
Čo ukázali prezidentské voľby? 
Fakt, že politický systém na Sloven-
sku nie je v skutočnosti demokra-
tický. Jediná reálna demokracia je 
priama voľba. Vyhrá ten, ktorý má 
viac, hoci aj o jeden hlas. Ten do-
stane právo vládnuť. Lenže na Slo-
vensku to tak nie je. Prezident u 
nás nevládne. Má síce svoje právo-
moci, ale tie nepredstavujú v praxi 
politickú moc. V podstate nezme-
ní nič z toho, kam sa uberá štát. O 
všetkom rozhodujú politické stra-
ny. Akýsi obrovský bývalý ústredný 
výbor zídený v parlamente, kde sa 
rozhoduje podľa hlasovania v tom-
to výbore.
Až voľby v roku 2006 vrátili logiku do 
nášho politického systému, keď vlá-
du zostavil víťaz volieb. Dvoje parla-
mentné voľby tento princíp porušili, 
čím vznikol nenormálny demokratic-
ký systém na Slovensku. Mikuláš Dzu-

rinda nevyhral voľby v roku 1998 a ani 
v roku 2002. Oboje tieto voľby vyhral 
Vladimír Mečiar so svojou formáciou v 
ĽS-HZDS. Ani raz však nemohol reál-
ne vládnuť. Veľký politický výbor v par-
lamente zmenil výsledky volieb a dal 
dôveru druhému v poradí. Táto defor-
mácia v našom politickom systéme je 
fatálna, lebo oberá občana o chuť zú-
častňovať sa volieb, ktoré aj tak skon-
čia víťazstvom niekoho iného. Nie sku-
točného víťaza.
Situácia sa zmenila až v roku 2006, 
keď strany ĽS-HZDS a SNS umožni-
li víťazovi volieb strane Smer zosta-
viť vládny kabinet. Prečo sa tak ne-
stalo v rokoch 1998 a 2002? Lebo 
na Slovensku nemáme skutočnú de-
mokraciu. V prezidentských voľbách 
je to inak. Víťaz berie všetko. Stáva sa 
hlavou štátu. Žiaden politický výbor ho 

z kresla nedostane. Tak to funguje aj v 
bašte svetovej demokracie v USA. De-
mokracia je o vôli väčšiny. Na Sloven-
sku nie. Pokojne môžete dobehnúť pri 
parlamentných voľbách do cieľa prvý. 
Aj tak môže byť víťazom niekto iný.
Predstaviteľkou tejto popletenej 
morálky je jednoznačne Iveta Ra-
dičová ako spoločná kandidátka 
politických strán dvoch bývalých 
Dzurindových vlád. Teraz by chce-
la rehabilitovať dve Dzurindove voleb-
né fiaská, kedy aj keď voľby nevyhral, 
predsa vládol. A to dokonca v roku 
1998 v situácii, keď nebol ani pred-
sedom politickej strany, ale len hovor-
com zoskupenia štyroch strán. To sú 
historické anomálie, ktorých sa ani Ra-
dičová nikdy nezbaví, lebo rehabilituje 
svojou kandidatúrou takúto krivú poli-
tickú morálku. Na Slovensku sa tejto 
pretvárke podarilo zvíťaziť dva krát. Do 
tretice sa tak nestalo.

Azda máloktoré slovo má takú kariéru ako slo-
vo šrotovné. Len do konca marca malo zvláštny 
cveng pre vyše 22 000 ľudí, ktorí sa vzdali svo-
jich, v prevažnej väčšine viac ako pätnásť v lep-
šom prípade viac ako jedenásťročných áut. Sú 
to prví ľudia, ktorým spadlo do lona 2033 eur. 
Ukázalo sa, že bolo iba 115 ľudí, ktorí necha-
li zošrotovať iba desaťročné auto. Každý, kto 
chodí po našich cestách je stúpencom všet-
kého, čo predlžuje kilometre diaľnic a čo z 
ciest odstraňuje staré autá. Každý vie, že 
nejde len o priame náklady, ale aj množstvo 
ekologických a ekonomických faktorov. 
Nehovoriac už o krízových dopravných situáci-
ách a nákladných zdravotníckych zásahoch a 
škodách na zdraví a životoch – to všetko sa dá 
zrátať, každý vie, že sú to celkovo vyčísliteľné 
obrovské straty spôsobené aj zlými cestami a aj 
starými autami. Nájsť v našich médiách takýto 
pohľad je však ako hľadať ihlu v kope sena. Zato 
od chvíle, keď sa vláda po Nemecku a ďalších 
štátoch eurozóny dala na cestu podpory šrotov-
ného, každodenne možno čítať žlčovitú kritiku 
jej postupu, vytvárania chaosu, zmätkov a neú-
čelných výdavkov. Ukazuje sa však, že nálady a 
ekonomické myslenie ľudí je iné, opačné – pre-
to je taký nárast tých, ktorí sa stali členmi hnu-
tia ŠROTOVAŤ! Média útočia na vládu, ale na 
túto krízu nejestvuje jeden liek, aj šrotovné je len 
čiastočným. Viedlo však k nevídanému zníženiu 
cien áut – zľavy predajcov dosahujú až šesť tisíc 
eur. Ekologická a modernizačná výhoda je ne-
oddiskutovateľná, narastie aj počet stúpencov 
väčších výdavkov na diaľnice. Týždne trvajúca, 
miestami nechutná a nestráviteľná kritika na šro-
tovné len ukazuje, že oponenti vlády nemajú silu 
na riešenie krízy, dych im stačí ledva na kritiku 
vlády. Rozdeľujú občana na stúpenca či odpor-
cu alebo spochybňovača štrotovného, ale ne-
ponúkajú nijaké riešenie. Samozrejme že šroto-
vať! A do starého železa aj zbožňovateľov voľnej 
ruky trhu. Šrotovné je na rozdiel od pôsobenia 
stúpencov neobmedzovaného trhu a finančné-
ho priemyslu epizóda, nedajte si preto zahmliť 
výhľad. Pozrite sa v čom jazdia – ich autá, to 
nie je šrot.
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Do  šrotu!

Víťazí krivá politická morálka
STANISLAV HÁBER

Sledovanie terajšieho úpadku a krízy 
globálneho kapitalizmu na ktorý doplá-
cajú – ako to povedal brazílsky prezi-
dent - milióny najchudobnejších, prináša 
aj poznanie nového jazyka. Lepšie pove-
dané, do popredia sa dostáva ostroum a 
rýchly jazyk popredných ekonomických 
es ako sú americkí nositelia Nobelovej 
ceny P. Krugmann a J. E. Stiglitz. 
Krugman dal bývalému šéfovi americkej 
ústrednej banky (Fed) prezývku súdruh 
Greenspan, za jeho podporu zoštátňo-
vaniu a sypaniu popolu na hlavu, že do-
pustil bezhraničnú slobodu trhu. (Napísal 
som o tom v predchádzajúcom čísle SR.)
Zaujímavý je aj aprílový nobelovec Joseph E. 
Stiglitz, ktorý na webe global.nytimes.com 
(na ňu po zrušení webu denníka Internatio-

nal Herald Tribune prešlo aj jeho interneto-
vé vydanie) hodnotí postup prezidenta Oba-
mu a jeho horko – ťažko zostavenej vlády. 
Vytrvalý kritik Bushovej vlády Stiglitz vidí prvé 
príznaky aj u B. Obamu – jeho ministri ako-
by chceli vyhovieť Wall Streetu – a čo má rád 
Wall Street vieme, hovorí. Podľa Stiglitza sú 
to „umne zložité a neprehľadné postupy fi-
nančných trhov – to má Wall Street rád“.
Nobelovcovi Stiglitzovi, ktorého zdrvujú-
cu kritiku vojny v Iraku a politiky admi-
nistrácie G. Busha. Skutočné náklady 
na irackú vojnu (2008) ako jediné slo-
venské médium najrozsiahlejšie publi-
koval Slovenský rozhľad, je autorom aj 
prvej prezývky postupu terajšieho ame-
rického prezidenta B. Obamu – to, čo 
robí jeho vláda je horšie ako poštátne-

nie, je to náhražkový kapitalizmus (er-
zatz capitalism). V tomto náhražkovom 
kapitalizme sa privatizujú zisky a výho-
dy, kým to, čo je zoštátnené – teda roz-
delené na plecia všetkých, to sú straty, 
náklady. Preto, čo nás trápi a na čo trpíme 
najväčšmi, je predovšetkým strata dôvery a 
dôveryhodnosti. Je to kríza dôvery. A keď sa 
ukáže skutočný rozsah nákladov, ktoré sú za 
terajším postupom americkej vlády, bude sa 
dôvera a dôveryhodnosť drobiť ešte väčšmi, 
varuje J.E. Stiglitz. Jeho obraz o Obamovom 
erzatz kapitalizmus (len najstarší si pamätajú 
z čias núdze počas II. svetovej vojny erzatz 
kávu) môžeme prijať alebo neprijať. Ale pre-
nikavosť úsudku J. Stiglitza je v priamom sú-
lade s jeho štylistickou priebojnosťou.

DUŠAN D. KERNÝ

Obamov náhražkový kapitalizmus
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Podľa očakávania väčšiny občanov Sloven-
skej republiky aj v druhom kole prezident-
ských volieb vyhral Ivan Gašparovič. Zís-
kal 55,5 percentnú podporu voličov. Hlasy 
mu odovzdalo 1 234 787 voličov. Kandidát-
ku opozície Ivetu Radičovú porazil s násko-
kom 11 percent hlasov. Dôveru jej vyslovi-
li 44,5 percenta voličov, čo predstavovalo 
988 808 hlasov.
Hlasovací lístok si prevzalo 51,67 percent 
oprávnených voličov. Najvyššia účasť bola v 
okrese Dunajská Streda až 64,71 percent-
ná a najnižšia 41,52 v okrese Košice III. Sto-
percentnú účasť zaznamenali v obci Havra-

nec, kde svoj hlas prišlo odovzdať všetkých 
22 oprávnených voličov. Prezident Ivan 
Gašparovič vyhral v Prešovskom kraji vo 
všetkých 13 okresoch. Najviac hlasov do-
stal v Trenčianskom kraji 72,76 percen-
ta, v Žilinskom 70,52, Prešovskom 66,54, 
v Banskobystrickom 59,32 a v Košickom 
50,69 percenta. Iveta Radičová zvíťazi-
la v troch krajoch. V Bratislavskom získala 
61,20, v Trnavskom 57,83 a v Nitrianskom 
53,93 percenta. Prezident Gašparovič mal 
lepšiu a modernejšiu kampaň a podľa oča-
kávania zvíťazil. Voľby nesplnili želanie opo-
zície, ktorá prehru veľmi ťažko znáša.

Prehrala Iveta Radičová, opozícia a neobjektívne média

Vyhral Ivan Gašparovič

Kampaň pred prezidentskými voľbami bola 
podľa niektorých politológov špinavá a do de-
mokratických pomerov nepatrí. Škoda, že 
počas jej priebehu nepovedali prečo bola 
špinavá a kto túto špinu verejnosti ponúkol. 
Určite to nebol terajší prezident a víťaz vo-
lieb Ivan Gašparovič. Jeho stretnutia s ob-
čanmi a vystúpenia v médiách boli korektné 
a faktografické. Na svoju konkurentku neúto-
čil klamstvami ani rôznymi výmyslami. Takmer 
vždy hovoril vecne o problémoch spoločnos-
ti aj o tom, čo treba v našej krajine pre lep-
ší život našich občanov urobiť. Vystupoval s 
patričnou dávkou sebavedomia. Nereago-
val podráždene. Zvládol rôzne lži a nepravdi-
vé útoky na svoju osobu. Viedol nerovný boj 
s médiami, očividne naklonenými Ivete Ra-
dičovej. V rozhlase, televízii a najmä v tlači 
mal podstatne menší priestor ako nominant-
ka opozície. Novinári, aj „redaktorky“ nešet-
rili chválospevmi na jej adresu. Niektorí ju už 
videli v prezidentskom kresle vraj aj preto, že 
jej kampaň v prvom kole niekto v zahraničí 

prirovnal ku kampani prezidenta USA Ba-
racka Obamu. Ukazuje sa, že opozícia bez 
morálnej a možno aj finančnej podpory zo za-
hraničia, si nedokáže zvoliť svojho preziden-
ta. Rôzni pisatelia ohurovali voličov. Tvrdili, že 
Iveta Radičová získala podporu rýchlokvase-
ných celebrít i celebritiek, aj tých, ktoré sa 
chvíľu pretŕčajú na televíznych obrazovkách a 
potom sa rýchlo vytratia do trvalého zabudnu-
tia. K jej víťazstvu mali mierou vrchovatou pri-
spieť aj herci a rôzni „umelci“. Spoločné bil-
bordy zaplavili celú krajinu. Nevedno, či stali 
menej ako 4 milióny korún, čo je zákonný limit 
kandidáta na volebnú kampaň. Pani Radičová 
často tvrdila, že chce a vie zjednocovať spo-
ločnosť. Na začiatku svojej kampane na jed-
nej besede 22. januára 2009 okrem iného 
povedala: „Budem bojovať, budem kričať.“ 
Súčasťou jej kampane boli predstavitelia 
opozičných parlamentných strán. Neustá-
le spochybňovali a znevažovali takmer 
všetky kroky vládnej koalície. 

Pokračovanie na 2. strane

Tlač prIspela k pOrážke

ROBERT FIcO
Veľmi ma teší, že v časoch krí-
zy sa budem môcť oprieť o pre-
zidenta, ktorý má silné sociálne 
cítenie. Ak niekto v týchto voľ-
bách prehral, tak je určite slo-
venská tlač. Všetky tie špinavos-
ti, klastvá, obvinenia a útoky na 
prezidenta Gašparoviča jej k dô-
veryhodnosti neprispeli.
JÁN SLOTA
Som šťastný, že sa splnili moje 
prognózy. Voliči Slovenskej re-
publiky v týchto voľbách doká-
zalo zvíťaziť nad lžou a pokry-
tectvom. Slovenská národná 
strana je hrdá, že v druhom kole 
kritickým pohľadom a aktivitou 
po celej krajine zobudila voli-
čov.

PAVOL PAŠKA
Teším sa z víťazstva I. Gašparovi-
ča. Máme pred sebou ďalšie ob-
dobie stability. Som veľmi rád, 
že budeme bojovať len s krízou.
IVAN GAŠPAROVIč
Občan potvrdil, koho si váži. Ďa-
kujem voličom, že nepodľah-
li hlasom v televíznych spotoch 
mojej súperky a neuverili noviná-
rov, ktorí spravili z kampane ne-
peknú debatu ohovárania.
EDUARD KUKAN
Ja si myslím, že razantnejšie 
bolo treba vystupovať a vyhraniť 
sa proti prezidetovi.
PÁL cSÁKy
Niektorí sú sklamaní, ale ja si 
myslím, že to bola pekná politic-
ká hra.

p O V e d a l I

Kedy to bude?
Kedy bude na Slovensku 
prezidentská kampaň pri 
ktorej sa stretnú dvaja kan-
didáti v dueloch a jeden 
druhého budú presviedčať, 
že ten druhý je lepší. Je-
den bude neustále hovoriť 
o prednostiach toho druhé-
ho a druhý o prednostiach 
prvého. Volič by sa potom 
mohol naozaj rozhodnúť, 
keby dal na váhu prednos-
ti jedného či druhého. Do-
teraz sa rozhodoval dávno 
predtým a duely, či bilbordy 
mu boli nanič. Boli by zby-
točné aj v takejto ideálnej 
kampani, ušetrili by aj kan-
didáti, aj ich strany, aj spon-
zori. Ušetrili by sme všetci 
a ušetrili by sme sa zbytoč-
ných invektív.  (dk)
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S príchodom jari a veľ-
konočnými sviatkami 

sa každému z nás spájajú 
mnohé spomienky aj oča-
kávania. V pamäti sa nám 
vynárajú zábavné historky 
z mladosti a tvoríme si plá-
ny na radostné prežitie veľ-
konočných sviatkov. Veľko-
nočné obdobie je pre mňa 
symbolom rodinného puta a 
znakom nádeje. Symbolizu-
je rodinnú pohodu i solidari-
tu ľudí. Označuje nádej, kto-
rá je pre nás každodennou 
oporou.  

Solidarita a nádej má 
svoje nezastupiteľné 

miesto hlavne v časoch ne-
pohody a problémov. V sú-
vislosti s hospodárskou krí-
zou potrebuje štát, regióny 
a najmä občania a rodi-
ny spolupatričnosť a nádej. 
Musíme sa spojiť pre myš-
lienky, ktoré pomáhajú tr-
piacim, pre východiska zo 
zlej situácie a kvôli rozhod-
nutiam, aké dotvárajú našu 
budúcnosť. Nie sme v situá-
cii, kedy sa prispôsobujeme 
záujmom iných. Práve na-
opak, musíme vytvárať také 
prostredie, v ktorom spojíme 
záujmy štátu, súkromného 
sektora aj občianskej spo-
ločnosti. Aktérov, akí v rám-
ci svojich možností a podľa 
svojich schopností prispie-
vajú k rozvoju spoločnos-
ti ako celku. Dnes sa viac 
ako inokedy musíme spo-
jiť, nehľadať rozdiely, teda 
to, čím sa od seba líšime 
alebo chceme odcudzovať. 
Musíme jasne definovať to, 
čo nás spája. Hlavne čo nás 
trápi a kde chceme posunúť 
našu krajinu. Zhodneme sa 
na tom, že strata sociálnych 
istôt, hromadné prepúšťa-
nie a ochromenie hospodár-
stva sú nepriateľom, s kto-
rým musíme bojovať všetci. 
Prijímaním opatrení, neustá-
lymi rokovaniami, vyjednáva-
niami, dohodami a hľadím 
partnerov, ktorí vidia budúc-
nosť Slovenska ako krajiny 
príležitostí a dynamického 
rozvoja. Mrzí ma, že médiá 
dennodenne prichádzajú s 
negatívnymi a často účelo-
vo podfarbenými správami. 
Informáciami o tom, ktorá 
krajina je kvôli hospodárskej 
kríze zúfalá, aká firma zatvá-
ra brány, alebo posiela svo-
jich zamestnancov na úrady 
práce. Ide viac o demotivu-
júce správy ako o to, čo ľu-
dia v skutočnosti potrebujú. 
Solidaritu a nádej. 

Verím, že rozhodnutia vlá-
dy Roberta Fica prispe-

jú k efektívnemu naštartova-
niu ekonomiky a ozdraveniu 
spoločnosti. Nezáleží na 
tom, kedy sa im začnú ob-
jektívne venovať médiá a 
politická opozícia. Dôležité 
je, aby ich začali reálne cítiť 
ľudia. O nich predovšetkým 
ide. 

Stanislav KUBÁNEK
poslanec NR SR

Foto: Martin Petrenko

Atmosféra veľkonočných sviatkov jari je už tu, medzi nami. Foto: MILAN ORSZÁGH

Najmä, a to podčiarkujem, nesmieme podľah-
núť vnadám, ktoré nám v mene boja proti kríze 
ponúka pravica. Sociálna demokracia na Slo-
vensku, v Čechách, všade v Európe, vo svete 
musí otvorene nazývať príčiny krízy, že definitív-
ne zlyhal neoliberalizmus, voľný trh bez regu-
lácie, že model aktívneho, silného sociálneho 
štátu a primerane regulovaného a kontrolova-
ného trhu je jediným receptom“, povedal Ro-
bert Fico vo svojom prejave pred okolo 600 
delegátmi ČSSD a 300 hosťami v Priemysel-
nom paláci v Prahe - Holešoviciach. 
Rovnako uviedol, že musíme veľmi otvorene 
hovoriť o tom, že kríza ako infekt prišla zo Spo-
jených štátov amerických. „Finančné krízy, 
radary, rakety, vojny kvôli rope – takéto vý-
vozné artikle z USA si neprosíme“, podčiar-
kol Robert Fico, ktorý opätovne zdôraznil, že 
krízu nespôsobili ľudia ani na Slovensku a ani v 
Čechách a preto sociálna demokracia nesmie 
dovoliť, aby sa dôsledky krízy prenášali na ľudí. 
„Kríza nemôže mať negatívny dopad na so-

ciálny, či pracovnoprávny status občanov. 
Hospodársky rast je dôležitý, ale nemô-
žeme kvôli nemu zúbožiť národ“, povedal 
predseda strany SMER-SD.
„Sociálna demokracia musí presadzovať 
silný a aktívny sociálny štát s prioritou boja 
proti nezamestnanosti“, dodal Robert Fico. 
Ako príklad uviedol opatrenie vlády SR v boji 
proti kríze, ktorým štát bude po dobu 60 dní 
platiť odvody za zamestnanca, v prípade ak za-
mestnávateľ nepristúpi k prepusteniu zamest-
nanca v dôsledku krízy, ale zamestnanec bude 
fungovať v skrátenom pracovnom čase. Rov-
nako tiež dodal, že silný sociálny štát a regulo-
vaný trh musia byť kľúčovými slovami pre soci-
álnych demokratov.
Robert Fico v závere svojho prejavu vyzdvihol 
spoluprácu medzi českými a slovenskými soci-
álnymi demokratmi. „Veľmi si vážim, že máte 
lídra, ktorý je v hodnotách sociálnej de-
mokracie nekompromisný“, uviedol na mar-
go predsedu ČSSD Jiřího Paroubka. (krs)

Neoliberalizmus definitívne zlyhal
Predseda strany SMER-SD Robert Fico vyzdvihol v Prahe, kde sa 21. marca 2009 
zúčastnil na 35. zjazde čSSD, úlohu sociálnej demokracie a princípov sociálnej de-
mokracie v boji proti finančnej a hospodárskej kríze. „V posledných mesiacoch si 
viac ako inokedy uvedomujem nenahraditeľnú úlohu, ktorú v boji proti kríze musí zo-
hrať sociálna demokracia. Ešte dôslednejšie ako inokedy musíme strážiť a presadzo-
vať hodnoty, ktoré nás spájajú.

