
Zodpovední ekonomickí experti 
už dlhší čas konštatujú, že očaká-
vania akcionárov a investorov, ich 
predstavy o nekonečnej prosperi-
te, trvalom raste zisku a ustavič-
ne stúpajúcej špirále blahobytu sú 
čoraz absurdnejšie. K súčasným 
analytikom, ktorí rozkrývajú eko-
nomické, sociologické, politické, 
ideologické a psychologické pod-
hubie večnej honby za peniazmi a 
majetkom patrí aj nemecký finanč-
ný žurnalista Harald Willenbrock. 
Jeho závery opierajúce sa o výsku-
my ďalších svetových odborníkov sa 
vzácne zhodujú s poznatkami čes-
koslovenskej vedy z 80. rokov 20. 
storočia, ktoré v tom čase publiko-
val intelektuálne zameraný týždenník 
Nové slovo. Už vtedy bolo na zákla-
de ankety jasné, že ľudia nikdy nebu-
dú spokojní s dosiahnutým stupňom 
materiálneho zabezpečenia. Bádate-

lia vlastníckych inštinktov človeka aj 
v podmienkach spoločnosti, ktorá sa 
nedeklarovala ako konzumná, zistili, 
že každý by si chcel zvýšiť životnú úro-
veň aspoň o tretinu – bez ohľadu na 
to, či zarábal mesačne 2000, 4000 
či 6000 korún, čo v uvedenom obdo-
bí predstavovalo rozhodujúce príjmo-
vé skupiny. 

O mnohom vravia pozabud-
nuté dobové anekdoty. Pod-
ľa jednej sa občania delia 
na budovateľov, propagáto-
rov, užívateľov a majiteľov 
socializmu. 
V prvej kategórii majú plat okolo 
2000, v druhej asi 4000, v tretej pri-
bližne 6000 a vo štvrtej nad 8000 
Kčs. Podľa iného žartu Rádio Jere-
van na otázku, či budú v komunizme 

peniaze, odpovedalo – ako u koho. 
Pravdaže – majetková diferenciácia 
v porovnaní so súčasnosťou bola ko-
mická, a preto dnešný humor už vy-
zerá trocha inak. Duchaplní glosáto-
ri výstižne tvrdia, že ľudia, ktorí sa v 
postsocialistických krajinách po roku 
1989 zo dňa na deň stali miliardármi, 
by mali dostať buď Nobelovu cenu za 
ekonómiu, alebo zaslúžený trest.
Fakt je, že peniaze už dva a pol tisíc-
ročia hýbu svetom. Ich dostatok zna-
mená moc a ich nedostatok bezmoc-
nosť – v individuálnych, skupinových, 
štátnych i kontinentálnych rozme-
roch. Používaniu obeživa predchá-
dzal výmenný obchod, ktorý existuje 
už vyše 100 tisíc rokov. Peniaze sti-
mulovali hospodársky pohyb v antike, 
motivovali nástup osvietenstva a roz-
krútili aj kolesá aktuálnej globalizácie. 
Aká energia sa skrýva v peniazoch,
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Azda nikde sa toľko v poslednom čase ne-
hovorí o médiách ako u nás a to z najrozlič-
nejších možných a ako je zvykom najmä ne-
možných pozícií. Voľakedajšiu komunálnu 
kritiku v osobitostiach národnej normalizá-
cie starého režimu nahradila kritika médií, 
bulváru, politikov a ich vyjadrení. Už mladí 
herci a herečky sa sťažujú na bulvár, lebo 
ničí ich životy a vzťahy práve tak ľahko, ako 
ich predtým vyniesol do výšky. 
Každý, kto pracuje v médiách však vie, že ne-
jde o médiá – ide o to vytvoriť mediálnu spo-
ločnosť, verejnosť, ktorá sa napokon rozhod-
ne prijímať iba vás, hovorí iba vašim jazykom, 
vy určujete jej jazyk. Masy nadávajú na bulvár 
– a kupujú ho. Politici a množstvo ľudí už dlho 
tepe denník SME či zhromaždisko vyše 80 špe-
cialistov všetkých odborov, rôznych profesií, ale 
jedného zamerania, ktorí v Inštitúte pre verejné 
otázky každoročne na stovkách strán hodnotia 
všetko a všetkých na Slovensku. Rozhorčené 
kritiky, dokonca na celých novinových stranách, 
môžete bez problémov nájsť v každom ročnom 
a politickom období. Ústavný činiteľ sa neraz 
vyjadril o užitočnosti provládneho denníka, ve-
rejnosť, ktorá s jeho názorom súhlasí je široká. 
Ich počet nie je zanedbateľný a počet hladných 
po inom narastá. Avšak dnes nejde len o médiá 
– ide o to, že za dve desaťročia od roku 1989 
sa vytvorila nová verejnosť a v rámci nej aj nová 
mediálna verejnosť. Teda verejnosť sa rozdelila. 
Rozdelil sa najmä jazyk, hoci dnes už nevládze 
pomenovať, čo sa deje. 
Ak chcete po páde režimu získať súhlas 
ľudí s novými poriadkami, musíte mať sa-
mozrejme médiá – ale potrebujete naj-
mä stratégiu a peniaze. Bez týchto dvoch 
vecí to nemôžete urobiť. Netreba sa spy-
tovať prečo – iní mali stratégiu a peniaze, 
ale prečo ste ju nemali vy? Ak si takto po-
ložíte otázku tak zistíte, že ju môžete polo-
žiť aj v čase prítomnom nielen minulom. A 
práve tento deformovaný stav médií vypĺňa 
razantná politika. Tá môže byť politicky či 
volebne účinná a dokonca môže aj vytvo-
riť „svoju“ mediálnu verejnosť veľmi účinne. 
Avšak na to, aby ste ju zodpovedne a trva-
lo formovali, formovali jazyk, na to potrebu-
jete zodpovedné médiá. Ale tie nemôžete 
mať bez stratégie. A bez peňazí. Idealisti a 
ideály nestačia.
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Absurdná drámA peňAzí
PAVOL JANÍK

Skúsme si predstaviť, čo by 
sa stalo, keby Iveta Radičo-
vá obsadila post predsedky-
ne SDKÚ. Zmenila by sa po-
litika tejto strany? Odišiel by 
po všetkých škandáloch zo 
štruktúr Ivan Mikloš? Stiahol 
by sa do úzadia ako trebárs 
známy pokladník Gabriel 
Palacka? Asi ťažko.
Predstavme si, že by post pred-
sedu SDKÚ obhájil Mikuláš 
Dzurinda. Odišla by zo štruk-
túr strany Radičová? Odišiel 
by Mikloš? Asi ťažko. Zdá sa, 

že zotrva-
nie Dzurin-
du na poste 
predsedu by bola pre SDKÚ 
rozumnejšia cesta. Upokojili 
by sa v strane vášne.
Radičová by ešte mohla skúsiť 
okopírovať iný scenár a odísť z 
radov SDKÚ, lenže tým by sa 
pravicové sily ešte viac triešti-
li, čo zrejme sponzori tejto stra-
ny nedovolia. Teraz, keď sa im 
podarilo konečne po rokoch 
spojiť sily v prezidentských voľ-
bách?

Preto bude 
z á b a v n é 
s l e d o v a ť , 

ako sa s pribúdajúcim časom 
budú otupovať vystrčené pa-
zúriky Radičovej, brúsiacej si 
zuby na post lídra Dzurindo-
vej strany. Ak by v SDKÚ po-
volili scenár, akým kedysi preš-
lo Slobodné fórum, keď v ňom 
predsednícky post obsadila 
Zuzana Martináková, strana by 
sa rozdelila rovnako, ako keď z 
nej vystúpil Ivan Šimko a zalo-
žil si virtuálnu stranu Misia 21.

