vať, ako napríklad uhlie či drevo. Ale, stane 
sa. Aj novinár je predsa len človek z mäsa a 
kostí. Za horší prípad možno považovať tla-
čovú besedu s ministrom hospodárstva SR 
ľ. Jahnátekom a šéfom SPP B. wagnerom. 
Napriek dôležitosti témy bola tak trápna, že 
otázky novinárov, resp. ich niektoré reakcie 
vzbudzovali na tvárach oboch len rozpači-
té úsmevy.
Opäť, ako veľakrát predtým sa potvrdilo, že ko-
legovia novinári chodia na tlačovky nepriprave-
ní. Alebo celá ich „príprava“ spočíva v tom, že 
šéfredaktor alebo niekto iný z vedenia redakcie 
im povie, čo sa majú pýtať. Tak sa stane, že traja 

novinári sa pýtajú na to isté a ani ten tretí z nich 
nezaeviduje, že „jeho“ otázka už bola dvakrát 
zodpovedaná. Nuž, do tretice sa to už samo-
zrejme nechce zodpovedať ani tak zanepráz-
dneným ľuďom, akými sú bezpochyby minister 
Ľ. Jahnátek a B. Wagner.
čo si však myslieť aj o známom komentáto-
rovi denníka SME, ktorý celú problematiku 
okolo dodávok ruského plynu na Slovensko 
nazve „tradičný folklór, ktorý sa každoročne 
opakuje“? Aj tu je každý komentár zbytoč-
ný. V súvislosti s obrovskými problémami, ktoré 
má republika v súvislosti s dodávkami plynu, as-
poň jedna pozitívna udalosť: V televíznej relácii 
„Na telo“ sa stretli minister Ľ. Jahnátek a posla-
nec NR SR V. Palko. Tento exminister vnútra sa 
správa vždy nekompromisne a tvrdo. V tejto tele-
víznej debate, kde veľmi často ide „kto z koho“ 
jednoznačne uznal prácu ministra Ľ. Jahnáteka 
za vynikajúcu a konštatoval, že v danej situácii 
urobil až-až. Teda veľakrát nad rámec svojich síl 
a možností.  ľUBOMÍR PORUčENSKÝ

Tak nám z televíznych obra-
zoviek odišla „zábavná“ re-
lácia 7 s. r. o. Sedmička vo 
všeobecnosti sa považuje 
za šťastné číslo, ale v tom-
to prípade o šťastí sa sku-
točne nedá hovoriť. Možno, 
že pôvodný dramaturgic-
ký plán nebol až taký zlý, 
ako konečný produkt, ale ... 
Opäť sa potvrdilo, že humor 
sa nasilu nedá tvoriť a kaž-
dý takýto nevydarený pokus 
je nakoniec iba trápna zále-
žitosť. Na úkor divákov ...
Sedem s. r. o. mala byť o tref-
ných a zároveň humorných re-
akciách známych osobnos-
tí na politické a spoločenské 
dianie v spoločnosti. Žiaľ, iba 
mala. Pretože všetko zosta-
lo iba pri tomto želaní. Tak na-
príklad Milana Markoviča dnes 
už za pohotového, trefného 
a kvalitného humoristu ťaž-
ko možno považovať a o Ma-
riánovi Leškovi, redaktorovi - 

komentátorovi denníka SME, 
už v súvislosti s humorom sa 
nedá povedať nič. Akurát to, 
že niektoré jeho komentáre, 
ktoré mali byť smrteľné vážne, 
boli svojím obsahom dosť hu-
morné. O to samozrejme ich 
autor vôbec nestál. Veľa, ale-
bo presnejšie napísané, žiad-
ny humor v relácii neukázala 
ani manželka básnika Ľubomí-
ra Feldeka. Akurát ťažko po-
chopiť, prečo v každej relácii 
tak aktívne zdôrazňovala svoj 
oravský pôvod (čo je na tom 
vtipné?!). Tak by sme mohli 
pokračovať. V živote vždy pla-
tí, že výnimka potvrdzuje pra-
vidlo. Tou jedinou a veľkou 
výnimkou bola účasť Milana 
Lasicu. On sa nemusel nútiť 
do ničoho, veď jeho postreh 
a inteligencia a v neposled-
nom rade vrodený talent hu-
moristu a herca – zachraňova-
li to, čo sa dalo. Pri najlepšej 
vôli sa však veľa nedalo. „Je-

den statočný“ spomedzi sied-
mich – to je skutočne málo na 
reláciu, v ktorej mali účinkovať 
siedmi ostroumní, pohotoví s 
vrodeným darom humoru.
Nízka sledovanosť progra-
mu svedčí o tom, že Sedem 
s. r. o. bol slabým lákadlom 
televíznych divákov. Na veľ-
ké prekvapenie dokonca 
ani bulvárnym denníkom 
nebude za „siedmimi sta-
točnými“ ľúto. Aj v tých re-
dakciách pochopili, že v sú-
vislosti s týmto programom 
nie je čo obhajovať. Dokon-
ca, niektoré kritické úsud-
ky umiestnili Sedem s. r. o. 
do symbolickej krčmy IV. 
cenovej skupiny. Jednodu-
cho, okrem časti účinkujú-
cich (lebo aj niektorí z nich 
si určite uvedomujú, že ko-
niec relácie je pre nich vy-
kúpením) nikto za Sedem s. 
r. o. nebude plakať ...

VLADIMÍR MEZENCEV

hUMORU AKO ŠAFRÁNU

Kde zostala profesionalita?

Slovensko bez plynu je zlá 
správa, ktorá prišla po eufó-
rii z eura. Aj keď plyn s eu-
rom nesúvisí, predsa treba 
hľadať aj medzi týmito dvo-
ma veličinami isté súvislosti. 
Týka sa to samotnej Európ-
skej únie. Je predsa každé-
mu jasné, že ak Európska 
únia tvrdo zasiahne smerom 
k Ukrajine, plyn jednoducho 
„potečie“. Stačí naozaj málo, 
aby sa ukrajinská ekonomika 
zrútila a bez pomoci Európskej 
únie načisto skrachuje. Európ-
ska únia by mala prestať hrať 
na dve strany, posilňovať „kur-
zor“ Ukrajiny smerom k NATO 
a zároveň ignorovať Rusko ako 
silného hráča na poli strategic-
kých surovín. Je dnes predsa 
celkom jasné, že Ukrajina sa 
snaží „pomocou“ rukojem-
níkov ako je napríklad Slo-
vensko získať na ekonomic-
kom poli isté výhody, ako 
je napríklad zvýšenie cien 
za tranzit. Vie totiž veľmi dob-
re, že svetové ceny za plyn s 

Gazpromom neuhrá, aspoň 
nie kým budú na Ukrajine vlád-
nuť „oranžisti“, raz rozhádaní, 
inokedy sa milkujúci. Premiér-
ka Ukrajiny Júlia Tymošenková 
nazývaná už roky ako „plynová 
princezná“ vie veľmi dobre, ako 
sa na tomto poli hrá a ako tre-
ba uhrať prijateľný výsledok aj 
dnes. Zbytočne sa k nej unúval 
aj slovenský premiér, plyn mu 
jednoducho odmietla, Ukrajina 
má totiž plynu v zásobníkoch a 
z vlastnej ťažby dosť, vystačí si 
bez ruského plynu aj poldru-
ha roka. A tak začína hrať s 
Gazpromom a s Ruskom ko-
médiu, v ktorej sú medziná-
rodní pozorovatelia len úbo-
hí štatisti. Tí si môžu popísať 
celé stránky traktátov, nič sa 
na postoji Ukrajiny nezmení. 
Až kým sa nezobudí „európ-
ske impérium“, ktoré sa na túto 
úlohu zatiaľ len hrá. Na to stačí 
Bruselu naozaj veľmi málo. Nie 
je to totiž spor Ruska a Ukra-
jiny o plyn. Ide o veľmi dôleži-
tý geopolitický priestor, o ktorý 

hrá na jednej strane Washing-
ton, Brusel a NATO a na druhej 
strane Rusko. Táto hra nemusí 
skončiť len plynom, môže po-
kračovať ropou a ešte všeličím 
iným. Hra je rozohraná už 
dávno, dnes je prostriedkom 
hry plyn, zajtra to môže byť 
ropa. Dávno rozohrané po-
litické hry a scenáre globál-
nej politiky, kde lídrom boli 
USA, už skončili. Treba jed-
noducho vytvoriť nový svetový 
poriadok, ktorý bude mapovať 
súčasnosť a kde už niet jediné-
ho lídra, ale lídrov je viac. Pat-
rí k ním rovnako Rusko, Čína či 
India, kde bude OSN skutočný 
arbiter, aby sa podobné komé-
die nemuseli opakovať raz roč-
ne, aby sa niekto nemohol stať 
rukojemníkom toho druhého, 
aby platili medzinárodné zmlu-
vy. Jednoducho, aby existoval 
udržateľný svetový poriadok. 
Inak to bude stále iba žalost-
ná komédia na úkor obyčaj-
ných ľudí.

DUŠAN KONčEK

Plyn, ropa a politikaPrezidenti a osobnosti
Tak ako nebol G. Bush mladší osobnosť, tak vraj osobnosť nie 
je ani Obama. Ale v USA sa osobnosti za prezidentov ne-
volia. Jedna bola aj tú zastrelili – JFK. V Európe sa na po-
stoch prezidentov začali objavovať rôzne „osobnosti“ v tej kto-
rej krajine. Niekedy narýchlo vykvasené z dobre financovaného 
disidentu, alebo inak „zavárané“. Treba popravde priznať, že 
Slovensko v ére svojej samostatnosti na prezidentskom stol-
ci výraznú osobnosť ešte nemalo. A zrejme dlho mať nebude, 
lebo na Slovensku akosi niet osobností. Takzvané politické 
osobnosti majú od skutočnej osobnosti na míle ďaleko, naviac 
slovenský prezident je dnes už len akási dekorácia štátu. A tak 
by bolo jedno či tam máme kráľa, alebo guvernéra EÚ. Ale 
keďže máme prezidentský systém, tak si budeme do úmo-
ru voliť prezidentov a silnejšia politickí strana to obyčajne 
so svojim kandidátom vyhrá, či už je to občiansky kandi-
dát podporovaný stranou, alebo kandidát čisto stranícky. 
A tak sa nám každé voľby „vyrojí“ kandidátov na prezidenta ako 
vrabcov na streche. Ergo sýkoriek, aby sme nezabudli na ženy. 
Treba však povedať, že žena na Slovensku bude prezidentka 
možno vtedy, keď vnuci mojich detných detí, budú mať vnukov. 
Takže tým sa škoda aj zaoberať. Rovnako je zbytočné zaoberať 
sa DKP parlamentu Františkom Mikloškom ako kandidátom, či 
inými „osobnosťami“, ktoré sa zapojili do tejto verejnej súťaže. 
A tak budeme mať v budúcom volebnom období znova toto is-
tého prezidenta, pričom neplatí známe „Ak Boh dá, aj motyka 
vystrelí“. Ale platí to, že najlepší prezident na Slovensku je ten, 
ktorý nič neurobí a tak ani nič nepokazí. Podľa tejto premisy sa 
ukazuje, že kandidátov na prezidenta je málo, mohlo by ich byť 
desaťkrát viac, z radov tzv. „zaváraných“ politikov. A tak platí, 
že zo všetkého najlepšie sú zavárané čučoriedky, voliča „pre-
ženú“, možno až do voličskej miestnosti...  JÁN HORÁR

Hlavný prínos
Hlavný prínos amerického 
filmu pre naše dynamické 
osobnosti? Názorné ukážky 
vyliezania na posteľ rovno v 
topánkach.

čo miluje satirik
Satirik je človek vášnivo milu-
júci určitý typ oberačky: obe-
ranie ľudí o ilúzie.

Niečo z bontónu
Všelikde musíte prísť v ob-
leku, aby ste zapôsobili. Ale 
do charitatívnej organizácie v 
poriadne obdranom!

Slovenskí spisovatelia
Pokiaľ ide o duchovné bo-
hatstvo a materiálnu chudo-
bu sú už dávno klasikmi.

Kritický svetoobčan
Hlboko sa zamyslel a vyvrhol 
na svet plytkú polopravdu.

Príbeh nielen kaukazský
Ak v nejakom operetnom štá-
te zvíťazí proamerická pra-
vica, strýko Sam mu podá 
pomocnú ruku, zasype ho 
vyradenými zbraňami a kon-
zervami, zorganizuje spon-
tánne prejavy vďačnosti i dô-
very a hľa – na nebi zažiari 
nová vzorná demokratická 
hviezda!

Ako sme spoznali EÚ
Európsku úniu si navždy za-
pamätáme ako milovníčku 
dvojakého metra a odporky-
ňu zakrivených uhoriek.

čo vlastne oslavujeme?
Čo vlastne oslavujeme kaž-
doročne 17. novembra? 
Premnoženie tunelárov, ma-
fistov, pedofilov, exekútorov 
a lykožrútov v našej domovi-
ne.

To je to peklo!
Strach naháňajúci niekdajší 
pekelný kotol nahradil dnes 
maďarský pojem Karpatská 
kotlina.

Rok čo rok – rob čo rob
Naši cestári by mali podať 
trestné oznámenie na nezná-
meho páchateľa tam hore, a 
to za napadnutie! Za napad-
nutie prvého snehu.

MILAN KENDA

pOlITICKÉ 
SENTENCIE

vOlič je zvedavý
Miklos Duray znova začal chytať v mútnych vodách. Využil jed-
noducho všetky nakopené problémy v roku 2009, aby si mohol 
„kopnúť“ do Slovenska, cez jeho politickú autonómiu. Teda Du-
ray, poslanec NR SR. Slovenský volič vládnej koalície je naozaj 
zvedavý, ako na tieto už nie pijacké excesy slovenský parlament 
zareaguje? Keby bolo na slovenských voličoch, možno by bolo 
treba vyhnať tohto „slovenského poslanca“ z parlamentu rýchlým 
krokom. Inak bude mať slovenský volič dojem, že parlament nie je 
slovenský, kde je, ako je vieme, dovolené všetko. To, čo vyvádza 
Duray, je nezlúčiteľné s mandátom poslanca slovenského parla-
mentu a nie je to zlúčiteľné ani s dobrými mravmi...