Vyhlásenie k 10. výročiu 
bombardovania Juhoslávie 

Predseda vlády SR Robert Fico sa aj po desiatich rokoch od 
bombardovania Juhoslávie domnieva, že vzhľadom na to, že k 
akcii nedala mandát BR OSN, išlo o porušenie medzinárodné-
ho práva. Rovnako, ako v marci 1999, aj dnes je presvedče-
ný, že Severoatlantická aliancia mala uprednostniť diplomatic-
ký prístup, pretože problém bol zložitejší, než ho vykresľovala 
vtedajšia propaganda. 
Dnešná situácia dokazuje, že letecké útoky nepriniesli regió-
nu stabilitu, ale porušovanie medzinárodného práva v podobe 
jednostranného vyhlásenia samostatnosti kosovskými separa-
tistami. Predseda vlády  SR Robert Fico v tejto súvislosti pri-
pomína, že podľa organizácie Human Rights Watch na priamy 
následok bombardovania zahynulo 500 ľudí, zranených boli ti-
síce a po celom Srbsku sú dodnes tisíce bômb, ktoré môžu 
kedykoľvek vybuchnúť. Výsledkom akcie, ktorá útočníkov stála 
vyše 14 miliárd dolárov bola zničená civilná infraštruktúra, vrá-
tane škôl, nemocníc či kultúrnych zariadení. Nálety boli priamo 
namierené proti srbským médiám – na budovu televízie zaúto-
čili vo chvíli, keď v nej bolo 150 ľudí. 
Predseda vlády Robert Fico vyjadruje aj po desiatich rokoch 
zásadný nesúhlas s rozhodnutím vlády Mikuláša Dzurindu, kto-
rá súhlasila, aby sa Slovenská republika nepriamo podieľala na 
bombardovaní suverénneho štátu, ktorý naopak v roku 1968 
odmietol účasť na invázii vojsk do Československa. Súčasná 
vláda SR naopak plne rešpektuje suverenitu Srbska a bude na-
ďalej pracovať na zlepšovaní našich vzájomných vzťahov a spo-
lupráce oboch krajín. (gl)

V Nemecku po šrotovnom napríklad 
predaj Opla vystrelil hodne vysoko. 
Na Slovensku sa to v automobilkách, 
ktoré tu investovali, neprejavilo až tak 
pozoruhodne. Kupovali sa skôr autá 
cenovo dostupne, ktoré sa na Slo-
vensku nevyrábajú. Neprinieslo to ani 
ten vklad do kýženej spotreby. Spotre-
ba samozrejme rapídne klesá, aj tým, 
že pribúda nezamestnaných a človek 
krízu pochopil a každé euro obracia v 
ruke dvakrát. Okrem toho tu začína fo-
rintománia alebo zlotománia. Juh Slo-
venska nakupuje v Maďarsku a sever v 
Poľsku. Ľudia aj hromžia, že v sloven-
ských obchodných reťazcoch sú ceny 

oproti susedom oveľa vyššie. Nedáv-
no sme mali možnosť v Kauflande kú-
piť cukor po 16,75 Sk, práškový v 
inom reťazci po 23 Sk. To sú už na-
ozaj dobré ceny, boli to však len ak-
cie. A bolo toho cukru dosť. Tak člo-
veku nevdojak napadne, ako je to 
možné, že sa to zrazu dá, alebo je to 
dôsledok znížených nákupov, v dô-
sledku nákupov u susedov? Ono aj 
autá sú v susedných krajinách lacnej-
šie ako u nás. A tak samozrejme kaž-
dý uvažuje, načo šrotovné, keď auto-
mobilky pokojne mohli znížiť ceny, sú 
to súkromné podniky a ich starosťou 
je, aby sa im predaj rozhýbal, prečo 

im má v tom pomáhať štát? Iste, ho-
vorí sa tu o solidarite, ale či je rovna-
ká solidarita aj k nám, to je už iná káva. 
Len taký malý príklad z číny, kto-
rá vyvážala okrem iného topánky 
do USA, kde je kríza a tak sa dovoz 
obmedzil. Výrobná cena tých topá-
nok je 3 doláre, v USA sa predáva-
li za 200 dolárov. čína si pomoh-
la, po obmedzení vývozu predáva 
doma tie topánky za desať dolárov. 
Ešte vždy na tom získa, takže sa jej 
kríza zo zníženej spotreby dotkne, 
ale nie až tak bolestne.. Lenže Slo-
vensko vyrába čo? Autá sú zahra-
ničných firiem, akurát bryndza a 
oštiepky sú naše a tu veru nevyhrá-
me. To, či z krízy vybŕdneme, závisí 
od Nemecka, kde smeruje najväč-
šia časť nášho exportu. Nemec-
ko ako najväčší európsky exportér 
má dosť trápenia vo svojej kraji-
ne a vôbec to nevyzerá ružovo, ak 
sa napríklad predstavitelia G20 na 
aprílovom stretnutí nedajú dohro-
mady, nebude to o nič ružovejšie. 
Globálnu krízu, treba riešiť globál-

ne. Každý sa snaží robiť všetko, aby 
krízu eliminoval, Slovensko skutočne 
robí celkom dobré kroky, aby sa kríza 
nedotkla predovšetkým sociálnych is-
tôt a aby sa prudko neznížila zamest-
nanosť. V súvislosti s forintomániou, 
kde vlastne zachraňujeme Maďarsko, 
ktoré je na ekonomickom dne, rovna-
ko ako Poľsko, bolo by vhodné pou-
važovať, či neznížiť dane na niekto-
ré vybrané druhy potravín. Možno aj 
zníženie daní na detské oblečenie, 
aby Slovač nenakupovala v zahra-
ničí alebo v sekáčoch. To je jedna 
možnosť. Druhá je razantnejšie pri-
stúpiť k stavbe diaľnic. Netreba sa 
báť niekedy aj rizika, občas aj rizi-
ko prináša výhodu. Pomaly začne 
turistická sezóna, kríza dopadla na 
zimnú, dopadne aj na letnú, ale čo 
tak slogan Slovensko dovolenkuje 
na Slovensku s istou motiváciou? 
Možností je dosť, ako eliminovať 
krízu, len eliminovať, lebo ešte ne-
dosiahla vrchol a keď dosiahne, 
ešte veľa vody pretečie Dunajom, 
kým skončí. DUŠAN KONčEK

expOrTér má dOsť TrápenIa

Dokončenie z 1. strany
Ivan Mikloš a ďalší v médiách útočili aj na predsedu vlády Roberta 
Fica iba preto, že podporoval Ivana Gašparoviča. Účinnosť úto-
kov a ohováraní bola síce biedna a takmer bezvýznamná, lenže 
opozičníci mali dobrý pocit, že vykonali veľké dielo. Očakávané 
ovocie však neprinieslo. Predseda vlády je najdôveryhodnej-
ší politik na Slovensku a zrejme bude aj po prezidentských voľ-
bách práve preto, že podporoval Ivana Gašparoviča. Grandiózna 
kampaň a veľká podpora takmer všetkých domácich aj niektorých 
zahraničných médií a hlasy voličov maďarskej národnosti, nepri-
niesli Radičovej proklamovaný úspech a do prezidentského pa-
láca sa nebude sťahovať. Jej porážka spôsobila v opozícií ďalšie 
zvýšenie zloby, nenávisti a politickej biedy voči všetkým, ktorí vo 
voľbách prejavili iný názor. Volebný štáb pani Radičovej prece-
nil silu tlače. Spoliehal na jej vysokú účinnosť, ale očakáva-
nia sa nenaplnili. Kampaň v tlači potvrdila, že klamstvá, lží, 
urážlivý slovník, surové útoky a nezmieriteľnosť voči prezi-
dentovi a politikom vládnej koalície na stránkach mnohých 
novín väčšina občanov odmietla. Média vinou niektorých ne-
dovzdelaných služobníkov kapitálu nedokázali skúsených voličov 
ovplyvňovať a manipulovať tak, ako v rokoch minulých. Voliči im 
vystavili negatívne vysvedčenie, ktoré Radičovej mierou vrchova-
tou prispelo k porážke. JOZEF KUcHÁR

Tlač prIspela ...

Šrotovné sa na Slovensku stalo skutočne hitom. To treba po-
vedať. Nebolo veľa tých, ktorí mali na nové auto spolu so šro-
tovným, ale išli do toho, aj za cenu toho, že si na nové auto 
zvyšné peniaze požičali. Prínosom je, že sme sa zbavili áut, 
ktoré už naozaj mali svoju životnosť za sebou. Krízu automo-
bilového priemyslu to samozrejme nezažehnalo. Okrem toho 
treba povedať, že peniaze, ktoré vyčlenila vláda, boli peniaz-
mi daňových poplatníkov, či sa z daní z pridanej hodnoty táto 
suma vrátila, ťažko povedať, vrátane poplatkov pri kúpe auta.
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V prezidentskom paláci v Bratislave, v hlavnom meste SR bude aj ďalších päť rokov Ivan Gašparovič.   Foto: MARtIN PetReNkO

Svetová hospodárska, finančná a ekono-
mická kríza je v centre pozornosti aj opo-
zičných parlamentných strán. Ich predsta-
vitelia, a rôzni „odborníci na všetko“ začali 
predkladať nereálne, neužitočné a pre štát 
priam škodlivé návrhy a rôzne opatrenia. 
Ich realizácia by vraj mala pomôcť k rieše-
niu dôsledkov krízy v našej republike. Pred-
kladajú návrhy na zvolanie mimoriadnych 
rokovaní parlamentu, pravidelne organizujú 
tlačové besedy a na svoju stranu získavajú 
média. Hlavným cieľom doterajších opozič-
ných aktivít je politikárčiť a neustále kritizo-
vať vládnu koalíciu aj za chyby, ktoré spô-
sobila predchádzajúca vládna garnitúra v 
mnohých oblastiach ekonomického rozvo-
ja štátu. Stačí pripomenúť privatizáciu stra-
tegických podnikov a výpredaj národné-
ho hospodárstva do cudzích rúk. Dzurinda, 
Mikloš, Štefanec, Janiš, Brocka, vo svojom 
nezmyselnom protivládnom boji nevidia, že 
vláda SR už prijala viacero protikrízových 
opatrení. Ich účinnosť sa postupne začína 
prejavovať v procesoch udržiavania zamest-
nanosti a v sociálnej sfére.
Pán Dzurinda a jeho súpútnici začali ponúkať 
svoje osemročné skúsenosti z riadenia štátu a 
spoločnosti. Chcú krajine pomôcť v terajšej zlo-
žitej situácii. Na program dňa pravidelne pred-
kladajú otázky znižovania dani, odvodov a zmeny 
v zákonníku práce. To všetko podľa nich prispe-
je k zvyšovaniu zamestnanosti. Páni z opozí-

cie hriešne zabúdajú, že v rokoch ich insit-
ného vládnutia bola na Slovensku najvyššia 
nezamestnanosť v celej jeho histórii. Naprí-
klad miera nezamestnanosti v apríli 2002 vyráta-
ná zo všetkých osôb registrovaných na úradoch 
práce dosiahla vyše 20%. Najviac nezamestna-
ných evidoval Košický kraj, kde bolo bez práce 
98 277 ľudí, čo predstavovalo takmer 25 per-
cent. Nasledoval Prešovský kraj s 96 175 ne-
zamestnanými a s mierou vyše 23 percent. V pr-
vom polroku 2003 prišlo o zamestnanie 10-tisíc 
ľudí. Prepúšťanie bolo na programe dňa.
Hromadne prepúšťali okrem iných aj Texikom 
Ružomberok 129 ľudí, Slovenský rozhlas 
100, ZSNP Žiar nad Hronom 578, Bukóza 
v Hencovciach 158 a chemko Strážske 142 
ľudí. V roku 2004 nezamestnanosť na Sloven-
sku dosiahla 18,1 percenta. Bez práce bolo o 
20 tisíc ľudí viac, ako v roku 2003. Dzurindo-
va vláda mala zvláštny spôsob na znižovanie ne-
zamestnanosti. Jej štatistika bola postavená na 
neevidovaných nezamestnaných. Boli to tí, kto-
rých evidovali rezortné úrady. Z tejto štatistiky 
vyplynulo, že v roku 2004 bolo z evidencie 
nezamestnaných vyradených až 431 843 
osôb. No z nich sa len 248 446 zamestna-
lo. Vyše 89 700 občanov bolo vyradených 
pre nespoluprácu s úradom a 93 694 ostat-
ných. Išlo o ľudí, ktorí odišli do predčasné-
ho dôchodku, alebo do zahraničia. V rokoch 
2003 a 2004 odišlo zo Slovenska až 562 le-
károv a vyše 400 zdravotných sestier. V prvom 

štvrťroku 2005 ďalších 51. Odchádzali do Ang-
licka, Nemecka a Švédska. Vtedajší minister 
zdravotníctva SR Rudolf Zajac tvrdil, že prob-
lémy s nedostatkom zdravotníkov na Slovensku 
nemôžu byť. Vraj ich nahradia odborníci z Ru-
munska, Bulharska a Ukrajiny. Pán Zajac sa aj v 
tomto prípade veľmi mýlil. 
Ústredie práce pravidelne informovalo o po-
klese nezamestnanosti. Zamlčovalo, že po-
kles dosahovalo tvrdými, bezohľadnými a 
často neprofesionálnymi administratívnymi 
opatreniami. Vôbec sa nehovorilo o nových 
pracovných príležitostiach. Aj preto uverej-
ňované čísla o miere nezamestnanosti boli 
v ostrom protiklade s realitou. Úrady podria-
dené Ministerstvu práce SR považovali za 
svoju prvoradú úlohu vyraďovať z eviden-
cie nezamestnaných čo najviac ľudí. Neuve-
riteľné je, že pracovníci úradov práce mali 
údajne presne naplánovaný pokles neza-
mestnaných na jednotlivé mesiace a okre-
sy. Plnenie tohto plánu bolo dokonca via-
zané na výšku odmien. Preto hľadali rôzne 
dôvody na vyradenie bezbranných obča-
nov z evidencie. Z úradníkov, ktorí majú po-
vinnosť pomáhať pri hľadaní práce sa stali 
ostrostrelci útočiaci aj na tých, čo nie vlast-
nou vinou prišli o pracovné miesta a nové 
nemohli nájsť.
Dzurindovci začali dnes hovoriť aj o veľkých re-
gionálnych rozdieloch. Treba im pravidelnejšie 
oživovať pamäť. Nezamestnanosť v prvom štvrť-

roku 2005 po siedmych rokoch vládnutia, do-
siahla vinou ich politiky v Košickom kraji vyše 
24 percent a v Banskobystrickom takmer 26 
percent. Aj tieto fakty dokumentujú, že skúse-
nosti z riešenia problémov ponúkané dnešnou 
opozíciou vládnej koalícii sú na nič. Majú cenu 
suchého lístia a predstavujú iba stratu času. Ne-
zohľadňujú skutočné problémy, ktoré trápia 
obyčajných ľudí. Akcentujú znižovanie daní 
s vedomím, že pomôže bohatým ďalej bo-
hatnúť a takmer nič neprinesie chudobným. 
V tejto oblasti im ide o to, aby všetko aj v 
čase krízy zostalo po starom, keď výpredaj 
štátneho bohatstva priniesol úžitok iba úz-
kej skupine ľudí. Opozícia by nemala zabúdať, 
že počas jej vládnutia väčšina slovenského ná-
roda žila v neistote, strachu a očakávaní, čím ju 
vláda M. Dzurindu prekvapí. Musela si zvyknúť, 
že takmer všetky problémy v ekonomike, v so-
ciálnej oblasti a zdravotníctve riešila iba na úkor 
občanov. Ivan Mikloš neustále navrhuje znížiť 
dane. Spolu s Dzurindom pravdepodobne úpl-
ne stratili pamäť. Pri príprave štátneho rozpoč-
tu na rok 2004 sa pán Mikloš a jeho úradní-
ci veľmi pomýlili a v rozpočte na strane príjmov 
chýbalo niekoľko miliárd korún. Ekonóm Mikloš 
namiesto zníženia štátnych výdavkov rozhodol 
zaplniť dieru v rozpočte na úkor občanov. Sa-
novať verejné financie museli občania a nie 
štát. A tak parlament zvýšil spotrebné dane. 
Jeho recepty v čase krízy sú absolútne ne-
prijateľné. JOZEF KUcHÁR

nanIč sú OpOzIčné skúsenOsTI

Európska cena pre mladých žurnalistov 2009 – príležitosť pre našich čitateľov a priaznivcov 

od AtlANtiKu cez bAlKáN Po ArArAt
Tohotoročná novinárska súťaž nemoh-
la prísť vhodnejšie – najzákladnejšie 
otázky zmyslu európskej integrácie si 
kladie čoraz viac ľudí a hľadanie odpo-
vede je nevyhnutné: jednou z možnos-
tí je zúčastniť sa na druhom ročníku 
novinárskej súťaže – usilujte sa, aby 
sa vyjadrilo čo najviac mladých ľudí, 
ktorých poznáte z vášho okolia, najmä 
z regionálnych médií a rádií či univer-
zitného prostredia. Je to výzva aj pre či-
tateľov a tvorcov Slovenského rozhľadu.. 
Redakcia SR bude sledovať priebeh sú-
ťaže a prácu národných porôt. Redakcia 
SR verí, že mladá generácia v dnešnej hl-
bokej kríze dôvery vyjaví svoj názor a po-
stoje, ktoré napomôžu rozmanitosti európ-
skeho porozumenia u nás a porozumeniu 
pre nás v Európe. Nasledujúce informácie 
nám poskytli z Bruselu prostredníctvom 
slovenského zastúpenia: 

MLADí, AMBIcIóZNI ŽURNALISTI 
HLÁSTE SA! 

Európska komisia, Generálne riaditeľ-
stvo pre rozšírenie v spolupráci so združe-
ním mladých žurnalistov European Youth 
Press a európskym internetovým časopi-
som Café Babel vyhlasujú druhý ročník 
celoeurópskej súťaže pre mladých novi-
nárov pod názvom „Európska cena pre 
mladých žurnalistov 2009“. V tomto roku 
oslávi Európa 20. výročie pádu železnej 
opony a 5. výročie vstupu ôsmich krajín 
strednej a východnej Európy, ako aj Malty 
a Cypru do EÚ. Tieto výročia môžu byť 
pre nádejných aj profesionálnych žur-
nalistov z celej Európy mimoriadnym 
podnetom na zamyslenie a vyjadre-
nie svojich názorov na rozšírenie Eu-
rópskej únie. Európska komisia dáva po 
úspešnej minuloročnej súťaži možnosť 
ďalším mladým žurnalistom, aby prejavili 

svoj talent. Novinkou tohto ročníka je, že 
popri on-line či tlačových článkoch bude 
súťaž otvorená aj pre rozhlasových žurna-
listov. Súťaž už prebieha od 1. februára do 
31. mája 2009. Zapojiť sa môžu žurnalis-
ti vo veku 17 až 35 rokov z ktorejkoľvek z 
členských krajín EÚ alebo z kandidátskej 
či potenciálnej kandidátskej krajiny EÚ 
(krajiny západného Balkánu a Turecko). 
Téma všetkých prihlášok pre obe kategó-
rie sa musí týkať rozšírenia EÚ a/alebo ví-
zie Európy v budúcnosti. Všetky súťažné 
diela musia byť publikované / vysiela-
né nie dávnejšie ako pred dvoma rok-
mi (v roku 2007, 2008 alebo do kon-
ca roku 2009). Pri príležitosti otvorenia 
súťaže Olli Rehn, komisár pre rozšírenie, 
povedal: „Vítam druhý ročník tejto súťaže 
a teším sa na čítanie a počúvanie názorov 
mladých žurnalistov z celej Európy. 

Pokračovanie na 5. strane

Boj SDKÚ proti všetkému, čo vláda vymyslí v boji proti kríze a 
najmä proti šrotovnému, je už komický. Ivan Mikloš tvrdil, že na 
riešenie finančnej krízy je nutné naštartovať domácu spotrebu. 
Teraz, keď to vláda chce urobiť v prípade predaja áut, Miklošo-
vi ľudia hľadajú nové negatívne prirovnania a šrotovné odsu-
dzujú! S najnovším vyšiel Stanislav Janiš, ktorý v debate s mi-
nistrom hospodárstva Ľubomírom Jahnátkom použil spojenie, 
že ide o „šrotovanie štátneho rozpočtu“.
Je to zjavný nezmysel rovnako, ako Miklošov negatívny postoj k šro-
tovnému, ktorý prevzali politici z SDKÚ. Šrotovné okamžite rozbehlo 
obchod, ktorý až fatálne stagnoval. Obchod s autami je legitímnym 
obchodom v rámci slovenského hospodárstva a prináša do štátne-
ho rozpočtu svoj zisk. Vyčítať preto vláde toto opatrenie je veľmi úz-
koprsé a typicky opozičné. Je tragédiou opozície, že je tvorená z 
takých politických subjektov, v ktorých sa neustále dookola točia tí 
istí ľudia. Navyše ide o identické osoby, ktoré zlyhali v čase osem-
ročného vládnutia. V rokoch 1998 až 2006 nebola vo svete globál-
na finančná kríza a pritom slovenské hospodárstvo sa prepadlo za 
prvé roky do dramatických červených krízových čísiel. Neuveriteľne 
vzrástla nezamestnanosť, ľudia strácali sociálne istoty, v zdravotníc-
tve sa platilo aj za vystavenie receptu, či za každý deň hospitalizá-
cie. Takže dve Dzurindove vlády boli horšie, ako doterajšie dopady 
svetovej krízy. Preto ľudia, ktorí boli hlavnými ídeovými vodcami tých-
to dvoch vlád, nemôžu hľadať dnes východiská zo svetovej krízy a jej 
dopadov na slovenské hospodárstvo.
Pritom opozícia neponúkla návrhy zákonov, ale chcela len 
schôdzu v parlamente, na ktorej by sa neriešili žiadne konkrét-
ne zákony. Len by sa diskutovalo dookola o tom istom, čo vidí-
me aj v médiach. Takéto rokovanie parlamentu by bolo nepro-
duktívne. Opozícia si jednoducho nepripravila vlastnú agendu 
na opozičnú schôdzu. Dokáže však všetko, čo vymyslí vláda, 
demagogicky spochybňovať. Je obrovským šťastím Sloven-
ska, že svetová hospodárska kríza prišla v čase, keď nie je pri 
moci Dzurinda a jeho partia krízových manažérov. Tí totiž za 
osem rokov vlády na čele s Miklošom neriešili svetovú krízu, 
ale úspešne na škodu občanov Slovenska vytvárali svojou vlá-
dou domácu krízu u nás. STANISLAV HÁBER

kOmICkÝ OpOzIčnÝ BOJ

V ŠTáTnYCH rUkáCH
Keď sme ešte pri tých bankách: na Islande, teda v krajine, ktorá sa 
ešte nedávno pýšila jednou z najvyšších životných úrovní na sve-
te, už majú iba štátne banky. Konkrétne štyri. Kríza, ktorá ostrov za-
siahla ešte viac ako USA, si vyžiadala takéto netradičné kroky, teda 
zoštátnenie bánk. V kapitalizme niečo nevídané. Na zoštátnenie sú 
pripravené aj niektoré nemecké banky. Vláda SRN sa totiž netají 
tým, že je pripravená v prípade potreby zasiahnuť – o pod týmto slo-
vom myslí na prevzatie bánk pod svoju kontrolu. Bez ohľadu na ich 
veľkosť a medzinárodný význam.... Vlády na rozdiel od akcionárov 
bánk si uvedomujú, že za bankrotom finančných inštitúcií treba  vi-
dieť predovšetkým zlyhanie manažmentov bánk, ktorým dali dôve-
ru. Teda voľné ruky robiť všetko, čo len chcú. Vlády a patričné ich 
ministerstvá si o mnohých najvyšších manažérov bánk myslia svoje. 
Našťastie... VLADIMíR MEZENcEV
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My AJ AMERIčANIA
Zdalo by sa, že s obyvateľmi 
USA máme veľmi málo spoloč-
né. Naopak, oveľa viac toho nás 
rozdeľuje. Dejiny, vývoj spoloč-
nosti, donedávna obrovské roz-
diely v životnej úrovni... Super-
veľmoc a jedna z tých menších 
európskych krajín... Svetová 
hospodárska kríza však potvr-
dila, že Američania aj Slováci 
v ťažkých životných situáciách 
hľadajú útechu v alkohole. Je 
to naozaj zaujímavé, ale u nás 
i za Atlantikom s rastom počtu 
nezamestnaných rastie aj spot-
reba alkoholických nápojov. Na 
Slovensku i v USA sú muži po 
strate zamestnania oveľa zrani-
teľnejší než ženy. Tie v zložitých 
životných situáciách sa lepšie 
dokážu prispôsobiť zhoršeným 
životným podmienkam. Na-
šťastie, Slovenky sú praktickej-

šie a nové zamestnanie si vedia 
hľadať aj s dieťaťom v rukách, 
resp. v kočíku. Alebo dokonca 
takto nájsť prácu aj manželovi, 
ktorý za ten čas zapíja od žiaľu 
stratu zamestnania v krčme. To 
by Američanky určite nikdy ne-
dokázali!

PREDSA LEN V NIEčOM
Azda niet jedných novín, časo-
pisu, jednej rozhlasovej a tele-
víznej stanice, ktoré by sa ne-
rozplývali nad tým, ako našinci 
chodia na výhodné nákupy 
do Maďarska, Poľska, Čes-
ka, ba dokonca i Rakúska. Vraj 
je tam pre nás výhodné naku-
povať takmer všetko a v glo-
bále až o pätinu, či dokonca 
tretinu lacnejšie. Podľa Európ-
skej únie však najlacnejší tex-
til zo všetkých členských kra-
jín je u nás na Slovensku. Že si 

to mnohí z nás počas tých vý-
predajov a nákupných horúčok 
nevšimli, alebo bruselské šta-
tistiky sú nepresné? Skôr asi 
platí to prvé. Našinec je schop-
ný cestovať 50 kilometrov tam 
a späť len preto, lebo na kúpe 
bochníka chleba ušetrí 20 cen-
tov a rovnakú sumu pri práš-
ku na pranie? Nuž dôležitejšie 
je to, že si to môžeme dovoliť. 
Sadnúť do auta a vyraziť na ná-
kupy do Maďarska a Poľska. 
Tejto záľube sme zostali verní 
už celé polstoročie...