Je teda viac menej príznačné, 
že sponzori SDKÚ žiadnu re-
béliu trpieť nebudú. A to ani Ra-
dičovej, u ktorej s jedlom rastie 
chuť. Skončila v prezident-
ských voľbách druhá s rozdie-
lom necelých 250 tisícoch hla-
sov. Cíti sa byť víťazom, keď 
zhromaždila takmer milión 
voličských hlasov. Lenže táto 
štatistika – ako väčšina štatistík 
– je falošná. V druhom kole vo-
lieb vyhráva prvý, druhému zo-
stáva len diera z koláča, a to

Pokračovanie na 2. strane

Za Radičovou trčia Miklošove rožky

Predseda SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda bojuje o moc. Chce byť predsedom strany aj volebným lídrom. O prvé miesto 
na kandidátke vo voľbách 2010 má záujem aj Iveta Radičová, terajšia podpredsedníčka. Kto sa bude smiať nako-
niec? 

STANISLAV HÁBER

Predseda vlády a strany SMER-SD Robert 
Fico 6. apríla 2009 na tlačovej konferencii 
reagoval na postoj médií počas kampane k 
voľbám prezidenta SR. V úvode poďakoval 
všetkým občanom, ktorí sa volieb hlavy štátu 
zúčastnili. Rovnako pripomenul, že priama 
voľba prezidenta má svoj veľký význam, pre-
tože do hry nevstupujú zákulisné dohody po-
litických strán v parlamente. „Chcem ešte 
raz poďakovať ľuďom – my ich nebude-
me deliť ani na slušných, spravodlivých, 
vzdelaných, ako sa to pokúša niekto ro-
biť, a na neslušných, nespravodlivých a 
nevzdelaných - každý jeden občan Slo-

venskej republiky je rovný, má rovnaké 
práva. Preto každému jednému v akom-
koľvek postavení sociálnom, vzdelanost-
nom alebo vekovom chcem za účasť 
na týchto voľbách úprimne poďakovať. 
Rovnaká vďaka určite patrí aj tým, kto-
rí zabezpečovali voľby po organizačnej 
stránke – členom komisií a ďalším, kto-
rí po technickej stránke pripravovali tieto 
prezidentské voľby“, povedal Robert Fico. 
Ako ďalej premiér uviedol, SMER-SD a SNS 
považujú výsledok prezidentských volieb za 
úspešný. 

Pokračovanie na 5. strane

Robert Fico, predseda vlády SR reagoval na postoj médií k voľbám prezidenta

odsúdeniahodný postoj opozície

Osobný, výrazný úspech 
Ivety Radičovej, podpred-
sedníčky SDKÚ-DS v prezi-
dentských voľbách 2009 
veľmi potešil takmer celú 
členskú základňu strany 
ale zároveň spôsobil roz-
ruch v jej vedení. Mikuláš 
Dzurinda si až priveľmi uve-
domil, že mu hrozí nebez-
pečenstvo a ihneď v rámci 
dlhoročných tradícií zaúto-
čil. Jasne povedal, že aj na-
ďalej chce sedieť vo svo-
jom pohodlnom kresle a 
navyše nemieni sa vzdať 
ani pozície volebného lídra.
Ivetu Radičovú tento postoj 
prekvapil. Napriek tomu sa 
chcela o prvé miesto na vo-
lebnej kandidátke v roku 2010 
uchádzať. Stane sa tak iba v 
prípade, že ju navrhne aspoň 
jeden regionálny zväz. Zatiaľ 
sa tak nestalo a ťažko pred-
pokladať, či sa niekto odvá-
ži proti Dzurindovi vystúpiť 
alebo konať. Strach ma veľ-
ké oči ... 
Celkom prirodzene predpo-
kladala, že podpora, ktorú v 
prezidentských voľbách do-
stala, významne zlepšila jej 
postavenie vo vedení strany.
Uvedomovala si, že podľa 
stanov môže z pozície lídra 
mierou vrchovatou ovplyv-
ňovať proces, vývoj a cel-
kovú politiku v strane aj 
po voľbách. Zabudla, že v 
SDKÚ-DS je všetko ináč...
Ohrozený Dzurinda sa len tak 
ľahko nevzdáva. Život bez mo-
cenského postavenia si už ani 
len nevie predstaviť. Veď bez 
politiky by na Slovensku ne-
znamenal vôbec nič. 

Pokračovanie na 2. strane

Boj o moc

Predseda vlády SR Robert Fico 
uviedol 16. apríla 2009 do funk-
cie nového ministra výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR Ing. IGORA 
ŠTEFANOVA. Menovaný sa naro-
dil 20. 5. 1964. Absolvoval Stred-
nú priemyselnú školu strojnícku v 
Kysuckom Novom Meste a Vysokú 
školu dopravy a spojov v Žiline. Do-
teraz pôsobil vo VÚVT Žilina ako kon-
štruktér, v PKO Žilina ako technický 
pracovník. Určité obdobie súkromne 
podnikal. Pracoval aj na Colnej sprá-

ve SR. Do funkcie ministra prišiel z postu generálneho riaditeľa 
Agentúry na podporu regionálneho rozvoja MVRR SR.

nOVÝ mInIsTer



ODPOVEď ROBERTA FICA: „Neviem, 
či ste mali na mysli skutočnú politickú 
opozíciu, ktorú predstavuje, ako sami 
novinári hovoria, protivládna tlač, alebo 
formálnu parlamentnú opozíciu. Jedna 
druhej ako keby z oka vypadla a skôr sa 
podobajú na demolačnú čatu, pretože 
sa dôsledne držia hesla, že čím horšie 
svetová hospodárska kríza poškodí Slo-
vensko a tým aj vládu, tým lepšie. To je 
hanebný a odsúdeniahodný postoj. Dr-
žať sa filozofie, podľa ktorej Slovensko 
a jeho ľudia musia kvôli svetovej kríze tr-
pieť, lebo to je jediná cesta, ako pora-
ziť vládnu koalíciu, je prejav absolútnej 
zbabelosti. 
Svetová kríza je silný protivník. Zráža na 
kolená najsilnejšie svetové ekonomiky 
a finančné inštitúcie. Nie je produktom 
politiky súčasnej slovenskej vlády a ne-
môžu za ňu ani naši ľudia. Môžem vám 
sľúbiť, že v boji proti nej urobíme všet-
ko, aby sme prežili. Ak nás, sediacich 
vo vládnych laviciach, porazí svetová 
kríza, bude to čestný súboj, ale nepo-
razí nás ani protivládna tlač, ani pravi-
cová opozícia. 

TOTO VÁM SľUBUJEM.  
Tvrdenia tlače  a formálnej opozície o 
čerpaní eurofondov majú rovnakú hod-
notu ako iné vyhlásenia.  Včera sme sa 
napríklad dozvedeli – citujem: „... že 
sme najskôr odmietli privatizáciu Car-
ga a potom sme túto spoločnosť tak 
zle riadili, že to viedlo k nutnosti nalie-
vania miliárd korún do tejto firmy.“ Aká 
je pravda?  Nuž pravda je taká, že za 
našej vlády v roku 2008 malo Cargo 
prvýkrát v histórii zisk. A bol to pre-
pad výkonov kvôli svetovej hospodár-
skej kríze o 40 percent, ktorý spôsobil, 
že sme museli Cargu požičať peniaze 
na záchranu. Viem, ako by postupova-
la pravica. Pravica by prepustila tisícky 
ľudí. My toto ale odmietame, toto nie je 
naša cesta. Ľudia za krízu nemôžu a my 
im musíme za každú cenu pomôcť. 
Vraj sme plytvali peniazmi. Opozícia 
vyrátala plytvanie 6,5 miliárd korún pri 
elektronickom mýte, či 3,5 miliardy pri 
výstavbe rýchlostnej komunikácie R1 
medzi Zvolenom a Nitrou. Aká je prav-
da? Ani korunu sme neminuli. Všetko 
sú to cudzie investície, peniaze, ktoré 
prichádzajú zo súkromných fondov ale-

bo z cudzích bánk. Navyše v jednom 
aj v druhom prípade boli rozhodnutia 
odobrené Úradom pre verejné obstará-
vanie, ktoré má plne v rukách SDKÚ a 
SMK, ktorá tam má predsedu a SDKÚ 
podpredsedu. Neviem teda, na čo sa 
sťažujú. Ak nám to odobrili, to zname-
ná, že je to dobré. Ako by postupova-
la pravicová opozícia? Nuž, zastavila by 
výstavbu diaľnic, ako to urobila v roku 
1998. My však považujeme tieto in-
vestície zo súkromných zdrojov na stav-
by 