UpN zverejnil mená veliteľov hG
Táto správa vyšla v čase finančnej, plynovej a energetickej krízy. 
Dobre platení „asi historici“ na tom dlho pracovali. A dokázali to. 
Načo nám to je? Plyn bude lacnejší, benzín alebo elektrická ener-
gia? Čo komu už povedia mená veliteľov HG? Alebo si ich máme 
opakovať ako vybrané slová? Toto je tá Pamäť národa? Kto si z tej-
to generácie zapamätá čo len jedno meno, hoci toho hlavného, 
aj to je mu nanič, pretože pri montáži Peugeotu to nepotrebuje, 
nepotrebuje to ani ako pracovník na aktivačnej činnosti, rovnako 
je to nanič aj dôchodcovi. Takže „kemu ce treba UPN?“ A čo tak 
zverejniť a vypátrať významných keltských bojovníkov, ktorí sú po-
chovaní na Slovensku?

PeS a eurO
Na Slovensku máme vycvičených psov, ktorí vedia nájsť eurá. Ne-
vedno koľko sme do ich výcviku investovali, ale je to chvályhodné, 
lebo ako po príchode novej meny hovoríme – život je pes a pes 
je priateľ človeka. A takých psov máme až dvoch. Keby bolo Mi-
nisterstvo vnútra trošku premýšľalo, mohlo aj ušetriť, lebo ako na-
riadil premiér, šetriť treba. Myslenie niekedy však bolí. Lebo stači-
lo nájsť tri – štyri „starostlivé“ manželky a tie tak ako našli koruny, 
našli by vždy aj eurá. Už sú na to roky cvičené a nájdu ich aj tam, 
kde by to obyčajný smrteľník ani nečakal... DUŠAN KONčEK
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dokončenie zo 6. strany
obyvateľstva prišla takmer o 
všetky úspory. Pamätám sa na 
tie časy, na fronty pred reštau-
ráciami, kde ľudia, už za ceny 
50-krát vyššie, mohli pri tro-
che šťastia povečerať a prísť 
o svoje peniaze aspoň s pl-
ným žalúdkom. Okrem toho 
medzi ľuďmi sa rozpráva-
li príbehy o tom, ako dolu 
Hornádom plávali na jeho 
hladine bankovky (a nebo-
lo ich vraj málo), i o samov-
raždách, ku ktorým ich obe-
te viedla práve táto výmena 
peňazí. Z hodiny na hodinu 
sa zo solídnych rodinných 
úspor stali bezcenné papie-
re ... čo však na výmene pe-
ňazí v roku 1953 bolo naj-
zaujímavejšie a zároveň aj 
veľmi smutné: Vtedajší pre-
zident republiky A. Zápotoc-
ký iba niekoľko hodín pred 
spustením výmeny peňazí 
sa v rozhlase dušoval a pri-
sahal, že žiadna výmena sa 
nepripravuje, že sú to iba 
poplašné správy, ktoré šíria 
imperialisti. Nuž, čo možno 

k tomuto faktu aj po rokoch 
dodať? Nič. Čo sa týka tej ko-
runy z roku 1953, bola skutoč-
ne zaujímavá. Dokonca spo-
čiatku aj v papierovom vydaní. 
Jeden slovenský humorista to 
ešte dávno nazval „za najväčší 
optimizmus tých čias“. Darmo, 
ale vtedajšia koruna mala svoju 
hodnotu a tak nečudo, že väč-
šina občanov vtedy zarábala 
asi tisíc korún mesačne. Dobre 
si však pamätám, že kilogram 
kvalitného rybieho filé z Islandu 
stál iba osem korún a neskôr, 
kedy jeho cenu zvýšil štát až o 
50%, teda na 12 korún, to mu-
sel vtedajší prezident A. Novot-
ný v rozhlase dlho obhavovať a 
vysvetľovať ...
Vráťme sa ale k tej skutočne 
našej, slovenskej korune. K 
tej, ktorá sa zrodila 6. februára 
1993 a na zaslúžilý dôchodok 
odišla 31. decembra 2008. 
Občas sme si na ňu zanadáva-
li, i keď za nič nemohla. Ani za 
to, že Mikuláš Dzurinda počas 
predvolebnej kampane v roku 
1998 sľuboval všetkým nám, 
že – pokiaľ sa stane premié-

rom – tak všetci budeme kaž-
dý mesiac dostávať raz toľko 
korún. Nestalo sa tak, ale za to 
mohol iba M. Dzurinda so svo-
jimi hlásnymi trúbami, nie sa-
motné naše korunky. Nemohli 
sme im vytýkať ani to, že „vďa-
ka“ obchodníkom (našťastie 
nie všetkým) sme ich potrebo-
vali na nákupy stále viac a viac. 
Pritom za ten istý tovar... Ale v 
každom prípade sme si svoje, 
teda naše slovenské koruny vá-
žili. Veď ich mali veľmi radi aj 
Poliaci, Maďari, Chorváti, ale 
dokonca aj burzoví makléri v 
Londýne a na ďalších známych 
burzách.
Oficiálne sme sa s ňou už roz-
lúčili, teda zamávali jej a pove-
dali „zbohom“. Nemuseli sme 
ju pochovávať, veď slovenská 
koruna sa ani neotrávila, ani 
neutopila a ani jej nikto nestisol 
hrdlo. Odišla sama, v dohod-
nutom čase, dôstojne a do-
konca s veľkou slávou. To všet-
ko sú dôvody, aby sme na ňu 
spomínali vždy v dobrom. Pri-
tom sme si nemohli povedať –
„dovidenia naša milá koruna, 

radi ťa opäť medzi sebou priví-
tame“. I keď v tom najlepšom, 
ale rozlúčili sme sa s ňou tak, 
že už sa nikdy k nám nevráti. 
Práve preto nám za ňou bude 
smutno, i keď sme sa už neve-
deli dočkať, kedy ju vystrieda 
euro. Ešteže majú stále koru-
ny v Česku, Dánsku, Nórsku a 
Švédsku. Síce trochu inakšie, 
aké sme mali my, ale keď nás 
náhodou vetry zavejú do tých-
to krajín, tak si budeme môcť 
v rukách zaštrngotať koruna-
mi. Keď už nie vlastnými, teda 
slovenskými, tak aspoň nejaký-
mi ...
Kovové koruny roztavia a budú 
z nich možno nové mince. Tie 
papierové, žiaľ spália a nič po 
nich nezostane. Určite si však 
každý z nás nechal doma as-
poň jednu bankovku a niekoľ-
ko mincí. Budeme ich ukazovať 
svojím vnúčatám a tie neskôr 
tie svojim deťom. Slovenská 
koruna sa tak stane tým, čím si 
zaslúži byť: legendou. Napriek 
tomu, že od nás odišla v tíne-
džerskom veku ...

VLADIMÍR MEZENCEV

ZA DOBROu slOvenskOu kORunOu

Terajšia energetická kríza a napätie priviedli na Slovensko 
a najmä do Jaslovských Bohuníc mnohých zahraničných 
novinárov. Mnohí z nich zašli na miestny úrad za starostom 
Peterom Ryškom a tak sa náš miestny politik vlastne do-
stal do stredu záujmu - čo sa spytovali zahraniční novinári 
a čo im starosta odpovedal? Prinášame záznam, aby si či-
tateľ urobil názor sám.

Keď sa povie Bohunice, v celej strednej Európe sa myslí 
iba na atómku. Nekazí vám to ako obci imidž? 
Odpoveď na Vašu otázku nemôže byť jednoznačná. Imidž 
obce vytvára mnoho faktorov, ktorých váha je rozdielna podľa 
toho, koľko a akých informácií má občan o obyvateľoch, tra-
díciách, historických hodnotách, životnom prostredí, o život-
nej úrovni, hospodárskej stabilite, kultúrnej úrovni a podobne. 
Preto ak zoberieme do úvahy názory obyvateľov z jadrových 
regiónov i väčšiny Slovenska, obec má v ich vnímaní vysoký 
kredit. Treba objektívne povedať, že na sociálnu stabilitu úze-
mia a uvedené faktory má v posledných rokoch pozitívny do-
pad existencia jadrových elektrární na našom území a ťažko 
presadené miestne dane. Táto skutočnosť má však aj svoju 
negatívnu stránku. My sme sa jadrovou lokalitou v roku 1958 
nestali z vlastnej vôle. Výstavba troch atómiek A-1, V-1 a V-2 
bola politickým rozhodnutím totalitného režimu bez akejkoľ-
vek možnosti vyjadrenia obyvateľstva a jeho práv. Mnohých 
starých metód a prístupov sa vládni a štátni úradníci nemô-
žu zbaviť doteraz. Práve oni sú zodpovední za mnohé zlé ne-
kompetentné rozhodnutia zhoršujúce imidž atómiek a tým aj 
imidž obce. Tie nás ohrozujú viac ako bezpečná a spoľahli-
vá prevádzka JE V-1 i V-2, vybavená špičkovými západoeuróp-
skymi technológiami po roku 1990.
Myslíte si páni, že imidž znižuje bezporuchová prevádzka 
dnes odstavenej elektrárne V-1 alebo V-2, ktoré sú odborník-
mi v kvalite hodnotené v prvej stovke z viac ako 400 jadrových 
blokov sveta?
Nie. Podľa mojej skúsenosti viac ohrozenia, napätia, škôd na 
jadrovej energetike i ekonomikách spôsobujú domáci i mno-
hí európski politici, ktorí konaním a výrokmi destabilizujú pro-
stredie okolo jadrových zariadení a podmienok ich existencie. 
Samozrejme, existencia jadrových zariadení je riziková, ale s 
psychologickým a ekologickým vplyvom najmä v ich blízkos-
ti. Preto sa verejnosť nestotožnila ani za polstoročie s jej blíz-
kosťou a vplyvom týchto technológií.
A imidžu obce ani atómky neprospieva, ak vláda neplní Vie-
denský dohovor o občianskej zodpovednosti za jadrové ško-
dy, nestanovuje zákonmi dostatočné záruky na ochranu ob-
čanov pri haváriách. Štát využíva jadro, ale sa nestará, ako 
ďalej po skončení prevádzky s RAO, blokuje zákonné plate-
nie miestnych daní za jadrové zariadenia a podobne. Potom 

naša snaha samosprávy o dobrý imidž je často márna.Takže 
priznávam, že imidžu nám oblasť jadra niekedy neprispieva. 
 
Koľko ľudí z dediny v atómke robí, čo to znamená pre 
obec?
Na atómke priamo, alebo v dodávateľských firmách a služ-
bách pracujú dve tretiny pracovne aktívneho obyvateľstva. 
Presné údaje neevidujeme, ale je to približne 750 pracovných 
miest a pracovať v blízkosti bydliska je vždy výhodné. Sociál-
na úroveň našich obyvateľov je v priemere veľmi dobrá. 

čo znamená odstavenie 2. bloku V-1 pre ľudí v obci? 
Odstavenie 2. bloku V-1 nemá okamžite negatívny dopad na 
zamestnanosť. Proces vyraďovania má svoje etapy, vývoj, 
podmienky a nemôže prebiehať bez obslužného personálu v 
nejakej likvidačnej anarchii. Dopad je mierny, ale dlhodobý.
 
Aké plány do budúcnosti má obec, ak bude menej práce 
v atómke? 
Sme sídlom jadrových zariadení a prednostnú zamestnanosť 
našich obyvateľov budeme presadzovať u zamestnávateľov i 
na úrovni vlády. Menej práce ani nebude, budú iné pracovné 
pozície. Inak, obec leží v ekonomicky silnej oblasti s nedos-
tatkom pracovných síl. Takže nie sme viazaní iba na jadro, 
teda prevádzku za každú cenu. 
Jeho bezpečnosť a právny stav je alfou a omegou nášho po-
stoja voči jadru. Na záver chcem však povedať, že politické 
odstavenie V-1 je absolútne zbytočná škoda a šrámom na imi-
dži Bruselu, Viedne, i našej bývalej vlády, ktorá nebola schop-
ná počúvať vlastných občanov, inštitúcie.
Pozývam Vás ako rakúskych susedov: navštívte nás, spoznaj-
te naše priateľstvo. DUŠAN D. KERNÝ

Slovo má PETER RyŠKA, starosta Jaslovských Bohuníc

Dzurindova vláda nepočúvala vlastných občanov
Nobelove sklamania
Alfréd Nobel možno tušil, čo sa stane s jeho cenou. Ale 
aj tak zriadil nadáciu, aby z jej výnosov bola udeľovaná 
cena výnimočným ľuďom. Nobel mohol tušiť, čo spravia 
budúce generácie s jeho cenou, veď sám mal trpkú skú-
senosť, ako ľudia naložili s jeho vynálezom dynamitu. Iste 
nebol taký naivný, že by mu nenapadlo, že raz zneužijú aj 
jeho cenu.
Škandál s udelením Nobelovej ceny za medicínu za rok 2008 
nie je teda prekvapením. Bolo otázkou času, kedy sa na verej-
nosť dostanú dôkazy o jej manipulovaní. Možno len nik neča-
kal to, že sa vyskytnú podozrenia až v takom rozsahu. Teda, že 
je tu podozrenie z ovplyvňovania, komu udeliť cenu za medicí-
nu, aby sa zvýšil obrat farmaceutickej firmy vyrábajúcej vakcí-
nu proti rakovine krčku maternice. Firma sa bude môcť hrdiť 
prípravkami od nositeľa Nobelovej ceny. Fakt, že o cene roz-
hodol vo výbore aj priamo platený člen farmaceutickej firmy, je 
šokujúci.
Priame prepojenie osôb je ako päsť medzi oči. Ak sa však 
spochybní jedna nominácia, otázniky sú aj o iných oso-
bách. Ako je to trebárs s cenou za literatúru? Pomohla 
niektorému vydavateľskému domu? Reklamnej agentú-
re? Cena za mier politickej strane? Politickému smeru vo 
Fínsku, či v EÚ? Prípadne na svete? Alebo Kosovu, ktoré 
nositeľ Nobelovej ceny za rok 2008 presadil ako samo-
statný subjekt napriek logike historického a politického 
vývoja? čo sa dá všetko ešte využiť? Cena za ekonómiu? 
Cena za fyziku, chémiu? Všetko sa dá speňažiť. Koľko 
stojí ľudské zdravie? Ako k tomu prídu tí vedci - lekári, 
ktorí možno prišli na väčšie objavy, ale nik ich neocenil a 
neocení, lebo z nich nemá nik zisky?
Povesť Nobelovej ceny utrpela vážny úder. Odteraz bude 
môcť každý pochybovať, či ten-ktorý vedec, politik, mys-
liteľ, dostal cenu oprávnene, alebo šlo o lobing s neka-
lým úmyslom? Prípadne, kto na čom a na kom zarobil? 
Ak sa Nobelova cena stala výnosným artiklom pre farma-
ceutickú firmu a to ešte vo Švédsku, kde je tradične tak-
mer nulová korupcia, potom to s naším svetom nevyzerá 
práve ružovo. Zdá sa, že chrbticu majú len tí, čo Nobelo-
vu cenu nezískali.
Zo Slovenska Nobelovu cenu za literatúru takmer získal 
Pavol Országh Hviezdoslav, ktorému ušla vraj len preto, 
že Krvavé sonety nemal kto preložiť do švédčtiny, keďže 
je ich ťažké preložiť do akéhokoľvek jazyka. Práve zosnu-
lý majster Milan Rúfus bol nominovaný trikrát a, žiaľ, ani 
to mu nepomohlo „nobelovku“ získať. Ak by sa to podari-
lo, iste by majstra Rúfusa nik nepodozrieval, že by na ňom 
chcel niekto zarobiť, či niekoho ovplyvniť, iba ak svet k 
lepšiemu, a o to zrejme nikomu nešlo. Našťastie, pri lite-
ratúre nejde aspoň o život ako v prípade ceny za medicí-
nu. O to je takéto konanie nobelového výboru mrazivej-
šie.  STANISLAV HÁBER