V ŠTÁTNycH RUKÁcH
Keď sme ešte pri tých ban-
kách: na Islande, teda v kraji-
ne, ktorá sa ešte nedávno pýši-
la jednou z najvyšších životných 
úrovní na svete, už majú iba 
štátne banky. Konkrétne šty-
ri. Kríza, ktorá ostrov zasiahla 

ešte viac ako USA, si vyžiada-
la takéto netradičné kroky, teda 
zoštátnenie bánk. V kapitaliz-
me niečo nevídané. Na zoštát-
nenie sú pripravené aj niekto-
ré nemecké banky. Vláda SRN 
sa totiž netají tým, že je pripra-
vená v prípade potreby zasiah-
nuť – o pod týmto slovom mys-
lí na prevzatie bánk pod svoju 
kontrolu. Bez ohľadu na ich veľ-
kosť a medzinárodný význam... 
Vlády na rozdiel od akcionárov 
bánk si uvedomujú, že za ban-
krotom finančných inštitúcií tre-
ba  vidieť predovšetkým zlyha-
nie manažmentov bánk, ktorým 
dali dôveru. Teda voľné ruky ro-
biť všetko, čo len chcú. Vlády 
a ich patričné ministerstvá si 
o mnohých najvyšších mana-
žéroch bánk myslia svoje. Na-
šťastie...

VLADIMíR MEZENcEV

GlOsár Slovenského rozhľadu

MILAN PIOVARčI

Vidieť ich vari všade – na uli-
ciach, na verejných priestran-
stvách i na lesných cestič-
kách ďaleko od ľudských 
príbytkov. Pri kúpaliskách nás 
upozorňujú na hlbokú vodu a 
poučia, ako sa správať, aby 
nebodaj neprišlo k úrazu. V 
neznámom kraji nás spoľah-
livo napravia na správnu ces-
tu a upozornia, čo zaujímavé 
môžeme na okolí vidieť. Pred 
mestom či dedinou zasa in-
formujú, kde sa práve nachá-
dzame. Vo veľkých mestách 
sú nenahraditeľné preto, aby 
sme vedeli, na ktorú električ-
ku, trolejbus či autobus treba 
nastúpiť.
Ale slúžia aj na iný účel. Upo-
zornia, že bude taký alebo 
onaký kultúrny, spoločenský 
či športový program. Obchod-
ným organizáciám slúžia zasa 
na reklamu výrobkov, ktoré 
predávajú. Politici ich využíva-
jú najmä pred voľbami – pred-
stavujú na nich svoje slogany, 
programy či tváre, ktorými lá-
kajú budúcich voličov.
Sú takmer všade a sú našimi 
pomocníkmi, radcami, infor-
mátormi. Niekedy sú vkusné 
či vtipné a vhodne zapadnú 

do priestoru, inde to často nie 
je podľa nášho gusta. 
Vždy však bolo potrebné na 
ich vyhotovenie vynaložiť ľud-
skú prácu, fortieľ, vynalieza-
vosť i veľa materiálu. Niko-
mu by nemuseli zavadzať, 
naopak, mali by nám slúžiť, a 
predsa sa nájdu ľudia, čo ich 
bezdôvodne ničia. Len tak zo 
samopaše, z vandalstva. Vy-
bíjajú si na nich prebytoč-
nú energiu opilci, samozva-
ní umelci zasa svoje tvorivé 
predstavy, stávajú sa terčom 
ľudskej zloby, nenávisti, ne-
miestnej žartovnosti, vanda-
lizmu. To všetko sa výrazne 
prejavilo aj v nedávno skon-
čenej predvolebnej kampani.
Názov vandalizmus sa od-
vodzuje od mena bojového 
kmeňa, ktorý spustošil staro-
veký Rím. Kmeň už dávno vy-
hynul, no zdá sa, že jeho po-
tomkovia, či si to uvedomujú, 
alebo nie, sú ešte stále medzi 
nami. Ničia hodnoty, ktoré ne-
vytvorili, a preto nám všetkým 
hlboko načierajú do vrecák. 
Hyzdia okolie, ktoré iní skráš-
ľujú. Znehodnocujú prácu 
iných, hoci sami nepriložili 
ruky k dielu. Preto treba toto 
novodobé vandalstvo odsú-
diť a vštepovať odpor k nemu 
už tým najmladším, lebo ako 
sa hovorí – čomu sa človek za 
mladí naučí, na starosť môže 
len zveľaďovať.

ASPOň NIEčO
Jeden z mála pôvabných dô-
sledkov tzv. nežnej revolúcie: 
smieme objavovať jasné myš-
lienky v zažltnutých papieroch.

UŽ JE TO JASNé!
Zeleno značkované chodníč-
ky viedli do vysoko položených 
kresiel.

RODENÝ POSLANEc
Stačí naň namieriť televízne re-
flektory, a hneď má jasno. Ešte 
aj v názoroch. 

NEBOJíM SA UŤAHOVANIA
Nebojím sa uťahovania opas-
kov! Na požiadanie ho utiah-
nem komukoľvek.

ZÁKLADNé PRAVIDLO
Kto sa v trhovom hospodárstve 
po Nežnej správa nežne, ten 
nežne.

NO POVEDZTE!
Možno si na zjazde abstinentov 
naliať čistého vína?

V čASE KRíZy
Každý sa chystá žobrať. A kto 
bude hádzať mince do klobú-
kov?

POHĽAD SKEPTIKA
Skeptik je presvedčený, že z 
každej revolúcie zostane na-
pokon iba niekoľko maturit-
ných otázok.

POUčENIE Z DEJíN
Bojme sa pancierových auto-
mobilov, z ktorých sa strieľa, 
na ešte viac tých, z ktorých sa 
reční.

DO VZDUcHU LEN PRVÝ
Jeden výstrel z Auróry do vzdu-
chu – a koľko potom výstrelov 
do tyla!

ROZDIEL
Fakty sú iba pre historikov. Ná-
rod chce legendy.

NEčAKAJME NADŠENIE
Možno čakať nadšenie pre 
históriu od generácie, ktorá 
zažila niekoľko šrotovaní učeb-
níc dejepisu?

Vlaňajšie 40. výročie demokratizačného pro-
cesu, ktorého cieľom bola reforma socializmu 
sovietskeho typu v ČSSR, bolo príležitosťou na 
komplexné zhodnotenie tohto historického zlo-
mu v našich dejinách. Historický ústav Sloven-
skej akadémie vied to využil a vydal šesť kniž-
ných titulov s tematikou udalostí roku 1968.
Miroslav Londák sa v monografii „Rok 
1968 a ekonomická realita Slovenska“ sú-
streďuje na rôzne súvislosti hospodárskej 
reformy v čSSR v polovici 60-tých rokov, s  
jej vyvrcholením v roku 1968. Autor ju chá-
pe ako logický dôsledok dlhodobého po-
litického a hospodárskeho vývoja Sloven-
ska v československu. K najvýznamnejším 
prínosom patrí deštrukcia mýtu o údajnom 
uprednostňovaní  Slovenska v hospodár-
skom vývoji československa po roku 1948. 
Poukazuje na nepriaznivé dopady hospo-
dárskej reformy z roku 1965 na ekonomi-
ku Slovenska.
Rozdielnemu vývoju demokratizačného proce-
su v Českých krajinách a na Slovensku sa ve-
nuje monografia Stanislava Sikoru „Rok 1968 
a politický vývoj na Slovensku“ V závere autor 
odstraňuje aj niektoré mýty, spojené s prípra-
vou ozbrojenej invázie do ČSSR. Zahranično-
politický rozmer spracoval Slavomír Michálek 
v publikácii „Rok 1968 a Československo. Po-
stoj USA, Západu a OSN“. Čitateľ sa na roz-
bore faktov dozvie, že tento nebol demokrati-
začnému procesu naklonený. Štáty západnej 
Európy a USA pokladali vývoj v ČSSR za zá-
ležitosť východného bloku, ktorá neohrozova-
la ich záujmy. OSN len ukázala svoju dlhodobú 
slabosť, „bezzubosť“ a neschopnosť napra-

viť bezprávie, nech by sa udialo v ktorejkoľvek 
krajine našej planéty. Pre každého, kto potre-
buje historicky presnú orientáciu v udalostiach 
roku 1968, je určená kniha od Valeriána Bys-
trického a kol.: „Rok 1968 na Slovensku a v 
Československu“. Publikácia je vhodnou chro-
nologickou príručkou, neprináša hodnotenia, 
ale informácie a fakty. Keďže je určená pre-
dovšetkým pre študentov, obsahuje rozsiah-
lu úvodnú stať na tému „Čo predchádzalo roku 
1968 na Slovensku a v Československu“. Pub-
likácia vyšla tlačou v obmedzenom náklade, 
ale je prístupná na webovej stránke Historické-
ho ústavu SAV. Seriál prednášok českých a 
slovenských historikov týkajúci sa takmer 
všetkých otázok vývoja v čSSR v roku  
1968 prináša zborník Miroslava Londáka a 
kol. „Eto vaše delo“. Tento známy výrok so-
vietskeho predstaviteľa L. I. Brežneva po-
užitý v titulku (je to vaša vec) ilustruje vte-
dajšiu situáciu – výrok sa žiaľ vzťahoval iba 
na obsadenie miesta prvého tajomníka ÚV 
KSč a nie na neskorší demokratizačný vý-
voj spoločnosti. Rad publikácií uzatvára ko-
lektívna monografia Eleny Londákovej a kol. 
„Rok 1968 a novinári na Slovensku“. Prináša 
vedecké štúdie spolu s autentickými  výpove-
ďami niektorých novinárov, aktérov tých čias. 
Diskusia (ktorá bola pri uvádzaní tejto pub-
likácie) ukázala, že v tejto oblasti je vari 
najviac otvorený priestor pre ďalšiu prácu 
historikov. Príspevky pomerne podrobne 
mapujú situáciu v centre diania, ale chýba 
pohľad do regiónov, čo vzhľadom na vte-
dajšiu štruktúru tlače výpoveď ochudobňu-
je. JOZEF ŠUcHA

Fakty a súvislosti roku 1968 pOlITICké 
senTenCIe

MILAN KENDA

plYnOVá zažIGalka
Pred desiatkami rokov sa zo Sovietskeho zväzu okrem iných 
vecí nosili  „plynové zažigalky“ – zapaľovače, ktorými sa dal po-
hodlne zapáliť oheň na plynovom sporáku. Fungovali na elek-
triku, nebolo treba meniť kamienky, ako na zapaľovačoch do-
mácej výroby.
Nákup zažigaliek bol zložitý – ak ste kúpili prvú, ktorú vám 
predavač podal, mohli ste byť doma nepríjemne prekvapený jej 
nefunkčnosťou. Skúsení a poučení kupujúci priamo v predaj-
ni zapaľovač vyskúšali a veru často fungoval až  druhý, či tretí.
Prečo to spomínam? Vybavilo sa mi to pri diskusiách o kvalite 
našich zákonov. Päť rokov sa nehovorilo o prezidentskom vo-
lebnom zákone, až teraz, keď prebiehali voľby, sa zrazu vyno-
rili pochybnosti. A to nie je jediný prípad zákona, ktorý je ne-
kvalitný, v rozpore s ústavou a často aj nerealizovateľný v praxi. 
Ale poslancov hanba nefackuje, ako nefackovala ani predava-
ča zažigaliek. Lenže, on aspoň nebol ich výrobcom.

nemáme na HrdOsť?
Počúval som vášnivú diskusiu na tému: treba kupovať do-
máce výrobky.  - Pozrite sa na Švajčiarov – argumentoval 
jeden – radšej kúpia domáci výrobok, aj keď je drahší. - Aj 
ja by som kupoval drahšie domáce výrobky – odvetil dru-
hý – ale potom z môjho príjmu neuživím rodinu. U Švajčia-
rov je to iné, oni majú na to, aby takto prejavovali národ-
nú hrdosť. Ako debata skončila neviem. Myslím si však, 
že peniaze nie sú vždy až na prvom mieste.

VÝdaTnÝ zdrOJ InFOrmáCIí
Prešovská krajská organizácia SMER-SD má vynovenú web 
stránku. Ponúka veľké množstvo aktuálnych informácií, ktoré 
nie sú určené len členom politickej strany. „Web prešiel vý-
raznou rekonštrukciou a tak sa stáva výdatným zdrojom infor-
mácií. Naším cieľom bolo vytvoriť takú stránku, ktorá bude ne-
ustále ponúkať aktuálne informácie,“ hovorí krajský predseda 
Stanislav Kubánek. Stránka ponúka informácie zo sveta politi-
ky, straníckeho života aj kultúrno-spoločenského a športové-
ho diania. Je zároveň hodenou rukavicou pre okresné organi-
zácie, členov a sympatizantov, ktorí prostredníctvom nej môžu 
informovať o zaujímavých aktivitách a svojich podujatiach. S. 
Kubánek verí, „že sa postupne stane obľúbenou adresou, na 
ktorej budú všetky potrebné informácie.“ Stránka www.smer-
pk.sk, je členená do kategórií, ktoré kopírujú aktivity krajskej a 
okresných organizácii, informujú o názoroch, tlmočia stanovis-
ká a približujú život v našich regiónoch.  JOZEF ŠUcHA

VŠIMLI SME SI NEMUSIA MAŤ OBAVY
Odborníci zostavili rebríček de-
siatich profesií, o ktoré je záu-
jem aj v čase krízy. Tí, ktorí ich 
ovládajú a majú v nich prax, sa 
o budúcnosť naozaj nemusia 
obávať. Sú tu lekári a zdravot-
né sestry, úradníci a štátni za-
mestnanci, opatrovateľky, uči-
telia a lektori, krízoví manažéri, 
exekútori, ekonómovia a účtov-
níci, IT špecialisti a remeselní-
ci. Túto „desiatku“ zostavili síce 
zástupcovia popredných perso-
nálnych agentúr, ale ani im ne-
možno úplne  veriť. Podľa agen-
túr medzi neohrozené profesie 
patria aj pracovníci v potravinár-
skom priemysle, ale žiaľ, sku-
točnosť je trochu smutnejšia. O 
prácu u nás prichádzajú aj za-
mestnanci firiem na spracova-
nie mäsa i mlieka... (vm)

BUdú záJazdY draHŠIe?
Už niekoľko rokov platí, že v lete Slováci tiahnu k moru tak, 
ako v jeseni vtáky na juh. Stalo sa už samozrejmosťou, že na-
šinci trávia časť dovolenky v cudzine, prevažne v Chorvátsku, 
Grécku, Bulharsku, Turecku alebo Tunise. Svetová hospodár-
ska kríza určite nepriaznivo ovplyvní cestovný ruch, veď väčši-
na ľudí má vtedy iné starosti, než tráviť dovolenky pri mori. Do-
terajšie skúsenosti však naznačujú, že do cudziny predsa len 
vycestuje solídne množstvo našich občanov. Potvrdzuje to aj 
záujem verejnosti na výstavách cestovných kancelárií v Brati-
slave a Košiciach. Potenciálnych klientov však predovšetkým 
zaujíma, aká bude cena zájazdov. Tu sa názory odborníkov 
treštia. Jedna skupina tvrdí, že budú drahšie, druhá zastáva 
opačné stanovisko. Je pravda, že do 31. marca mnohé zná-
me cestovky dávali na väčšinu zájazdov zľavy až do výšky 25%. 
Teraz však už asi žiadne zľavy nebudú, rovnako ani ceny „last 
minute“. Na minimum sa vraj znížia počty leteckých zájazdov 
z Košíc a Popradu, z úsporných dôvodov sa bude lietať iba z 
Bratislavy! A ešte jedna zaujímavosť: známy nemecký autoklub 
ADAC zostavil rebríček najdrahších európskych krajín z pohľa-
du cestovného ruchu: 1. Francúzsko, 2. Dánsko, 3. Taliansko, 
4. CHORVÁTSKO /!/, 5. Nemecko, 6. Turecko, 7. Španiel-
sko, 8. Portugalsko, 9. Grécko, 10. Poľsko.  JÁN SLIAčAN
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Dokončenie z 3. strany
Mladí ľudia sú pre svoju generáciu významnými mienkotvorcami 
a táto súťaž im dáva príležitosť podeliť sa s ostatnými o svoje skú-
senosti a vízie týkajúce sa našej európskej budúcnosti.“ Kto a 
ako bude formovať národné poroty? Členovia národných porôt, 
ktorých formovanie a profil si redakcia ako aj Únia slovenských 
novinárov bude všímať osobitne, si budú pri hodnotení prihláse-
ných diel všímať prítomnosť žurnalistického umenia vo všetkých 
odovzdaných článkoch a rozhlasových príspevkoch. Účastníci 
sa môžu zapojiť do súťaže prostredníctvom internetovej stránky 
www.EUjournalistaward.eu. Na tejto stránke nájdu aj informá-
cie o politike rozširovania EÚ, zaujímavé tipy na rozvoj žurnalis-
tickej kariéry, ako aj interaktívny blog. Víťazné články a rozhlaso-
vé príspevky budú uverejnené na internetovej stránke súťaže a 
články budú publikované aj v osobitnej brožúre. Všetkých 35 ná-
rodných víťazov Európskej ceny pre mladých žurnalistov 2009 
dostane pozvanie na kultúrny a historický zájazd do Berlína, 
ktorý sa bude konať koncom augusta / začiatkom septembra 
2009. Hlavné mesto Nemecka tento rok oslávi 20. výročie pádu 
berlínskeho múru. Na záver zájazdu sa víťazi budú môcť stretnúť 
so zástupcami EÚ, s politikmi, veľvyslancami a profesionálnymi 
žurnalistami. Informácie o tom, ako sa zapojiť do súťaže, nájdete 
na adrese www.EUjournalist-award.eu. Kontakt pre tlač:Helena 
Kanderková, Bernadette von Vopelius-Feldt, Omnimedia Pub-
lic Relations, spol. s.r.o., Media Consulta International Holding 
AG, tel: +421 (2) 402 00 824, tel: +49 (0) 30 65 000 – 361, 
mobil: 0903/760 201, b.vopelius@media-consulta.com, kan-
derkova@omnimedia.sk DUŠAN D. KERNÝ

Od aTlanTIkU ...

Spravodajstvo Slovenskej televízie 
je podstatne lepšie ako jeho povesť. 
Každý, kto sleduje všetky „naše“ te-
levízie už rozoznáva čo je informácia 
a čo je správa. Rozoznáva, že je in-
formovaný o množstve havárií či pre-
padnutí a vie rozoznať kedy sa objaví 
správa o niečom skutočne dôležitom 
pre väčšinu divákov. Značná časť pub-
lika sa tak delí na tých, ktorí považu-
jú za dôležité „seriózne“ správy STV a 
ostatné sledujú len preto, aby im ne-
unikli pikošky z politiky a života alebo 
aby vedeli, kto je práve v politike či ve-
rejnosti na rane, komu podkurujú. 
Je najvyšší čas venovať sa tomuto relatívne 
novému javu v slovenskej žurnalistike, ne-
chodiť okolo tohto iba nárekom nad frekven-
ciou bulváru a celebrít. Je v najvlastnejšom 
záujme verejnoprávneho média a verejno-
právnej verejnosti, aby sa takéto sledovanie 
robilo.
Jednou z výrazných pohnútok môže byť sle-
dovanie – paralelné – s verejnoprávnou čes-
kou televíziou. 
K dispozícii máme dva konkrétne publicistic-
ké formáty – jedným z nich je diskusná relá-
cie Historie, iným aktuálne publicistické štú-
dio, napríklad pri desiatom výročí začiatku 
vojny proti Srbsku Bomby na Belehrad. Dru-
há téma sa vysielala na desiate výročie – 24. 
marca – na obrazovkách ČT a ČT 24 skutoč-
ne dôsledne. Predovšetkým v Belehrade bol 

OSOBITNÝ SPRAVODAJcA, 
ktorý predohranými ako aj živými vstupmi po-
skytol dostatočný obrázok o tom, aká situá-
cia je dnes v Srbsku. Vrcholom novinárskej 
a moderátorskej zručnosti a vyvrcholením 
celej témy však bola nikým a ničím neob-
medzovaná štúdiová beseda s českými, al-
bánskymi a srbskými účastníkmi. Nehovo-
riac už o bývalom poverencovi OSN pre túto 
oblasť (bývalého) ministra Dienstbiera, kto-
rý ak chce, je skutočne mediálnou hviezdou 
a ak chce skutočne nezabudnuteľnou ozdo-
bou každej diskusie nielen na túto tému. Vý-
razné grafické spracovania, titulky a upútav-
ka náletov amerického krídlového Stealthu a 
ohnivých výbuchov bômb v Belehrade pôso-
bivo upozorňovali diváka počas niekoľkých 
dní na to, aby reláciu neprepásol. Treba po-
vedať, že sme boli svedkami profesionál-
neho prístupu, ktorým si česká televízia 
opäť len posilnila svoju autoritu u diváka 
aj za hranicami. Autoritu v tom zmysle, 
že sa nevyhýba témam, ktoré zaujímajú 
verejnosť a čT nielen o tom vie, ale ani 
nechce tento záujem verejnosti ignoro-
vať.
Na prevažne prosrbskom Slovensku, kde sa 
verejnosť doteraz nevyrovnala, neprijala ar-
gumentáciu USA a ani argumentáciu vtedaj-
šej vlády, kde sa 

OPRÁVNENÁ KRITIKA 
a odmietanie zmiešava s nereálnymi mýtami 
a legendami bola situácia iná. Postoj STV, 
ktorú platíme všetci, ale zrejme rozhoduje o 
nej hŕstka, ktorú by niektorí dokonca chce-
li pomenovať uzurpátorskou či tunelárskou 
alebo intrigánskou (ale my sa kuloárovým re-
čiam v parlamente venovať nebudeme)  ako-
by svedčil o pštrosej politike predpojatos-
ti. Ako členský štát NATO, ktorý má vojakov 
v troch misiách, z toho v jednej krvavej voj-
ne, by sme mali byť schopní s verejnosťou 
hovoriť jasne a zreteľne. Netreba zabúdať, 
že autorita NATO je tu stále nižšia práve 
preto, že do ľudí sa pchá propaganda a 
nie informácie, že sa im postoje nanucu-
jú a nie demokraticky formujú.
Farby STV paradoxne nielen zachránil, ale 
vysoko profesionálne vysoko vyzdvihol mo-
derátor Milan Blaha, ktorého verejná repu-
tácia je nespochybniteľná. Hoci STV mu po-
skytla priestor pod sterilným názvom Večer 

na tému, svojim profilovaním problematiky 
vtlačil diskusii výraznú podobu, doslova mo-
del. Relácia mala do marca dvoch moderá-
torov, kým jeden šiel po aktuálnych témach 
dňa, Milan Blaha sa sústredil na spoločen-
skú oblasť, na témy, ktoré tvoria základ for-
movania verejnej mienky na Slovensku. 
V prípade Kosova sa ukázala aj jeho pro-
fesionálna schopnosť – nezamoril štú-
dio (ako sa to obom moderátorom stáva-
lo neraz) množstvom diskutujúcich, čo 
vedie potom k tomu, že niektorí sa nedo-
stanú poriadne k slovu a hoci sú osob-
nosti v svojej oblasti, sú vytlačení len do 
pozície štatistu, ale zavolal len piatich, z 
ktorých jeden neprišiel. Všetci boli priami 
aktéri či svedkovia udalostí spred desiatich 
rokov – neprítomný E. Kukan bol ministrom 
zahraničných vecí, prítomní J. Čarnoguský a 
P. Kanis členmi vlády – pritom jeden z nich 
bol 

ZA ScHVÁLENIE PRELETOV 
US lietadiel cez slovenský vzdušný priestor, 
druhý odporcom. Dvaja publicisti – E. 
chmelár bol na čele proti vojne a nále-
tom protestujúcich študentov, druhý J. 
Lörincz oblasť opakovanie navštívil a je 
za uznanie Kosova. Svedčí o kvalite a 
prehľade moderátora, že keď na záver 
relácie dal po desaťročí hlasovať o nezá-
vislosti Kosova, dvaja boli za to, aby ho 
Slovenská republika uznala, dvaja proti.
Bombardovanie Srbska, vojna proti Srbom, 
nekritická podpora albánskej UCK a nako-
niec uznanie či neuznanie nezávislosti Koso-
va vo februári t.r. dodnes rozdeľuje, zaujíma 
verejnosť na Slovensku, vo výraznej miere 
ovplyvňuje postoje vlády a jej zahraničnej 
politiky, je jasné, že neuznanie Kosova má 
väčšinovú verejnú podporu. 
Lepšiu tému si ani nemožno želať a každý 
kto sledoval diskusiu dvoch bývalých minis-
trov vlády M. Dzurindu, ktorí ešte ani po de-
siatich rokoch nevedeli presne popísať spô-
sob, akým vláda suverénneho štátu schválila 
prelety vojenských lietadiel vo svojom vzduš-
nom priestore a dátum kedy tak urobila, bola 
viac ako zaujímavá, viac ako poučná, bola 
strhujúca. Okrem iného ukázala aj dilemu 
slovenského politika v čase 