VEREJNéHO VÝZNAMU 
za jeden z najlepších spôsobov, ako 
bojovať s krízou. V boji proti kríze sme 
zatiaľ použili 10 miliárd korún a tie sme 
získali škrtmi vo vládnej spotrebe. Ne-
došlo k plytvaniu ani jednej koruny zo 
štátneho rozpočtu. 
Toto isté platí aj o eurofondoch. Mô-
žeme s istotou povedať, že prostried-
ky štrukturálnych fondov, pokiaľ ide o 
roky 2004 – 2006, budú vyčerpané na 
99 percent. Niektoré korekcie môžu 
nastať ako dôsledok auditov Európskej 
komisie, ale takýto postup je štandard-
ný a aplikovaný vo všetkých členských 
krajinách. 
A konečné riešenia budú závisieť od 
našej schopnosti vyjednať čo naj-
lepšie podmienky. Mal by som však 
pripomenúť, že ťažisko problémov 
obdobia rokov 2004 – 2006 vzniklo 
práve vďaka zle nastaveným systé-
mom zo strany minulej vlády. Je zrej-
mé, že na obdobie rokov 2007 – 2013 
máme na dosah bezprecedentný balík 
nenávratných prostriedkov v celkovej 
výške 13,4 miliardy eur. Využitie týchto 
prostriedkov patrí k 

PRIORITÁM VLÁDy. 
Nastáva čas ich reálneho čerpania. 
Chcem vás ubezpečiť, pán poslanec, 
že prijímame jedno opatrenie za dru-
hým – zjednodušenie procedúr, pre-
čerpanie fondov vrátane navyšovania 
administratívnych kapacít. My si uve-
domujeme, aký obrovský význam má 
rýchle a efektívne čerpanie fondov pre 
boj s krízou. Dynamiku čerpania akce-
leruje množstvo výziev. Objemy uzatvo-
rených zmlúv o nenávratný finančný prí-
spevok dávajú reálny predpoklad na 
vyčerpanie záväzku, ktorý má byť čer-

paný do roku 2010. Následne to platí 
o čerpaní do konca roku 2013 – s uza-
tvorením zúčtovacieho obdobia do kon-
ca roku 2015. 
Počas návštevy členky Európskej 
komisie pani Hübnerovej minulý 
mesiac sme mohli konštatovať toto 
hodnotenie, pokiaľ ide o stav čer-
pania: Po prvé – bol vyzdvihnutý vy-
soký podiel alokácie a pozornosť, ktorá 
sa v rámci pomoci venuje vedomostnej 
ekonomike ako základu do budúcnosti. 
Po druhé – zdôraznená pripravenosť 
a spolupráca s ministerstvom finan-
cií, ktoré zabezpečuje posudzovanie 
oprávnenosti výdavkov, tzv. certifikáciu 
a kontrolu. A po tretie –  konštatovalo 
sa, že čerpanie fondov Európskej únie 
je štandardné a porovnateľné s prieme-
rom iných členských krajín. Takže tvr-
denie tlače a tvrdenie opozície je oby-
čajnou lžou. 
Väčšina operačných programov Národ-
ného strategického 

REFERENčNéHO RÁMCA 
bola schválená v druhej polovici roka 
2007, resp. ku koncu roka 2007, pri-
čom pre čerpanie štrukturálnych fon-
dov je z dôvodu potreby dôkladnej 
prípravy – či už programových doku-
mentov, resp. projektov – charakteris-
tický pomalší rozbeh v začiatočných fá-
zach. Je úplne normálne, že v prvom 
a v druhom roku nie je možné čerpať 
80 percent všetkých zdrojov. Súčas-
ný stav čerpania prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov a Kohézne-
ho fondu EÚ v rámci programové-
ho obdobia 2007 - 2013 zodpove-
dá faktu, že rok 2008 bol rokom, v 
ktorom boli vyhlásené prvé výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávrat-
ný finančný príspevok, pričom cel-
kovom bolo k 15. aprílu 2009 vy-
hlásených už 100 výziev v celkovom 

objeme 3,4 miliardy eur. Následne 
boli na jednotlivé riadiace orgány do-
ručené prvé žiadosti, ktoré prešli kon-
trolou formálnej správnosti, odborným 
hodnotením a výberom a boli podpísa-
né prvé zmluvy o poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku. 
Vážené dámy a páni, chcem uviesť 
toto: Operačný program Technická 
pomoc – celková suma schválených 
oprávnených výdavkov 51 miliónov 
eur, počet schválených žiadostí 37, 
čerpanie na úrovni 44,6 percenta. 
To je najviac, pretože technická po-
moc je dôležitá pre naštartovanie 
jednotlivých operačných progra-
mov. 

OPERAčNÝ PROGRAM 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia – 
320 miliónov eur, 461 schválených 
žiadostí, čerpanie 25,5 percenta. 
Operačný program – Konkurencie-
schopnosť a hospodársky rast – 
224 miliónov eur, 111 schválených 
žiadostí, čerpanie 24,7 percenta. 
Regionálny operačný program – 
395 miliónov eur, 439 schválených 
žiadostí, čerpanie na úrovni 23,2 
percenta. Myslím si, že akceleruje-
me tak ako sa dá, a budeme určite 
patriť medzi najlepšie krajiny v rám-
ci Európskej únie. 
Len pre zaujímavosť, pri Regionálnom 
operačnom programe sa riadiaci orgán 
zameral v roku 2008 na výzvu na škol-
skú infraštruktúru. V rámci tejto výzvy 
bolo prijatých 1009 žiadostí, čo je 
takmer štvrtina všetkých žiadostí pred-
ložených na Slovensku vo všetkých 11 
operačných programoch. V tejto výzve 
bolo už schválených 453 projektov v 
celkovej hodnote 330 miliónov eur. Ho-
vorím len o školstve. To znamená, o ob-
nove školských budov. 

Pokračovanie na 7. strane
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Výsledky prezidentských 
volieb nemôžme hodnotiť 

ako prekvapenie. To prichá-
dza až po nich. Výrazne sa o 
to pričinila SDKÚ-DS a jej čud-
né politické hry. Až po prehra-
tých prezidentských voľbách 
nám najsilnejšia opozičná 
strana odkrýva karty a to spo-
chybňovaním vlastného vo-
lebného favorita.  