vzniká nová tradícia
Každý z nás sa občas dostaneme do situácie, kedy potrebu-
jeme radu alebo pomoc. Neplatí to len pre pracovný, ale aj 
pre súkromný život. Svoje o tom vedia najmä horskí záchraná-
ri, hasiči a zdravotníci. Tieto zložky, ktoré tvoria dôležitú kos-
tru integrovaného záchranného systému sa historicky po prvý 
krát stretli na kongrese RESCUE FORUM 112. 
Takmer 150 ľudí z „brandže“ veľmi živo diskutovalo na sklonku roka 
2008 na aktuálne témy, ktoré sa týkajú ich nasadenia, rizika, rých-
losti a úspešnosti pri každom zásahu. V každej mimoriadnej situá-
cii. Úvodný príhovor patril štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra 
SR Mgr. Jozefovi Bučekovi: „Integrovaný záchranný systém po-
važujem za najdôležitejší projekt tohto štátu, pretože jeho cieľom je 
záchrana toho, čo je pre každého z nás najcennejšie. Život, zdra-
vie, ochrana životného prostredia a majetku. Čím vyššia bude kva-
lita poskytnutej služby zo strany štátu, tým vyššia bude spokojnosť 
ľudí s poskytovateľom služby, teda štátom. Nikto nemôže vylúčiť, 
že sa niekedy neocitne v tiesni alebo nestane obeťou mimoriadnej 
udalosti, či krízovej situácie, v ktorej bude odkázaný na takúto služ-
bu.“ Horskí záchranári, hasiči a zdravotníci sa venovali grantovým 
schémam, e-health projektom a kooperácii zložiek integrovaného 
záchranného systému. Svoju pozornosť upriamili aj na zásahy v 
tuneloch, na mostoch a diaľniciach. Séria prednášok sa tiež 
venovala cezhraničnej súčinnosti pri zásahoch. Ďalšou dôle-
žitou témou bola domáca aj európska legislatíva v tejto sfére. 
Zástupcovia českých záchranných a zdravotníckych zložiek pred-
stavili napríklad zásahy pri posledných udalostiach, ako bola hro-
madná havária na diaľnici D 1 v marci 2008 a zásah pri nedávnom 
vlakovom nešťastí. Diskusie sa preto netýkali len teórie, ale najmä 
prepojenia teoretických vedomostí a praktických skúsenosti z kon-
krétnych zásahov. Túto kombináciu vedomostí so skúsenosťami a 
samotnú platformu na takéto stretnutia všetkých zložiek integrova-
ného záchranného systému ocenil štátny tajomník J. Buček. V po-
dobnom duchu boli formulované závery kongresu. Jednotliví 
aktéri sa zhodli na potrebe vytvorenia dynamického modelu 
úzkej vzájomnej spolupráce.  (mk)
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Novú menu na Slovensku 
privítali slávnostne predsta-
vitelia susedných štátov ako 
aj Európskej komisie z Bru-
selu na oslavnom večere v 
Slovenskom národnom di-
vadle plnom protokolárnych 
hostí. V tejto budove a v 
tomto meste to bola jedna z 
najdlhších menovačiek, ako 
sa to nazýva v novinárskom 
žargóne. Napokon, kto videl 
priebeh slávnostného 

VEčERA NA STV 
a potom jeho reprízu, pre-
svedčil sa na vlastné oči. 
Kto nie, škoda. Bol to zau-
jímavý program a mal zau-
jímavý priebeh, pretože aj 
nám priblížil niektoré zaují-
mavé fakty z dejín na našom 
území. 
Je pozoruhodné, že v dobe 
muzikálov a ich nadšenej a 
komerčnými záujmami žive-
nej možnej i nemožnej propa-
gácie sa časť médií či autorov 
postavila proti tomuto slávnost-
nému uvítaniu s otvoreným od-
mietaním a kritikou. Nie pre 
protokolárnosť, ale – a to cítiť 
najmä – pre to, ako program 
kládol dôraz na slovenské de-
jiny. Bolo zrejmé, že pre nie-
ktorých sa všetko nielen začalo 
len v roku 1989, ale je aj výluč-
ne vyhradené len úzkej skupi-
ne. Nemalo by nám to uniknúť 
– v slovenskej spoločnosti na-
ďalej pokračuje úsilie o rozde-
ľovanie, o delenie nielen 

NA DOBRÝCH A ZLÝCH, 
ale aj na tých, kto môže a kto 
nie. Nespomínali by sme tento 
často skrytý, podpovrchový tvr-
dý boj, súperenie, keby to ne-
bolo v dnešnej kríze také vra-
žedne škodlivé.
Vrátime sa k tomu inokedy, 
dnes len konštatujme, že 
médiá na Slovensku v rámci 
tvrdého odmietania súčas-
nej vlády prestali byť „stráž-
nymi psami demokracie“, v 
mnohom sa spreneverili ak 
nie svojej úlohe tak určite 
svojim možnostiam. 
Kto vidí široké súvislosti dneš-
ného vývoja od Wall Street cez 

Kyjev, Moskvu až po plynové 
polia na Sibíri musí si položiť 
otázku – ako to, že o tom všet-
kom vieme až teraz? Ako to, že 
na vrchole krízy verejnoprávne 
médium, ktoré platíme všetci a 
preto by malo byť pre všetkých, 
ktoré vysiela za naše peniaze a 
ešte nedávno malo doslova in-
formačný monopol na oblasť 
SNŠ, na celú Európu na vý-
chod od našich hraníc, od hra-
níc únie, nemá zrazu pôvodné 
informácie z miesta? Ako to, 
že z Moskvy a Kyjeva nemá ani 
jednu pôvodnú informáciu, ale 
Česi ju majú a z Moskvy sa aj v 
našom médiu ozve stála česká 
spravodajkyňa?
To je o tom, kto má aký obzor, 
je to o tom, či sa obmedzuje 
alebo neobmedzuje obzor slo-
venskému človeku, 
VOLIčOVI, PLATCOVI DANÍ, 
je to o tom, či sa tu nevytvára 
umelá atmosféra. O tom ale v 
inej analýze.
Teraz by som chcel len pri-
pomenúť všeobecné pozna-
nie, že sme sa rozlúčili s 
korunou a stratili tak tú výz-
namnú časť suverenity roz-
hodovania, ktorú sme dele-
govali na Európsku ústrednú 
banku. 
V čase, keď čitateľ dostane tie-
to riadky do rúk, bude platiť len 
euro. Koruny už nebude. Ale 
budeme môcť porovnať slo-
vá, ktoré povedal v Bratislave 
predseda Európskej komisie: 
nemôžeme pripustiť, aby Slo-
vensko a jeho občania, ktoré si 
plní všetky povinnosti, trpeli v 
dôsledku konania tretích strán. 
Uplynuli dva týždne, dnes 

MÁME MOžNOSť 
porovnať si, čo Európska ko-
misia skutočne robí, čo pripus-
tila a čo nepripustila. Nie pre-
to, aby sme frflali na Brusel, ale 
aby sme v tohtoročných euro-
voľbách mali jasno. 
Slovinský predseda vlá-
dy (Slovinsko má euro už 2 
roky) vedel o čom hovorí, 
nespomínal náhodou “ťaž-

ké hospodárske časy“ do 
ktorých sme vstúpili, a fakt, 
že euro je „zatiaľ najväč-
ší úspešný menový experi-
ment“. My, ktorých súčasťou 
dejín je niekdajšia monar-
chia, vieme, že ju neudr-
žali dovedna ani spoločné 
Schengenské hranice (vte-
dy sa dalo cestovať napr. od 
Ljubľany po ľvov) a neudr-
žala ju ani spoločná mena. 
To všetko je totiž málo ako 
spojivo, ako väzba. Rakús-
ky kancelár tiež pripome-
nul, že 

BUDEME POTREBOVAť 
silu. Luxemburský predseda 
vlády, jedna z najprešibanej-
ších líšiek európskej politiky 
a jeden z najostrieľanejších 
znalcov javísk a zákulísí EÚ 
osobitne zdôraznil, že brati-
slavské stretnutie je o osla-
vách – po nich samozrejme 
príde tvrdosť všedného dňa. 
Takpovediac po smokingu 
montérky. Náš nový meno-
vý šéf – šéf Európskej centrál-
nej banky – zdôraznil, že za-
vedenie eura ako slovenskej 
meny neznamená, že možno 
spočinúť na vavrínoch, ale na-
opak, treba naďalej robiť, prijí-
mať opatrenia vo fiskálnej poli-
tike, musíme na tom pracovať 
a až potom bude euro kontinu-
álny úspech. Slovné spojenie 
kontinuálny úspech zaznelo 
v takýchto súvislostiach 

PO PRVÝ RAZ 
a hovorí o starej skúsenos-
ti – nemožno merať iba jed-
ným úspechom – musí to 
byť nevyhnutne trvalý, konti-
nuálny úspech. A to je práve 
výzva, pred ktorou stojí slo-
venská politika v tomto mul-
tivolebnom roku. Je to výzva 
pre politiku, politické strany, 
ale aj pre médiá – sme na to 
pripravení? Alebo po osla-
vách sa dostavia následky 
nadmernej hostiny? Ako do-
sahovať kontinuálny úspech 
zoč-voči tomu čo vidíme? A 
aká spoločenská atmosféra 
je pre to nevyhnutná, aby sa 
to dalo? 

OSlavy a varOvaNia

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

„pOlITIK“
Každý, kto sledoval diskusnú 
reláciu O 5 minút 12 v nede-
ľu 11. januára 2009, musel iba 
nechápavo krútiť hlavou. Minis-
tra Jahnáteka sa totiž na aktuál-
nu tému dodávok plynu snažil 
vytočiť „politik“ Július Brocka. 
Kým minister argumentoval 
vecne a stručne popísal celú 
genézu problému aj s návrh-
mi možných alternatív rieše-
nia, Brocka sa snažil obviňovať 
súčasnú vládu zo zanedbania 
energetickej základne Sloven-
ska. Zabúdajúc, že práve jeho, 
teda Dzurindova vláda doslo-
va okašľala českých susedov 
v čase, keď bolo aktuálne rie-
šenie plynovodu z Nórska do 
stredu Európy, čo mohlo pod-
statne prispieť k energetickej 
stabilite našej krajiny. Zabu-
dol dokonca spomenúť aj to, 
prečo za osem rokov modrej 
vlády nebol postavený na vý-
chodnom Slovensku ani jeden 
poriadny zásobník plynu, ktorý 
by znamenal aspoň záchranný 
pás, keď už nie dočasnú isto-
tu pre obyvateľov tejto časti re-
publiky. A to všetko v čase, keď 
dzurindova vláda doslova dran-
covala národné bohatstvo štá-
tu, ktoré bolo v strategických 
podnikoch, rozpredávaných za 
babku, a teda peňazí na strate-
gické investovanie bolo dosť!
Je jasné, že vládna kolalícia 
mala a má veľké starosti, kto-
ré jej nechala modrá koalícia. 
Zabudol p. Brocka na to, ako 
ocenila Európa úsilie, s akým 
Slovensko začalo konečne do-
háňať plnenie škandalózne za-
nedbaných úloh  v súvislos-
ti so shengenskou hranicou? 
Je zbytočné dnes v zozname 
prešľapov minulej vlády pokra-
čovať, veď v čase jej predčas-
ného odchodu bolo Slovensko 
pred sociálnym, ekonomickým 
i politickým kolapsom viero-
hodnosti a slušnosti. Na toto 
pán Brocka akosi prirýchlo za-
budol. Pred televíznymi kame-
rami vyzeral popri pripravenom 
Jahnátekovi ako rozprávková 
mamka Pôstková. Vďaka patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
Brockovej prítomnosti v disku-
sii na takúto vážnu tému. A zá-
roveň sa podieľali na verejnom 
vystavení „kvality“ opozičné-
ho politika z radov KDH. Takto 
sa na televíznych obrazovkách 
nezosmiešnil nikto už poriadne 
dlho.  (mg)

DUŠAN D. KERNÝ

Tabuľová vojna o správu Štrbského 
plesa, ktorú spustil primátor mesta 
Vysoké Tatry na začiatku nového roka 
je školskou ukážkou nerešpektovania 
(alebo účelového výkladu) práva. Zá-
kladná premisa hovorí, že daný právny 
stav môže zmeniť jedine 
ROZSUDOK ALEBO ROZHODNUTIE 

všeobecného súdu. Pokiaľ sa tak nes-
tane platí vo všetkých právnych sporoch 
posledná právna úprava. Tento stav sa 
nedá v právnom štáte meniť násilím, me-
diálnou prestrelkou alebo verejnými zhro-
maždeniami.
Po druhej svetovej vojne v rokoch 1947 – 
1954 sa začali presadzovať snahy pred-
staviteľov mesta Starý Smokovec a štátu 
o násilné odčlenenie území podtatrans-
kých obcí a vytvorenie mesta Vysoké Tat-
ry. Tento zámer chcel štát realizovať od-
členením časti území 22 podtatranských 
obcí. Dotknuté obce a ani príslušné ok-
resné národné výbory (ktoré boli správ-

cami území) nikdy s týmto riešením ne-
súhlasili. Štrbania sa opakovane bránili 
tomu, aby im bola odňatá časť územia 
Tatranskej Štrby a Štrbského plesa. Ar-
gumentovali najmä tým, že: „obec Štr-
ba je životne spätá so Štrbským ple-
som. Štrbské pleso bolo závislé na 
obci pracovnými silami, dodávaním 
potrebných poľnohospodárskych plo-
dín, ochotným prepúšťaním pozem-
kov potrebných na železničnú trať 
zubačky ako aj neskoršie stavanie vo-
zovej cesty. Občania vždy vychádza-
li z toho, že tieto majetky poskytujú 
vlastne pre svoju obec.“ Obec Štrba sa 
od roku 1990 usilovala 