ROZHODNUTí VEĽMOcí 
a pred našimi očami sa odohrávali scény, 
ako sa také postoje rodia – pritom aktérmi 
neboli svedkovia, ale priami účastníci. 
Samozrejme, na rozdiel od českej televí-
zie, kde sa obdobná téma vysielala v najsle-
dovanejšom čase, na obrazovkách STV to 
bolo s predstihom a to ešte v hlbokom noč-
nom čase s reprízou na druhý deň popo-
ludní. Vzhľadom na minutáž nočnej relácie 
a rozsah témy bolo len veľmi málo možnos-
tí odpovedať na otázky divákov, súdiac podľa 
všetkého, sa len tak valili – STV mala vynika-

júcu možnosť presvedčiť značnú časť publi-
ka, že je schopná profesionálne sa zmocniť 
jednej z najživších a najrozporuplnejších tém 
posledného desaťročia. 
Publicistika v STV nemôže predsa klesnúť 
výlučne na obsluhovanie na dajakej úrov-
ni komunálnych tém spôsobom komunálnej 
žurnalistiky, musí byť schopná postaviť pred 
kamery ľudí, ktorí obstoja v mimoriadne ná-
ročných zápasoch o diváka a prestíž aj bez 
vopred napísaného či nanúteného drama-
turgického scenára. To robí osobnosť osob-
nosťou a nie frekvencia vystúpení pred ka-
merou!
K relácii o Kosove sa ešte vrátime, lebo te-
raz je v popredí 

POKRAčOVANIE PRíBEHU. 
Ďalšiu pozoruhodnú tému – Malej vojny v 
roku 1939, útoku maďarských armád a le-
tectva na len vznikajúcu Slovenskú republiku 
– STV už vysielala z „konzervy“, relácia mu-
sela byť vopred predohraná, diváci nemali 
teda nijakú možnosť poslať otázky ani len ne-
mým mailom (v českej televízii možno klásť 
každý týždeň otázky telefonicky). Dnes sme 
svedkami, že výrazná moderátorská a autor-
ská osobnosť Milana Blahu už nevysiela. 
 Veľmi trápne došlo k zrušeniu jeho relácie o 
žurnalistike (ako na to poukázala rozsiahlou 
staťou v Literárnom týždenníku spisovateľ-
ka Gabriela Rothmayerová). O chaose oko-
lo tejto relácie svedčí fakt, že na záver hlav-
ného večerného televízneho spravodajstva 
ju moderátor ohlásil, osobitne upozornil na 
diskusiu o žurnalistike... o niekoľko hodín to 
už nebola pravda! 
čitateľovi Slovenského rozhľadu je zná-
me, že v čase všeobecných útokov na 
kandidatúru Štefana Nižňanského sme 
zastávali jednoznačne podporné stano-
visko, lebo išlo o človeka, ktorý nebol 
s pomermi v STV za posledných 20 ro-
kov spojený, nepodieľal sa na nich, bol 
to neutrál, ktorý mohol STV len pomôcť. 
Príbeh okolo relácií Milana Blahu, príbeh 
okolo publicistiky Večer na tému vyzerá 
na to, čo sa nám nechce veriť, akoby ve-
denie vyrábalo dnešných „demokratic-
kých“ cenzorov z bývalých moskovských 
korešpondentov. Ak je to tak, je najvyšší 
čas spýtať sa, kto vlastne vedie STV, na 
čo sa chcú reinkarnovať buď členovia 
vedenia či samotný generálny riaditeľ?
Prv než budeme pokračovať konštatujme, 
pokiaľ ide o témy, ktoré sú v širokej verej-
nosti živé, česká verejnoprávna televízia sa 
ich zhosťuje profesionálne a s predstihom 
prekonáva slovenskú. Slovenská ani len v 
neskorom nočnom čase nedáva priestor čo 
len jednej výraznej diskutérskej osobnosti, 
ktorá by k obrazovkám STV pritiahla mimo-
riadny záujem.  DUŠAN D. KERNÝ

podpredseda Únie slovenských novinárov

Prečo chcú v Slovenskej televízii popraviť moderátora Milana Blahu?

Muž, ktorý rozšíril obzory publicistiky

Foto: MARTIN PETRENKO

smUTné JUBIleUm
Pripomenuli sme si 10. výročie bombardovania Juhoslávie letecký-
mi silami NATO. Žiaľ aj to, že Slovensko na tom malo svoj podiel – 
dovolilo bombardovacím lietadlám USA prelet nad našim územím. 
Teda tým, ktoré na svojich krídlach niesli smrť. Na veľké prekvape-
nie sa na Slovensku nekonala ani jedna spomienková manifestácia 
na tie krušné dni a týždne pre našich slovanských bratov – Srbov. Ži-
vot ukázal, že „potrestanie“ Juhoslávie neprinieslo nič také, čím by 
sa dalo po rokoch dôvodiť. Len to, že v Kosove musí práve od roku 
1999 pôsobiť misa KFOR, ktorá pri obrovských nákladoch ochra-
ňuje teraz pred Albáncami príslušníkov etnických menšín – predo-
všetkým Srbov a Rómov. Nemožno ani predpokladať, kedy v tomto 
regióne zavládne skutočný mier. Obete i materiálne straty vtedajšej 
Juhoslávie (Srbsko a Čierna Hora) boli úplne zbytočné. Je preto ne-
uveriteľné, že bývalý minister zahraničných vecí a svojho času naj-
horúcejší kandidát na prezidenta SR E. Kukan práve pri príležitosti 
10. výročia bombardovania Juhoslávie vyhlásil, že keby sa táto situ-
ácia spred desiatich rokov mala zopakovať, bol by opäť za bombar-
dovanie, opäť za súhlas na prelety. Nedaj Boh mať takého preziden-
ta! Ešte šťastie, že pán Kukan asi skončí v Bruseli ako poslanec EP 
a doma už do politiky asi nebude „kafrať“ nikdy...

zVÝŠIa Im plaTY?
Na riešenie svetovej hospodárskej krízy môže mať každý svoj názor. 
Nie každý sa však dostane na verejnosť, aby ho tá mohla nielen ko-
mentovať, ale pokiaľ stojí za to, aj si z neho niečo vziať. Tak naprí-
klad prezidentka Svetovej banky so sídlom vo Washingtone, Ngozi 
Okonjolwealsová vyhlásila, že „investovanie do žien predstavuje chyt-
rú ekonomiku, pretože ženy a dievčatá sú v centre rozvoja.“ Nuž ťaž-
ko povedať, čo si táto žena na takom významnom poste predstavuje 
pod „centrom pozornosti“, ale zabudli ju asi informovať, že v Európ-
skej únii je priemerná hodinová mzda žien nižšia o 17,4% než mzda 
mužov. Pritom ide o spoločenstvo krajín, ktoré si na starom kontinen-
te hovoria, že sú najprogresívnejšie, najbohatšie, najdemokratickej-
šie, najspravodlivejšie, atď. Na veľké prekvapenie najnižšie rozdiely 
sú na juhu Európy (Taliansko 4,5%, Malta 5%) najväčšie v severnej a 
strednej Európe - Estónsko 30,5%, Rakúsko 25%, Holandsko a Čes-
ko po 24%, Nemecko 23%, V. Británia 21%. V SR je tento rozdiel asi 
20%. Stačí teda ženám vyrovnať platy, budú mať potom viac peňazí, 
tie ako všetky ženy investujú do kozmetiky, oblečenia, cestovania a 
štúdia – a tak problémy s krízou v Európe vyriešime! Akosi si len ne-
viem predstaviť potom tie rozdiely v Číne, Indii, Brazílii, Bolívii, Ugan-
de, Mexiku, Egypte, Iraku...  VLADIMíR MEZENcEV

komunikácia a zodpovednosť
Je to paradox – máme stále viac a modernejších komunikačných 
prostriedkov, ale kontakty medzi ľuďmi to neuľahčuje.  Skôr na-
opak. Spoliehame sa, že možno volať odvšade a tak niekedy ne-
voláme vôbec a na stretnutie jednoducho neprídeme. Keď sme 
boli odkázaní na pevné telefóny, dobre sme si rozmysleli, ako sa 
dohodneme a len málokedy sme neprišli na dohovorenú schôdz-
ku, najmä keď nám na stretnutí záležalo. Alebo iný príklad. Každá 
inštitúcia má webovú stránku a pod linkou kontakty si môžete nájsť 
čísla telefónu, mobilu, faxu ... ale keď zavoláte, často sa na dru-
hej strane nikto neozve, alebo sa s vami porozpráva automat. Nie 
je zriedkavosťou, že sa nedovoláte ani na linkách, ktoré sú priamo 
určené na komunikáciu so zákazníkom. Je to tak – máme s čím 
komunikovať, ale nemáme s kým.  JOZEF ŠUcHA
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Niektoré terajšie objekty v areáli nemocnice odo-
vzdali do užívania v roku 1970. Autor projektu 
Ing. arch. Karol Práger dostal na Svetovej vý-
stave v Izraeli Zlatú medailu. Aj preto sa netre-
ba čudovať, že pri Tel Avive vyrástla presná kó-
pia tej šacianskej nemocnice a neskôr pribudla 
taká istá v Kanade. Modernú nemocnicu v Ko-
šiciach postavili pre Závodný ústav národné-
ho zdravia (ZÚNZ) VSŽ. Už z názvu vyplýva, 
že išlo o zdravotnícke zariadenie, ktoré malo 
slúžiť predovšetkým pre pracovníkov Výcho-
doslovenských železiarní a ich rodinných 
príslušníkov, pracovníkov podnikov, ktoré sa 
podieľali na rozširovaní a modernizácii VSŽ, 
ako aj pre obyvateľov tzv. spádových oblas-
tí juhozápadne od Košíc i piateho košické-
ho obvodu. Súčasťou ZÚNZ VSŽ sa stala aj mo-
derná poliklinika, ktorá pacientom slúžila už o päť 
rokov skôr než nová nemocnica. V  roku 1970 
sa zároveň skončili aj rôzne provizórne riešenia, 
ktoré začali v roku 1959, kedy ZÚNZ VSŽ otvoril 
svoje prvé pracovisko v Košiciach.
Cesta od dočasnej nemocnice v rekonštruo-
vanej ubytovni v Šaci k dnešnej bola dlhá a s 
mnohými zákrutami. Jedno však je isté: nemoc-
nica vždy patrila medzi najlepšie vybavené v ce-
lej ČSSR. Pôsobili v nej kvalifikovaní a vysoko 
uznávaní odborníci, predovšetkým na vedúcich 
pozíciách. 
Okrem toho predstavitelia VSŽ v 70-tych i 80-
tych rokoch minulého storočia, ktorí reprezen-
tovali tento významný štátny podnik, venovali 
„svojej“ nemocnici, či už z personálneho hľadis-
ka, alebo jej technickému vybaveniu na tie časy 
viac než patričnú pozornosť. Veď poskytovala 
liečebno-preventívnu starostlivosť aj im.
Po zmene spoločenských pomerov v závere 
roka 1989 sa menili aj vzťahy voči nemoc-
nici v Šaci. Materský podnik ju zaradil do 
systému obslužných závodov, teda do servi-
su. To bola určitá degradácia. Táto význam-
ná nemocnica sa dostala na takú istú úro-
veň akú mali rôzne ubytovne, reštaurácie, 
či rekreačné zariadenia VSŽ. Našťastie, po 
privatizácii železiarní sa ich majoritní maji-
telia sústredili aj na skvalitnenie zdravotnej 
starostlivosti, poskytovanej zamestnancom 
akciovej spoločnosti a tak sa Nemocnica 
s poliklinikou Košice-Šaca zmenila na VSŽ 
Nemocnica, a.s. ako 100-percentná dcér-
ska spoločnosť VSŽ, a.s. Nastal jej ďalší roz-
voj. Tak napríklad Centrum pre liečbu popálenín 
a rekonštrukčnú chirurgiu získalo štatút kliniky. 
Pribudli nové priestory pre vodoliečbu v rámci 
fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. Zmena 
vlastníckych vzťahov i lepšia riadiaca činnosť a 
ekonomická organizácia poskytovania zdravot-
níckej starostlivosti ovplyvňujú ďalší rozvoj. Zvy-
šuje sa kvalita poskytovaných zdravotníckych 
služieb a s ňou aj sociálna úroveň pracovníkov 
nemocnice. Stáva sa z nej neštátne zdravotníc-
ke zariadenie, ktoré poskytuje prakticky kom-
plexné zdravotnícke služby. 
V tom istom roku sa jej šéfom stal MUDr. Ju-
raj Vančík, cSc., ktorý tento zdravotnícky ko-
los riadi dodnes. Pod jeho vedením pribudla 

vlastná transfúzna stanica s oddelením he-
matológie s vlastným skladom krvi a krv-
ných derivátov, na klinike popálenín a re-
konštrukčnej chirurgie začalo pôsobiť 
pracovisko hyperbaroxie s pretlakovou ko-
morou pre 14 osôb, diagnostické centrum, 
školiace pracovisko Slovenskej zdravotníc-
ke univerzity Bratislava, ako aj oddelenie 
pracovného lekárstva a klinickej toxikoló-
gie so samostatnými lôžkovými kapacita-
mi. Od mája 2003 má toto známe a vyso-
kouznávane zdravotnícke zariadenie názov 
Nemocnica Košice-ŠAcA, a.s. 1. súkromná 
nemocnica.

Čitateľom môžeme prezradiť, že našej debate s 
riaditeľom a členom predstavenstva, a.s. pred-
chádzala malá prehliadka areálu a niektorých 
dostupných objektov, a tak sme mali možnosť 
presvedčiť sa, aká atmosféra vládne medzi pa-
cientami a pracovníkmi nemocnice. Všetky po-
znatky boli bez nadsádzky pozitívne. Samozrej-
me, že sme sa dozvedeli čo treba ešte urobiť, 
aby posun na ceste za vyššou kvalitou pokračo-
val. Naša prvá otázka smerovala MUDr. Jurajovi 
Vančíkovi, CSc. (na snímke):
• Za uplynulé dve desaťročia sa v živote 
vašej nemocnice veľa zmenilo. Vlastnícke 
vzťahy, jej názvy, prudký rozvoj a navyše ur-
čitý, krátky čas, boli jej majiteľmi dokonca 
aj Američania z U.S. Steel. Ako s odstupom 
času vnímate všetky tieto zmeny a celý pro-
ces odstraňovania niektorých chýb a nedo-
statkov v minulosti?
V živote a v práci nie je nič jednoduché. Avšak 
sme tu na svojich miestach, aby sme veci rie-
šili s patričnou dávkou odvahy a rozvahy. Kľú-
čovou podmienkou každého úspechu v spoloč-
nosti a v zdravotníctve zvlášť je predovšetkým 
systémovosť opatrení, ich hierarchické uspo-
riadanie a časová nadväznosť. Jednoducho mu-

síte vedieť, aké chcete mať objekty a zariade-
nia i ekonomickú situáciu o päť či desať rokov. 
To považujem za základ kvality všetkej riadiacej 
práce v našom spomínanom procese zmien. 
Pokiaľ ide o Američanov chcem zdôrazniť, že v 
USA ľudia lepšie poznajú a viac si cenia hodno-
tu zdravia. Už predovšetkým preto, lebo vedia, 
koľko finančných nákladov sa musí vynaložiť na 
preventívnu medicínu, či primárnu a sekundár-
nu ambulantnú starostlivosť. Pretože prišli do 
Košíc predovšetkým riadiť výrobu ocele, žele-
ziarenskú nemocnicu predali ako celý majetok 
VSŽ, ktorý priamo nesúvisel s hutníckou výro-
bou. Dnes je majoritným majiteľom nemocnice 
spoločnosť Unipharma Prievidza. Samozrejme, 
s majiteľmi U. S. Steel Košice úzko spolupracu-
jeme pri organizovaní a samotnom poskytovaní 
liečebnej starostlivosti zamestnancom železiar-
ní a ich rodinných príslušníkov. Ako som už spo-
menul, Američania dobre poznajú cenu zdravia 
a je pre nich samozrejmá filozofia preventívnej 
medicíny a tá krok za krokom, ale systematicky 
ovplyvňuje aj samotný prístup pracovníkov U. S. 
Steel k svojmu zdraviu.
• Objekty vašej nemocnice sa už na prvý 
pohľad výrazne líšia od toho čo vidíme 
v iných nemocniciach: nikde neopadáva 
omietka, exteriéry i interiéry pôsobia tak, 
akoby nemocnica nemala už takmer štyri 
desaťročia, ale naopak, všetko dýcha novo-
tou...
Investovali sme veľké financie do opláštenia ce-
lého komplexu, všade máme už plastové okná, 
každá izba pre pacientov má vlastný sprchova-
cí kút. Pribudli nová trafostanica i výmenníková 
stanica na vysokotlakový prívod vody. Na jed-
notlivých klinikách i ďalších pracoviskách má 
personál nemocnice k dispozícii to najmoder-
nejšie vybavenie, aké si u nás vieme predstaviť.
• Ako je to možné, že iné nemocnice sa to-
pia v dlhoch, nemajú pomaly na zaplatenie 

elektrickej energie a vody a u vás, naopak, 
môžete investovať dokonca do komplexnej 
výmeny okien a rôznych zariadení?
Dovolím si povedať, že v našej nemocnici pracu-
je doslova úžasný tím ľudí. Zmena vlastníckych 
vzťahov mu umožnila pracovať oveľa efektívnej-
šie a to sa prejavilo už v prvom roku existencie 
našej nemocnice ako súkromnej akciovej spo-
ločnosti. Už vtedy sme dlh vo výške 36 milió-
nov korún znížili na štyri milióny. Prispeli k tomu 
aj dobré vzájomné vzťahy a obojstranná dôve-
ra medzi nami a zdravotníckymi poisťovňami Dô-
vera a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Samo-
zrejme, finančné ukazovatele sú pre nemocnicu 
veľmi, skutočne veľmi dôležité. Ešte viac si však 
zakladáme na úcte k pacientovi, to je alfa i ome-
ga našej práce. Výsledkom je zaručenie maxi-
málnej starostlivosti o našich pacientov, ktorá sa 
svojou úrovňou vyrovná aj uznávaným zdravot-
níckym zariadeniam podobného typu vo vyspe-
lých západoeurópskych krajinách.
• Nemocnica, ktorú úspešne riadite už 
mnoho rokov, je medzi našimi obyvateľ-
mi známa predovšetkým lôžkovým popá-
leninovým oddelením, ktoré mnoho rokov 
bolo jediným tohto druhu na Slovensku. Ve-
rejnosť ho vníma ako miesto veľkej nádeje 
pri záchrane životov. Do povedomia sa do-
stalo aj tým, že vrtuľníky záchrannej služ-
by, dopravujúce pacientov s ťažkými popá-
leninami z celého Slovenska, pristávajú na 
streche jedného objektu a aj tak bojujú s 
časom. Toto potešujúce konštatovanie má 
svoje príčiny a konkrétne rozhodnutia. Z 
čoho pramenia?
Z pomerne vysokej kvality všetkej našej spo-
ločnej práce a rôznych odborných činností, ale 
aj presadzovania dlhodobých pohľadov v ďal-
šom napredovaní medicíny a medicínskej tech-
niky. Táto dnes už klinika je skutočne na špič-
kovej európskej úrovni, ale v súčasnosti za ňou 
už nezaostávajú ani ďalšie, napríklad operačné 
odbory alebo biochémia. Tak napríklad našou 
pýchou je terajšia úroveň ortopédie ako III. chi-
rurgická klinika, III. gynekologicko-pôrodnícka 
klinika a už spomínaná klinika popálenín a re-
konštrukčnej chirurgie. Pri všetkej skromnosti 
medzi špičkové pracoviská s celorepublikovou 
pôsobnosťou zaraďujem aj našu reumatológiu, 
ortotraumatológiu, krčné oddelenia aj ARO. 
• Dnes viac než kedykoľvek predtým za 
úspechmi, chybami a problémami by sme 
v každom prípade mali vidieť celkom kon-
krétnych ľudí a výsledky ich odbornej prá-
ce. V prípade vašej nemocnice sú vo ve-
rejnosti veľmi dobré známe mená lekárov, 
skutočných odborníkov. Stovky pacientov 
si veľmi dobre pamätajú mená tých, ktorí 
im prinavrátili zdravie, pomohli v ťažkej ži-
votnej situácii. Vieme, že okrem mnohých 
iných dobré meno celému zdravotníctvu v 
SR robia vaši lekári MUDr. Ján Babík, cSc., 
prednosta kliniky popálenín a rekonštrukč-
nej chirurgie, MUDr. Dušan Frič, PhD., pred-
nosta III. gynekologicko-pôrodníckej kliniky 
SZU, MUDr. Peter Pažinka, PhD., prednos-
ta III. chirurgickej kliniky SZU a člen výbo-
ru Európskej i Slovenskej neinvazívnej chi-
rurgie, krajská reumatologička MUDr. Soňa 
Tomková, primár ARO MUDr. Ján Slávik, 
urológ MUDr. Igor Milichovský, MUDr. Ivan 
Veme, primár krčného oddelenia aj MUDr. 
Ivan Skalina, primár interného oddelenia. 
Zabudli sme na niekoho?
V našich radoch je samozrejme ešte oveľa viac 
významných lekárov, odborníkov, ale aj veľmi 
erudovaných a nesmierne obetavých zdravot-
ných sestier a celý personál, ktorých si vysoko 
vážim a ich prácu oceňujem.  
Patria k nim MUDr. Jozef Kubašovský, MUDr. 
Roman Totkovič, MUDr. Maroš Varga, MUDr. 
Vít Pribula, MUDr. Katarína Drotárová, MUDr. 
Eva Rozprávková a mnohí iní. Napríklad v dô-
chodkovom veku sa u nás veľmi úspešne zrea-

Hovoríme s MUDr. Jurajom Vančíkom, cSc., generálnym riaditeľom

DÔVERA, PROFESIONALITA, STABILITA,
Svetová hospodárska, ekonomická a finančná kríza 
mierou vrchovatou ovplyvňuje život a celkové dianie 
vo všetkých  krajinách sveta. Aj na Slovensku spôsobi-
la vážne problémy a starosti v mnohých oblastiach. Po-
stihla aj naše zdravotníctvo, ktoré už niekoľko rokov zá-
pasí s nedostatkom finančných prostriedkov, ale aj s 
dôsledkami rôznych nevydarených reforiem. Aj preto si-
tuácia v celom systéme zdravotníctva má pomerne ďale-
ko od spokojnosti občanov a tiež sporadických, či pravi-
delných pacientov. Média viac než kedykoľvek predtým 
veľmi často informujú o rôznych sťažnostiach, adresova-
ných Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
predstaviteľom vyšších územných celkov, ale aj priamo 
ministrovi zdravotníctva. Aj lekári a celý zdravotný perso-

nál nemocníc sú však len ľudia a nemožno sa čudovať, 
že občas zvolia nie najvhodnejší spôsob liečby. Okrem 
toho sa stretávame s ľahostajnosťou, neprofesionálnym 
prístupom i úplatkárstvom. Na druhej strane je niekoľko 
zdravotníckych zariadení, s ktorými sú pacienti spokojní. 
Dokonca veľmi. Jedným z nich, teda z tých mála, je Ne-
mocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica. Prv 
než položíme niekoľko otázok najpovolanejšiemu leká-
rovi a manažérovi, ktorý má najväčšiu zásluhu na tom, že 
táto nemocnica má také vynikajúce meno – riaditeľovi 
MUDr. Jurajovi Vančíkovi, cSc., obzrime sa trochu do mi-
nulosti. Lebo bez jej poznania by sme možno nepocho-
pili súčasné postavenie Nemocnice Košice-Šaca, a.s. – 
1. súkromnej nemocnice na území Slovenskej republiky.



lizoval prof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD., ktorý 
svojimi skúsenosťami, rozhľadom a vedomosťa-
mi významne pomáha rozvoju mladých lekárov.
• Máme informácie, že v Šaci sa liečili vý-
znamné osobnosti z rôznych častí Slovenska, 
a chcú sa liečiť chorí ľudia dokonca z Kysúc 
a Oravy. čo majú podniknúť aby sa stali pa-
cientmi vašej nemocnice?
Je to celkom jednoduché. Od svojho odborné-
ho lekára si musia vyžiadať odporúčajúci lístok k 
nám, napríklad na ortopédiu alebo chirurgiu, či in-
terné oddelenie. Potom sa telefonicky objednať a 
na základe takto dohodnutého termínu pricesto-
vať k nám aj s potrebnou dokumentáciou.
• Nielen my sme sa presvedčili o tom, že roz-
diel medzi vašou súkromnou nemocnicou a 
prevažnou väčšinou štátnych je na prvý po-
hľad dosť výrazný. Vo váš prospech. čo by ste 
poradili kolegom – riaditeľom týchto zariade-
ní ako majú postupovať, aby tieto rozdiely po-
stupne zlikvidovali?
Predovšetkým mali by si zabezpečiť solídny eko-
nomicko-medicínsky audit. Bez rôznych ovplyv-
ňovaní, najmä politických zásahov. Výsledky ta-
kéhoto auditu by odhalili nedostatky i rezervy. 
Samozrejme, ani u nás sa nedejú žiadne zázra-
ky. Plných dvanásť rokov nám trvalo, než sme sa 
dostali tam, kde sme teraz. Som presvedčený, že 
manažment v štátnej nemocnici nemá právomo-
ci potrebné na to, aby mohol radikálnejšie zavá-
dzať nevyhnutné opatrenia. Okrem toho môžem 
poradiť v tom, že je veľmi dôležitá stabilizácia od-
borníkov, teda predovšetkým skúsených lekárov, 
ale aj kvalitných sestier. Bez toho sa napredovať 
nedá. Znamená to zároveň vytvárať im podmienky 
na ďalší odborný rast a pritom musia mať sociál-
ne istoty i spokojnosť so svojím finančným i morál-
nym ohodnotením.
• Hovoríte o audite asi preto, lebo vaša ne-
mocnica má za sebou aspoň jeden, o ktorom 
vedia aj odborníci na Slovensku a jeho výsle-
dok bol pre vás radostný ...
Bolo to už pred piatimi rokmi, kedy na naše po-
žiadanie audit vykonala nezávislá certifikačná spo-
ločnosť SGS so sídlom v Ženeve. Má už takmer 
150 rokov a zároveň 140 pobočiek na celej pla-
néte. Na základe výsledkov tohto auditu Nemocni-
ca Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica ako 
prvá na Slovensku i v bývalej ČSFR získala certifi-
kát integrovaného systému manažérstva kvality a  
environmentálneho manažérstva v zmysle noriem 
STN ISO 9001:2000 a STN EN ISO 14001.
• Práve v období, keď si v mnohých našich 
známych nemocniciach symbolicky poveda-
né podávajú kľučky dverí – veritelia a exekú-
tori – výsledky nemocnice, na čele ktorej sto-
jíte, musia mnohým zainteresovaným doslova 
vyrážať dych. Pritom vás akoby všetky problé-
my slovenského zdravotníctva trvalo obchá-
dzali. V čom to je? 