Ivan Gašparovič obhájil svo-
ju doterajšiu pozíciu a to, 

že bol výrazným favoritom v 
prvom aj druhom kole volieb 
je jasným dôkazom súhla-
su väčšiny s jeho spôsobom 
vládnutia a dôstojným repre-
zentovaním našej krajiny. Ive-
ta Radičová, favoritka pravice, 
síce vsadila na dištancova-
nie sa od Mikuláša Dzurindu, 
Eduarda Kukana, Ivana Miklo-
ša, Pála Csákyho či Miklósa 
Duraya, ale veľmi jej to ne-
pomohlo. Práve naopak. Pre 
svoj osobný úspech sa po-
kúšala zaprieť silné straníc-
ke väzby a politické partner-
stvá s dlhodobo najmenej 
dôveryhodnými, konfliktnými 
a škandálmi zmietanými po-
litikmi. Voliči aj napriek tomu 
dokázali čítať medzi riadka-
mi. Radičovú síce posunuli 
do druhého kola, ale do pre-
zidentského paláca nevstúpi-
la. Aj napriek volebnej poráž-
ke sa cítila ako víťaz. Zrejme 
preto svoje očakávania spá-
jala s diskusiami prvého po-
volebného Predsedníctva 
materskej strany. Lenže tam 
došlo k rozhodnutiu, ktoré jej 
nedalo zelenú. Presnejšie po-
vedané, dalo jasnú červenú. 
Hoci v posledných týždňoch 
bola Iveta Radičová predsta-
vovaná ako správna alterna-
tíva pre Slovensko, moderný, 
vzdelaný človek s mimoriad-
nymi schopnosťami úspešne 
viesť krajinu, až realita týchto 
dní ukazuje, že takto ju jej naj-
bližší stranícki spolupracovní-
ci nevnímali. Podľa pravice na 
čele s SDKÚ-DS bola Radičo-
vá dobrá na post najvyššieho 
ústavného činiteľa, no záro-
veň nie je dosť dobrá na lídra 
ich strany. Prečo, keď má vý-
razné nedostatky ju vôbec tla-
čili do prezidentského kresla? 
Podľa tejto rečníckej otázky je 
možné, že Radičová je dob-
rá na funkciu prezidenta, ale 
slabá na nahradenie nedôve-
ryhodného vedenia materskej 
strany. Zdá sa, že ani táto ich 
politická hra nebola úprimná. 
Skôr naopak. Bola falošná. 
Strana Mikuláša Dzurindu sa 
aj rozhodnutím o tom, že ich 
prezidentská kandidátka ne-
bude lídrom kresťanskode-
mokratickej únie dostáva do 
ďalšieho víru svojej nemohúc-
nosti. Hoci sama seba nedo-
káže presvedčiť o správnosti 
svojich rozhodnutí, neustále 
sa o nich snaží presviedčať 
iných. Takto sa stáva nečita-
teľnou pre vlastných členov, 
potenciálnych voličov i per-
spektívnych politických part-
nerov. 

Stanislav KUBÁNEK
poslanec NR SR

Foto: Martin Petrenko

Dokončenie z 1. strany
keby aj prvý vyhral rozdielom 
jedného hlasu. Navyše, takmer 
milión hlasov nezískala Radi-
čová vďaka SDKÚ. Ak si teda 
niekto myslí, že ľudia budú vo-
liť SDKÚ len pre samotnú Radi-
čovú, žije v ťažkom omyle vrá-
tane pani političky.
Radičová získala hlasy ani 
nie tak z chudobného KDH, 
ako najmä zo SMK či pravi-
covo voliacich a nezorien-
tovaných voličov rozdrobe-
ných v rozličných subjektoch 
a v doteraz nevoliacej, viac 
menej naivnej časti náro-
da. Preto sumár z druhého 
kola prezidentských volieb 
sa ťažko zopakuje v parla-

mentných voľbách v budú-
com roku. Navyše, ak by aj 
Radičová vyhrala primárky 
v SDKÚ, fenomén Dzurin-
da neodíde do dôchodku. 
Bude ju teda prenasledovať 
a strašiť. Vznikne viacero 
nevyspytateľných variácií.
Jednoducho môžeme uvažo-
vať, že Radičová má v skutoč-
nosti šancu obsadiť post pred-
sedu SDKÚ len za jediného 
predpokladu, že ju v tejto túžbe 
podporí druhý muž tejto strany 
– Mikloš. Aj keby sa ako tváril 
že je dzurindovec, už samotný 
fakt, že Radičová chce podstú-
piť súboj s Dzurindom napove-
dá, na čej strane zrejme Mikloš 
stojí.

Bez Miklošovej tichej podpo-
ry by sa na to zrejme Radičo-
vá nedala nahovoriť. Mikloš 
vie, že nemôže byť predsedom 
SDKÚ, lebo s jeho menom sa 
príliš spájajú Dzurindove škan-
dály. A nemôže sa elegantnej-
šie očistiť, ako keby podporil 
jeho súperku. Táto takzvaná 
zrada z vlastných radov ne-
musí byť na prvý pohľad vô-
bec viditeľná. Naopak, dá 
sa predpokladať, že Mikloš 
takéto úvahy bude odmie-
tať, aby sa dopredu vyvinil 
pred človekom, s ktorým 
stranu zakladal. To však v 
skutočnosti nemusí nič zna-
menať.

STANISLAV HÁBER

za radičovou trčia ...Dokončenie z 1. strany
Boj o moc v uplynulých rokoch napriek rôznym škandálom a 
kauzám zvládol. Razantne až bezohľadne sa vysporiadal s kaž-
dým, kto mal iný názor ako on. Prekážky, ktoré mu postavi-
li stranícky odporcovia preskočil, ale keď boli príliš vysoké tak 
ich podliezol, alebo jednoducho obišiel. Odstavil Ivana Šimka, 
Zuzanu Martinákovú, Juraja Líšku, Jozefa Macejka aj nespo-
kojencov z Bratislavy na čele s Branislavom Záhradníkom ale 
aj mnohých ďalších. Už neraz počas svojej politickej kariéry 
ľudí rozdelil na mocných a slabých i na poslušných a rebelov. 
Pritom vždy volal a aj dnes volá po zjednocovaní straníckych 
radov. Trestuhodne zabúda, že strana pod jeho vedením 
ani raz nevyhrala parlamentné voľby aj preto, že nezvládol 
mnohé úlohy, ktoré prijal. Politik Dzurinda sa zahľadel do 
seba, na stranícke a opozičné boje a celkom mu uniklo to, 
čo potrebuje Slovensko a väčšina občanov. Na všetkých 
doterajších postoch sa naučil nie vládnuť, ale panovať. V 
tom mu obetavo pomáhajú Ivan Mikloš, Eduard Kukan, 
Stanislav Janiš a Milan Hort. Práve v tom je bieda dnešnej 
politiky SDKÚ-DS. Pridá sa k nej aj Radičová?

bOj O mOc

Páni z bulváru Prestaňte Pomáhať zločincom!
Predseda vlády SR Robert Fico odpovedal vo štvrtok 16. aprí-
la 2009 na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky na 
otázku poslanca NR SR za stranu SMER-SD Branislava Bačí-
ka: „Vážený pán premiér, čo si myslíte o tvrdeniach opozí-
cie a jej hodnotení čerpania eurofondov Slovenskou repub-
likou?“ 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sledovali vystúpenie Roberta Fica 
počas Hodiny otázok.  Foto: Martin PETRENKO
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Dokončenie z 1. strany 
ktoré sa stali legálnou drogou, spôsobujú-
cou totálnu závislosť celej ľudskej civilizá-
cie? 
Financie sa dokonca stali novodobým ná-
boženstvom, keďže veľká časť ľudstva 
stratila vieru v Boha, ale si zachováva vie-
ru v zázračnú silu a všemohúcnosť peňazí. 
Podľa nemeckého filozofa a sociológa Nik-
lasa Luhmanna sú peniaze popri Bohu je-
diným nástrojom  absolútnej moci, pretože 
ich prostredníctvom sa dá teoreticky získať 
všetko. 
Protestantská náuka kalvinizmu pokladá 
zveľaďovanie majetku sa účel života – a bo-
hatstvo za prejav Božej lásky. Pojem kredit 
pochádza z náboženského termínu credo, 
čo po latinsky znamená verím. V slovenči-
ne je významový vzťah Boha a bohatstva 
neprehliadnuteľný. Kým pôvodne boli pe-
niaze prostriedkom nadobúdania hodnôt, 
medzičasom sa samy stali hodnotnou, zo 
spôsobu platenia sa samy stali predmetom 
obchodovania, z cesty k vytúženým métam 
sa samy stali cieľom ľudského úsilia a ko-
nania. 

Prehnaná finančná nenásyt-
nosť, vynachádzavosť či spori-
vosť sa neraz stali námetom dô-
vtipných poznámok. Napríklad 
Jean Paul Getty (1892 – 1976) 
bol americký priemyselník, kto-
rý sa na posledných 24 rokov 
svojho života  presídlil do Veľkej 
Británie.
 