O NÁPRAVU TEJTO KRIVDy 
a uplatnila si v zákonnej lehote nárok na 
vrátenie pôvodného historického kata-
strálneho územia Štrbské pleso v zmysle 
katastrálneho zákona. Dňa 3. mája 2007 
rozhodol Najvyšší súd v prospech obce 
Štrba.  „Týmto rozhodnutím bolo zavŕše-

né 17-ročné úsilie o odstránenie historic-
kej krivdy“ povedal starosta obce Štrba 
Michal Sýkora. Až na základe tohto prá-
voplatného správneho konania Štrbania  
začali preberať správu územia, ktoré bolo 
presne v tých hraniciach ako im bolo od-
ňaté. „Pôvodná mapa odňatého územia 
bola premietnutá 

DO SÚčASNÝCH OPERÁTOV, 
presne podľa geometrického plánu, kto-
rý bol súčasťou žiadosti o vrátenie úze-
mia; popisuje postup preberania správy 
Michal Sýkora. „Oznámili sme všetkým 
inštitúciám, že spravujeme toto územie, 
požiadali sme o vytvorenie novej miest-
nej časti Štrbské pleso, o jej názov atď. 
Všetky tieto skutočnosti sme uverejnili vo 
Vestníku vlády SR. Tieto činnosti sme za-
čali realizovať po vyznačení právoplatnos-
ti rozsudku, teda po 13.8.2007 a s mes-
tom Vysoké Tatry sme komunikovali, aby 
nám postupne odovzdali toto územie“.
V tej dobe, 5.9.2007, mesto Vysoké Tat-

ry podalo na Ústavný súd ústavnú žiadosť 
a požadovalo zastaviť odovzdávanie úze-
mia. Presne do roka Ústavný súd nále-
zom rozhodol a 9.9.2008 zrušil rozsudok 
Najvyššieho súdu a vec vrátil na ďalšie 
konanie. Podľa § 58 d/ ods. 3 zákona 
č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného 
súdu“ „ak  Ústavný súd rozhodnutie zruší 
a vec vráti na ďalšie konanie orgán, ktorý 
o veci rozhodol, 

JE POVINNÝ 
vec znova prerokovať a rozhodnúť“. To 
znamená, že všetky predchádzajúce roz-
hodnutia všeobecného súdu – Krajského 
súdu v Banskej Bystrici, ako aj rozhodnu-
tia katastrálneho úradu zostávajú v plat-
nosti. Na základe tohto rozhodnutia sa 
nedajú robiť zmeny v katastri, ale treba 
počkať na opätovné rozhodnutie Najvyš-
šieho súdu, ktoré po nadobudnutí právo-
platnosti bude vykonateľné. Pokiaľ nový 
rozsudok zmení správcu katastra možno 
pristúpiť k preberaniu územia a aj k zme-

ne tabúľ. Štrbské pleso je vyhľadávanou 
turistickou destináciou. Návštevníkom je 
v podstate jedno kto ho spravuje, pokiaľ 
tam nájdu všetko to, čo očakávajú – zau-
jímavé aktivity, možnosť lyžovania, túr, ob-
čerstvenie, člnkovanie, kultúrne progra-
my, ubytovanie, čisté prostredie atď. 
Počas necelého roka správy Štrbania in-
vestovali do zveľadenia Štrbského ple-
sa nielen tie peniaze, ktoré vybrali na da-
niach a poplatkoch, ale viac ako milión 
korún pridali aj z rozpočtu obce. Obno-
vili také aktivity, o ktoré predchádzajúci 
správca, mesto Vysoké Tatry, záujem ne-
mal (napríklad člnkovanie). To je pre náv-
števníkov lokality dobré znamenie. 
Budúcnosť závisí na rozhodnutí súdu. 
Správca, ktorému nakoniec „priklep-
ne“ právo, bude mať možnosť pre-
svedčiť budúcich návštevníkov, že 
v tabuľovej vojne mu nešlo iba o vy-
beranie daní, ale o službu návštevní-
kom. JOZEF ŠUCHA

TABuľoVá VojnA o ŠTRBSKé PleSo neReŠPeKTuje PRáVo

Otázniky okolo vraždy
Plynová kríza zastihla Slovensko práve v čase desiateho výročia 
zavraždenia Jána Duckého. Tento trojnásobný minister a politik 
ľS-HZDS bol úkladne zavraždený 11. januára 1999 vo vchode do 
svojho domu v Bratislave. Vtedy bola pri moci vláda Mikuláša Dzu-
rindu. Za jej pôsobenia do roku 2006 nebolo vyšetrovanie vraž-
dy ukončené právoplatným rozhodnutím súdu. V čase pred vraž-
dou bol Ducký sústavne a systematický napádaný predstaviteľmi 
Dzurindovej vlády práve pre plyn. Odvolali ho z funkcie generál-
neho riaditeľa SPP. Tesne predtým, v ten istý deň, skôr než stačil 
vysvetlť svoj postoj k tejto plynovej kampani proti nemu a to pria-
mo na tlačovej besede SPP, bol zrazu násilne umlčaný strelou do 
hlavy. Až po vražde Duckého však zrazu predstavitelia Dzurindovej vlády 
priznali, že Ducký zabezpečil pre Slovensko výhodné zmluvy v Rusku na 
dodávky plynu pre nás. Nešlo o maličkosť. Dnes to už vieme, keď sme 
na vlastnej koži pocítili, čo taká kríza môže spôsobiť pre život celej slo-
venskej spoločnosti. Do svojej smrti bol však Ducký vystavený sil-
nej politickej kriminalizácii zo strany Dzurindovej vlády. Tento tlak 
vlastne neutíchol ani po jeho smrti. Pamätáme sa na škandalózne 
vyšetrovanie tejto politickej vraždy dnes už tiež zosnulým kandi-
dátom z SDKÚ a to Ladislavom Pittnerom, ale aj ďalšími politikmi 
Dzurindovej vlády. Kto poznal Jána Duckého, ten vedel, že energe-
tika bola jeho srdcovou záležitosťou. Bol naslovovzatým odborníkom, 
ktorý v čase vlád Vladimíra Mečiara dokázal udržať energetickú bez-
pečnosť a sebestačnosť Slovenska. Desať rokov po jeho smrti Sloven-
sko pocítilo dopady neodborných rozhodnutí Dzurindovej vlády ako pri 
privatizácii SPP, tak aj Slovenských elektrární, ktoré by nikdy Ducký 
nepodpísal a nikdy o nich ani neuvažoval. Naopak, bránil energetickú 
sebestačnosť a zvrchovanosť Slovenska. Môžeme uvažovať aj o tom, 
či pre tieto svoje zásadné postoje neprišiel o život? V každom prípade 
dodnes nevieme, aká je pravda a prečo bol úkladne zavraždený. Jeho 
príklad však môže pôsobiť aj desivo. Prečo musel takto kruto zomrieť 
takýto odborník? Môžu na Slovensku po 11. januári 1999 naozaj poli-
tici slobodne brániť slovenské práva? Smutné je, že za Dzurindu vzni-
kali vôbec takéto štvavé politické kampane zamerané priamo na oso-
by. Priamo na Duckého, u ktorého sa takáto kampaň dokonca skončila 
úkladnou vraždou.  STANISLAV HÁBER
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Maďarská historiografia, publicistika 
a verejná mienka sa neustále vracala 
a vracia k výsledkom predvojnových ná-
rodnostných štatistík, ktoré sa v Uhor-
sku (počnúc rokom 1880) vykonávali 
v desaťročných intervaloch. Osobitná 
pozornosť sa pritom venuje štatisti-
ke roku 1910, ktorá predstavuje po-
sledné oficiálne uhorské štatistické 
sčítanie obyvateľstva.
O ňu sa argumentačne opierala a využí-
vala aj maďarská vládna delegácia roku 
1920 počas rokovania mierovej konfe-
rencie v Paríži (je známa pod názvom 
Telekiho mapa), neskôr pri rokovaniach 
s česko-slovenskou vládou v Komárne 
v októbri 1938 a 

ZA NÁTLAKU 
nacistického Nemecka a fašistického Ta-
lianska ju Maďarsko presadilo ako „et-
nickú hranicu“ pri vytyčovaní novej 
hranice medzi česko-Slovenskom a 
Maďarskom v novembri 1938 v rám-
ci rozhodnutia viedenskej arbitráže. 
Vzhľadom na to, že v Maďarsku sa šta-
tistické údaje o národnostiach z roku 
1910 dodnes pokladajú za hodnover-
né a spoľahlivé, odrážajúce reálny stav 
národnostného zloženia uhorského štá-
tu a obhajuje ju na medzinárodných 
fórach a na ňu sa odvoláva aj maďar-
ská menšinová politická reprezentá-
cia na Slovensku (mapu Hungarians 
– správne - Magyarians in Slovakia in 
1910 odovzdala predstaviteľom Eu-
rópskej únie), je na mieste, aby sme 
údajom tejto národnostnej štatistiky ve-
novali 

OSOBITNÚ POZORNOSť 
a konfrontovali ich s historickými a do-
bovými faktami, s výsledkami sloven-
skej historickej vedy a zaradili ich do ši-
rokých súvislostí národnostnej politiky 
uhorského štátu.
Slovenskí historici a národné historio-
grafie susedných štátov, ktorých časť 
etnických príslušníkov žila v Uhorsku, sa 
kriticky stavali a stavajú k výsledkom šta-
tistických údajov o národnostnom zlo-
žení uhorského štátu, najmä ktoré sa 
vzťahujú na posledné 50-ročné obdo-
bie Uhorska. Osobitnú pozornosť si za-
slúžia štatistické výsledky z roku 1910 
z  obdobia najväčšieho národnostné-
ho útlaku, keď zo strany maďarských 
vládnych orgánov dochádzalo k mno-
hým manipuláciám, k tendenčným zása-
hom, k zámernému skresľovaniu a  fal-
šovaniu národnostnej štatistiky. Takto 
získané údaje nesumarizujú prirodzený 
vývoj národnostných pomerov v Uhor-
sku a neposkytujú reálny obraz o národ-
nostiach, ale podávajú výsledky násilnej 
maďarizácie, ktorá programovo nastúpi-
la po roku 1867 a vrcholila v čase po-
sledného predvojnového sčítania oby-
vateľstva.
Prvé oficiálne zisťovanie etnického 
zloženia v Uhorsku sa uskutočnilo 
roku 1880, teda v období vzrastajú-

ceho odnárodňovania nemaďarské-
ho obyvateľstva. Popri mnohých úda-
joch dôležitých z hľadiska etnického 
zloženia sa kládol dôraz na sledovanie, 
ako napreduje pomaďarčovanie nema-
ďarského obyvateľstva, ako vládnúci ma-
ďarský národ svojou „prirodzenou silou“ 
a „zázračnou schopnosťou“ si postup-
ne podmaňuje „nekultúrne“ a „nerozvi-
nuté“ nemaďarské národy a národnos-
ti v štáte.
Za základné kritérium pri zisťovaní 
národnosti sa určil materinský jazyk, 
ktorému sa v období budovania ma-
ďarskej štátnej doktríny dala osobit-
ná interpretácia. Podľa toho materin-
ská reč nemusela byť vždy totožná 
s rečou matky. Podľa oficiálnej definí-
cie z roku 1900 „za materinskú reč tre-
ba považovať tú reč, ktorú patričná oso-
ba 

POKLADÁ ZA SVOJU 
a v ktorej najlepšie a najradšej hovorí“. 
V tomto ponímaní pod materinskou re-
čou sa mohla rozumieť aj reč, ktorú sa 
osoba naučila neskôr, nie od matky, ale 
v inom cudzom prostredí. Tým zisťova-
nie národnosti podľa kritéria materinskej 
reči stratilo zmysel, pretože dovoľova-
lo pokladať za Maďarov aj tých, kto-
rí síce ovládali maďarsky jazyk, ale 
Maďarmi neboli. Takto definovaný ma-
terinský jazyk bol prakticky komunikač-
ný jazyk v bežnom styku, čo nespĺňalo 
kritérium pre určenie národnosti, lebo 
vypovedalo iba o počte občanov v štá-
te, ktorí ovládali maďarskú reč. Platilo 
to najmä pri nemaďarských národnos-
tiach, ktorých príslušníci ovládali oba 
jazyky, avšak v atmosfére nacionalis-
tických vášní by mnoho riskovali, keby 
vyhlásili, že maďarský jazyk im nie je naj-
milší a neradi ním komunikujú.
Týkalo sa to najmä národnostnej mláde-
že, ktorá v dôsledku nedostatočného 
vyučovania a kultivovania materinského 
jazyka, alebo jeho úplnej absencie na 
verejnosti si 