Ani nám sa síce nevyhýbajú, ale dokážeme ich rie-
šiť ešte v zárodku. Ako som už spomenul, je to 
zásluhou organizácie liečby, prístupu k paciento-
vi, jeho dôvery k nám a predovšetkým je to výsle-
dok každodennej práce skutočne skvelého tímu 
ľudí, od upratovačiek a sanitárok až po prednos-
tov kliník a primárov. Je to vďaka tomu, že sa nám 
podarilo stabilizovať medicínske osobnosti i ostat-
ných zamestnancov. Práve zásluhou všetkých na-
šich zamestnancov nemocnica získala najvyššie 
ocenenie kvality na Slovensku – značku SLO-
VAK GOLD EXcLUSIVE, Cenu primátora mes-
ta Košice, bronzovú medailu Slovenskej lekár-
skej spoločnosti a ďalšie ocenenia. Našim cieľom 
i poslaním nie je robiť si zbierku z týchto medai-
lí a diplomov, ale za každým z nich vidíme našu 
každodennú, ťažkú a zodpovednú prácu, výsled-
kom ktorej sú nielen zachránené životy, navráte-
nie zdravia chorým, ale predovšetkým spokojnosť 
a dôvera pacientov. Bez úcty k nim zo strany kaž-
dého zamestnanca nemocnice by sme nikdy ne-
mohli hovoriť o udelených oceneniach, o systéme 
kvality práce, či cene primátora.
• Naši čitatelia budú určite súhlasiť s vašim 
konštatovaním, že výsledkami vašej vzornej 
starostlivosti o každého pacienta nie sú dip-
lomy a medaily, ale predovšetkým spokoj-
nosť tých, ktorí prešli bránou nemocnice v 
Šaci. Koľko ich teda má možnosť presvedčiť 
sa na vlastnej koži o kvalitách poskytovanej 
zdravotníckej starostlivosti u vás?
Administratívne patrí do pôsobnosti našej nemoc-
nice vo všeobecnosti asi 100 000 ľudí. V uplynu-
lom roku sme uskutočnili približne 997 000 am-
bulantných vyšetrení a v tomto smere nemáme 
konkurenciu v celej republike. Hospitalizovali sme 
takmer 16 000 pacientov, pričom nemocnica má 
k dispozícii 379 lôžok. Ich vyťaženosť v priebehu 
celého roka sa pohybovala na úrovni 80-85 per-
cent.
• A celkom na záver našej pomerne dlhej de-
baty, ako žijete, pán riaditeľ? čo okrem ná-
ročnej práce lekára a manažéra robíte a čo 
chcete ešte vykonať? 
Žijem normálnym životom v rýchlom tempe. Sta-
rám sa o rodinu, o svoje zdravie ako aj o zdravie 
pacientov. Veľa cestujem. O medicíne, riadení a 
organizácii práce prednášam na rôznych konfe-
renciách, seminároch a sympóziách doma i v za-
hraničí. Pritom nepotrebujem tlmočníka. Športu-
jem, venujem sa hudbe. Rád spievam. Vydali mi 
štyri CD. čo chcem ešte vykonať? Pokračovať v 
doterajšej práci. Plniť krátkodobé a dlhodobé zá-
mery a ciele v ďalšom rozvoji nemocnice. Naďa-
lej zabezpečovať finančné prostriedky na nákup 
novej, modernej zdravotníckej techniky. Perma-
nentne sa vzdelávať a k tomu viesť aj svojich spo-
lupracovníkov. Spolu s nimi si veľmi dobre uve-
domujem, že bez celoživotného vzdelania a vedy 
nemôžeme v medicíne napredovať.

 ZDRAVOTNÍCTVO SLOVENSKÝ ROZHĽAD Apríl 2009 7

Nemocnice Košice Šaca a.s., prvej súkromnej nemocnice v SR

SPOKOJNOSŤ PAcIENTA A PROSPERITA

Hlavná časť areálu nemocnice. Osteocentrum, celotelová denzitometria - patrí k najmodernejším zariadeniam nemocnice.

Členovia vedenia nemocnice po odovzdaní certifikátu Slovak Gold Exclusive (zľava – RNDr. Tomi-
slav Jurik, CSc., PhDr. Lívia Hadašová, PhD., Ing. Eva Krúpová, MUDr. Juraj Vančík, CSc.).

Slová doktora Vančíka jednoznačne 
potvrdzujú, že je mužom s dlhoročnou 
úspešnou medicínskou praxou. Jeho 
rukami prešli tisícky pacientov. Mno-
hým pomohol a naďalej pomáha, aby 
mohli plnohodnotne žiť, aby si uve-
domili, akú nenahraditeľnú cenu má 
naše zdravie. Vraví, že sa narodil pre-
to, aby pomáhal ľuďom. Patrí medzi 
tých, ktorí nechcú veľmi hovoriť o sebe 
a teda aj o svojich objektívnych záslu-
hách. V každom prípade je príkladom 
toho, aký má byť šéf prosperujúceho 
zdravotníckeho zariadenia: uznávaný 
odborník a zároveň vynikajúci mana-
žér. Tento absolvent Lekárskej fakulty 
UPJŠ v Košiciach začal svoju profesio-
nálnu kariéru na IV. internej klinike FN 
L. Pasteura v Košiciach, ktorú viedol 
vynikajúci odborník prof. MUDr. Mi-
kuláš Takáč, DrSc. Pri ňom sa naučil 
mnoho z toho, čo dnes využíva pri kaž-
dodennej práci – manažérsky ju riadiť 
a organizovať, neustále sa vzdelávať, 
venovať sa pedagogickej a vedecko-
výskumnej činnosti. Práve preto dnes 
môžeme hovoriť, že MUDr. Juraj Van-
čík, cSc., kráča v šľapajách svojho 
učiteľa a dokonca sa dá povedať, že 
už v nových spoločenských podmien-
kach, na ktoré naše zdravotníctvo ne-

bolo vôbec pripravené, žiak dokonca 
predbehol učiteľa. Svoje kvality, či už 
z pohľadu odbornej medicíny alebo 
riadiacej a organizátorskej práce, po-
tvrdil vo funkcii riaditeľa súkromného 
Medicínskeho centra v mestskej časti 
Košice – Západ už začiatkom 90-tych 
rokov. 
MUDr. Vančík sa naučil vyhľadávať 
kvalifikovaných spolupracovníkov, ale 
aj takých, ktorí sa učili spoznávať iba 
prvé písmená praktickej medicínskej 
abecedy, ale mali predpoklady stať 
sa naslovovzatými špecialistami. Pre-
to je dnes známy svojím vzťahom k 
spolupracovníkom, u ktorých vie ob-
javiť ich talent a schopnosti. Zároveň 
však od každého, bez ohľadu na to, či 
je to jeho zástupca, alebo tzv. posled-
ná sanitárka, vyžaduje zodpovednosť 
a dôslednosť v práci a to, čo stále zdô-
razňuje – úctu k pacientovi. Samozrej-
me, taký náročný je nielen na podria-
dených, ale predovšetkým na seba. 
Za všetko hovorí postavenie nemocni-
ce, ktorá po všetkých stránkach môže 
slúžiť za príklad podobným zariade-
niam krajín Višegrádskej štvorky, ale 
aj za ich hranicami. 

JOZEF KUcHÁR, 
VLADIMíR MEZENcEV
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Stranu pripravil 
MILAN GROFčÁK

Stalo sa v kraji
Celkom 95 klientov Domova so-
ciálnych služieb v Petrovanoch 
(okr. Prešov), ktorého zriaďova-
teľom je Prešovský samospráv-
ny kraj, navštívila v utorok 24. 
marca ministerka práce, sociál-
nych vecí a rodiny Viera Toma-
nová. Tá sa prišla uistiť, že oby-
vatelia i pracovníci domova ešte 
určitý čas  vydržia ťažké pod-
mienky, v ktorých v Petrovanoch 
žijú a pracujú. Zriaďovateľ totiž 
pre nich pripravuje nové, pod-
statne lepšie podmienky v Or-
kucanoch pri Sabinove a projekt 
v hodnote približne 7 miliónov 
eur by mal byť hotový v priebe-
hu tohtoročného leta. Súčas-
ťou zdravotnej terapie klientov 
domova, pozostávajúcich z ob-
čanov s telesným i duševným 
postihnutím, s poruchami sprá-
vania a ďalšími kombináciami 
zdravotných postihnutí, je už 
niekoľko rokov pravidelná pra-
covná a športová činnosť, ako 
aj integračné prvky spoločen-
ského života. Petrovanci už do-
konca majú aj svojich patrónov 
z radu špičkových slovenských 
umelcov. Na tohtoročné sťaho-
vanie do nových priestorov sa  
tešia všetci vrátane najstaršieho 
obyvateľa domova, ktorý má úc-
tyhodných 83 rokov.

•  •  •
Problémy s nechcenou sklád-
kou odpadov nemajú iba obyva-
telia západného, ale aj východ-
ného Slovenska. Malá obec 
Vislava, ležiaca blízko hrani-
ce okresov Svidník a Stropkov, 
bojuje od roku 2007 s Mestom 
Svidník, ktoré chce vybudovať 
v jej blízkosti  veľkú regionálnu 
skládku komunálneho odpadu 
(projektovaná plocha 33.637 
m2) so životnosťou 50 rokov. A 
to na území, oficiálne kvalifiko-
vanom ako pásmo ochrany vod-
ného zdroja II. stupňa! Obyva-
telia obce nielenže organizujú 
petíciu, ale sa aj čudujú, ako je 
možné, že „kompetentné“ orgá-
ny ochrany životného prostre-
dia mohli dať súhlasné stanovis-
ko k výstavbe skládky práve na 
takom území, kde je zdroj pit-
nej vody v hĺbke 3-4 metre pod 
povrchom. V súčasnej dobe sú 
proti tejto výstavbe tri žaloby na 
svidníckom súde a jedna aj na 
Krajskom súde v Prešove (roz-
por s ústredím Slovenskej in-
špekcie životného prostredia). 
A keďže spomínané územie je 
zároveň aj zdrojom pitnej vody 
napájajúcim studne obyvateľov 
tejto obce (ktorá doteraz nemá 
vodovod), Vislavčania budú o 
„svoju“ pitnú vodu bojovať do 
posledného dychu. 

•  •  •
Neradostná ekonomická situ-
ácia dopadá svojou tvrdou ru-
kou na všetkých, Sabinov ne-
vynímajúc. Tamojšia radnica 
sa spolu s členmi mestskej 
rady zaoberala nielen krízo-
vými opatreniami v náväznos-
ti na úpravu rozpočtu mesta 
pre rok 2009, ale vyvolala aj 
rokovanie o možnostiach zria-
denia mestského sociálneho 
podniku. 

rozPOČET OPäŤ NEPODPÍSAL
Ako sme predpokladali, predseda prešovskej krajskej 
samosprávy nepodpísal uznesenie Zastupiteľstva PSK 
o úprave č. 2 rozpočtu PSK na rok 2009, ktorú na po-
slednú chvíľu schválili svojou väčšinou poslanci mod-
rej pravice v zastupiteľstve počas jeho zasadnutia 18. 
marca. Kým pôvodný návrh, o ktorom sa rokovalo, bol 
podľa Petra chudíka vyvážený a objektívny (v podstate 
išlo o redukciu rozpočtu vzhľadom k očakávaným do-
padom finančnej krízy) a ktorý bol vopred prerokovaný 
vo všetkých komisiách a poslaneckých kluboch zastu-
piteľstva, úprava, ktorú odsúhlasila pravica, zvýhodňo-
vala súkromných prevádzkovateľov sociálnych zariade-
ní na úkor DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej 
samosprávy. O úprave rozpočtu sa bude rokovať opäť 
v utorok 7. apríla na ďalšom zasadnutí krajského par-
lamentu.  

Pod týmto motom sa konal v Prešove dvoj-
denný kultúrno-športový detský festival In-
tegrácia 2009. Aj druhý ročník celoslo-
venského stretnutia detí zo základných a 
špeciálnych základných škôl pripravili ZŠ 
Malý Slivník (okr. Prešov), Krajský školský 
úrad v Prešove a radnica mesta Prešov, s 
finančnou podporou Ministerstva školstva 
SR. Ruku k tomuto krásnemu dielu priložili 
aj ďalšie inštitúcie, ako Prešovská univerzi-
ta, Park kultúry a oddychu, Mestská polícia 
v Prešove a mnoho ďalších ľudí s otvore-
ným a dobroprajným srdcom. 
Prvý deň (23. marca) patril športovaniu, 
konkrétne turnaju vo futsale, v ktorom zví-
ťazili a Pohár integrácie získali chlapci zo 
Špeciálnej základnej školy vo Vranove nad 
Topľou (víťazili aj v prvom ročníku) pred ZŠ 
Lesnícka Prešov a Špeciálnou ZŠ Chmi-
nianske Jakubovany. Víťazi sa potom stre-

tli v exhibičnom zápase s družstvom MU-
FUZA SR (Mužstvo futbalových zázrakov), 
zloženom zo známych tvárí slovenskej kul-
túry, športu a televíznych obrazoviek. A na-
koniec sa do zápolenia zapojili aj futbaloví 
internacionáli Prešova, v strede ktorých na-
stúpila aj slovenská futbalová legenda Laco 
Pavlovič.
Druhý deň, venovaný kultúre, sa odo-
hrával v do posledného miesta zaplne-
nej prešovskej Mestskej hale. Množstvo 
autobusov na obrovskom parkovisku 
pri hale čakalo na deti zo škôl z celé-
ho Slovenska, či už zdravé alebo zdra-
votne postihnuté.  Nakoniec, v báječnej 
nálade megakoncertu sa ťažko dalo ro-
zoznať ktoré sú ktoré. Všetkých 5 tisíc 
sa však v závere poďakovalo organizá-
torom za skvelý zážitok a vyslovilo pria-
nie stretnúť sa tu o rok znovu.

Slnko svieti pre všetky deti

Systémovými krokmi a množstvom rokovaní s preprav-
cami sme predišli vážnym problémom, ktoré mohli na-
stať niekedy v septembri. Zmluvy určujú jasné pravidlá 
hry medzi prepravcami a Prešovským samosprávnym 
krajom, pričom je zároveň odštartovaný postupný nákup 
nových autobusov. Krajská samospráva pritom bude kaž-
doročne objednávať počet ujazdených kilometrov vo ve-
rejnom záujme a určuje ceny prepravného.
Týmito slovami odštartoval predseda Prešovského samospráv-
neho kraja Peter Chudík akt podpísania zmlúv so štvoricou au-
tobusových prepravcov pôsobiacich na území Prešovského 
kraja. V podstate ide o prvý takýto zmluvný vzťah na Sloven-
sku. Aj keď podpísané zmluvy majú platnosť desať rokov, budú 
sa každoročne prehodnocovať a prispôsobovať reálnym pod-
mienkam a vývoju. Pre samotný Prešovský samosprávny kraj 
prinášajú tieto zmluvy efektívnejšie využitie financií vložených 
do verejnej dopravy, prepravcovia však získavajú istotu aspoň 
do krátkej budúcnosti. 
Po podpísaní zmlúv prejavili svoju spokojnosť obe stra-
ny. Získajú však aj občania, keďže iba v tomto roku pri-
budne na cesty Prešovského kraja 57 nových autobusov 
a očakáva sa stabilizácia výšky cestovného v prímestskej 
doprave.    

Prvé zmluvy na Slovensku

Výsledky cezhraničnej spo-
lupráce dvoch susedných re-
giónov na slovensko-poľskej 
hranici, Prešovského samo-
správneho kraja a Malopoľ-
ského vojvodstva, hodnotili v 
závere marca vedenia oboch 
územných celkov. Toto sa 
udialo priamo v priestoroch 
Hradu Ľubovňa, ktorý sa týči 
nad okresným mestom Sta-

rá Ľubovňa a v minulosti bola 
ako pohraničná strážna pev-
nosť raz v uhorských a inoke-
dy v poľskom držaní. Tento akt 
sa udial ako jeden zo sprievod-
ných programov tohtoročného 
zasadnutia Konventu maršalkov 
Poľskej republiky (teda prvých 
mužov poľských regiónov), kto-
rého hostiteľom bolo Malopoľské 
vojvodstvo so sídlom v Krakove. 

Blízkosť čoraz krajšej historic-
kej pamiatky na území severného 
Slovenska využili poľskí maršalko-
via aj na výmenu žezla Konventu 
z dnes už bývalého malopoľské-
ho predsedníctva na Lodžské voj-
vodstvo. Zvyky a historické akty 
tvoria súčasť tradície každého ná-
roda. 
Kedy si to uvedomíme aj my 
na Slovensku?  

Ešte v novembri vlaňajšieho roka vyhlási-
lo vedenie Prešovskej univerzity a prešov-
ská radnica verejnú výtvarnú súťaž na ná-
vrh Pamätníka nežnej revolúcie. cieľom 
tohto zámeru bolo a je symbolické a ume-
lecké pripomenutie 20. výročia novembro-
vých udalostí z roku 1989, ktoré začali v 
priebehu Medzinárodného dňa študentstva 
v piatok 17. novembra. A keďže hnacím mo-
torom spomínaných novembrových udalos-
tí boli vysokoškoláci, je prirodzené, že nový 
pamätník bude stáť v priestore areálu Pre-
šovskej univerzity. V pôvodnom pláne bolo síce 
spestrenie areálu Fontánou nežnej revolúcie, na 
jej financovanie bola dokonca vyhlásená aj ve-
rejná zbierka, po dôkladnom zvážení však zvíťa-
zil pamätník. Nedávno bola súťaž návrhov uzav-
retá a vyhlásené boli aj výsledky. Svojimi prácami 
sa prezentovali umelci a architekti z Prešova, Ko-
šíc, Humenného, Bratislavy i Banskej Bystrice. 
Výberová komisia nakoniec rozhodla o tom, že 
víťazom súťaže sa stal akademický sochár Mgr. 
Jaroslav Drotár so svojim dielom Prešovská slo-
boda. Približne 2,5 metra vysoká bronzová plas-
tika bude predstavovať anjela ženského pohlavia 
s „rukokrídlami“, zdvihnutými do symbolického 
V, ktoré bolo v pamätnom období pozdravom 

všetkých, ktorí chceli vyjadriť svoj súhlas s kon-
com jednej politickej éry. Verme, že zaintereso-
vaným sa podarí toto nové umelecké dielo inšta-
lovať do blížiaceho sa okrúhleho výročia štartu 
na vtedajšie časy mimoriadne odvážneho vystú-
penia vysokoškolských študentov.
Autor je skúseným umelcom, z jeho rúk po-
chádza napríklad aj plastika najznámejšie-
ho vojaka v dejinách ľudstva Josefa Švej-
ka, ktorý z moci úradnej dohliada na verejný 
poriadok v areále železničnej stanice v Hu-
mennom. Jaroslav Drotár pôsobí ako odbor-
ný asistent na Katedre výtvarnej výchovy a 
umenia Fakulty humanitných a prírodných 
vied Prešovskej univerzity a teda jeho víťaz-
stvo je zároveň výhrou domácich farieb.
Zdá sa, že šarišská metropola Prešov speje svo-
jim prirodzeným vývojom k méte stať sa keď už 
nie mestom príbuzným Rímu, tak aspoň pútnic-
kým miestom. V centre mesta totiž už jeden anjel 
stojí, k nemu do konca roka pribudne ďalší a na 
kopci nad mestom je plánované osadenie ďalšej 
sochy svätca obrovských rozmerov, čo by Pre-
šov posunulo skôr k pre nás ešte stále exotické-
mu Riu de Janeiro. Nuž čo, Prešovčania nebudú 
musieť cestovať za exotikou na druhý koniec sve-
ta, budú ju mať doma.      

Postavia pamätník „nežnému“ prevratu

kedY sa TO naUčíme aJ mY? 

V druhej polovici marca žili záhradkári, poľnohos-
podári, ale aj stavebníci najväčším kombinova-
ným festivalom na východnom Slovensku „ABC 
stavebníctva – Záhrada“, ktorý sa konal v Prešo-
ve. Svojimi novinkami sa predstavilo vyše 290 
špecializovaných firiem zo Slovenska, Čiech a 
Poľska. Kým záhradkárska téma bola tradične 
venovaná kvetom a ovocným stromčekom (obo-
hatená o ponuku záhradných krbov a záhradnú 
architektúru), v stavebníctve bol veľmi pestrý sor-
timent moderných stavebných materiálov, dopln-
kov  a technických kompletov (centrálne vysáva-
če, čističky odpadových vôd atď.). Razantným 
spôsobom dala o sebe vedieť aj aktuálna téma 
týchto dní, energetika. Teda využívanie finančne 
menej náročných  obnoviteľných zdrojov ener-

gie, ako solárne systémy, veterné elektrárne či 
energetické zhodnocovanie biomasy. Množstvo 
návštevníkov zaujali aj vykurovacie drevené kúpa-
cie kade pochádzajúce zo severnej Európy, kto-
rých prednosťou je nízka energetická náročnosť 
a možnosť celoročného využívania.
Súčasťou výstavy ABc stavebníctva – Záhra-
da boli aj medzinárodné majstrovstvá Sloven-
ska  vo viazaní a aranžovaní  kvetov, pričom 
táto súťaž  zaujala predovšetkým ženskú časť 
publika. Vytvorené zázraky a nádhera svedčia 
o tom, že pomaly a isto sa rodí nové úžasné 
umelecké odvetvie. Víťazkou sa stala Prešov-
čanka Veronika Konečná, ktorá, iba tak mimo-
chodom, je zdravotnou sestrou, ale aranžova-
nie kvetín je jej životnou záľubou.

VÝsTaVa aJ O ŠeTrení
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Stranu pripravil 
DUŠAN KONčEK

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Ministerstvá čakajú ďalšie 
škrty financií, naozaj máme 
príliš veľa úradníkov, ktorých 
efektivita je nulová.