Renomovaný časopis Fortune ho v roku 
1957 označil za najbohatšieho žijúceho 
Američana. Napriek tomu mal v luxusnej 
londýnskej rezidencii telefónny automat 
pre služobníctvo, aby si zamestnanci sami 
platili súkromné hovory.
Peniaze pochádzajú zo štátu Lýdia v Ma-
lej Ázii, kde pravosť rovnako veľkých odliat-
kov zo zmesi zlata a striebra garantoval kráľ 
vyrazením vladárskeho emblému – hlavy 
leva. Práve razením sa kúsky kovu sploštili, 
čím vznikli prvé mince. Vynález peňazí zna-
menal revolučný kvalitatívny skok v dovte-
dy výmennom obchode – už nebolo treba 
hnať stáda kráv na veľké vzdialenosti a sta-
rať sa o ne, aby za ne bolo možné získať iný 
tovar, ktorým v tom čase boli aj bezprávne 
ľudské bytosti – otroci. 
Peniaze v gréckej antike umožnili vznik 
zdanlivo neproduktívnych povolaní, aký-
mi sú učitelia, spisovatelia, umelci, filozo-
fi, či štátni úradníci. Po Grékoch si osvojili 
nový ekonomický nástroj Peržania, Feniča-
nia, Kartáginci a v 3. storočí pred Kristom 
aj Rimania. Cisár Augustus na rozhraní le-
topočtov zaviedol univerzálne platidlo pre 
celú Rímsku ríšu, čiže predobraz moder-
ného eura.
 

Na mieste dnešného kostola 
v Ríme Santa Maria in Aracoe-
li (známeho aj ako Santa Maria 
d‘Aracoeli) stál chrám zasväte-
ný bohyni Juno Moneta, v kto-
rom sa pod dohľadom kňazov 
razila jednotná mena Rímskej 
ríše.  

Z mena bohyne pochádza latinský výraz 
označujúci peniaze – moneta, ktorý v pô-
vodnej alebo viac či menej pozmenenej 
podobe prešiel do mnohých jazykov, vrá-
tane ruštiny (moneta), angličtiny (money), 
francúzštiny (monnaie) a nemčiny (mone-
ten).

Rozpad Rímskej ríše rozvrátil etablované 
monetárne vzťahy, ktoré v stredoveku opäť 
nahrádzal revitalizovaný výmenný obchod 
– aj dane sa opäť platili vo forme naturálií 
– v podobe pracovnej sily, úrody (napríklad 
obilia), rozličných výrobkov a podobne. Po 
prvom tisícročí sa v talianskej Lombardii zo 
zámožných obchodníkov a bankárov vyvi-
nula mimoriadne vplyvná ekonomická sku-
pina, ktorá spôsobila zvrat v hospodárení a 
znova rozprúdila obchod v celoeurópskom 
meradle, čím sa na scénu spoločenského 
života v plnom lesku vrátili peniaze. 

Prenos mincí na veľké vzdia-
lenosti bol riskantný, a tak ich 
bankári brali do úschovy a ma-
jiteľom vystavovali potvrdenky, 
z ktorých sa neskôr vyvinuli pa-
pierové peniaze – bankovky (tie 
sa v širšom meradle uplatnili 
najmä koncom 18. storočia). 

Ďalšiu revolúciu predstavuje úver, pretože 
bankári z vkladov svojich klientov posky-
tovali pôžičky, čo prinieslo nové možnosti 
sociálneho vzostupu ľudí využívajúcich po-
žičaný kapitál a posilnilo postavenie banká-
rov, ktorí nadobudli neobyčajný význam a 
dosah na najrozmanitejšie stránky verejné-
ho diania. Vrstvy, v ktorých rukách sa sú-
stredila finančná moc, sa stali vážnou kon-
kurenciou šľachty a cirkvi, čo postupne 
neodvratne viedlo k zmene usporiadania 
spoločenských vzťahov a k zániku feuda-
lizmu.
Vedci dnes venujú zvýšenú pozornosť ko-
relácii objektívneho blahobytu a subjektív-
neho pocitu šťastia či aspoň spokojnosti. 
Od Druhej svetovej vojny sa vo Francúz-
sku, Japonsku, Nemecku a Veľkej Británii 
výrazne zvýšili reálne príjmy obyvateľov, ale 
miera ich spokojnosti je konštantná. Ame-
rický sociálny psychológ a popularizátor vý-
sledkov výskumnej činnosti David G. Myers 
zaznamenal, že v USA sa od 60. rokov 20. 
storočia zväčšil objem materiálneho bohat-
stva, ale index ľudí, ktorí sami seba pokla-
dajú za veľmi šťastných klesol z 35 na 33%. 

Pravdaže, podiel spokojnosti je 
vo všeobecnosti vyšší vo vyspe-
lých krajinách ako v chudob-
ných štátoch, lebo nik nemôže 
byť šťastný bez zabezpečenia 
elementárnych existenčných 
potrieb.  

Ak odhliadneme od saturácie základných 
podmienok pre dôstojný ľudský život, pe-
niaze prestávajú plniť funkciu rozhodujúce-
ho faktora spokojnosti človeka. Pri ročnom 
príjme 10 000 eur, ktorý je v rozvinutých 
štátoch nízky, je účinok peňazí na pocit 
uspokojenia krátkodobý. Tento poznatok 
už od dávnych čias vyjadruje stará židov-
ská múdrosť, podľa ktorej s peniazmi nie 
je tak dobre, ako je bez nich zle. Škót-
sky žurnalista Bertie Charles Forbes (1880 
– 1954) založil v roku 1917 prestížny ame-
rický časopis, ktorý nesie jeho meno po-
dobne ako dnes už celá vydavateľská a 
mediálna spoločnosť. Podľa neho je pome-
novaný aj rebríček najbohatších ľudí sve-
ta. Prieskumy však potvrdzujú, že aj dolá-
roví multmiliardári majú iba sotva badateľne 
vyšší stupeň spokojnosti ako priemerne za-
rábajúci občania vyspelých štátov.
Uvedené poznatky a zistenia vyplývajú z bi-
ologickej podstaty človeka, ktorý je schop-
ný sa prispôsobovať rozličným podmien-
kam – tepelným výkyvom, zmene bydliska 
či pracoviska, sympatickým i nesympatic-

kým ľuďom vo svojom okolí atď. Rovnako 
si človek zvykne aj na väčšie množstvo pe-
ňazí a majetku. V rámci britského výskumu 
testovali takmer 8000 ľudí, ktorým zvýši-
li plat. Na základe lepšej mzdy boli v pr-
vom polroku spokojní, v ďalších dvoch pol-
rokoch ich spokojnosť zreteľne klesala a 
vo štvrtom polroku sa anulovala. Vedecky 
podložený záver konštatuje, že s rastúcim 
majetkom rastú aj materiálne nároky.
Uvedená skutočnosť znamená, že špirála 
ustavične stúpajúcich ľudských očakávaní 
a ambícií je objektívne neohraničená a sub-
jektívne nenaplniteľná, pričom nekonečné 
pribúdanie peňazí a majetku je – pravdaže 
– nerealizovateľné. 
Ďalším overeným aspektom je relatívnosť 
životného štandardu vo vzťahu k okoliu. 
Americký ekonóm Erzo Luttner skúmal 
pomer príjmov a spokojnosti vo vybranej 
skupine 9000 osôb. Zistil, že pocit ne-
spokojnosti nie je iba dôsledkom vlastnej 
finančnej ujmy či stagnácie, ale že ho rov-
nako generuje aj cudzí ekonomický pro-
spech – ak napríklad zvýšia plat kolegovi 
či susedovi. 

Zaujímavý experiment uskutoč-
nili Sara Solnicková a David He-
menway v prostredí akademic-
kej komunity Harvard School 
of Public Health, kde testovali 
študentov i pedagógov, ktorí si 
mohli vybrať z dvoch možností 
– mať ročný plat 50 000 USD za 
predpokladu, že ich kolegovia 
budú zarábať iba polovicu tejto 
sumy.