V PROCESE VÝCHOVy 
rýchlo osvojovala maďarský jazyk a kul-
túru a tým splnila kritérium maďarskej 
materinskej reči. Tento proces oso-
bitne postihoval slovenskú mládež, 
ktorá od útleho veku bola nútená sa 
v uhorských školách učiť maďarský 
jazyk a postupne sa odnárodňovala. 
Od polovice 70-tych rokov mladá slo-
venská generácia bola úplne zbavená 
slovenských stredných škôl a od roku 
1879 sa zaviedla povinná maďarčina aj 
do všetkých ľudových škôl a od začiatku 
20.storočia dochádzalo k likvidácii vyu-
čovania slovenskej reči aj na ľudových 
školách, najmä v dôsledku posilňovania 
štátneho školstva na úkor slovenských 
cirkevných škôl. 
Od roku 1902 aj v nemaďarských ľudo-
vých školách sa vyučovala maďarčina v 
rozsahu 18-24 hodín týždenne a podľa 
tzv. Apponyiovských školských zákonov 
prijatých roku 1907 nemaďarské deti do 
konca 4. triedy sa mali naučiť maďarči-
nu slovom a písmom. V dôsledku tých-
to školských maďarizačných opatrení z  
počtu 10,5% slovenského obyvateľstva 
štátu sa v školskom roku 1907/8 uči-
lo slovenský jazyk v ľudových školách 
len 3,2% slovenských detí. Pokiaľ ide 
o vysťahovalectvo do zámoria, je prav-
da, že slovenské etnikum bolo viac po-
stihnuté než maďarské, ale tento úbytok 
nebol vyplnený na Slovensku obyvateľ-
stvom maďarskej národnosti, ani nena-
rušil pôvodné etnické zloženie, pričom 
štatistiky poukazujú na celkový pokles 
slovenskej národnosti. Argument o väč-
šej prirodzenej populácii maďarského 
etnika je nehodnoverný, pretože je zná-

me, že Maďari mali vždy nižší koeficient 
natality (v rokoch 1906-1910 na 1000 
narodených detí bol koeficient u Maďa-
rov 36,1, kým u Slovákov 39,7). Známy 
maďarský sociológ O. Jászi prizná-
va, že v rokoch 1880-1890 Maďari 
mali o 294 000 väčší prírastok oby-
vateľstva než bola ich prirodzená na-
talita.
Pri úbytku slovenského etnika, ktorý pre-
biehal v maďarskom prostredí na Dolnia-
koch, treba poznamenať, že vzhľadom 
na uzavretosť roľníckeho živlu proces 
prebiehal pomaly a zasiahol najmä inte-
ligenciu. Ale ak túto tézu zovšeobecní-
me, potom podobný vývoj prebiehal aj 
v iných oblastiach, teda poslovenčova-
nie maďarského živlu v slovenskom pro-
stredí, o čom však maďarská štatistika 
nehovorí. Je zaujímavé, že početnosť 
Slovákov mimo svojho pôvodného úze-
mia vzrástla napr. v Chorvátsku-Slavón-
sku za desaťročie (1900-1910) o 23 %. 
S touto otázkou 

SÚVISÍ AJ PROCES 
spriemyselňovania krajiny, ktorý podľa 
maďarského tvrdenia posilnil maďarský 
živel v mestách na Slovensku. V skutoč-
nosti maďarizácia v slovenských mes-
tách mala iné príčiny. Maďarská preva-
ha sa dosiahla pomocou židov, ktorí sa 
zväčša prihlásili k maďarskej národnosti. 
Tak isto tvrdenie o „sile maďarskej rasy 
a kultúry“ nemá reálny základ. Maďar-
ské vládne orgány a mnohé oficiálne 
nariadenia zámerne potlačovali jazy-
kový, vzdelanostný a národnouve- 
domovací proces nemaďarských 
národností, aby potom túto zaosta-
losť využívali v prospech asimilač-
nej politiky, ktorú prezentovali nie 
ako stratu ich identity, ale ako kul-
túrnu a humánnu misiu vládnuceho 
maďarského národa.
Keďže maďarské argumenty nám ne-
dávajú uspokojivú odpoveď na rapíd-
ny a neprirodzený pokles slovenského 
etnika, venujme pozornosť oficiálnym 
uhorským štatistickým údajom, najmä 
otázke ich hodnovernosti, spoľahlivos-
ti a zamerajme sa na podmienky, v kto-
rých vznikali, čo na nich vplývalo a či 
odrážali reálny stav etnickej štruktú-
ry krajiny. Ako sme uviedli, oficiálna in-
terpretácia materinskej reči na zisťova-
nie etnickej príslušnosti bola nepresná 
a poskytovala sčítacím komisárom mož-
nosť ľubovoľného výkladu, vykazovanie 
skreslených a 

NEPRAVDIVÝCH ÚDAJOV 
o počte nemaďarských národnos-
tí v Uhorsku. Tento fakt priznal aj štatis-
tický úrad v Budapešti, ktorý roku 1890 
uviedol, že „časť obyvateľstva, ktorá 
síce ovláda maďarsky jazyk, ale má inú 
materinskú reč, bola zapísaná za Ma-
ďarov“. O. Jászi roku 1912 upozornil, 
že pri svojich výskumoch v teréne po-
čul mnoho sťažností na sčítacích komi-
sárov, ktorí cieľavedome vylepšovali šta-
tistické údaje v prospech maďarskej 
materinskej reči. Ďalej so štatistickým 
skreslením údajov sa stretávame u tých 
príslušníkov nemaďarských národností, 
na ktorých vládne orgány, spoločenské 
organizácie alebo vplyvní jednotlivci vy-
víjali nátlak. Títo si maďarčinu zapisova-
li ako materinskú reč nielen ako prejav 
lojality k štátu, ale z prostých existenč-
ných dôvodov. Takto sa vykazovali fiktív-
ni, štatistickí Maďari, ktorí v skutočnos-
ti nimi neboli. Nachádzame ich aj v čisto 
slovenskom prostredí (roku 1910 v Čad-
ci, v Trenčíne, v Ružomberku, v Piešťa-
noch a inde), pričom figurovali v skupi-
ne maďarskej národnosti, ktorí ovládali 
aj slovenský jazyk. Ich počet s narasta-
júcim odnárodnením sa neustále zvyšo-

val. Kým roku 1880 ich počet dosiahol 
219 404, roku 1910 už 547 802 osôb.
Čo prezrádza uhorská štatistika za skú-
mané 30-ročné obdobie rokov 1880-
1910? Na jednej strane tendenčné 
a zámerné skresľovanie národnostnej 
príslušnosti v prospech maďarského et-
nika, na druhej strane 

HORLIVOSť SčÍTACÍCH 
KOMISÁROV, 

ktorí už púhu znalosť maďarského jazy-
ka pokladali za dostatočný dôvod, aby 
osoba bola zapísaná ako príslušník ma-
ďarského etnika. Vo smere vylepšovania 
výsledkov v prospech Maďarov dochá-
dzalo rôznym spôsobom, ako napríklad 
zneužívaním málo národneuvedomelé-
ho slovenského etnika na vidieku, ktoré 
často podľahlo nesprávnej intepretácii 
vládnej agitácie. Konkrétne príslušnosť 
k uhorskému štátu sa zámerne nespráv-
ne interpretovala ako príslušnosť k ma-
ďarskému národu. Často boli prípady, 
že pod vplyvom horlivých miestnych ma-
ďarónov alebo notárov, učiteľov a zeme-
pánov celé slovenské dediny boli zapí-
sané za maďarské, ako o tom svedčia 
príklady zo Šariša, Spiša, Abova a Ge-
mera. Okrem toho možno pozorovať, 
že v štatistických údajoch dochádzalo 
k náhlym, nečakaným a bezdôvodným 
etnickým zmenám, ktoré neboli ničím 
motivované a s ktorými sa stretávame 
najmä na slovensko-maďarskom 

ETNICKOM ROZHRANÍ. 
Podľa slovenského etnografa E. Stodo-
lu len za jedno desaťročie (1900-1910) 
slovenské etnikum na južnom rozhra-
ní stratilo 20 % slovenského obyvateľ-
stva. Uvedené zmeny možno vysvetliť 
len umelými zásahmi a zámerným falšo-
vaním štatistických údajov, ktoré mali za 
každú cenu dokázať, že Maďari v štáte 
sú na rapídnom vzostupe. 
Tieto manipulácie so štatistickými údaj-
mi a  fabrikovanie štatistických Maďarov 
neboli náhodilé, ale usmerňované vlád-
nymi kruhmi v duchu fikcie o pretváraní 
mnohonárodnostného Uhorska na „jed-
notný štát maďarského národa“. Hoci 
sa v oficiálnej štatistike stretávame s 
Maďarmi všade; v slovenskom prostre-
dí, v slovenských mestách a najviac na 
etnickom rozhraní, predsa proces po-
maďarčovania nemaďarského obyva-
teľstva bol omnoho zložitejší. Národná 
asimilácia je zložitý proces a neprebie-
ha rýchlym tempom. Osvojenie si iného 
jazyka ešte neznamená vzdať sa národ-
nej identity a platilo to aj u Slovákov. Asi-
milácia prebiehala najmä vo vzdelanej-
ších vrstvách, v mestách, v maďarskom 
prostredí, kde silne pôsobila maďar-
ská výchova, spoločenský tlak a kde sa 
stupňovala odkázanosť na vládnych or-
gánoch. Tvorcom maďarskej štátnej do-
ktríny veľmi záležalo, aby maďarské etni-
kum čím skôr 

DOSIAHLO PREVAHU 
nad nemaďarskými národmi a národ-
nosťami, najmä keď od začiatku 20. sto-
ročia vzrastal tlak verejnosti na reformu 
volebného práva. Budúci parlament mal 
už pracovať v znamení prevahy poslan-
cov maďarskej národnosti. Ako sa však 
ukázalo, posledná uhorská štatistika 
z roku 1910 nesplnila tieto očakávania, 
pretože ani zámerné manipulácie s ná-
rodnostným údajmi, fabrikovanie štatis-
tických Maďarov a mnohé umelé zásahy 
nevykázali na území celého uhorského 
štátu nadpolovičnú prevahu maďarské-
ho obyvateľstva (k maďarskej materin-
skej reči sa roku 1910 prihlásilo 48,1 % 
obyvateľstva). S cieľom dokázať prevahu 
Maďarov nad ostatnými národnosťami 
v Uhorsku, vládny aparát a oficiálna ma-
ďarská štatistika zámerne vynecháva-

la Chorvátsko-Slavónsko z úradnej šta-
tistiky a v rámci celoštátnych výsledkov 
ho uvádzala osobitne, v dôsledku čoho 
vzrástol počet Maďarov bez Chorvátska 
na 54,5%. Celkovo treba povedať, že 
obrovský tlak maďarskej vládnej politiky 
a vládnych orgánov vo smere odnáro-
dňovania už koncom 19.storočia donie-
sol markantné výsledky. O. Jászi odha-
doval, že v rokoch 1787-1900 podľahlo 
maďarizácii 2 800 000 príslušníkov ne-
maďarských národností, z ktorých pod-
ľa slovenského demografa J. Svetoňa 
bolo najmenej 400 000 Slovákov. Ma-
ďarský historik P. Hanák uvádza, že iba 
za 30 rokov (1880-1910) sa odnárodni-
lo 300 000 Slovákov.
Na záver treba konštatovať, že ofi-
ciálna uhorská štatistika z roku 
1910 nemôže poskytnúť objektívny 
obraz o národnostnom zložení oby-
vateľstva, ani poslúžiť ako základ pre 
určenie slovensko-maďarskej etnic-
kej hranice a už vonkoncom sa ne-
hodí na 

URčENIE POčETNOSTI 
príslušníkov maďarského etnika na 
území Slovenska pred rokom 1918. 
Pokiaľ ide o jej hodnovernosť, už za čias 
Uhorska sa ozývali kritické hlasy na jej 
adresu tak zo strany maďarských ved-
cov (O. Jászi), vládnych politikov (I. Tis-
za v polemike s J. Kristoffym spochyb-
nil jej hodnovernosť) ako aj zo zahraničia 
(R. Seton-Watson, B. Björson, E. Denis, 
L. Niederle, K. Kálal) a z radov sloven-
ských etnografov a publicistov (J. Škul-
téty a E. Stodola, M. Hodža). V súčas-
nosti maďarskí historici priznávajú, že 
táto národnostná štatistika z vedecké-
ho hľadiska síce obsahuje nepresnosti 
a má nedostatky, ale pritom nezabudnú 
dodať, že iná nie je k dispozícii, čo však 
nie je dôvod, aby sa maďarská histo-
riografia, vládna politika a publicis-
tika od Trianonu na rôznych medzi-
národných fórach odvolávala na ňu, 
keď ide o málo hodnoverné a 

NEPRAVDIVé ŠTATISTICKé 
údaje poslednej národnostnej štatis-
tiky Uhorska. Pre tie isté dôvody nemá 
opodstatnenie, aby sa z oficiálnej ná-
rodnostnej štatistiky z roku 1910 vyvo-
dzovali vedecké závery, najmä dokazo-
vala nespravodlivosť, krivdy spáchané 
na maďarskom národe a hovorilo o váž-
nych omyloch, ktorých sa dopustili veľ-
moci Dohody a Antihitlerovskej koalície 
na maďarskom národe pri vypracovaní 
mierovej zmluvy s Maďarskom po prvej 
i druhej svetovej vojne.
Napokon stručne niekoľko slov o novej 
hranici, ktorú určilo Nemecko a Talian-
sko vo Viedni 2. novembra 1938. Táto 
nebola etnická, ale mocenská. ČSR ju 
prijalo pod nátlakom arbitrov, vyplýva-
la z mníchovskeho rozhodnutia a bola 
prezentovaná dvoma diktátorskými veľ-
mocami a Maďarskom ako náprava „ne-
spravodlivosti“ trianonskej hranice. Pri 
jej určovaní sa Maďarsko podľa prí-
kladu Hitlera odvolávalo na výsledky 
národnostnej štatistiky z roku 1910, 
ktoré – ako sme ukázali – boli ne-
spoľahlivé, nehodnoverné a už pri 
ich vzniku neodrážali reálny stav slo-
vensko-maďarskej etnickej hranice 
a dokonca pri rokovaniach ani ma-
ďarská vláda ju plne neakceptovala 
(pri Bratislave a pri Košiciach). Preto 
pre Slovákov bola od začiatku neprijateľ-
ná, nezodpovedala ani požiadavke šty-
roch veľmocí v Mníchove o vytvorení et-
nickej hranice medzi ČSR a Maďarskom 
a jej akceptovanie zo strany Slovákov by 
vlastne znamenalo legalizovanie národ-
nostného útlaku a asimilácie v Uhorsku.