Súd v Trebišove odsúdil maďar-
ského extrémistu, ktorý si vpo-
chodoval na Slovensko aj so 
zástavou Národnej stráže a roz-
vinul ju pri kaštieli Rakocziho v 
Borši. Dokonca to bol maďarský 
učiteľ. Takže dobrá výstraha pre 
ostatných.

Košice predali svoje lesy, 
lebo je kríza. čo keby tak do-
kázali začať šetriť inde.

Slovenská Pospolitosť má vraj 
uniformy od Armaniho či Versa-
ceho čo znamená, že musí mať 
dobrého sponzora riekla politič-
ka.

Päť rokov sme už v NATO. Už 
sme teda „mazáci“. Potom 
zasa budeme nováčikovia v 
ozbrojených silách EÚ.

Boris Zala povedal, že SMER-SD 
má obavy z maďarskej strany FI-
DESZ a jej programu. Slovač 
svorne rečie: My sa nebojíme. 
Takých už tu bolo a zmizlo v de-
jinách.

Slovenskú poľnohospodársku 
knižnicu pri Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzite zre-
konštruovali za 431 tisíc eúr. 
Kedy zrekonštruujeme aj slo-
venské poľnohospodárstvo?

Vznikla nová strana Sloboda a 
Solidarita (SaS). Podobná firma 
v Košiciach v minulých rokoch 
skrachovala.

Trom poslancom SMK name-
rali vysoké prekročenie rých-
losti. Robili kortešačky Radi-
čovej a tak sa snažili, div si 
kolesá nepolámali.

Biopotraviny na Slovensku na-
kupujú ľudia s vyššími príjmami. 
Ako keby nevedeli, že prach si a 
v prach sa obrátiš.

Každá tretia studňa na výcho-
de republiky má nevyhovujú-
cu vodu. To nebolo treba po-
vedať nahlas, lebo sa zvýši 
spotreba alkoholu. Ale aj to 
ide do celkovej spotreby, tak-
že medveď..

Generálny riaditeľ STV vraj nedo-
kázal ponúknuť kandidátom na 
prezidenta pani Radičovej a pá-
novi Gašparovičovi ani poldeci, 
hoci údajne chceli... A to dostáva 
koncesionárske poplatky a ešte 
aj dotácie od štátu. A koncom 
roka zasa nebude ani na poldeci.

Obama vedie Ameriku do 
pekla, dobroprajne poradil 
Američanom odstupujúci čes-
ký premiér Mirek Topolánek.

Papagáje opakujú: Maďarská 
karta, sem-tam. Nám máriašis-
tom je to fuk, červená sedma 
berie aj tak, slovenská ako ma-
ďarská.

Kto financoval kampaň I. Ra-
dičovej možno vie len pani 
Belousová.

V ČR vládne chaos, nebezpečný 
v čase krízy. A to táto krajina velí 
EÚ. Bláznivý apríl začal futbalo-
vou výhrou Slovákov na Straho-
ve.

rOzHladňa
Od začiatku prezidentskej 
kampane som si odkladal 
všetko, čo napísali sloven-
ské denníky o Ivanovi Gaš-
parovičovi a Ivete Radičovej. 
Potom som si s touto hŕbou 
materiálov sadol k stolu. A 
jednoducho som zabudol, 
že žijem na Slovensku, odo-
sobnil som sa a začal som 
čítať. Je to skutočne úžasné 
a neuveriteľné. Keď som do-
čítal všetky materiály o Iva-
novi Gašparovičovi, tak som 
pochopil, že nejde o člove-
ka, ale o satana, čerta, Ro-
bina Hooda, Buffala Billa, 
zloducha, a ešte navrch bý-
valého komunistu, ktorému 
pripísali všetky hriechy od 
päťdesiatych rokov. Nao-
zaj neuveriteľné, ale ešte aj 
vlas na hlave mu nenechali 
suchý. Vrátane tých karika-
túr, ktoré svojou úbohosťou 
kopírovali Roháč z päťdesia-
tych rokov.
Na druhej strane Iveta Radičo-
vá vychádzala z materiálov, ako 

lesná víla, Snehulienka, Alica z 
ríše rozprávok, Amazonka do 
každého počasia, princezná 
so zlatou hviezdou na čele, 
Mahuliena a tak podobne.
Zrkadlo súčasnej sloven-
skej žurnalistiky ako hrom. 
Úbohosť, mentálna retar-
dácia, hyenizmus, kreténiz-
mus, jednoducho bahno, 
v ktorom sa časom všetci 
sami utopia alebo už sa to-
piť začínajú. 
Ak ešte niekto začne hovoriť o 
nestrannosti, o mravnom kó-
dexe, žurnalistickej etike, tak 
musí byť padnutý na hlavu a 
najmenej trikrát z hrušky padol. 
chápem, že aj na média do-
ľahla kríza a hrozí prepúšťa-
nie, to ale neznamená, že 
autor musí stratiť svoju hr-
dosť a dôstojnosť. Lenže 
tento jav bol v slovenských 
médiách aj pred finančnou 
a ekonomickou krízou. Krí-
za v slovenskej žurnalistike 
dosiahla skutočne dno a po-
kračuje ďalej.

Prehry a urážky
Po prvom kole prezidentských 
volieb sa ukázalo, čo sme to 
vlastne zač. Kresťanský tramp 
František Mikloško sa takmer 
do krvi urazil, že získal len to, 
čo získal a odmietol všetko, 
čo prešlo do druhého kola, 
dokonca ani sám nechcel vo-
liť. HZDS sa tiež síce urazi-
lo, ale aspoň ponechalo svo-
jim voličom voľnú ruku, hoci s 
dovetkom, že ani jeden kan-
didát z druhého kola im nie 
je dobrý. Najslušnejšia bola 
pani Martináková, ktorá pri-
jala prehru so cťou, rovna-
ko ako komunisti. Pre stranu 
pani Martinákovej je to dobrý 
kredit do parlamentných vo-
lieb v budúcom roku, na roz-
diel od Mikloškovcov, kto-
rí potupu neuniesli. A pritom 
každému išlo o Slovensko, 
každý sa tasil, honosil. Inak, 
prezidentské voľby na Slo-
vensku sú napriek všetkému 
dosť bezduché, dosť frapant-
né. Ani tieto posledné nebo-
li iné. Len boli slušnejšie ako 
predchádzajúce. Prehry však 
treba prijímať statočne a so 
šarmom. To mnohí nevieme a 
zrejme sa už ani nenaučíme, 
aj preto prehrávame.

Slovensko ukázalo prednosti
U jedných susedov padol premiér a možno padne aj vlá-
da, u druhých padla vláda a budú voľby. Na Slovensku sa 
odohrali pokojné prezidentské voľby, ktoré nič nebúrali, nič 
nepadalo. Tak ako sme pokojne zaviedli euro, tak pokojne 
pokračujeme ďalej, aj krízu znášame celkom pokojne, bez 
zbytočných vývrtiek, neexistuje tu žiaden hurá systém, rie-
ka tečie svojim korytom a nevymýva brehy. Európa si všimla 
Slovensko aj s jeho pokojným prijatím eura a určite si všim-
ne aj celkom normálne prezidentské voľby. Možno Európa 
konečne pochopí, že Slováci sú národ, na ktorý sa možno 
spoľahnúť, ktorý nevyvoláva žiadne roztržky, žiadny svár, ne-
prepadá panike a ani eufórii, na rozdiel od niektorých na-
šich susedov. Pojem statočný Slovák bol niekedy pojmom 
v USA, možno sa ujme dnes aj v Európe. Nakoniec sme to 
dokázali aj vtedy, keď nám dve Dzurindové vlády temer vy-
krútili krky a predali všetky cennosti. Statočnosť je naozaj 
prednosť Slovákov, je to taký druh statočnej hrdosti. A to je 
aj cennosť, ktorú sme do EÚ priniesli.

zrkadlo žurnalistiky

Slovenské tigre, ako sa zvykli 
s pomocou rajtingových agen-
túr titulovať ľudia okolo Miku-
láša Dzurindu, ktorí všetko zla-
to zo Slovenska predali, sa po 
prvom kole prezidentských vo-
lieb nádejali, ako si vytvoria v 
prezidentskom paláci mocen-
ské centrum a odtiaľ budú pod-
kopávať koalíciu a SMER - so-
ciálna demokracia obzvlášť. 
Vymyslené to mali dobre, jed-
noducho ich strane SDKÚ-DS 
hrozí po dlhých rokoch dostat-
ku kolaps, ktorý môže skončiť 
rozpadom tejto z KDH vznik-
nutej odnože. Hrozí im jedno-
ducho to, že ich členovia a lídri 
sa roztratia po novovzniknutých 
stranách, alebo niektorí sa vrá-
tia do KDH, keď tam príde Jan-
ko Figeľ. Aj preto zmobilizova-
li nielen seba ale predovšetkým 
pani Radičovú, ktorá už dnes 
možno túto hru aj prekukla. Te-

raz bude na nej či udrží pod 
svojim vedením túto stranu do 
ďalších volieb, alebo sa tiež 
so svojimi prívržencami roztra-
tí po slovenskej politickej trati. 
Je totiž jasné, že SDKÚ-DS ani 
v nasledujúcich voľbách v dote-
rajšom zložení neurobí žiadnu 
dieru do reality. 
Jednou z možností bolo vy-
tvorenie protiváhy v prezi-
dentskom paláci a tak sa 
tejto možnosti Dzurindovci 
zmocnili aj tak, že div sa s 
SMK neobjímali, hoci po hla-
sovaní SMK za Lisabonskú 
zmluvu sa už takmer ani ne-
rozprávali. Je pravda, že z pre-
zidentského paláca by si mohli 
začať zbierať body a škodiť Slo-
vensku ďalej, ako keby už ne-
boli narobili v našej vlasti dosť 
neplechy. Stačí spomenúť lik-
vidáciu poľnohospodárstva a 
výpredaj strategických podni-

kov. Ale túžba po moci je nao-
zaj silná, tak sa do nej silia, že 
sa presilili, nielen v opozícii, ale 
aj v kampani na prezidenta Slo-
venskej republiky. A tak nielen-
že im klepli zuby naprázdno, 
ale už niet ani ďalšej možnos-
ti, kde by sa pozviechali. Čaka-
jú ich trapasy vo voľbách do Eu-
rópskeho parlamentu, ale aj vo 
voľbách do VÚC. A nakoniec v 
budúcom roku v parlamentných 
voľbách sa ich koniec možno 
zaklincuje. Božie mlyny melú na 
Slovensku pomaly, ale zato isto. 
To platilo vždy a platiť bude na-
ďalej. Tak v politike ako v živo-
te. Po prezidentských voľbách 
sa človek vždy tešil, ako posko-
čila koruna hore, teraz je člo-
vek smutný, s eurom to ani ne-
pohlo... Ale aspoň bude pokoj 
a vláda sa môže plne sústrediť 
na elimináciu krízy, tí čo chceli 
vyvolať nepokoj, neuspeli.

Tigrom klepli zuby naprázdno

To bola po prvom kole eufória 
jej adlátusov, ktorí jačali a šan-
tili a už videli svoju mandantku 
div nie na prezidentskom stolci. 
A robili všetko preto, aby uhrali 
nejaké tie hlasy, za každú cenu, 
nevynímajúc systém ponuky a 
dopytu. Takzvané celebrity sa 
div nepretrhli, pisálkovia takmer 
vo všetkých médiách vymýšľa-
li, argumentovali, hľadali, snori-
li ňuchali a nenechali na Ivanovi 
Gašparovičovi bez povšimnutia 
možno ani trenírky. Aj pani Ra-
dičová žiarila šťastím po prvom 
kole, aj dojatá bola, lebo veď 
šampanské so ženou dokáže 
robiť divy. 
Pokojne sa mohla tváriť ako veľ-
mi ústretová, veľmi slušná, ako-
že korektná, lebo však „čiernu 
robotu“ odvádzali za ňu naja-
tí gastarbeiteri, rôzne celebri-
ty, herci a „umelci“. A tak vlast-
ne z toho vyšlo, že správanie sa 
pani Radičovej bolo len obyčaj-

né pozérstvo, ktorým chcela za-
pôsobiť a aj zapôsobila na tých 
menej bystrých, hlavne však z 
radov voličov maďarskej národ-
nosti. Väčšine je z tejto komuni-
ty aj tak jedno, kto sedí na pre-
zidentskom stolci, lebo majú iné 
starosti, ale kortešanti z SMK 
vraj presvedčovali všetkých o 
dušu - terkelicou aj barackovi-
cou. Až tak vehementne, že člo-
vek mal dojem, tak tu sa odo-
hral systém – niečo za niečo. 
Lebo niečo za nič, to v SMK ne-
poznajú. Je pravda, že napriek 
tomu, že pani Radičová sa sna-
žila do kampane zapojiť nielen 
celý svoj intelekt, kampaň to 
bola bez obsahu a často klam-
ná. Napríklad v STV deklamo-
vala svoje poznanie Sloven-
ska tým, že vyhrala stávku 
s biskupom Filom v Rožňa-
ve, že Španie Pole (dedin-
ka na Gemeri) patrí do jeho 
diecézy. Táto dedinka je čis-

to evanjelická s evanjelic-
kým kostolom a teda patrí 
do evanjelického seniorátu 
a nie do žiadnej diecézy. Ta-
kýchto prešľapov bolo v ob-
sahovej kampani pani Radi-
čovej dosť. 
A všetky patrili súborne do jed-
ného veľkého pozérstva, ktorým 
chcela zapôsobiť na voličov. Po-
litológovia, blízki jej celebritové-
mu orchestru meditovali, špeku-
lovali, hútali a vymýšľali. Nebolo 
treba, slovenského prezidenta 
volí obyčajne vidiek a ten vidiek 
je oveľa vnímavejší k podobným 
pozérstvám a jednoducho ich 
dokáže odhaliť včas. To, že roz-
diel medzi týmito dvoma kandi-
dátmi bol menší v prvom kole 
ako sa čakalo, bol jednoducho 
dôsledok toho, že vidiek má tiež 
svoj rozum a chcel len vidieť, 
ako sa tí „z dedín, ktorým v mes-
te trčí slama z čižmy“ zachova-
jú a potom sa rozhodne. Vidiek 
si jednoducho zašpásoval tak s 
tzv. politológmi, komentátormi, 
ako aj pani Radičovou. Aj keď 
je tu bieda, sranda musí byť, aj 
keby na chleba nebolo. To je tá 
dobrá slovenská vlastnosť, kto-
rá dokáže aj globálnu krízu pre-
konať. A prekonala aj „cunami“, 

ktoré na Slovensko hnala pani 
Radičová z juhu, hoci v tom hna-
ní bola možno nevinne.
Tak nám pani Radičová spadla z 
oblakov, zatancovala si jednu jar 
tretieho tisícročia a teraz môže 
tancovať v lete. Ak by naozaj 
chcela byť taká slušná, korekt-
ná a prístupná ako to deklamo-
vala, musí už v lete urobiť jedno. 
Vyhodiť zo sedla svojej mater-
skej strany Mikuláša Dzurin-
du aj s jeho adlátusmi, doviesť 
si tam svojich ľudí a začať s no-
vou politickou kultúrou, o ktorej 
v prezidentskej kampani toľko 
hovorila. Nebude to ľahké dra-
há, spieva sa v pesničke a urči-
te to nebude ľahké ani v SDKÚ. 
V tomto prípade tiež ide o Slo-
vensko.
Treba však povedať, ak od-
hliadneme od všetkých prú-
dov okolo prezidentskej kam-
pane a sústredíme sa len na 
obidvoch kandidátov, bola to 
skutočne dosiaľ najslušnej-
šia kampaň prezidentských 
volieb. Aby sa to premietlo aj 
do kultúry politických strán, 
je rad na pani Radičovej, aby 
svoje deklamácie z televíz-
nych obrazoviek doviedla do 
konca s bodkou na konci.

spadla z OBlakOV a preHrala
Všetko je rozhodnuté a všetko je odhalené. Kandidátka na 
funkciu prezidenta, ktorú podľa jej slov najskôr presvedčila 
dcéra, potom zasa jej zrelé uvažovanie a ešte kadečo iné spa-
dla z oblakov a prehrala. Jasné je jedine to, že opozícia sa 
„vrhnutím do vody Radičovú“, snažila v prezidentskom palá-
ci vybudovať mocenské centrum, aby odtiaľ podkladala po-
lienka koalícii, ktorá bude v podstate rovnaká aj v ďalších voľ-
bách, aspoň čo sa týka najsilnejšej strany SMER-SD.
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AMERIKA JE RASISTIcKÁ
Nový prezident sa najsamprv poďakoval milým 
Američanom za zvolenie a za to, že mu umož-
nili splniť jeho sen. A hneď sa obrátil aj na svoj-
ho predchodcu Buscha, lebo „bez jeho vylo-
menín, by sa toto asi nebolo nikdy stalo.“ 
Potom sa už zamyslel ako sa to mohlo stať, 
že si ho Amerika zvolila. „Stalo sa to snáď 
preto, že som bol najschopnejší kandidát? 
Pravdepodobne nie, lebo som si istý, že 
každý vie, že nie som zďaleka taký chytrý 
a schopný, ako si myslím, že som. Alebo to 
bolo preto, ako nám nahovárajú média, že 
v Amerike na rase nezáleží? Rozhodne nie, 
lebo skutočnosťou je pravý opak. Americké 
obyvateľstvo je pravdepodobne najrasistickej-
šou spoločnosťou na svete. Ak by tomu tak ne-
bolo, potom by každý Američan nehovoril, že 
som prvý čierny prezident Ameriky, keď ja sa cí-
tim a vlastne som tak isto čierny ako biely. Ale 
nielen preto. V Amerike, ak máte čo len jednu 
kvapku čiernej krvi, Američania vás považujú za 
čierneho so všetkými následkami a dôsledka-
mi. Podľa toho sú Američania väčšími rasistami, 
ako boli norimberské zákony v nacistickom Ne-
mecku, lebo podľa nich sa išlo iba tri generá-
cie späť, ak niekoho klasifikovali ako Žida, ale-
bo Árijca.“
V ďalšom sa už Obama obrátil na témy, o kto-
rých povedal, že sa spoluobčanom nebudú pá-
čiť. Ospravedlnil sa za ne, keď povedal: „Tie-
to veci som vám nemohol povedať skôr, lebo 
ako každý politik, chcel som byť zvolený a ako 
v prípade každého, povedať pravdu v predvo-
lebnom boji by značne znížilo moje šance. Naj-
väčšie problémy máme s ekonómiou, so zdra-
votným zabezpečením, ilegálnou imigráciou, 
školstvom a s rasizmom.“ Ďalej sa už do nich 
pustil. Z ekonomických vyberáme:

KRíZA JE VÝSLEDOK cHAMTIVOSTI
„Okrem peňazí budeme musieť urobiť niekoľ-
ko zásadných zmien, aby ekonomika fungova-
la. To sa môže stať, len keď sa vrátime späť k 
dobrým pravidlám hospodárenia našich sta-
rých rodičov. Je načase prestať počúvať akože 
múdre teórie nositeľov Nobelovej ceny, ktoré sa 
priečia zdravému rozumu a ktoré nás neuchrá-
nili pred situáciou, v ktorej sa nachádzame. 
Média, ktoré ako papagáje opakujú tieto 
teórie nám tvrdia, že z tejto kaše sa dosta-
neme len ak vláda natlačí nový kopec pe-
ňazí a dá ich bankám, aby ich znova mohli 
požičiavať masám, aby ich masy opäť mohli 
začať míňať, a tým priviesť ekonomiku do 
správnych koľají. Komu však majú banky 
začať znovu požičiavať peniaze? Tým istým 
občanom, ktorí už aj tak minuli viac než si 
mohli dovoliť a sú v dlhoch po uši? Sme v 
kríze a súčasný úverový systém je výsled-
kom chamtivosti. Veritelia dávali pôžičky aj 
vysoko riskantným dlžníkom a tí nezodpo-
vedne nakupovali, stavali si paláce, akoby 
peniaze rástli na stromoch. Vymklo sa to z 
rúk, dlžníci nemohli plniť svoje obligácie a 
banky ich následne nemohli plniť svojim ve-
riteľom. To viedlo k bankrotom a k situácii v kto-
rej sme. Sedemsto miliónový finančný stimul má 
poskytnúť bankám fondy na oživenie. Génius, 
ktorý prišiel s týmto návrhom a prázdne hlavy, 
ktoré tento návrh pretláčajú. Tí čo hospodária 
v rámci svojich možností, totiž pôžičky nepotre-
bujú. Prečo by dlžník, chamtivý bankár, alebo 
výrobca áut, ktoré nikto nechce kúpiť, nemali 
byť zodpovední za svoju neschopnosť? Najlep-
šie riešenie pre americký automobilový priemy-
sel by bolo, keby ho kúpili Japonci. Zdá sa to-
tiž, že americkí manažéri sú dobrí iba v tom, že 
si vedia koncom každého roka napchávať vrec-
ká tučnými odmenami. S touto praxou musí-

me skončiť. Budeme si musieť všetci pritiahnuť 
opasky a žiť v rámci svojich možností. Ak bude-
te chcieť luxus, budete si musieť najprv na neho 
našetriť. Bezhraničné nakupovanie zbytočností 
musí aspoň dočasne prestať. Oveľa dôležitejšie 
než míňanie je sporenie na horšie časy a na sta-
robu. Američania sporia najmenej v porovnaní s 
občanmi vyspelých štátov. Urobíme koniec ne-
zmyselnej propagande, že ilegálnych imigran-
tov potrebujeme, lebo robia prácu, ktorú Ame-
ričania nechcú robiť? Taká práca neexistuje. 
Je len práca, ktorú by Američania radšej 
nerobili. Musíme odstrániť niektoré nebez-
pečné a ľahko zneužiteľné slobody. Presta-
neme konečne podporovať lenivcov a bez-
domovcov, ktorí si tento štýl života sami 
zvolili. Keď budú bývalí imigranti doma v 
Južnej Amerike oslavovať spojenie so svo-
jimi rodinami, bude u nás doma kopa prí-
ležitostí pre nekvalifikovaných na oberanie 
paradajok, vykopávanie zemiakov, čistenie 
záchodov, alebo v hydinárskych a iných jat-
kách. Týmto spôsobom zabijeme dve muchy: 
pomôžeme ekonomike a vyriešime problém ile-
gálnej imigrácie.“

TREBA AJ REFORMU V ŠKOLÁcH
Aj naši mnohí študenti už vedia, že americké 
školstvo nie je na bohvie akej úrovni. Za prav-
du im dal aj americký prezident, keď sa k tejto 
oblasti vyjadril: „Toto je pravdepodobne najväč-
ší problém, ktorý máme. Mohli by sme pove-
dať, že vlastne jediný, lebo keby sme boli ako 
národ značne vzdelanejší, všetky iné problé-
my by sa postupne vyriešili. Okrem výnimiek, 
keby americké školy neprodukovali milió-
ny pologramotných absolventov, nebolo by 
chudoby, vymizli by skínheadi, rasisti, ná-
boženskí fanatici a iní bigoti, chamtiví ban-
kári, bezdomovci, chorobní drogisti, prosti-
tútky, perverti a iní kriminálnici. Keby sme 
boli ako národ vzdelanejší, nebol by taký 
záujem o svinstvo a násilnosti ktoré pro-
dukuje Hollywood, a televízni producenti 
by museli produkovať hodnotné programy, 
lebo len o tie by bol záujem. Ak chceme ob-
stáť v tomto svete, na to potrebujeme vzde-
laných ľudí. Musíme prestať s táraním ne-
zmyslov, podľa ktorých vedomosti nie sú 
dôležité, lebo všetko sa dá nájsť na interne-
te. Veď bez vzdelania ani neviete, čo na tom in-
ternete hľadať. V škole voľakedy bývala miesto 
detektorov zbraní disciplína a deti mali po vy-
učovaní kopu práce s písaním úloh a čítaním. 
Namiesto toho sú teraz počítače, priberanie na 
váhe a sedenie pri televízoroch. Sú veci, ktoré 
žiadna škola nenaučí bez spoluúčinkovania ro-
dičov. Treba odstrániť aj trojotázkové testy. Vo-
ľakedy musel vedieť študent písať a súvisle roz-
právať na danú tému, dnes má 33-percentnú 
istotu, že prejde test bez toho, aby čo len otvo-
ril knihu. Aj učiteľom to vyhovuje.“ 