Alebo mať ročný plat 100 000 USD za 
predpokladu, že ich kolegovia budú za-
rábať dvojnásobok tejto sumy. Pravdaže, 
kúpna sila dolára bola v oboch prípadoch 
rovnaká, takže pokusné osoby dosta-
li v druhom prípade šancu reálne dosiah-
nuť finančný potenciál dvojnásobnej spot-
reby. Napriek tomu polovica respondentov 
uprednostnila prvú možnosť – nižší príjem, 
ale prestížnejšiu príjmovú pozíciu vo vzťahu 
k svojim kolegom. 
Relatívnosť finančnej nespokojnosti siaha 
až po spodnú hranicu spoločnosti – bez-
domovci v bohatých krajinách sú nespo-
kojnejší ako bezdomovci v chudobných 
štátoch, pretože svoj status porovnávajú s 
priemernou životnou úrovňou, ktorá sa na-
príklad v USA a v Indii výrazne odlišuje. Po-
mer medzi blahobytom a prestížnym posta-
vením zreteľne ovplyvňuje správanie ľudí, 
ktorí sa sústreďujú najmä na vzdialené až 
prakticky nedosiahnuteľné majetkové cie-
le, kým nevenujú dostatok pozornosti ne-
materiálnym hodnotám – medziľudským 
vzťahom v rodinnom prostredí a v okruhu 
priateľov, ako aj kultúrnym a športovým ak-
tivitám podporujúcim ich vlastný duchovný 
rast a fyzické zdravie.
Niet pochýb – a začína si to uvedomo-
vať aj americká intelektuálna elita –, že 
v živote človeka a spoločnosti sú aj iné 
a dôležitejšie veličiny ako finančné a 
majetkové ukazovatele. Absurdná drá-
ma peňazí pokračuje, ale z jej bludných 
kruhov a slepých uličiek možno pred-
sa len existujú východiská, ak si uvedo-
míme, že človek nie je iba biologicky 
determinovaný živočích a ekonomicky 
motivovaný subjekt. 
ľudská bytosť je výnimočná širokou 
škálou emocionálnych atribútov a du-
chovno-kultúrnych charakteristík sia-
hajúcich až za horizont transcendentál-
nosti a metafyziky.

PAVOL JANÍK

Absurdná drámA peňAzí

Vševedko Ivan Mikloš je pravdepodobne jediný na svete, kto-
rý vie úspešne riešiť problémy svetovej finančnej a ekono-
mickej krízy... Foto: MILAN PIOVARČI

Európska komisia zverejnila výzvy na predkladanie návr-
hov v rámci TEN-T 2009 a uvoľnila takmer 1 miliardu EUR 
na financovanie projektov v oblasti európskej dopravnej 
infraštruktúry. Tohtoročné výzvy na predkladanie návr-
hov obsahujú výzvu v hodnote 500 miliónov EUR v rám-
ci plánu Komisie na hospodársku obnovu Európy určenú 
na okamžitú podporu európskeho hospodárstva zrýchle-
ním investícií do infraštruktúry. Okrem toho budú poskyt-
nuté ďalšie možnosti financovania na základe ročného a 
viacročného programu TEN-T, ktorých priority v rámci tej-
to výzvy zahŕňajú okrem iného 

INTELIGENTNé DOPRAVNé SySTéMy 
v cestnej doprave a európsky systém riadenia železnič-
nej dopravy (ERTMS). Podpredseda Komisie Antonio Taja-
ni, ktorý zodpovedá za dopravu, uviedol: „Som presvedčený, 
že stimulácia hospodárskeho dopytu prostredníctvom ambi-
ciózneho programu v oblasti európskej infraštruktúry je jed-
nou z najkonkrétnejších a najefektívnejších reakcií na hos-
podársku krízu v súčasnosti. Týmto programom je TEN-T a 
jeho realizácia zabezpečí pracovné miesta pre mnohých Eu-
rópanov pracujúcich v dôležitých odvetviach, akým je napr. 
stavebníctvo, ktoré je a bolo významným zamestnávateľom 
a prispievateľom k HDP. Z tohto dôvodu rozhodla Komisia 
v rámci plánu európskej hospodárskej obnovy, že poskyt-
ne 500 miliónov EUR ako súčasť tohtoročného financova-
nia programu TEN-T.“ 
Tohtoročné výzvy na predkladanie návrhov, ktoré boli zverejne-
né, sa týkajú troch samostatných programov: 
1.500 miliónov EUR finančných prostriedkov na TEN-T bolo 
poskytnutých v rámci plánu európskej hospodárskej obnovy 
ako reakcia na hospodársku a finančnú krízu v Európe. Tento 
program ad hoc, ktorý bol prijatý v tomto roku, 

PODPORUJE čINNOSTI, 
ktoré sa môžu začať v roku 2009 alebo 2010 a byť vo veľkej 
miere zrealizované v priebehu tohto dvojročného obdobia. 
Cieľom viacročného pracovného programu je financovať 
najdôležitejšie priority siete TEN-T. Tohtoročná výzva sa za-
meriava okrem iného na tieto oblasti: európsky systém ria-
denia železničnej dopravy (ERTMS), ktorým sa harmonizujú 
európske systémy signalizácie v železničnej doprave: maxi-
málne 240 miliónov EUR, inteligentné dopravné systémy v 
cestnej doprave využívajúce integráciu informácií a komuni-
kačných technológií na zvýšenie efektívnosti a bezpečnosti 
cestnej dopravy: maximálne 100 miliónov EUR. 
Potenciálni žiadatelia sú vyzývaní, aby predkladali návrhy do 
15. mája 2009, ktoré sa budú hodnotiť z hľadiska ich oprávne-
nosti týkajúcej sa priorít a politických cieľov TENT-T, vyspelosti, 
vplyvu, najmä na životné prostredie, a kvality z pohľadu úplnos-
ti, jasnosti, primeranosti a súdržnosti. TEN-T EA plánuje uspo-
riadať 22. apríla 2009 v Bruseli „informačný deň“, v rámci kto-
rého bude poskytnutých viac informácií o uvedených výzvach 
na predkladanie ponúk a procese ich hodnotenia. Ďalšie infor-
mácie nájdete na http://ec.europa.eu/tentea alebo kontak-
tujte TENT-AGENCy@ec.europa.eu

Stimulácia dopytu
DUŠAN D. KERNÝ
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RATUJÚ čO ZAVINILI
Na Bratislavskej radnici bol po-
plach. Primátor osobne prišiel 
riešiť problém. Hrdo pred novi-
nármi vyhlásil, že zachránil PKO 
pred zbúraním.
Radnica spolu s primátorom za-
chraňovali to, čo sami spôso-
bili. Pozemky pod PKO predali 
a kupcom požehnali aj búracie 
povolenie. Prvých desať rokov 
po revolúcii sa radní páni (a nie 
len v Bratislave) nesústredili na  
vypracovanie územného plánu 
mesta, ale bez koncepcie (bez 
hlavného architekta, ktorého sa 
neponáhľali ustanoviť) šafárili s 
mestským majetkom. Situácia 
okolo PKO je len jedným z dô-
sledkov ich „zveľaďovania“ hlav-
ného mesta Slovenska.
Teraz sa chvália, že zachráni-
li PKO. Nezachránili – predĺ-

žili termín búracieho povole-
nia do roku 2011. A čo potom? 
Odkúpia pozemky späť, keď je 
ich cena už trojnásobne vyš-
šia, ako keď ich predávali? Ale-
bo len dúfajú, že to bude už po 
ďalších komunálnych voľbách, 
v ktorých ich Bratislavčania, 
ako „záchrancov“ opäť zvolia?