Autor je historik

NEHODNOVERNOSť UHORSKEJ NÁRODNOSTNEJ ŠTATISTIKy Z ROKU 1910

neprirodzený pokles slovenského etnika

LADISLAV DEÁK
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Mnohí z nás si stále neuvedomu-
jú výhody veterných elektrární a 
veterných parkov. Môžete uviesť 
aspoň niektoré z nich?
„Ich najväčšia výhoda spočíva v 
tom, že využívajú najdostupnej-
ší, najtrvanlivejší, najnezávislejší a 
prakticky nevyčerpateľný obnovi-
teľný zdroj energie – vietor. Vietor 
v našich zemepisných šírkach bol 
vždy, je a bude, nikto ho zatiaľ ne-
vie ani riadiť, ani zastaviť kohútikom, 
ako napríklad plyn, či ropu.“

V krajinách, v ktorých výrazná 
časť obyvateľstva je zaintereso-
vaná na ochrane životného pro-
stredia, ako napríklad Holand-
sko, Nemecko, Rakúsko, sa 
veterné elektrárne stali súčas-
ťou krajiny. Na veľké prekvape-
nie u nás sú niektorí pracovníci 
štátnych inštitúcií proti výstavbe 
takýchto elektrární a veterných 
parkov a ich enviromentálne cí-
tenie je v priemere na oveľa niž-
šej úrovni, než v spomínaných 
štátoch. Ako si to viete vysvet-
liť?
„Dejiny využívania vetra sú veľmi 
staré, majú približne 5 500 rokov. 
Človek už vtedy využíval silu vet-
ra na pohon lodí, neskôr na pohon 
čerpadiel, mlynských kameňov, v 
hámroch... Prvú modernú veternú 
elektráreň postavili približne pred 
sto rokmi v Dánsku a využitie veter-
nej energie takto dostalo nový roz-
mer – z vetra sa začala vyrábať elek-
trická energia. Ešte pred tridsiatimi 
rokmi mali veterné turbíny výkon od 
100 do 800 kW, dnes sa už inšta-
lujú turbíny od 2,5 do 5 MGW. Ten-
to obrovský nárast výkonnosti veter-
ných turbín sa podarilo dosiahnuť 
vďaka symbióze vedeckého vývo-
ja, výskumu a využitia poznatkov z 
praxe. Dnešné veterné parky sú vy-
sokoautomatizované sústavy, fun-
gujú bez zásahu človeka, riadi ich 
výpočtová technika a sú schop-
né reagovať na každú zmenu pod-
mienok. Tak napríklad každá turbí-
na, ktorá sa nainštaluje, meria silu a 
smer vetra a hydraulické zariadenie 
využíva všetky tieto informácie na 
to, aby sa dosiahol maximálny vý-
kon turbíny. Spomeniem konkrétne 
to, že na základe rýchlosti vetra sa 
mení sklon lopatiek a tak sa nielen-
že zvyšuje výkon, ale zároveň zni-
žuje hluk, ktorý spôsobuje krúženie 
lopatiek. Turbíny pracujú pri rých-
losti vetra od 4,5 m/sek. do 19,5 
m/sek., u niektorých typov turbín 

až do rýchlosti 29m/sek. Pri vyš-
ších rýchlostiach vetra sa turbína 
automaticky zablokuje a tým aj pre-
stane krútiť. Samotný rotor turbín sa 
inštaluje vo výškach od 95 do 136 
metrov. Je predsa rozdiel v rýchlos-
ti a intenzite vetra vo výške 2-3 met-
re nad zemou, alebo 136 metrov. O 
negatívnom dopade veterných tur-
bín na životné prostredie sa hovo-
riť ani nedá. Naopak, tepelná elek-
tráreň o výkone 1,5 MW spotrebuje 
za 25 rokov asi 95 000 ton uhlia. 
Len si predstavme koľko ton emisií 
vznikne spaľovaním takéhoto množ-
stva uhlia a zároveň aký nepriazni-
vý je ich dopad na životné prostre-
die. To ešte nespomíname dopravu 
tohto uhlia z baní do elektrární, teda 
ďaľšie znečisťovanie životného pro-
stredia. Žiaľ, veľa ľudí, ktorí ne-
poznajú princíp činnosti veterných 
elektrární, si osvojili rôzne pseudo-
vedecké informácie o akýchsi in-
frazvukoch, ktoré vychádzajú z ve-
terných turbín, či o magnetických 
vlnách, vznikajúcich pri krútení sa 
lopatiek. Vedci z renomovanej Ma-
sarykovej univerzity v Brne sa tak-
mer tri roky veľmi intenzívne zaobe-
rali možnými negatívnymi vplyvmi 
veterných elektrární a parkov, ale 
na nič neprišli. Nepreukázali sa 
ani ďaľšie vplyvy, o ktorých hovoria 
tzv. odborníci, či už išlo o chvenie 
pôdy, poškodzovanie flóry a fauny, 
likvidáciu vtáctva. Osobne som pre-
svedčený, že nepravdivé fámy o vý-
robe elektrickej energie z vetra šíria 
predovšetkým tí, ktorí ich potrebujú 
– teda výrobcovia elektriny klasic-
kým spôsobom. Veď v iných prípa-
doch by stratili svoj podiel na trhu 
s elektrickou energiou, alebo by ho 
aspoň museli výrazne znížiť. Pozri-
me sa na niektoré iné alternatívne 
spôsoby výroby elektrickej energie. 
Tak napríklad pri spaľovaní bioma-
sy vznikajú veľmi silné karcinogény, 
pri výrobe solárnej elektriny – na-
príklad na 3MW potrebujeme tri až 
štyri hektáre fotočlánkov. Ide teda o 
veľmi vysoké prevádzkové náklady, 
pričom v našich zemepisných šír-
kach je účinnosť fotočlánkov, mi-
mochodom ktoré sa musia neus-
tále čistiť a v neposlednom rade i 
strážiť – takmer zanedbateľná.“

Ako je to teda s využívaním ve-
ternej energie v okolitých kraji-
nách?
„V SRN je nainštalovaných viac ako 
18 000 veterných turbín, ktoré vy-
rábajú asi 20 000 MGW elektrickej 

energie ročne. V Dánsku sa takto 
produkuje takmer tretina z celko-
vej spotreby elektriny v krajine. Ďa-
leko pred nami je už aj Rumunsko, 
kde vláda plánuje obrovské inves-
tície do výstavby veterných parkov 
a takto vyrobenú elektrickú energiu 
exportovať do Turecka. Zdá sa, že 
najvhodnejším regiónom bude vý-
chodné Rumunsko. V susednom 
Rakúsku vetry vyrábajú vyše 900 
MW elektrickej energie, ale s tým-
to množstvom tam spokojní nie sú. 
Plánujú zmodernizovať doterajšie 
turbíny a tým ich výkonnosť zdvoj-
násobiť. Francúzsko a Španielsko 
sú síce trochu viac vzdialené, ale... 
V Španielskej Galícii v júni minulé-
ho roku otvorili veterný park, ktorý 
poskytuje celkový inštalovaný vý-
kon v hodnote 30 MW, do ktorého 
investovali 45 miliónov eur. Tento 
park začali budovať v januári 2007 
a pozostáva z 13 veterných turbín, 
z ktorých každá vyrába 2,3 MW. To 
však nie je všetko. V roku 2012 po 
dokončení parku sa jeho výkon má 
zvýšiť až na 1800 MW. V samotnej 
Galícii je to už 21. (!) park a svojou 
čistou elektrickou energiou nielen-
že zásobuje viac ako 10 000 rodín, 
ale zabraňuje vypúšťaniu viac ako 
70 000 ton CO2 do ovzdušia. V ce-
lom Španielsku sa veterná energia 
ako zdroj zelenej energie teší privi-
legovanej pozícii a v roku 2010 sa 
tu predpokladá nainštalovať pred-
pokladaný veterný výkon 20 000 
MW! Podobná situácia je vo Fran-
cúzsku, kde iba veterné elektrárne 
jednej spoločnosti majú už v tomto 
roku dodávať obnoviteľnú energiu 
350 000 rodinám a tak zároveň sa 
ušetrí výstupu emisií CO2 do atmo-
sféry v objeme približne milión ton 
ročne.“

Ako sme už konštatovali, žiaľ, 
k výstavbe alternatívnych zdro-
jov energií, konkrétne k veter-
ným parkom sa pomerne vlažne 
stavajú aj niektoré štátne inštitú-
cie. Práve tie by mali byť v tomto 
smere, naopak, až príkladne ak-
tívne. Prečo si, napríklad, nebe-
rú príklad zo spomínaných kra-
jín?
„V úvode tejto mojej odpovede 
chcem zdôrazniť, že naša spoloč-
nosť má podpísané oficiálne zmlu-
vy už so 154 obcami na strednom 
a východnom Slovensku, v kata-
stroch ktorých v budúcnosti majú 
vyrásť veterné elektrárne a parky. 
Pri stretnutiach so starostami, po-

slancami obecných zastupiteľstiev 
i občanmi sme sa nikde nestretli s 
negatívnym prístupom k naším zá-
merom. Presvedčili sme sa však, 
že problémy sú niekde inde – na-
príklad na úrovni štátnej správy, na 
ktorej naše projekty z neznámych 
príčin odmietajú. Žiaľ, mnohí zain-
teresovaní si neuvedomujú, že na 
Slovensku už o sedem rokov bude 
chýbať až 47% elektrickej energie! 
Vtedy už bude situácia naozaj dra-
matická. Vezmime si len napríklad 
plánovanú výstavbu tepelnej elek-
trárne v Trebišove. Občania sa ne-
kompromisne postavili proti tomu, 
pretože si veľmi dobre uvedomili jej 
negatívny dopad na životné prostre-
die. Rôzne ankety v obciach a men-
ších mestách potvrdili, že naši ľudia 
majú správne enviromentálne cíte-
nie, ale okrem toho je tu ešte štátna 
byrokracia. Tak napríklad plné po-
chopenie sme našli v Štátnom úra-
de na ochranu prírody, ale zároveň 
mi nezostáva nič iné iba konštato-
vať, že Ministerstvo životného pro-
stredia SR má k výrobe elektrickej 
energie prostredníctvom vetra sku-
točne macošský vzťah. Veľa vecí sa 
tu skutočne nedá pochopiť, veď už 
v tomto roku Slovensko bude do-
vážať pätinu svojej spotreby elek-
trickej energie a ešte nie tak dávno 
bola našim vývozným artiklom. Pri-
tom na výstavbu veternej elektrárne 
potrebujeme maximálne tri roky, a 
to dokonca už od projektovej príp-
ravy do spustenia. V Nemecku, na-
príklad, výroba veterných turbín pre 
veľký záujem už nestačí uspokojiť 
všetkých záujemcov, pričom u nás 
niektorí ministerskí úradníci sa ani 
nenamáhajú nás vypočuť. V prípa-
de, že sa nič nezmení, tak nás vo 
vzťahu k výrobe elektriny prostred-
níctvom vetra prebehnú aj Poľsko, 
Bulharsko a Ukrajina a to už neho-
vorím o Českej republike. Veď len 

naša spoločnosť má v spomína-
ných krajinách už registrované po-
bočky, ktorým nič neprekáža v spo-
lupráci so štátnou administratívou. 
Naopak, tá im všestranne vychádza 
v ústrety.“

čo môže poskytnúť vaša spoloč-
nosť nám všetkým, resp. vybra-
ným regiónom – okrem výroby 
zdravej „zelenej“ energie?
„Naše projekty sú rozpočítané na 
výrobu 2,75 MW elektrickej ener-
gie, pričom na jednu turbínu pred-
stavujú približne 4 166 660 eur. Z 
tejto sumy náklady na výrobu turbí-
ny predstavujú iba 25-35 %, roz-
diel získajú miestne firmy, majitelia 
pozemkov za ich výkup. Tam, kde 
vzniknú veterné parky, tam sa pre-
javí aj silná zamestnanosť a okrem 
toho lokality, o ktoré prejavujeme 
záujem, pre ostatných investorov 
veľa neznamenajú. “

Na záver už iba jedna technická 
otázka: niekedy sa používa ter-
mín veterná elektráreň, inokedy 
veterný park. Aký je medzi nimi 
rozdiel?
„Keď ide o výstavbu siedmich až 
tridsiatich turbín, vzájomne pre-
pojených, hovoríme už o výstav-
be veterného parku. Verme, že ta-
kéto parky sa na Slovensku stanú 
samozrejmosťou, akou sú dnes na-
príklad hypermarkety...“

VLADIMÍR MEZENCEV

Kontaktná adresa: 
VENTUREAL KOŠICE, 

projektovanie, realizácia 
a prevádzka veterných parkov

Kováčska 57
040 01 Košice

Tel./fax 055/6225511
E-mail: vd@ventureal.com

www.ventureal.com

Výstavba veterných parkov – v Európe má zelenú, u nás jej (zatiaľ) svieti červená

NA SlOvENSKU NEZÁUjEM byROKRATOv
Odborníci, politici, ale aj radoví občania stále viac a viac hovoria o alterna-
tívnych zdrojoch energií. Nečudo, veď ťažba fosílnych palív je stále drahšia 
a náročnejšia, okrem toho negatívne ovplyvňuje životné prostredie a dokon-
ca aj klimatické podmienky. Jednoducho, otázka energií blízkej budúcnos-
ti je stále aktuálnejšia a nečudo, že experti doslova bijú na poplach. Jedným 
zo záchranných pásov má byť aj výstavba veterných elektrární. Práve o ich 
budúcnosti na Slovensku sme sa porozprávali s jedným z najpovolanejších 
– generálnym manažérom spoločnosti VENTRUAL KOŠICE, ktorá sa zaobe-
rá projektovaním, realizáciou a prevádzkou veterných parkov – Vladimírom 
DEMJANOM (na obr.)
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EUROFEJA,s.r.o.
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sprostredkovateľská činnosť

kúpa a predaj nehnuteľností 

vypracovanie znaleckých 
posudkov a kúpno-predajných 

zmlúv

Akciová ponuka: 
predAj ApArtmánov nA  

Štrbskom plese.