NEZNÁŠA POJEM AFROAMERIčAN 
„Moje ťaženie proti rasizmu začnem tým, že z 
môjho slovníka odstránim umele vytvorený ná-
zov Afroameričan. čierni Američania, ktorí 
nikdy neboli v Afrike a nemajú ani tušenia 
odkiaľ pochádzajú, mnohí, ktorí by nevede-
li nájsť Afriku ani na mape aj keby ste ich 
atlasom buchli po hlave, sa začali nazývať 
africkými Američanmi, čím sa ostatným od-

cudzili. Nemyslite si však, že vy, čierni, ste 
zo mňa spravili prezidenta a preto si zaslú-
žite odo mňa niečo naviac. Vy ste tomu iba 
pomohli, je vás menej ako 20 percent oby-
vateľstva USA. Nedajte sa popliesť, ak vám 
niekto nahovára, že dôvodom vašich neúspe-
chov je rasizmus, keď je to iba dôsledok život-
ného štýlu, ktorí si dotyční sami zvolili. Je smut-
né, že čierna Amerika ako skupina je najmenej 
úspešnou zo všetkých etnických skupín. Príči-
nou je to, že táto skupina nevynaložila dosta-
točné úsilie na zmenu tejto situácie. Nedopus-
tím, aby boli čierni diskriminovaní a postarám 
sa, aby ste mali všetky vymoženosti a práva ako 
každý iný, ale nečakajte výhody len preto, lebo 
ste čierni.“

REVOLUčNÝ POHĽAD NA VÄZňOV
Najrevolučnejšou časťou prejavu B. Obamu 
bol a je pohľad na odsúdených. Navrhuje ne-
čakanú novinku, ktorú si ťažko predstaviť v pra-
xi, znie totiž ako detektívka. Prečítajte si z nej 
výťah: „Problém, ktorým sa chcem zaoberať, 
je trest smrti. Mnohí Američania sú za, mnohí 
proti. Podľa môjho návrhu by boli potrestaní hu-
mánnejšie, ako by to urobil kat. Naviac, ušetri-
lo by to kopu peňazí. Živenie a stráženie odsú-
dených na smrť i tých na doživotie, stojí veľa. 
Naviac, na doživotie odsúdení sa majú v base 
dobre a preto skončíme s týmto híčkaním. Na-
vrhnem, aby odsúdenci boli prevezení, muži a 
ženy osobitne, na dva opustené ostrovy, ktoré 
patria USA. Mali by zdroj pitnej vody a schop-
nosť kultivácie pôdy, lebo to bude domov 
každého trestanca do smrti, ktorý sa tam 
dostane. Nebol by tam nijaký dozor, oby-
vatelia by nemali nijaký kontakt s okolitým 
svetom, no mali by bezmedzné možnos-
ti začať si budovať novú primitívnu spoloč-
nosť. Budú môcť robiť, čo sa im zachce, ale 
bez telefónu, televízie, cigariet, telocvične, 
organizovanej výmeny prádla, premietania 
filmov, knižnice, ústredného kúrenia, do-
nášky stravy, a bez personálu, ktorému by 
sa mohli sťažovať. Strechu si najprv budú 
musieť sami postaviť. Na začiatku dostanú 
počiatočnú zásobu potravín, osiva a zopár 
nástrojov. Občas im zhodíme nejaké pomôcky, 
alebo proviant. Nebude určené miesto, aby boli 
obyvatelia v strehu a pohybovali sa. Ak sa nebu-
dú o seba starať, alebo sa navzájom pozabíja-
jú, bude to ich vec. O tom sa ani nedozvieme. 
O ich bezpečnosť sa bude starať naše námor-
níctvo. Noví kadeti sa školia na otvorenom mori 
a ich lode budú krúžiť okolo týchto ostrovov. Ka-
deti budú užitoční a predstavte si, koľko peňazí 
ušetríme. Žiadne náklady na udržiavanie náklad-
ných väzníc, ani na tých, ktorým sa podarí ujsť.“ 

V AMERIKE PO ANGLIcKy
„Jedno z mojich opatrení bude, že presta-
neme tlačiť oznámenia, inštrukcie a do-
tazníky v španielčine alebo v akomkoľvek 
inom jazyku ako v angličtine. POVINNOSŤ 
KAŽDéHO PRISŤAHOVALcA DO KTOREJ-
KOĽVEK KRAJINy JE NAUčIŤ SA JAZyK 
SVOJEJ NOVEJ VLASTI. To isté platí aj v 
USA. Jazyk je jeden z dôležitých faktorov, 
ktoré nás spájajú a schopnosť komuniko-
vať v angličtine pomáha rýchlo sa integro-
vať do pracovného procesu. Súčasná prax, 
ktorá sa snaží život prisťahovalcov uľah-
čiť bez znalosti jazyka, je neproduktívna a 
napomáha balkanizácii Ameriky. Tým ne-
chcem nútiť prisťahovalcov, aby zabudli na 
svoje tradície a ich pôvodnú etnicitu. Doma 
môže každý rozprávať akýmkoľvek jazy-
kom, jesť akékoľvek etnické jedlo a uctie-
vať akéhokoľvek boha alebo žiadneho, ale 
v USA budeme mať iba jeden úradný jazyk: 
angličtinu.“  

Americký prezident BARAcK OBAMA sa po zvolení prihovoril svojim občanom

Pozoruhodné názory prvého muža USA
Po internetoch mnohých štátov „lietajú“ rôzne materiály, súvisiace so zvo-
lením Baracka Obamu za amerického prezidenta. Viaceré z nich sa napr. 
našim tzv. mienkotvorným médiám nehodia do plánov, koncepcií či myš-
lienkových pochodov, nuž im nevenujú takmer nijakú pozornosť. Takýmto 
materiálom bol aj inauguračný prejav tohto muža, ktorý je teraz, pochopiteľ-
né, centrom pozornosti v mnohých častiach sveta. My sme pre čitateľov Slo-
venského rozhľadu pripravili niekoľko zaujímavých častí tohto prejavu, aby 
si niekto nemyslel, že Amerika je iba „zlatá“.

Domnievame sa, že viaceré časti tohto prejavu amerického prezidenta sú zaujímavé pri po-
hľade na Ameriku, i na zmýšľanie tohto nového muža svetových dejín. Zdá sa byť skutočne 
otvorený a pravdu hovoriaci. Hneď na začiatku svojho vládnutia dáva možnosť nahliadnuť aj 
do problémov USA a ukazuje, že jej smerovanie sa môže oproti minulému podstatne zmeniť. 
Aj v otázkach celosvetového významu. Preto nového prezidenta a jeho myšlienky i činy po-
zorne sledujú vo všetkých častiach sveta. U nás by sme sa im tiež nemuseli a nemali vyhýbať. 
Veď z plurality názorov si môže každý slobodne vybrať a utvoriť si svoj názor. (rz)

ĽUdské práVa V Usa
Ministerstvo zahraničných vecí USA vydalo aj tento rok sprá-
vu o stave ľudských práv v jednotlivých krajinách. Nechcem 
upierať Spojeným štátom právo kritizovať ostatné krajiny, ale 
dovolil by som si zopár poznámok na tému: stav ľudských 
práv v USA.
PRÁVO NA ŽIVOT A BEZPEčNOSŤ 
Pokiaľ ide o právo na život a bezpečnosť osôb v USA, tak podľa 
správy publikovanej v roku 2008 Federálnym úradom vyšetrova-
nia (FBI) v krajine sa počas roka 2007 stalo 1,4 milióna  násilných 
deliktov, vrátane 17 000 vrážd a 9,8 milióna deliktov majetkovo-
právnej povahy. Počet lúpeží sa odhaduje na 445 125 prípadov, 
čo predstavuje nárast o 7,5 % za posledných päť rokov. Američa-
nia starší ako 12 rokov spôsobili 23 miliónov násilných kriminál-
nych trestných činov, vrátane krádeží, čo znamená, že na 1000 
obyvateľov pripadá asi 20,7 násilných trestných činov. Ďalšia zau-
jímavá štatistika sa týka držania zbraní. V USA je zhruba 200 mili-
ónov strelných zbraní v súkromných rukách, vrátane 60 až 65 mi-
liónov pištolí.
PRÁVO NA OSOBNÚ SLOBODU 
Podľa novín Washington Post sa v USA porušujú osobné práva a 
slobody zo strany americkej vlády odpočúvaním a sledovaním bež-
ných Američanov najmodernejšou monitorovacou technikou. Vlá-
da USA tak môže kontrolovať, odpočúvať a nahrávať nielen každý 
telefonický hovor, ale aj každú navštívenú internetovú stránku, kaž-
dý zaslaný e-mail a dokonca každé slovo vyhľadávané na internete. 
Štatistiky ďalej uvádzajú, že minimálne 100 000 užívateľov interne-
tu bolo takto sledovaných a poskytovatelia internetu testovali už 10 
percent populácie používajúcej internet v USA. Okrem toho FBI 
na objednávku vlády USA bežne používa nelegálne spôsoby získa-
vania rozličných údajov v celej krajine – napríklad záznamy telefo-
nických rozhovorov, stavy bankových účtov a toky peňazí. V roku 
2008 bolo v Spojených štátoch registrovaných 2,3 milióna väzňov, 
mimochodom, viac ako v ktorejkoľvek inej krajine na svete a na zá-
klade údajov Ministerstva spravodlivosti USA bolo na konci roka 
2007 vyše 7,3 milióna ľudí v podmienečnom alebo nepodmieneč-
nom treste, čo predstavuje 3,2% z celkovej populácie dospelých 
Američanov alebo 1 z každých 31 dospelých ľudí.
MAJETKOVÁ NEROVNOSŤ A MIERA cHUDOBy 
USA dosiahli za posledných 20 rokov v distribúcii majetku medzi 
bohatých a chudobných najväčšie rozdiely zo všetkých rozvinu-
tých krajín. Pätina Američanov zarába v priemere 168 170 USD 
ročne, čo je pätnásťkrát viac, ako zarába najchudobnejšia časť 
obyvateľov, teda asi 11 352 USD. Štatistický úrad USA uvádza, že 
v auguste 2008 12,5 % Američanov, čiže 37,3 milióna ľudí žilo na 
hranici chudoby, kým v roku 2006 to bolo 36,5 milióna ľudí. V roku 
2008 žilo 18 % detí (13,3 milióna) v chudobe, kým v roku 2006 
to bolo 17,4 % (12,8 milióna detí). Podľa štúdií Washington Post, 
Harvardovej univerzity a ďalších organizácií, ktoré sa uskutočnili v 
roku 2008, sa predpokladá, že 80 % pracujúcich s nízkymi príjma-
mi nebude mať peniaze na benzín, 60 % na zdravotné poistenie a 
50 % ani na jedlo a ubytovanie.
DISKRIMINÁcIA 
Podľa správy Štatistického úradu USA, publikovanej 26. augusta 
2008, bol v roku 2007 priemerný príjem amerických rodín 50 233 
USD. Z toho v belošských rodinách to bolo 54 920 USD, v hispán-
skych rodinách 38 697 USD a v rodinách afroameričanov 33 916 
USD. Priemer príjmov hispánskych a černošských rodín v roku 
2007 tvoril 62 % z priemerných príjmov belošských rodín. Miera 
chudoby v hispánskych rodinách v roku 2007 dosiahla 21,5 % a v 
černošských rodinách 25 %, čo je trikrát viac ako v belošských ro-
dinách. Ešte väčšia nerovnosť panuje v oblasti vzdelania a justície. 
PORUŠOVANIE ĽUDSKÝcH PRÁV V ZAHRANIčí
USA majú dlhoročnú tradíciu v porušovaní suverenity a ľudských 
práv v iných krajinách. Invázia do Iraku, v dôsledku ktorej už zo-
mrelo vyše milióna civilistov, spôsobila tejto krajine nesmierne eko-
nomické škody. USA tu okrem iného využívali služby súkromnej 
bezpečnostnej agentúry Blackwater Worldwide, ktorá na objed-
návku vlády USA terorizovala miestne civilné obyvateľstvo. To isté 
platí o Guantanáme. V dôsledku päťdesiat rokov trvajúcich ame-
rických sankcií vo vzťahu ku Kube boli tejto malej karibskej krajine 
spôsobené straty vo výške minimálne 93 000 miliónov USD. Valné 
zhromaždenie OSN už 17 rokov za sebou odmieta a kritizuje eko-
nomickú blokádu Kuby zo strany USA, na čo Spojené štáty vôbec 
nereagujú.  MIROSLAV SUJA

In: Britské listy, 12. 3. 2009 (Česká republika)
Preložil PAVOL JANÍK
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Čítajte dvojtýždenník SLOVENSKÝ ROZHĽAD aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
Ďalšie číslo novín dostanete 22. apríla 2009 v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava po celom Slovensku.

Vzhľadom na obsah a rozsah autorovej 
tvorby a profesionálneho pôsobenia die-
lo prirodzene nereflektuje iba obdobie 
od roku 1989 do roku 2007, ale osvet-
ľuje mnohé podstatné aspekty a kľúčové 
okamihy moderných slovenských dejín od 
prelomu 50. a 60. rokov 20. storočia. A 
keďže autor vo svojej tvorbe zaostruje po-
zornosť na ešte hlbšie historicky zarade-
né udalosti, v publikácii úplne pochopiteľ-
ne a celkom 

ORGANIcKy REZONUJÚ OZVENy 
slovenského kultúrneho a politického po-
hybu prinajmenšom od štúrovských čias. 
Treba jednoznačne konštatovať, že Jo-
zef Bob nepodlieha módnej výmene ná-
zorových gravitačných polí, ale sa naďa-
lej otvorene hlási k obrode socializmu od 
prvotných etáp prekonávania dogmatiz-
mu a schematizmu, ako aj nadväzovania 
prerušenej kontinuity domáceho a sveto-
vého vývinového kontextu. Od 60. rokov 
dodnes je ustavične aktuálny a nevyhnut-
ný zápas o humanizáciu a demokratizáciu. 
Už v legendárnych 60. rokoch demokra-
tické ideály vehementne skloňovali najmä 
tí, ktorí ich v 50. rokoch ostentatívne po-
šliapali. Aj dnes sa určité kruhy samoob-
služne definujú ako demokratické, hoci 
ide v ich prípade neraz o veľmi skreslené 
predstavy založené na vyvyšovaní sa nad 
väčšinu občanov, na pohŕdaní obyčajný-
mi ľuďmi, na odtŕhaní sa od všednej reality 
a každodenných problémov tzv. jednodu-
chého človeka. Lenže nijaký človek nie je 
jednoduchý, každý je zložitý, jedinečný a 
má svoju neopakovateľnú duchovnú hod-
notu i právo na dôstojný život. A neúspeš-
ných uchádzačov o primerané podmienky 

života je  teraz v planetárnych rozmeroch 
niekoľko miliárd. Kniha nevdojak rúca aj 
stereotypný pohľad na Literárny týžden-
ník, ktorý sa tendenčným pozorovateľom 
javí ako platforma nacionalizmu. Jozef 
Bob naopak zdôrazňuje zavŕšenie proce-
sov z čias dnes už pozabudnutej rehabili-
tácie tzv. buržoáznych nacionalistov, reha-
bilitácie samého národa a jeho kultúrnych 
inštitúcií (najmä Matice slovenskej), da-
vistov, SNP a revitalizácie skutočných de-
mokratických hodnôt (teda nie autokratic-
kej demokratúry úzkej skupiny vyvolených 
majiteľov jedinej mediálnej zjavenej pravdy 
o všetkom).  Autor nepestuje ani notoric-
ké sťažovanie sa Slovákov na vlastný ne-
priaznivý osud, ale ani nepripúšťa bezbre-
hé rozpúšťanie 

SLOVENSKEJ IDENTITy 
v záujmových sférach bližších či vzdiale-
nejších národov. Autorovou víziou Sloven-
ska aj pre 21. storočie je v siločiarach Eu-
rópy a sveta naďalej kultúrna spolupráca 
na úrovni rovnocenných partnerov. Kni-
ha Krížová cesta kultúry umožňuje kvalita-
tívne posunúť mieru poznania, zmapovať 
rozmanité stránky a sprítomniť ťažiskové 
hodnoty literárnej tvorby významného spi-
sovateľa, popredného kultúrneho dejate-
ľa a jedného z najvýraznejších filmových a 
televíznych scenáristov. Pripomeňme, naj-
mä jeho seriálové projekty, ku ktorým pat-
ria Povstalecká história (o príprave a prie-
behu Slovenského národného povstania; 
spoluautor Viliama Plevza); Muži s plnou 
mocou (o založení Československej re-
publiky); Roky prelomu (o povojnových ro-
koch 1945 – 48). Vrcholom Bobovej sce-
náristickej aj spisovateľskej tvorby je kniha 

Štúrovci (Atrakt 1992) a rovnomenný päť-
dielny televízny seriál (1991), ktorý režíro-
val Peter Mikulík a  hlavnú postavu Ľudovíta 
Štúra stvárnil Dušan Jamrich. Tento seriál 
už Slovenská televízia vysielala v mnohých 
reprízach, čo svedčí o jeho nadčasovosti. 
Literárny vedec doc. PhDr. Rudolf Chmel, 
DrSc., (exminister kultúry Slovenskej re-
publiky) Bobových Štúrovcov vysoko oce-
nil: „Vyšiel z jedinej produktívnej koncep-
cie: zachytiť nielen človeka v dejinách, 
ale aj dejiny v človeku, to jest z koncep-
cie, ktorá chce naše dejiny vedome po-
ľudštiť, odanonymizovať a zároveň aj 
odmýtizovať, uprednostňujúc, ak to tak 
možno povedať, princíp rozprávačský... 
Bobova interpretácia štúrovského hnutia 
má tento ľudský rozmer, obsahuje aj istú 
kolektívnu dušu národa a pritom nestie-
ra úlohu osobnosti v dejinách.“ Dodaj-
me, že práve nová kniha Jozefa Boba 
plní rovnakú misiu vo vzťahu k uplynu-
lým desaťročiam, pričom programovo 
včleňuje pohyb slovenskej literatúry 
a spoločnosti do rozhodujúcich este-
tických, myšlienkových a sociálnych 
prúdení v európskom i globálnom me-
radle.

zápas o humanizáciu a demokratizáciu
Kniha Jozefa Boba Krížová cesta kultúry s podtitulom Kritické reflexie z rokov 
1989 – 2007 sa prostredníctvom výberu z esejí, rozhovorov, recenzií a zamys-
lení dotýka neuralgických bodov umeleckého a spoločenského života. Ide o 
autentické svedectvo jedného z popredných protagonistov vývoja slovenskej 
kultúry v uplynulých desaťročiach. Jozef Bob v rokoch 1959 – 1968 pôsobil v 
redakcii časopisu Zväzu slovenských spisovateľov Kultúrny život – spočiatku 
ako redaktor a neskôr aj šéfredaktor. Od roku 1999 je šéfredaktorom časopisu 
Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník.

Fotografia: Karol Kállay (bas-
ketbal, plávanie, vodné pólo, 
lyžovanie, streľba, beh). 
Herectvo: František Dibarbora 
(futbal, hokej); Michal Dočolo-
manský (športová gymnastika); 
Naďa Hejná-Pietorová (prie-
kopníčka hádzanej a tenisu); 
Ivo Heller (vlastným menom 
Ivan Grajciar, beh, skok do výš-
ky, športová gymnastika); La-
dislav Chudík (volejbal, tenis, 
stolný tenis); Eva Landlová-
Dulková (krasokorčuľovanie); 
Kamila Magálová-Slováková 
(jazdectvo); Mária Markovičová 
(tenis, automobilová pretekár-

ka);  Tomáš Maštalír (hádzaná, 
automobilový pretekár); Július 
Pántik (futbal, atletika, basket-
bal, ľadový hokej); Magda Pa-
veleková-Lörinczová (bežecké 
lyžovanie); Ivan Rajniak (lyžova-
nie, horská služba); Dušan Ta-
rageľ (futbal, basketbal, hádza-
ná, stolný tenis).
Hudobné umenie: Eva Blaho-
vá (jazdectvo); Ján Cikker (au-
tor zvučky pre medzinárodné 
lyžiarske preteky Veľká cena 
Slovenska); Adriana Doman-
ská-Eliášová (krasokorčuľova-
nie).
Literárna veda: Anna Fische-

rová-Šebestová (beh cez pre-
kážky, vrh guľou).
Literatúra: Ivan Bukovčan (ly-
žovanie); Maša Haľamová (ly-
žovanie); Andrej Plávka (prie-
kopník atletiky a basketbalu).
Medicína: Konštantín Čársky 
(zakladateľ kanoistiky na Slo-
vensku); Viliam Fischer (fut-
bal); Michal Guhr (priekopník 
lyžovania a horolezectva); Ivan 
Chodák (futbal, ľadový hokej, 
krasokorčuľovanie, bežecké 
lyžovanie, plávanie, beh, skok 
do výšky, tenis, futbalový tré-
ner); Božin Laskov (futbal).
Politika: Rudolf Filkus (basket-
bal); Ivan Gašparovič (volejbal, 
funkcionár v oblasti ľadové-
ho hokeja, automobilový pre-
tekár); Jozef Mikloško (skok 
o žrdi); Tibor Mikuš (karate); 
František Šebej (karate).
Réžia: Pavol Haspra (beh, 
skok do výšky, skok do diaľky, 
cyklistika); Roman Polák (skok 
do výšky, prekážkový beh).
Scénické výtvarníctvo: Pe-
ter Čanecký (futbal, moderný 
päťboj, lyžovanie); Roman Rja-
chovský (volejbal).

Teatrológia: Vladimír Štefko 
(lyžovanie).
Výtvarné umenie: Gejza An-
gyal (priekopník lyžovania); Ti-
bor Bártfay (priekopník skokov 
do vody); Miloš Alexander Ba-
zovský (futbal, hokej, tenis); 
Štefan Bednár (kresliaci a píšu-
ci športový redaktor); Sibyla 
Greinerová (lyžovanie, kraso-
korčuľovanie, autorka výtvar-
ných diel s krasokorčuliarskou 
tematikou); Viliam Chmel (ľa-
dový hokej); Juraj Meliš (beh, 
skok do diaľky, hádzaná).
Na záver si už len dovolím 
poznámku, že v knihe doza-
ista chýbajú bratia Andrej 
a Jerguš Ferkovci, ktorí sa 
zapísali nielen do sloven-
skej literatúry, ale dosiahli 
úspechy aj v džude. A cel-
kom určite je v diele navy-
še herec Milan Lasica (do-
konca ako ikona na obálke 
publikácie), ktorý sa len 
mediálne predvádza na 
módnych golfových ihris-
kách bez dosiahnutia po-
všimnutiahodných športo-
vých výkonov. 

ŠPort A oSobNoSti - PozoruhodNá PubliKáciA
Pod názvom Šport a osobnosti / Sport and Personalities 
(SZTK – Múzeum telesnej kultúry v SR, Bratislava 2009) 
vytvorila Zdenka Letenayová pozoruhodnú slovensko-
anglickú dvojjazyčnú publikáciu o popredných sloven-
ských osobnostiach, ktoré zanechali stopu aj v športovej 
sfére. Autorom úvodného príhovoru je čestný prezident 
Slovenského olympijského výboru a čestný člen Medziná-
rodného olympijského výboru Vladimír černušák. Zaujíma-
vý pohľad verejnosti umožňuje vnímať známe tváre a mená 
aj v neočakávaných či pozabudnutých súvislostiach. Pozri-
me sa aspoň na prehľad niektorých spomedzi sedemde-
siatich deviatich významných ľudí (zostavený podľa ich ne-
športových povolaní).