OBčIANSKy, čI STRANÍCKy?
Keď sa občania rozhodnú na-
vrhnúť svojho kandidáta, je to 
občiansky kandidát. Občania, 
ktorí sa združia do politickej 
strany už navrhujú stranícke-
ho kandidáta. Ak je navrhnutý 
kandidát podpredsedom strany 
môže byť občiansky kandidát?
Je to guláš pojmov, ktoré politi-
ci používajú podľa toho, ako sa 
im to hodí. Jednoducho, oprá-
šili jezuitské heslo: Účel svä-

tí prostriedky. Iveta Radičová 
bola až do dňa volieb prezen-
tovaná ako občianska kandi-
dátka. Hneď po voľbách, tí istí, 
ktorí ju takto prezentovali, za-
čali uvažovať ako využiť jej voli-
čov v straníckej kariére. Politic-
ký kotrmelec, za ktorý by každý 
telocvikár napísal výbornú. Roz-
mýšľajúci občan – volič asi na-
píše v najlepšom prípade veľký 
otáznik?

ŠROTOVNé POUčILO 
OBCHODNÍKOV
Šrotovné vyvolalo celospolo-
čenskú polemiku, spôsobilo 
opozičnú búrku v pohári vody, 
šrotoviská praskali vo švíkoch a 
občania, ktorí to nestihli, nadá-
vali... Aký bol vlastne efekt z tej-
to akcie? Ekonomický prepočet 
som nerobil, očakávam, že ho 

pripraví vláda, alebo ekonomic-
kí analytici. Pozrime sa však na 
spoločenský prospech, je vidi-
teľný pre každého, kto ho chce 
vidieť. Z ciest i z parkovísk zmiz-
li  tisícky starých automobilov, 
ktoré veru nezvyšovali bezpeč-
nosť na cestách. Pomohlo sa ti-
sícom občanov, tí nevedeli čo 
s vrakmi, ktoré vlastnia. A čo je 
podľa mňa najdôležitejšie, otvo-
rili sa oči obchodníkom. Ko-
nečne sa presvedčili, že v čase 
znižovania príjmov občanov sa 
aj oni musia uspokojiť s men-
ším ziskom. Zastavil sa aj ná-
rast cien, dokonca ostatné dva 
mesiace výrazne poklesla inflá-
cia. To všetko pomáha občano-
vi udržať si životný štandard na 
prijateľnej úrovni aj pri krízovom 
vývoji ekonomiky.
 JOZEF ŠUCHA

GLOsár Slovenského rozhľadu

MILAN PIOVARčI

ČAS CHULIgáNOV
Starogrécky boh Hermes si 
vyslúžil náležité miesto me-
dzi plejádou bohov na Olym-
pe vďaka príbuzenským zväz-
kom a lotrovstvu. Hneď na 
druhý deň po narodení pre-
kabátil boha Apolóna a okra-
dol ho o stádo kráv. Pohnútky 
jeho činu boli celkom ľudské 
a pochopiteľné – nechcel 
ostať najchudobnejší medzi 
bohmi. Potom bez hanby a za-
červenania vodil za nos Apo-
lóna i tajuplný Olymp. Vše-
mocný otec Zeus sa ohromne 
bavil na šikovnosti svojho ne-
manželského syna sotva deň 
starého. Keď sa schuti poba-
vil, zamrkal okom, Olymp sa 
zatriasol a Hermes vedel koľ-
ko udrelo. Lup vrátil jeho ma-
jiteľovi.
Chuligánstvo sa však Herme-
sovi vyplatilo. Vynieslo mu 
okrídlené črievice otca Dia a 
pevné miesto na Olympe. Na-
vyše aj závideniahodnú karié-
ru, spojenú s nesmrteľnosťou 
a ďalšími materiálnymi i du-
chovnými výhodami. Tak sa 
stal Hermes obľúbeným spra-
vodajcom bohov – vari akým-
si „SISkárom?“ – ochrancom 

obchodníkov a zlodejov. Ďal-
šie prebendy a funkcie uvá-
dzajú jeho už tisícročia pub-
likované životopisy, ktoré ani 
tok času, ani meniace sa filo-
zofie nijako nezmenili.
Keď sa však akési zvedavé 
človieča vyškriabalo na kopec 
zvaný Olymp, bohovia sa ura-
zili a odišli nevedno kam. Asi 
medzi nás. Prečo tak usudzu-
jem? Lebo dnes veľmi čas-
to stretávame medzi sebou 
malých i veľkých Hermesov. 
Nájdu sa v každej profesii, na 
každom poste a mnohých po-
známe. Sú medzi nimi nepoc-
tiví obchodníci, špekulantskí 
podnikatelia, úplatní manažé-
ri, prospechárski politici. Jed-
ni tučnejú z halierov, druhí 
z miliónov, ďalší zo svojich 
postov.
Čo-to nájdeme v správach 
všakovakých kontrolných ko-
misií, v čiernych kronikách, 
v privatizačných škandáloch, 
ale celú skutočnosť poznajú 
iba Hermesovia sami.
No aj to málo, čo niekedy 
nechtiac vyjde na povrch, vy-
voláva najskôr rozhorčenie, 
potom otázky. Na tie sú však 
uši hluché a ústa nemé, ale-
bo sa „čisté ruky“ natiahnu 
ako rukavičky na už ušmud-
lané dlane. Stáva sa tak len 
preto, že – tak ako Hermes – 
nikto nechce byť najchudob-
nejší medzi svojimi.

OMRAčUJÚCI VÝSTREL
Výstrel, ktorý nadlho omráčil 
svet, pochádzal z Auróry.
SMIEŠNE, NO PRAVDIVé
Každá epocha neúprosne kri-
tizuje monumenty predchá-
dzajúcej epochy stavaním ešte 
väčších vlastných monumen-
tov.
DEJINy NAŠINCOV
Dejiny zrejme postupujú po 
špirále, ale dejiny našincov 
skôr po špirále vývrtky.
RECEPT
Ak chceme písať dejiny, neod-
pisujme od cudzincov.
DOKOLEčKA DOKOLA
Keď našinca konečne presta-
li odvšadiaľ vytláčať starí straní-
ci, začali ho odvšadiaľ vytláčať 
noví straníci.
HLÚPOSť JE NÁKAZLIVÁ
Z odkazu našich predkov si 
najradšej vyberáme to, čo je 
hlúpe. Napríklad vypaľovanie 
trávy.
PROFESIONÁL
Je to poslanecký profesionál! 
Prebudí sa vždy včas – pred 
hlasovaním.
čO NIčÍ LESy?
Lesy ničí opatrnosť: všetci 
chceme všetko na papieri.

pOLITIcKÉ 
senTencIe

MILAN KENDA

K historickým stavbám na rozhraní Karpatskej a Šancovej ulice v Bratislave je aj budova bývalej 
„ymky“ z roku 1920. YMCA = Kresťanské združenie mladých mužov, liberálna organizácia muž-
skej mládeže založená v roku 1844 v Londýne, sa postupne rozšírila do sveta a v roku 1855 sa 
jednotlivé organizácie v Paríži zjednotili na základných princípoch. Hlavným cieľom je výchova 
mladých mužov v duchu kresťanskej ideológie, kozmopolitizmu a triedneho zmieru. „Ymka“ sa 
neskôr stala aj ubytovňou pre mládež Socialistického zväzu mládeže (SZM). V čase oslobode-
nia Bratislavy Červenou armádou bola krátky čas aj lazaretom ranených vojakov, o čom svedčí 
aj tabuľa na budove. Text a foto: MILAN PIOVARČI