USA majú nového prezidenta, kto-
rý sa ujal svojho úradu 20. januára 
2009. Mnohí (nielen v Amerike) 
chceli vidieť v Bielom dome Barac-
ka Obamu hneď po voľbách. Do-
konca aj tí, ktorí neverili, že sa sta-
ne prezidentom najsilnejšej krajiny 
západného sveta. Takí žijú aj na Slo-
vensku. Obamovi síce fandili, ale zá-
roveň boli presvedčení, že v Amerike 
sa predsa prvým mužom nikdy nemô-
že stať farebný. Stal sa ... Predovšet-
kým preto, lebo Busha s jeho republi-
kánmi má už väčšina Američanov 

PLNé ZUBy. 
Tu už ani tak nešlo o Obamu a Mc-
Caina, tu už išlo o kandidáta, ktorý má 
k Bushovi a republikánom čo najďa-
lej. Bez ohľadu na svoje politické pre-
svedčenie Obamu volili predovšet-
kým mladí, ženy – a až potom farební 
a čierni.
Samozrejme, celý svet reagoval 
na zvolenie nového, v poradí 44. 
prezidenta USA tak, ako túto sku-
točnosť cíti. Azda najsmiešnejšie 
podpredseda SMK József Berényi, 
ktorý svojím výrokom rozosmial aj 
mnohých občanov SR maďarskej 
národnosti. „Dúfam, že sa to raz 
stane aj na Slovensku, že Róm či 
občan maďarskej národnosti bude 
môcť byť prezidentom“ – tak znie 
výrok tohto poslanca NR SR. Kaž-
dému obyvateľovi Slovenska je 
však jasné, že i keď vo svojom vy-
jadrení spomenul predovšetkým 
Róma, išlo mu najmä o Maďara. 
Nič proti tomu. Nakoniec, nikde 
nie je povedané, že raz nemôže 
byť u nás prezident maďarského 
pôvodu. Veď v poradí druhý prezi-
dent Slovenskej republiky od roku 
1993 Rudolf Schuster nemá slo-
venský pôvod a nikomu z jeho vo-
ličov to nevadilo. Konkrétne jeho 
nemecké korene a samozrejme aj 
nemeckí predkovia.
Pán Berényi zabúda na jednu podstat-
nú vec. Barack Obama sa vôbec neh-
lási k žiadnej menšine, ani za černo-
cha ani za belocha. Jednoducho je 
Američan, jeho rodným jazykom je 
angličtina – nuž aká je tu teda men-
šina? Možno ho síce označiť za Afro-
američana, čím skutočne je: má otca 
z Afriky a matku typickú bielu Ameri-
čanku. Za tých pravých Afroameriča-
nov sa však v USA považujú potom-

kovia afrických otrokov, privezených v 
18. storočí na práce do Ameriky. Ne-
treba zabúdať ani na to, že i keď novo-
zvolený prezident vyrastal v skutočne 
skromných pomeroch, 

ABSOLVOVAL PRESTÍžNU 
UNIVERZITU 

– Harvardskú – momentálne najlepšiu 
na svete, na ktorej sa zoznámil aj so 
svoju manželkou. Obaja majú teda k 
proletárom veľmi ďaleko, i keď matka 
Baracka Obamu určitý čas žila zo so-
ciálnych dávok.
Vráťme sa ale k tým americkým men-
šinám. Môžeme za ne považovať 
komunity číňanov, Japoncov, His-
páncov, Talianov, Grékov, Poliakov 
atď. Všetci sú síce hrdí na svoje ko-
rene, mnohí z nich dodržiavajú tra-
dície predkov, ale ... Všetci sa pova-
žujú predovšetkým za Američanov, 
nikto z nich nezakladá „svoje“ po-
litické strany – napríklad Stranu 
talianskej koalície, žiadna politic-
ká strana v USA neexistuje ani na 
základe farby pleti a etnického pô-
vodu. Jednoducho, Američania sú 
iní ľudia a aj občania USA maďarské-
ho pôvodu pred svojimi domovmi vzty-
čujú zástavu s pruhmi a hviezdami a 
nie červeno-bielo-zelenú. Nakoniec 
vráťme sa trochu do Európy. Po zvo-
lení Nikolasa Sarkozyho za preziden-
ta Francúzska si mnohí Maďari mys-
leli, ako sa tento nevysoký muž začne 
vystatovať svojimi maďarskými koreň-
mi a robiť svoju 

POLITIKU ÚSTRETOVÚ 
predovšetkým ku krajine, z ktorej po-
chádzajú jeho starí rodičia. Sarkozy 
ich „však uzemnil“ svojím vyhlásením, 
že je Francúz a ešte raz Francúz! 
V súčasnosti žije v USA 305 milió-
nov obyvateľov, z nich sú dve treti-
ny belosi. Ich počet však neustá-
le – percentuálne klesá a približne 
o 40 rokov ich bude už iba 46% z 
celkového počtu Američanov. Naj-
viac bude v tejto krajine žiť Hispán-
cov a v roku 2050 podľa najseri-
óznejších prognóz demografov ich 
bude asi 133 miliónov a v porov-
naní so súčasným stavom sa ich 
počet strojnásobí. Budú tvoriť až 
54% z celkovej populácie. Ázijča-
nov žije v USA asi 16 miliónov, v 
roku 2050 má ich byť až 42 milió-
nov. Počet čiernych a mulatov sa v 
USA zvýši iba mierne. 

Čo je dôležitejšie – i keď takmer všet-
kých obyvateľov USA spája angličti-
na, k nej ako materskému jazyku svo-
jich priamych predkov sa hlási len 
necelých 40% Američanov! Je ich – 
ako Američania hovoria – síce najviac, 
ale menej než ostatných. Takže, pán 
Berényi, kto je v USA vlastne väč-
šina a kto národnostná menšina? 
V každom prípade v súvislosti s USA 
je to veľmi ťažké určiť. Keď už však 
spomínal aj Rómov, tak tí skutočne 
majú perspektívu zvoliť si svojho 
prezidenta SR. Nie síce tak skoro, 
ale niekedy po roku 2050. Vtedy 
totiž podľa niektorých demografov 
ich na Slovensku bude z celkové-
ho počtu obyvateľov viac ako po-
lovica... 
Na Obamu čakajú mnohé problémy. 
Napríklad koniec ako-takej, ale pred-
sa len ekonomickej stability USA a 
tým aj ekonomickej istoty. Musí riešiť 
dve – pre USA – 

NEŠťASTNé VOJNy 
v Afganistane a Iraku, to, či Ameri-
ka nakoniec nainštaluje protiraketo-
vý „dáždnik“ nad Poľskom a ČR – a 
to už konkrétne súvisí aj so Sloven-
skom. Práve preto sú od tohto „krížen-
ca“, ako sa sám označuje, veľké oča-
kávania. Práve preto vyše 30 miliónov 
z tých voličov, ktorí využili svoju mož-
nosť voliť už pred otvorením voleb-
ných miestností, mu dali svoje hlasy. 
Je to transglobálna osobnosť. Kres-
ťan so svojím druhým menom Husse-
in, ktoré najmä v Izraeli vzbudzuje pat-
ričnú dávku strachu. Na druhej strane 
je natoľko globálny, že seriózna česká 
tlač (teda nie bulvár) uverejnila názor, 
podľa ktorého niektorý český genetik 
môže nájsť v Obamovi aj kvapku čes-
kej krvi. Nuž, možno pri usilovnosti by 
ju možno našli aj Maďari. Teda nie tú 
českú, ale svoju. Samozrejme, pri 
troche fantázie sa dá vymyslieť ho-
cičo. Aj to, že občania maďarskej 
národnosti na Slovensku považujú 
zvolenie Baracka Obamu za prezi-
denta USA ako inšpiráciu k tomu, 
aby na Slovensku zvolili prezidenta 
Róma, resp. Maďara. U nás sa hla-
vou štátu môže stať skutočne hocikto, 
teda aj ten, kto dlhé roky bol väzňom a 
teda nielen občan iného etnika, či ná-
rodnosti. To by bola úplná samozrej-
mosť. Aj bez Berényiho vyjadrení...

VLADIMÍR MEZENCEV

Teraz chcú obamu všetci: Aj slovenskí Maďari

KOľKO MILIÁRD?
U nás sa správne poukazuje na nehospodárne investo-
vanie štátnych financií do takých, či onakých projektov 
a pritom si väčšina z nás myslí, ako tam v Bruseli dokážu 
príkladne narábať s rozpočtom. Opak je však pravdou. 
Na základe auditu Európskeho účtovného dvora v roku 
2007 sa podarilo premrhať až 6 miliárd eur. Najväčšiu 
zásluhu na tom majú rôzni podvodníci a lobisti. Z rôz-
nych regionálnych dotácií sa im takto podarilo „vyfúk-
nuť“ aspoň 11% z celkovej sumy, určenej na regionál-
ne a sociálne fondy. Jednoducho ich dostali na úplne 
zbytočné projekty, alebo len také, ktoré aj po poskytnu-
tí dotácií zostali stále iba na papieri, resp. v počítačoch. 
Klamať sa naučili aj mnohí farmári, ktorí v žiadostiach o 
dotácie udávali vyššie rozlohy poľnohospodárskej pôdy 
i vyššie počty hospodárskych zvierat. Vo všeobecnosti 
možno tvrdiť, že vyše 5% z celkového európskeho roz-
počtu (114 miliárd eur) skončilo niekde, kde rozhodne 
nemalo...

ZVyKNUTÝ NA RADIKÁLOV
Aj keď Francúzi rozhodne nie sú nadšení tým, že Česká 
republika prevzala v januári predsedníctvo EÚ, Maďari si 
chcú Česko získať. Premiér F. Gyurcsány sa ponáhľal vys-
loviť podporu ČR ešte v novembri a predsedovi vlády ČR 
M. Topolánkovi navrhol, aby pomáhal presadiť maďarský 
návrh tzv. európskeho finančného dohľadu. Gyurcsány 
dobre vedel, čo hovoril, pretože zatiaľ z členských krajín 

EÚ súčasná hospodárska kríza najviac dopadla na Ma-
ďarsko. Maďarskému predsedovi vlády asi ani tak nezále-
ží na tom, aké finančné problémy budú mať ostatné člen-
ské krajiny EÚ, ako na tom, aby v Bruseli bolo stále dosť 
peňazí na pomoc ekonomicky zruinovanému Maďarsku. 
Gyurcsány má aj svoje skúsenosti s extrémistami. Ako 
povedal Topolánkovi, radikáli dokonca demonštrujú pred 
jeho súkromným bytom! Iba zatajil, v akých uniformách 
chodia pred jeho dvere. Možno v tých, ktoré si obliekajú 
členovia Maďarských gárd...

BEZ EURA TO NEJDE
Česká republika sa nedávno presvedčila, že tie krajiny 
EÚ, ktoré ešte používajú vlastnú menu sú v eurozóne 
považované za tak trochu druhotriedne. Moderne pove-
dané, nemáš doma euro, nie si IN. Asi aj preto v Čes-
ku uskutočnili exkluzívny prieskum, ktorý potvrdil niekoľ-
ko zvláštností. Tak napríklad euro zaviesť čím skôr chcú 
voliči ODS a čím sú občania ľavicovejšieho zmýšľania, 
tým chcú zavedenie eura neskôr, alebo dokonca nikdy 
(až 29% respondentov!). Na druhej strane čo najskôr za-
viesť euro chcú predstavitelia sociálno-demokracie, pri-
čom ale vedenie ODS rozhodnutie o zavedení eura ne-
ustále odkladá. Môžeme preto konštatovať, že politici sú 
proti svojím voličom. V ČR nastal v tomto smere predsa 
len pokrok: politická reprezentácia krajiny sa dohodla na 
tom, že v roku 2011 by už definitívne malo byť jasné, kedy 
Česi budú mať euro. JÁN SLIAčAN

VšimLi Sme Si

Čítajte dvojtýždenník 

SLOVENSKÝ ROZHĽAD
aj na internetovej stránke: 

www.slovenskyrozhlad.sk
Ďalšie číslo novín dostanete  

11. februára 2009 v stánkoch 
MEDIAPRESS v Bratislave, KAPA-PRESS KOŠICE  

a KAPA-DAB PREŠOV.

neprehliadnite webovú stránku! 
www.smer-pk.sk

Čitateľov nášho dvojtýždenníka chceme upozorniť na skutoč-
nosť, že toto médium nie je jediným zdrojom informácií o eko-
nomike, politike súčasnej vlády, samospráve, o činnosti strany 
SMER-SD a o spoločenskom dianí na Slovensku. Všetci, kto-
rí majú prístup k internetu si môžu nájsť webovú stránku „www.
strana-smer.sk“, ktorá poskytuje celoslovenské informácie. Svo-
ju internetovú stránku má však aj prešovská krajská organizácia 
SMER-SD. Nájdete ju na adrese www.smer-pk.sk. Aj ona je ak-
tuálne doplňovaná čerstvými informáciami z diania na území se-
verovýchodu Slovenska. 
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zneškodňovanie odpadov
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Letná 45, 040 01 Košice, 
tel.: 055/622 25 03, fax: 055/625 32 73

mivaplus@iol.sk
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Futbal bez piva?
Všetci vieme, že naša naj-
vyššie futbalová súťaž má 
meno Corgoň liga. Pivo ju 
teda sponzoruje, pivo sa na 
štadiónoch predáva, pivo sa 
aj pije. V Nemecku teraz do-
konca aj parlament diskutu-
je o tom, či firmy vyrábajúce 
alkohol, teda aj pivo, môžu 
byť sponzorom športových 
klubov. Nie je to nový prob-
lém, no napr. nemecký fut-
bal by prípadným zákazom 
takéhoto sponzorovania pri-
šiel asi o 300 miliónov eur. 
Vo Švédsku, Poľsku či Fran-
cúzsku zákaz predaja piva 
na štadiónoch platí. Nemys-
líme si však, že pivo by bolo 
hlavným vinníkom či brzdou 
kvalitatívneho rozvoja fut-
balu. Skôr sa treba pozrieť 
iným smerom, problémov 
je viac a väčšie. O pive teda 
veľmi premýšľať u nás ne-
musíme.

Piaty prípad dopingu
Vo futbale sa zakázané pros-
triedky používajú veľmi málo. 
Komisia UEFA nedávno pri-
chytila bulharského 21-roč-
ného hráča Lokomotivu 
Sofia Nikolaja Pavlova, kto-
rý mal užiť nandrolón. Ten 
má zvyšovať nárast svalovej 
hmoty, urýchľovať regenerá-
ciu, odďalovať únavu a zvy-
šovať agresivitu. Javí sa teda 
ako zázrak, no jeho účinky 
majú aj veľa záporných strá-
nok. UEFA určila od začiat-
ku toho roku za použitie do-
pingu tresty až na štyri roky. 
Futbalu však veľké nebez-
pečenstvo nehrozí. Ostatný 
prípad je iba piatym v tomto 
športe od roku 1994, čo je 
teda zanedbateľné. Verme, 
že tento nešvár sa v najpo-
pulárnejšom športe nebude 
rozširovať.

Starosti v KHl
Svetová finančná kríza bezo-
sporu zasahuje aj do športu 
na celom svete. Smolu má 
teda aj novozaložená ruská 
Kontinentálna hokejová liga 
KHL. Aj tam chýbajú penia-
ze. Majitelia klubov by chceli 
ihneď znížiť platy svojim hrá-
čom o 30 percent! Naprík-
lad Čech Jaromír Jágr by tak 
prišiel v Omsku v ročníku o 
50 miliónov korún. Majite-
lia klubov idú za svojim cie-
ľom tvrdo. Kto vraj nebude 
súhlasiť, môže odísť, vyhlási-
li. Tým by samozrejme celá 
súťaž utrpela, niektorí hráči 
by určite odišli a ďalší, naj-
mä kvalitní, by neprichádza-
li. KHL by tak v sporoch s 
kanadsko-americkou NHL 
určite utrpela. To by nebo-
lo dobré ani pre celosveto-
vý hokej.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ

O z v e N y

Dominik hrbatý a Dominika cibulková vyhrali v Austrálii vzácny 
hopmanov pohár. Ten vidíte na zábere spolu s hrdinami turna-
ja i diamantovými loptičkami, ktoré im pridali k finančnej odme-
ne za víťazstvo.  