Vládať, ovládať a vládnuť
Latinské úslovie nomen omen (meno znamenie) vyjadruje súvis-
losť medzi menom a jeho nositeľom. Vzácnym príkladom, keď 
meno vystihuje podstatnú vlastnosť človeka, je jubilujúci prof. 
PhDr. JOZEF VLADÁR, DrSc., (narodený v roku 1934), archeológ 
a historik medzinárodného významu, autor viacerých rešpektova-
ných vedeckých kníh, z ktorých viaceré vyšli v zahraničí. Nemám 
na mysli len číry fakt, že sa jeho profesionálnym osudom stalo 
skúmanie čias, keď ľudstvu vládli vladári, ale predovšetkým jeho 
neodmysliteľné črty výraznej, nesmierne vitálnej, neobyčajne či-
norodej a nevšedne invenčnej osobnosti, ktorá vládze neúnav-
ne a obetavo pracovať, rozdávať energiu a chuť do života, ktorá 
ovláda pozoruhodne rozsiahlu škálu mimoriadne dôležitých ve-
domostí o minulosti závažných pre plnohodnotné pochopenie 
súčasnosti a zodpovedné modelovanie budúcnosti a ktorá v ne-
poslednom rade brilantne vládne perom pri tvorbe knižných diel 
fundamentálneho charakteru.
Obdivuhodnému registru jeho bádateľskej činnosti, siahajúcej od vý-
skumu pravekých dejín, najstarších výtvarných a urbánnych prejavov 
na území Slovenska so zvláštnym zreteľom na dobu bronzovú v stredo-
európskom kontexte, venujú pozornosť mnohí naslovovzatí odborníci. 
Popri inštitucionálnom uznaní v slovenských a československých relá-
ciách treba pripomenúť členstvo Jozefa Vladára v Nemeckom archeo-
logickom ústave so sídlom v Berlíne, v Medzinárodnej rade indoeuróp-
skych a tráckych štúdií so sídlom v bulharskej Sofii a v Stálej rade Únie 
vied prehistorických a protohistorických pri UNESCO so sídlom v bel-
gickom Gente.
Prezentácia čo len výberovej bibliografie vedeckých prác Jozefa Vla-
dára je naozaj úctyhodná a úžasne bohatá. Jeho odborné publikácie 
zaznamenávajú vyše 4000 citácií, z toho 70 % v zahraničí. Dovolím si 
však osobitne upozorniť na kultúrny čin syntetizujúci vedecké a estetic-
ké prístupy, ktorého výsledkom je skvelý titul Venuše slovenského pra-
veku (Bratislava 1979) vytvorený v produktívnej spolupráci s básnikom 
Viliamom Turčánym. Paleta záujmov relevantného predstaviteľa archeo-
lógie a historiografie presahuje aj do strategických edičných projektov 
v oblasti populárno-náučnej literatúry, akými sú Encyklopédia Sloven-
ska (zväzky III – VI), dvojzväzková Pedagogická encyklopédia Sloven-
ska; Dejiny Slovenského národného povstania: Encyklopédia odboja 
a SNP; dvojzväzková Encyklopédia dramatických umení Slovenska a 
ďalšie. 
Popri bádateľských úsiliach sa Jozef Vladár autorsky a edične podieľa 
na mnohých aktivitách Nitrianskej odbočky Spolku slovenských spiso-
vateľov, ku ktorým patria odborné semináre venované životu a dielu ži-
júcich autorov a autoriek, ako aj príprava a realizácia ďalších knižných 
publikácií, vrátane desiatich ročníkov literárneho Almanachu Nitra. Som 
úprimne rád, že mám možnosť čerpať inšpirujúce podnety z našej úz-
kej spolupráce na pôde Predstavenstva Spolku slovenských spisovate-
ľov, ako aj z nášho blízkeho osobného priateľstva, ktoré si veľmi cením.
Renesančná osobnosť Jozefa Vladára svojím odborným i rýdzo ľud-
ským pôsobením v širšom okruhu kultúrnej verejnosti i vo svojom bez-
prostrednom okolí prirodzene nastoľuje vládu vzájomného porozumenia 
a seriózneho záujmu hlbšie spoznávať kľúčové civilizačné a duchovné 
kontexty, podmieňujúce dávne udalosti, determinujúce aktuálne príbe-
hy spoločnosti v individuálnych i kolektívnych rozmeroch, ako aj gene-
rujúce možné scenáre očakávaných etáp vývoja.

kniha Ivana Gašparoviča
Prezident Európskej akadémie vied a umení Felix Unger slávnost-
ne uviedol knihu Ivana Gašparoviča „O nás - Slovensko, Európa, 
Zem.“ Knihu vydala Európska akadémie vied a umení v anglic-
kom a nemeckom jazyku. Obsahom knihy je priemet názorov Iva-
na Gašparoviča na historickú genézu Slovákov, Slovenska, zápasu 
o slovenskú štátnosť, ale aj na aktuálne otázky európskej i sveto-
vej politiky. Prezident Ivan Gašparovič v knihe ďalej rozvíja názory 
na problémy globalizácie, výzvy Európskej únie, otázky a výzvy po-
litiky otvorených dverí v aktuálnom kontexte krízy nielen ekonomic-
kej, ale aj krízy hodnôt. 
Felix Unger v príhovore vysoko ocenil národný a sociálny rozmer 
Gašparovičovho vnímania a výkonu funkcie. „Prezident Sloven-
skej republiky Ivan Gašparovič dokumentoval svoje sociálne srdce! 
Veď zmysluplné konanie je zmysluplné len vtedy, ak konáme spo-
lu s ľuďmi a pre ľudí,“ uviedol prezident Európskej akadémie vied a 
umení. Vyzdvihol citlivý štátnický prístup Ivana Gašparoviča vo vní-
maní koreňov vlasteneckej identity, „z ktorých vyrástla a vyrastá Slo-
venská republika.“ Podčiarkol uvzatosť I. Gašparoviča pri obrane 
hodnôt, ktorých sa nemožno vzdať. 
Prezident Ivan Gašparovič na margo svojej knihy povedal, že sa 
v nej usiloval prezentovať úvahy predovšetkým o dnešku, „o tom, 
kam môžeme nasmerovať naše budúce dni. Trápia ma otázky, o 
ktorých musíme diskutovať. Musíme hovoriť o kríze, ale aj o solida-
rite a pochopení, čo je úlohou nás všetkých.“
Na slávnostnej prezentácii knihy bola prítomná podpredsedníčka 
NR SR Anna Belousová, minister zahraničných vecí SR Miroslav 
Lajčák, apoštolský nuncius Svätej Stolice na Slovensku Mario Gi-
ordana, predseda SAV Štefan Luby, predseda Spolku slovenských 
spisovateľov Ján Tužinský, veľvyslanci a ďalší hostia. 

Zdroj: www.prezident.sk

Stranu pripravil  PAVOL JANíK
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laurinec v exekutíve
Nie je to maličkosť. Náš popred-
ný funkcionár, prezident SFZ, 
JUDr. František Laurinec sa 
stal členom Výkonného výbo-
ru UEFA. Volili zástupcovia 53 
členských zväzov asociácie a 
on dostal 36 hlasov. Dôkaz, že 
jeho osobu i prácu nášho futba-
lového zväzu poprední európ-
ski funkcionári uznávajú. Exe-
kutíva UEFA, ktorá gigantickú 
masu futbalistov diriguje, má 
15 členov a Slovensko má v nej 
zastúpenie. Netreba ani veľmi 
zdôrazňovať, že to má pre náš 
futbal veľký význam. Futbalovej 
Európe sa takto zviditeľňujeme 
a keďže sme vo Výkonnom vý-
bore zastúpení, všeličo sa dá 
pre Slovensko na najvyššom 
fóre vybaviť. 

Čisté kopačky
Azda to nebude dôsledok fi-
nančnej krízy, keď v popred-
nom nemeckom futbalovom klu-
be Hertha Berlín nariadili, že 
ich dobre zarábajúci milionári si 
budú po tréningoch i zápasoch 
čistiť kopačky sami. A navyše, 
po každom víťaznom zápase 
musia dať hráči na stôl 50 eur, 
ktoré sa rozdelia medzi pomoc-
né sily, starajúce sa o hráčov. 
Vraj to upevňuje kolektívneho 
ducha, tvrdí tréner Lucien Vav-
re. V týchto vysokých sférach 
je to ojedinelý jav, ale možno 
bude pre niektoré iné kluby prí-
kladom, ako často namyslených 
hráčov trochu uzemniť. Čistenie 
kopačiek nie je totiž taká ľahká 
práca, ako by sa mohlo na prvý 
pohľad zdať. Nech sa vám teda 
páči, páni hráči.

Ušli mladí Afganci
Z tréningového tábora dorasten-
cov v nemeckom Stuttgarte sa 
vytratili traja chlapci a niet ich. 
V Afganistane to vyvolalo čudnú 
reakciu. V budúcnosti už nebu-
dú môcť športovci navštevovať 
cudzie štáty a prípadne sa tam 
učiť. Vyhlásil to podpredseda ta-
mojšieho národného olympijské-
ho výboru. V Nemecku bola mla-
dá reprezentácia do 16 rokov v 
športovej škole Ruit na dvojtýž-
dňovom sústredení. Z nej mla-
dí hráči odišli bez oznámenia a 
čo je horšie, zobrali so sebou 
aj trénera! Celkom isto to však 
bolo naopak. Možno si všetci 
polepšia, zmenia svoj súkrom-
ný aj športový život, no nevedno 
či si uvedomili, ako veľmi ublížia 
ostatným športovcom doma. 

Stranu pripravil IGOR MRÁZ

O z V e n Y

Jozef Lohyňa je našou športovou legen-
dou. Olympionik voľnoštýliar s bronzo-
vou medailou, majster sveta, zápasník 
storočia, dobrý človek, kvalifikovaný 
tréner, príklad pre mladých. Mohli a 
mali by sme byť radi, že ho máme, ale 
ako sa ukazuje, nie je to tak. Teraz tré-
noval slovenských zápasníkov - juniorov 
vo voľnom štýle. Dvaja jeho zverenci zís-
kali vlani na juniorských majstrovstvách 
Európy (R. Ollé a J. Jaloviar) strieborné 
medaily. Na Slovenskom zápasníckom 
zväze (SZZ) si šúchali ruky a ponúkli Jo-
zefovi ďalšiu zmluvu na nasledujúce šty-
ri roky. Prijal a tešil sa na robotu, veď je 
to jeho svet. Prekvapením však bolo, že pri 
výberovom konaní na trénera neprešiel so 
všetkými hlasmi, ale iba tesným rozdielom. 
To už bolo dosť podozrivé a mohli sme sa 
len domnievať, čo je za tým. Šidlo sa však 
z vreca vykľulo. Lohyňa v Športe priznal, že 

osobné invektívy začal proti nemu vyťaho-
vať tréner Gerboc z Dunajplavby Bratislava, 
ktorej bol Jozef dlho členom a robil jej ob-
rovskú reklamu mnohými úspechmi. Vraj si 
jeho prácu predstavoval ináč, že robil sú-
stredenia nie v Bratislave, ale v Košiciach a 
najmä, že jeho, Jozefa Gerboca na ne ne-
pozýval, hoci z Dunajplavby sú v reprezen-
tácii mladí borci. A práve aj tí, ktorých sme 
spomenuli ako mladých medailistov. 
Oheň bol teda na streche, lebo Gerboc 
bol v minulosti trénerom juniorov SR. Ako 
sa ukazuje, nevie si s tým rady ani súčas-
ný predseda zväzu Peter Marček. Zazlie-
vajú Lohyňovi, že nie je už členom Dunaj-
plavby, ale Lokomotívy Košice a už je to tu. 
Boj západu proti východu. A aj to, že via-
cerí funkcionári sú, alebo sa robia múdrej-
ší než J. Lohyňa aj so svojím bratom Ľubo-
mírom, ktorý je trénerom už dlhé roky. Nie 
sú to medzi zápasníkmi prvé spory, boli aj 

v minulosti. Len si spomeňme, že po OH 
v Sydney nebohý predseda zväzu J. Svo-
boda takmer zápasníctvo zrušil a zápasní-
kov potrestal, spolu s trénermi, Ľubomírom 
a Jozefom Lohyňovcami. Vraj pre slabé vý-
sledky. 
Takto to v našom, aj vrcholovom športe, 
chodí. Namiesto spolupráce, rozbroje a 
osobné spory, ktoré vedú len k neúspe-
chom. Lohyňa sa teda dostal do nemilosti, 
nechcú ho, vraj si budú borcov v Dunajplav-
be pripravovať sami. Aj predseda zväzu, zdá 
sa, tieto názory už podporuje. Preto sa Jo-
zef Lohyňa vzdal trénerstva, v takom ovzdu-
ší sa nedá predsa dobre pracovať. Uživí sa, 
veď sám podniká, má v Bratislave obchod 
s hokejovým výstrojom. A ako priznal, tré-
nerstvo mu vynášalo plat vo výške 22 000 
korún v hrubom. On zrejme za tohto stavu 
ľutovať nebude, no slovenské zápasenie ur-
čite na takéto pomery doplatí.

Športovú legendu neslobodno stratiť

Z čoho pramenila taká premena 
v porovnaní s výkonom v Londý-
ne?  Ukázalo sa, že naše muž-
stvo skutočne nebolo dobu-
dované a v Anglicku sa šlo na 
náhodu, s komplikovaným systé-
mom, z roztrasenými kolenami. 
Tréner urobil päť zmien v základ-
nej zostave. Vynechal Senecké-
ho, Čecha, Valachoviča, Kozá-
ka, Jakubka, Mintála, dokonca aj 
Vitteka a vytiahol všetko, čo bolo 
rýchle a pre výkon nádejnejšie: 
Muchu, J. Ďuricu, Štrbu, Jen-
driška, Hološku. V závere im ešte 
pomohli aj Stoch a Sapara. Sa-
mozrejme, že to bolo tiež riziko, 

ale tentoraz všetko  vyšlo. Hráči 
dostali posty na ktorých hrávajú 
vo svojich mužstvách, nebolo ni-
jakej tzv. zabezpečenej obrany, 
nehľadelo sa na súpera, ale na 
útok. Čechov tým všetkým naši 
zaskočili a keďže nemajú formu 
spred rokov, úplne spanikárili. 
Po viac než jedenástich rokoch 
utrpeli od Slovákov prehru a to 
na domácej tráve. 
V našom mužstve dobre pracova-
la obrana v ktorej bol Ďurica lepší 
než Škrtel a na okrajoch sa priam 
vyžívali Zabavník s Pekaríkom. 
Česi sa nedostávali do šancí, 
len trikrát trafili do bránky (Jaro-

lín nastrelil žrď) a ostatných šesť 
pokusov bolo veľmi nepresných, 
slabých a chaotických. Skrátka, 
Slovensko nedalo Česku dýchať. 
Zásluhu na tom mala aj záloha a 
výborná práca Karhana so Štr-
bom. Hamšík výdatne pomáhal a 
Šesták s Jendriškom boli skutoč-
nými krídlami, zdržiavajúcimi sa 
pri čiare, striehnuci na gól, kto-
ré aj dali. Po prvý raz dostával vy-
sunutý Hološko dosť lôpt, ale aj 
sám podal v reprezentácii zrej-
me najlepší výkon. Nikto, ani sa-
motní Česi nehovoria o víťazstve 
SR ako o nezaslúženom. Sloven-
sko skrátka vstalo z popola. Že 
by bol konečne našiel tréner We-
iss tú pravú zostavu a systém? 
Pravda, česko nie je Anglic-
ko a preto sa hľadalo ľahšie 
i úspešnejšie. Poučenie: čím 
viac takýchto výkonov a čím 
menej tých „anglických“. Afri-
ka sa Slovensku o kus priblí-
žila, no ešte je stále ďaleko, 
na to neslobodno zabúdať ani 
chvíľu. 

afrika sa nám priblížila
Konečne sa nášmu futbalu niečo vydarilo. čs. reprezentanti vy-
hrali v Prahe nad tzv. silným súperom 2:1 (1:1). Po prvý raz 
v samostatnom Slovensku vonku. Keď ich za zápas v Londý-
ne kritizujeme, teraz môžme chváliť. Potvrdilo sa, že každý zá-
pas je iný. Ten v Prahe sa predchádzajúcemu vôbec nepodo-
bal. Bol to plnokrvnejší výkon ako proti Poľsku v Bratislave. Dali 
sme prvý gól (Šesták) a aj keď Škrtel čudnou hlavičkou pome-
dzi nohy vlastného brankára vyrovnal, Slovensko strhlo víťaz-
stvo na svoju stranu sedem minút pred koncom. Jendrišek vy-
strelil, čech neudržal loptu a iba ju vyrazil, no náš hráč priletel 
ako blesk a pod telom slávneho brankára zabezpečil víťazstvo. 

kosila smrť
Valašskú rely v Štamberku 
(ČR) poznačila tragédia. Slo-
venská posádka Lukáš Lap-
davský (21 r.) s bratom zra-
zili a usmrtili popri trati troch 
divákov: otca (38), syna (13) 
a ďalšieho chlapca (14). Jazd-
ci sa zranili len ľahšie. Lukáš 
už oznámil, ako je im ľúto čo 
sa stalo. Preteky ihneď zasta-
vili a polícia začala vyšetrova-
nie. Diváci totiž stáli na vonkaj-
šej strane zákruty, kde sa stáť 
nesmelo, auto dostalo aj podľa 
svedkov šmyk a neovládateľne 
vyletelo z cesty. Vyšetria aj or-
ganizátorov, či náhodou nepo-
chybili. Isté je však, že pri rely 
diváci často vyhľadávajú také-
to nebezpečné miesta a nepo-
slúchajú nariadenia usporiada-
teľov. Nebola to prvá smrteľná 
nehoda na tejto trati, dve sa 
odohrali už roku 1970. 

Formula sa už rozbehla
Motoristi sa dočkali, pretože Formula 1 sa v Austrálii rozbehla. 
Predchádzali tomu polemiky o znížení nákladov pre finančnú krízu, 
ale aj o viacerých nových pravidlách, tiež súvisiacich s peniazmi a s 
bezpečnosťou. Prvá VC Austrálie sa skončila prekvapením. Na pr-
vých dvoch miestach  neskončili jazdci Ferrari či McLarenu, ale no-
vého tímu Brawn. Ten zveril volanty Angličanovi Buttonovi a Brazíl-
čanovi Barichellovi. Tí doviedli svoje stroje do cieľa na prvých dvoch 
miestach. Až potom bodoval so šťastím vlaňajší víťaz Hamilton na 
McLarene (po dodatočnej diskvalifikácii Trulliho), no ďalší z veľkých 
už veľa nedokázali. Jeho kolega Kovalainen mal kolíziu. Ďalšie mies-
ta totiž obsadili monoposty Toyota (Glock), Renault (Alonso), Wil-
liams (Rosberg) a dvaja z Toro Rosso (Buemi a Bourdais). 
Veľkú blamáž utrpelo Ferrari. Massa ani Räikonen preteky nedo-
končili a vedenie firmy dokonca dáva vinu jazdcom, vraj ich výkon 
nezodpovedal potenciálu. Obaja však mali na strojoch viaceré po-
ruchy, aj keď jazdecké chyby mohli urobiť tiež. Začiatok bol teda 
prekvapujúci i dramatický, uvidíme, čo bude v ďalších veľkých ce-
nách. Jenson Button, prvý víťaz, bol nesmierne šťastný, veď v 29 ro-
koch sa dostal opäť na scénu a to na monoposte úplne novej znač-
ky. To história nepamätá. Vo Williamse, odkiaľ ho prepustili, môžu 
teraz ľutovať. Musel uvoľniť miesto pre P. Montoyu a potom ho prak-
ticky nikto nechcel, vraj pre povahu a luxusný život. Veľká cena v 
Austrálii mnohé zmenila a Malajzia to iba potvrdila... 

ms v motokrose do Šenkvíc
Obec Šenkvice je na úpätí Malých Karpát, len 26 km od Bratisla-
vy a má 4200 obyvateľov. Všetci toho však vedia o motokrose dosť. 
Už dlhé roky sa u nich konajú rôzne preteky, od okresných, až po 
celoštátne. Doteraz naposledy z veľkých sa na tamojšej trati kona-
li preteky motoriek kubatúr 125ccm uprostred mája roku 2000. A 
boli to dokonca Majstrovstvá Európy. Motokros má v obci dlhoroč-
nú tradíciu a čoskoro bude oslavovať (o tri roky) päťdesiatku od zalo-
ženia. Teraz má klub názov M-Cross Šenkvice a hlásil sa Kongresu 
FIS, že by si trúfal roku 2010 usporiadať Majstrovstvá sveta MX-3, 
ktoré by boli zároveň aj Majstrovstvami Európy pre motocykle 125 
ccm. V Ženeve ich prihlášku schválili a tak sa nielen v tejto obci, ale 
na celom Slovensku i neďalekom zahraničí priaznivci tešia. Uvidia 
dvojtaktné motocykle 300 až 500 ccm i štvortaktné od 475 do 650 
ccm. Okrem toho motocyklové dvojtakty 100 - 125 ccm a štvortakty 
125 až 250 ccm. Tak nás informoval tlačový hovorca  budúcich pre-
tekov Kamil Somorovský. Termín MS nie je ešte známy, pretože sa 
musia dohodnúť všetky organizačné zložky pretekov, od klubov cez 
sponzorov a pôdohospodárske družstvo až po funkcionárov obce, 
ktorí podávali motoristickým podujatiam vždy pomocnú ruku. Štart 
bude najpravdepodobnejšie v júli či auguste roku 2010.

Slovensko prehralo v Anglicku na Wembley šta-
dióne 0:4 po bezduchom a odovzdanom výko-
ne. Iba sľubovali a takmer nič nesplnili.  čo všet-
ko sa nasľubovalo, to všetko môže splniť iba ten, 
kto vie hrať na európskej úrovni. Naši ukázali, že 
nevedia. Sľubovali do vetra a z fanúšikov opäť 
urobili hlupákov. Verte, že ľudia majú už dosť 
tých predzápasových sľubovaní. Platí to, čo po-
vedal bývalý reprezentant Milan Luhový, že pred 
zápasom sa vyhráva len v novinách.  
„Dostali sme v Anglicku facku, musíme sa z toho po-
učiť,“ hlásal tréner V. Weiss. Koľký raz sa musíme 
učiť? Nestačili na to lekcie z Cypru proti Ukrajine a 
domácim trpaslíkom? Asi nie. V Anglicku to bol sig-
nál, aký je vlastne náš futbal, teraz už rýdzo legionár-
sky. Kde bol maximálny výkon čistých profesionál-
nych milionárov?  Prečo nepodal nikto nadpriemerný 
výkon, na čele s najlepšími, Škrtelom a Hamšíkom? 
Prečo nie aspoň priemerný? Prečo toľko chýb? „Ve-
rím v dobrý výkon mužstva, v dobrý výsledok,“ nechal 
sa počuť pred zápasom V. Weiss. To tak slabo pozná 
svojich zverencov? Chcel dokonca v zápase striedať 
najlepších hráčov a šetriť ich na Česko. Bol by ich 
však musel vymeniť všetkých. My sme totiž schop-
ní každému urobiť koreňa, aby sa uchytil, nás všade 
bijú. Od Cypru až po Anglicko. Tri zápasy a desať gó-
lov v našej sieti. V tú sobotu hrala celá Európa svo-
je zápasy a štyri góly dostali iba dvaja: Luxembursko 

od Lotyšska a Lichtenštajnsko od Nemecka. Tiež si 
gólovo ani nepípli... Z jedného náhodného výsledku 
proti Poľsku doma sa nedá dlho žiť. Skrátka, nebo-
la to v Anglicku len facka, ale hanba a blamáž, hoci 
to bol silný súper, s ktorým sa dá prehrať. Lenže ako 
sa prehrá, to je najhlavnejšie a naši prehrali ako malí 
chlapci. Nič nebolo na tom zápase pozitívne, to pri-
znal aj tréner. Pokúsme sa zhrnúť hlavné nedo-
statky, ktoré bolo na míle vidieť z našej strany: 
Celkový výkon bol nedostatočný - nemáme v bránke 
ani Čecha, ani Schrojfa. Obrana? Pozrite sa, koľ-
ko a akých gólov dostávame. Nikdy ešte nehra-
la v takom zložení a zrejme ani nebude. Všetky štyri 
góly išli cez stred obrany, čiže cez stopérov, kde 
boli? Naše esá a opory, najlepší hráči SR, Škrtel s 
Hamšíkom, patrili medzi najslabších. Záloha? cha-
os bez dirigenta. Objavili sme, že Kozák je po-
malý a nevie srdnato bojovať. Celá záloha slabo 
podporovala útok. Mladí sa môžu hanbiť, že naj-
starší Karhan bol našim najlepším hráčom i bo-
jovníkom. V útoku Vittek drie, Jakubko drie, Hološko 
drie (hovoria hodnotenia), ale góly nemá kto dávať. 
Ukázalo sa, že Slovensko nemá ani pevnú zostavu, 
ani systém hry. celému mužstvu chýbala rýchlosť, 
presné prihrávky, vážna útočnosť, dobré bráne-
nie, bojovnosť. Akurát dosť na 0:4.
Ale: V česku to vraj bude iný zápas! Predstavte 
si, skutočne bol.

na Wembley to bola hanba