Slováci sa stali na tomto po-
dujatí po USA druhou najús-
pešnejšou krajinou. Vyhrali to-
tiž po tretí raz a raz (2004) bol 
Kučera s Hantuchovou vo finá-
le! Najprv vyhral Miloslav Me-
číř s Helenou Sukovou v roku 
1998, potom Dominik Hrbatý s 
Danielou Hantuchovou v roku 
2005 a teraz s Dominikou Ci-
bulkovou. Vo finále našim teraz 
podľahlo Rusko (súrodenci Sa-
finovci), nestačili sa čudovať, 
rovnako ako súperi pred nimi. 
8200 divákov v hale pripravilo 
našim po každom zápase ová-
cie, lebo si získali ich srdcia. 

Uznanie patrilo obom. Veď Do-
minik len nedávno podstúpil 
operácie lakťa a ramena, pa-
dol v rebríčku až do tretej stov-
ky hráčov a opäť hral svetový 
tenis. Málokto veril, že vo svo-
jom veku sa tak rýchlo dosta-
ne na výslnie. Dominika má 
ešte len 19 rokov a stala sa na-
júspešnejšou hráčkou turna-
ja so siedmymi víťazstvami a 
bez prehry. Je síce nižšej po-
stavy, ale nemá obavy z nijakej 
súperky. Je neobyčajne praco-
vitá, pohyblivá a vie vrátiť aj ne-
možné loptičky. S Hrbatým si 
na dvorci porozumeli a utvorili 

skvelý pár. Obaja si urobili hrou 
a výsledkami pekné meno. Pri-
sľúbili, že ak im to zdravie do-
volí, o rok radi prídu svoju tro-
fej obhajovať.
Trofej slovenskému páru odo-
vzdávala Luci Hopmanová, 88-
ročná vdova po Harrym Hopma-
novi a predseda Medzinárodnej 
tenisovej federácie Francesco 
Ricci z Británie. Víťazi, okrem 
finančnej odmeny štvrť milióna 
austrálskych dolárov, dosta-
li aj diamantové tenisové loptič-
ky, z ktorých má každá hodnotu 
50 000 austr. dolárov. To všet-
ko, a všeličo iné, bolo na tur-
naji dôležité zo športovej i spo-
ločenskej stránky. Slovensko 
získalo vo športovom svete ob-
rovskú reklamu a ako sa moder-
ne hovorí, zviditeľnilo sa. Bol to 
neobyčajne úspešný začiatok 
športového roka a naša dvojica 
sa stala príkladom pre mnohých 
našich športovcov. Ukázala, aký 
má byť prístup k reprezentácii, 
veľký kus športového umenia i 
vlastenectva.

NOVÝ ROK ZAčAL SLOVENSKÝ ŠPORT DOBRE

V Perthe tenisová senzácia
Hneď začiatkom roka pripravili slovenskí tenisti, Dominik 
Hrbatý (31) a Dominika Cibulková (19) senzáciu. Vyhrali 
totiž Hopmanov pohár, neobyčajne populárnu súťaž dvoj-
členných družstiev. Na začiatku ich považovali za outside-
rov, nikto s nimi nerátal a oni zvíťazili. Malé Slovensko pre-
konalo veľké tenisové veľmoci, keď mu podľahla Amerika, 
Austrália, Nemecko i Rusko! čudoval sa celý tenisový pla-
nétu, naša dvojica sa stala hrdinskou. Jej fotografie oble-
teli svet, televízne stanice ich popularizovali na všetkých 
kontinentoch. Naša vlasť sa predstavila ako športovo vy-
spelá, vošla do povedomia azda miliónov ľudí. Hrbatý s Ci-
bulkovou si zaslúžia najvyššie uznanie.

Po tenistoch nám na začiatku roka pripravi-
li radosť aj mladí hokejisti do 20 rokov. Mali 
v kanadskej Ottawe svoje 33. majstrovstvá 
sveta a hrali tam prekvapujúco dobre. Pre-
bojovali sa medzi najlepšiu štvorku a hra-
li o medaily. Z tých síce žiadnu nezískali, 
keď po prehrách so Švédskom a Ruskom 
obsadili štvrté miesto, ale získali si sympa-
tie. Ich zápasy sme mohli sledovať na ob-
razovkách našej televízie. Mladí hráči boli 
najväčším prekvapením turnaja najmä pre-
to, že v bojoch o postup zdolali favorizova-
nú Ameriku.
Prejavila sa zvýšená starostlivosť o túto kategó-
riu hráčov. Vieme, že naša dvadsiatka hrá teraz 
v najvyššej domácej súťaži spolu s dospelými a 
hráči tam získavajú dôležité skúsenosti. Viace-
ré zápasy už povyhrávali, bolo z čoho vyberať 
a v spojení s hráčmi zo zahraničia vznikol kvalit-
ný kolektív. Dosiahol na MS pekný úspech, tak-
mer podobný tomu spred desiatich rokov. Tré-
neri Štefan Mikeš a Miroslav Marcinka splnili v 
Kanade cieľ a potvrdili, že starostlivosť o junio-

rov sa vypláca. Kolektív bol súdržný a kvalitný, 
hoci sa objavili aj hviezdy. Najmä brankár Ja-
nus bol prvotriedny, no okrem neho napr. Mer-
tel, Kytnár, Valach, Pánik, Tatar, Bezák, Vieden-
ský, Rusnák. Budeme o nich ešte počuť, môžu 
vyrásť na zdatných reprezentantov.
Pravda, o mladých sa bude treba starať aj naďa-
lej. Tak ako o celý slovenský hokej, ktorý potre-
buje nové štadióny, viac umelých plôch, širšiu 
základňu, viac kvalitných trénerov, väčšie obje-
my tréningov. Po úspechu mladých v Kanade si 
to aj vedenie hokeja zrejme dôslednejšie uve-
domí. Úspech bol dobrý aj na to, aby sa niektorí 
spáči prebudili. Isteže, možno hovoriť po turnaji 
aj o šťastí, ale to k športu patrí. Za určitých okol-
ností mohli byť zo štvrtého miesta aj medaily, no 
uleteli nám najmä v zápase so Švédskom, keď 
bolo naše mužstvo najviac unavené. Slovensko 
je teraz v juniorskom hokeji štvrté, čo je výbor-
né vysvedčenie. Aby tam však stabilnejšie patri-
lo, budú musieť mladí i s ich trénermi ešte veľa 
pridať. Kanadský úspech by však mohol zaveliť 
ku kvalitnejšiemu štartu k výšinám. 

Rekonštrukcia Zimného štadióna v Bratislave, 
ktorý by mal slúžiť pri majstrovstvách sveta 2011, 
by sa už mohla konečne začať. Slovenská vláda 
v decembri 2008 totiž rozhodla, že poskytne 1 
222 383 000 korún na jeho rekonštrukciu. Na 
toto rozhodnutie sa dlho čakalo, aby sa moh-
li pohnúť ďalšie rokovania a činnosti. Minister 
školstva Ján Mikolaj dostal za úlohu, aby uzat-
voril zmluvu s hlavným mestom Bratislava do 
konca februára t.r. Minister financií Ján Počia-
tek má zase úlohu, aby zabezpečil prostriedky 
v rozpočte ministerstva školstva v rokoch 2010 
a 2011. Celá rekonštrukcia má stáť 1,8 miliardy 
korún bez DPH. Všetko sa však preťahuje. Prá-
ce na štadióne sa majú začať 1. mája tohto roku 
a všetko má byť hotové v rekordnom termíne do 
28. februára 2011. Padnúť má tréningová hala, 
vymeniť by sa mala celá strecha súčasného šta-
dióna, obvodový plášť a nová by mala byť aj celá 
hracia plocha. Tréningová hala by mala byť úpl-

ne nová, s dvoma ľadovými plochami a podzem-
nými parkoviskami. 
Rekonštrukcia je vlastne len núdzovým rieše-
ním, pretože výstavba plánovaného nového šta-
dióna sa ani po rokoch rokovaní nerealizuje. Vy-
rásť má síce iná hala na okraji Petržalky, ale to 
je viac súkromná ako štátna záležitosť a práce 
sa tiež ešte ani nezačali. Podobná je situácia 
s výstavbou národného futbalového štadióna. V 
kritickej dobe sa ešte stále nič nedeje a Slovan 
sa tak chystá aj na jar hrať ešte na starom, už 
skutočne nevyhovujúcom štadióne. Neschop-
nosť zodpovedných je skutočne zarážajúca. 
Aby jeden prosperujúci štát nevyriešil problém 
s jednou, vo svete úplne normálnou potrebnou 
stavbou? Isteže, svetová kríza aj na tomto poli 
všetko pribrzdila, môže niečo ospravedlniť, no 
štadión už mal a mohol stáť, lebo Slovensko utr-
pí čoskoro hanbu a nebude mať kde hrať medzi-
štátne zápasy.

zjazd z vrchola sopky
Tzv. adrenalínové športy sa rozmáhajú, ľudia viac a viac riskujú, ne-
vážia si svoje zdravie, najmä „aby si užili“. Viete aký je to šport free-
ski? Teda voľné lyžovanie pre tých, pre ktorých upravené zjazdovky 
a normálne lyžovanie nemá nijakú cenu a príťažlivosť. Vyhľadávajú 
niečo osobitné, nebezpečné. Je to vraj ľahké, len nesmiete spad-
núť, lebo potom sa už pozeráte smrti do očí. Rakúšan Matthias Mayr 
s dvomi kamarátmi si vymysleli zjazd z činnej sopky v Chile. K vulká-
nu Vullarica sa štverali s 30-kilovou záťažou, pretože chceli všetko 
aj filmovať. Vyškrabali sa tam a traja sa aj spustili dolu. Našťastie sa 
nič nestalo, bola to vraj pekná dobrodružná jazda. K čomu však slú-
žila (za cenu veľkého nebezpečenstva) to vedia len oni sami. Ľud-
ská márnivosť akoby nemala hranice. 

MARATóN jE IM MÁlO
Ďalší výmyselníci sú atléti. Nevzrušujú ich obyčajné maratóny, ani 
supermaratóny. Všetko je im málo, hľadajú nové možnosti, čo na 
tom, že sú pre zdravie nebezpečné? Behajú po púšťach i po zasne-
žených pláňach, v extrémnych horúčavách i zimách. V Nemecku, 
v durínskom meste Thuringen zorganizovali maratón, ktorého celá 
trať viedla pod zemou, hlboko v bývalej bani, až 720 m pod úrov-
ňou. Okruh meral 10 500 metrov. Prihlásilo sa 436 bežcov a trať 
absolvovali v horúčave až 30 stupňov. Niekde bola tma, bežci boli 
bez sprievodu, no lekári márne varovali. Boli však pripravení a mali 
čo robiť, okolo 70 bežcov do cieľa neprišlo. Víťaz Uwe Schiwek do-
siahol čas 3:13:29 h, čo svedčí o obtiažnosti behu. Čo všetko však 
ľudia nevymyslia, aby sa priblížili k publicite a k sláve. 

Maradona v žiari reflektorov
Na Diega Maradonu, jedného z najlepších futbalistov minulosti, 
opäť svietia reflektory. Stal sa totiž trénerom argentínskeho repre-
zentačného mužstva. V krajine vypukol ošial, lebo Diego je „boh“, 
zbožňovaný  v každej a po každej situácii. Jeho prehrešky rôzneho 
druhu v živote zapadajú do zabudnutia, čaká sa iba, ako si bude 48-
ročný idol počínať na trénerskej lavičke. „Nič úžasnejšie som si ne-
mohol želať,“ vyhlásil muž, zamilovaný do lopty. Vystriedal Alfia Basi-
leho, ktorému sa prelialo po prehre Argentíny s Chile 0:1. Aj známy 
J. Valdano padol do nemilosti, keď povedal, že Maradona nemá na 
trénovanie reprezentácie predpoklady. Maradona  je šéfom a Car-
los Bilardo asistentom. Premiéra vyšla. Jeho zverenci vyhrali prvý 
zápas v Škótsku 1:0, Čile odchádza do zabudnutia.

vláda pridá 1,2 miliardy

MLADÍ SLOVENSKÍ HOKEJISTI NÁS PREKVAPILI V OTTAwE

Na mS hrali O medaily

Slovenská atletika pomalý dví-
ha hlavu. Aj keď veľa na OH v 
Pekingu nedosiahla, mala tam 
nebývalé množstvo zástupcov, 
schopných niečo dokázať. Ne-
vyšlo to, ale viaceré mená sa 
už dostali do povedomia špor-
tového sveta. Napr.  kladivár L. 
Charfreitag, tiež kladivárka M. 
Hrašnová, bežkyňa L. Kloco-
vá, trojskokan D. Vaľukevič, 
bežec J. Repčík... V tomto po-
radí obsadili aj prvé miesta vo 
svojej ankete o najúspešnejšie-
ho slovenského atléta.
Pozoruhodnosťou v nej je meno 
víťaza, trnavského Libora Charf-
reitaga. Zvíťazil totiž už piaty raz 
v priebehu šiestich rokov. Je 
to sympatický športovec, kto-
rý sa svojej disciplíne venuje so 
všetkou vážnosťou a odbornos-

ťou. Študoval v americkom Dal-
lase, kde samozrejme aj tréno-
val a súťažil. Má popri otcovi, 
tiež Liborovi, aj amerického tré-
nera Dave Wollmana. Na OH 
v Číne skončil ôsmy, čo bolo 
pod jeho možnosti, no po dis-
kvalifikácii dvoch Ukrajincov 
pre doping sa dostal na šiestu 
priečku, čo už niečo znamená. 
Tronásobný olympionik a päť-
násobný účastník MS  patrí do 
Slávie Trnava, má 31 rokov a z 
roku 2003 aj slovenský rekord 
81,81 m. Bol bronzový na MS 
2007, no čakalo sa od neho, a 
stále aj čaká, viac. Svoju kari-
éru tak hodnotí sám. Chcel by 
prekonať ešte tento rok svoj re-
kord a pripravovať sa aj na svo-
ju štvrtú olympiádu do Londýna 
2012...

už piaty raz prvý Charfreitag