Aktuálne výsledky oboch 
kôl prezidentských volieb 
majú mimoriadne veľkú vý-
povednú hodnotu o mno-
hých strategických as-
pektoch vnútropolitickej 
situácie na Slovensku a jej 
životne dôležitých vzťahoch 
k bližšiemu i vzdialenejšie-
mu zahraničiu. 
Zásadne nestotožňujem Ma-
ďarov na Slovensku so Stra-
nou maďarskej koalície (SMK), 
ale hlasovanie v južných ob-
lastiach hovorí jasnou rečou 
– kandidátka, ktorú podporo-
vala SMK, získala v kľúčových 
lokalitách percentuálny podiel 
voličov prakticky zodpoveda-
júci proporcionálnemu zastú-
peniu občanov maďarskej ná-
rodnosti. Uvedený fakt svedčí 
o závažnom sociologickom a 
politickom probléme, pretože 
signalizuje pretrvávajúce emo-
cionálne hlasovanie na etnic-
kom základe, hoci objektív-
ne potreby, starosti a ťažkosti 

všetkých občanov Sloven-
ska sú identické – bez ohľa-
du na ich nacionálnu prísluš-
nosť. Jednoducho – politická 
kultúra najpočetnejšej menši-
ny na Slovensku ešte stále ne-
dosiahla štandardný stupeň 
demokratickej a pluralitnej di-
ferenciácie sociálnych záuj-
mov, ktorý je charakteristický 
pre vyspelé krajiny európskej 
či transatlantickej civilizácie.
To je výzva tak pre SMK, 
ktorá tvorí jednotný naci-
onálny blok bez stratifiká-
cie reálnych životných zá-
ujmov maďarskej komunity 
na Slovensku, ako aj pre 
ostatné politické strany, 
najmä pre kľúčový subjekt 
súčasnej vládnej koalície. 
Skrátka – z hľadiska dlho-
dobo udržateľnej územnej 
celistvosti Slovenskej re-
publiky predstavuje exis-
tencia a pôsobenie poli-
tických strán na etnickom 
princípe trvalé riziko a ne-

prekonateľnú prekážku.
V tomto zmysle a kontexte tre-
ba vnímať aj nešťastné vyjad-
renie ministra zahraničných 
vecí SR medzi dvoma kola-
mi prezidentských volieb, kto-
ré otvorene favorizovalo kan-
didátku, podporovanú SMK, 
a jednosmerne mobilizova-
lo voličský potenciál maďar-
skej národnosti. Uvážlivý štát-
nik, akým by mal byť minister 
zahraničných vecí ktorejkoľ-
vek demokratickej krajiny, mal 
naopak autoritatívne upozor-
niť na nebezpečenstvo poli-
tického zoskupovania a vyhra-
ňovania sa na zásade etnicity 
– osobitne vzhľadom na evi-
dentné mocenské ašpirácie 
a presahy spoza južných hra-
níc nášho štátu. Je personál-
na politika predsedu strany 
Smer-SD Roberta Fica naozaj 
nepoučiteľná – najmä vo vzťa-
hu k pozícii šéfa slovenskej 
diplomacie? 

PAVOL JANÍK

Pred rozdelením Česko – Slovenska mnohí z nás 
živili obavy, ako to pôjde u nás ďalej. Veď vraj Slo-
váci sa ešte stále nenaučili vládnuť, bude tu nesta-
bilita a naopak, za riekou Morava zavládne idyla. 
Ako len budeme závidieť bratom Čechom! Roky 
samostatného vývoja oboch republík však svedčia 
o niečom inom. V česku to vôbec nie je lepšie 
než u nás. Aj dokonca z pohľadu politickej kul-
túry, čo už málokto predpokladal. U susedov 
nie je ani nižšia kriminalita, ani vyššie dôchod-
ky a čo sa týka napríklad bánk, v česku ich 
zbankrotovalo oveľa viac, než na Slovensku. A 
tých všelijakých káuz, koľko ich len tam bolo!
Na rozdiel od Slovenska, v Českej republike už po 
druhýkrát majú úradnícku vládu. Nepáči sa to pre-
dovšetkým ostatným členským krajinám EÚ, pre-
tože sa to stalo počas českého predsedníctva EÚ. 
Ako teraz budú šéfovia vlád Veľkej Británie, Fran-
cúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, atď. 
rokovať s nejakými – ako hovoria – byrokratmi a 
úradníkmi? To predsa nie sú pre nich rovnocen-

ní partneri. Čo je však zaujímavé, česká vláda pa-
dla až na piaty pokus! Od vzniku tohto kabinetu v 
januári 2007 sa ľavica snažila mu vysloviť nedôve-
ru až päťkrát, pričom, až ten posledný, piaty pokus 
bol úspešný. Len pre zaujímavosť – pri štvrtom od-
volávaní v októbri 2008 vyslovilo nedôveru vláde 
až 96 poslancov, na jej strane však bolo o jedného 
viac, teda 97. Teraz si už opozícia s vládnou koalí-
ciou poradila, Nuž, nič netrvá večne a žiadna čes-
ká vláda nemôže tvrdiť, že vydrží až do najbližších 
volieb. Ani keď štyrikrát odolá oficiálnemu odvolá-
vaniu. Keď však už chceme analyzovať tzv. stabil-
nú českú politiku, tak si stačí spomenúť na minulo-
ročné prezidentské voľby. 
Toľko pokrytectva, osočovania, intríg, vyhrážok 
a verbálnych útokov, koľko vtedy zaznelo v čes-
kom Senáte, toľko asi nezaznamenali ani v Al-
bánsku, či v Macedónsku. Teraz, kedy už máme 
voľby prezidenta za sebou, si môžeme povedať 
– tie naše sú v porovnaní so západnými sused-
mi doslova zlaté a idylické! JÁN SLIAčAN

nIč neTrVá Večne

racionálne, nie nacionálne!

mInIsTer VIe sVOje
Zainteresovaní hľadajú odpoveď na otázku: Kedy bude sloven-
ská pohostinnosť znovu devízou? Odpoveď na ňu hľadajú aj na 
rôznych konferenciách a seminároch. Minister hospodárstva 
SR Ľ. Jahnátek môže na túto otázku odpovedať veľmi fundo-
vane. „Slovensko je krajina, stvorená pre cestovný ruch a tu-
rizmus. Máme štíty, hory, jaskyne, nížiny, lužné lesy, kultúrne a 
historické pamiatky, hrady, hámre, drevené kostolíky. A máme 
veľký potenciál  v ľuďoch s ich pohostinnosťou. Toto sú najlep-
šie ingrediencie na rozvoj turizmu. Preto pre naše ministerstvo 
predstavuje strategický cieľ zvyšovanie konkurencieschopnos-
ti turizmu pri lepšom využívaní jeho potenciálu so zámerom vy-
rovnávania regionálnych disparít“, myslí si minister a nemožno 
nič iné – iba s ním súhlasiť. (vm)

mATurAnTI z juHu
Politici SMK sa stále oháňajú národnostnými menšinami, žijú-
cimi v SR, ale v každom takomto prípade myslia len na seba. 
Dôkazom toho je aj tzv. národnostné školstvo. Na všetkých 
stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským maturuje 
v tomto školskom roku asi 2500 stredoškolákov, ale v Prešo-
ve na jedinej škole, v ktorej sa niektoré predmety vyučujú iba v 
ukrajinčine iba 30 (!) maturantov. A to predstavitelia SMK často 
tvrdia v cudzine, že na Slovensku dochádza k tvrdej a nežiadu-
cej asimilácii Maďarov! (mez)
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Dokončenie z 1. strany
„Ani priebeh, ani výsledok prezidentských 
volieb nemení nič na skutočnosti, že hlav-
ným nepriateľom slovenskej vlády je naďa-
lej svetová hospodárska a finančná kríza a 
každý, kto ohrozuje národné a štátne záuj-
my Slovenskej republiky. Toto sú dva cie-
le, na ktoré sa bude vláda Slovenskej re-
publiky veľmi intenzívne sústreďovať, tak 
ako to robila aj doteraz. (...) Vláda Slo-
venskej republiky v roku 2009 rozbehla a 
podporí všetky investičné stimuly, či už je 
to výstavba diaľnic, atómovej elektrárne, 
zatepľovania, aby Slovensko v roku 2009 
obstálo lepšie ako priemer eurozóny. 

Musím konštatovať, že v boji 
proti dopadom krízy zostáva 
vládna koalícia osamotená. 
Opozícia sa už po niekoľkýkrát 
nádeja, že ak nevie súčasnú 
vládnu moc poraziť ona sama, 
túto prácu v ich prospech vyko-
ná svetová kríza. Je to hanebný 
a odsúdeniahodný postoj opo-
zície, ktorá odmieta, na rozdiel 
od sociálnych partnerov, prijať 
záväzok, že sa nebude na sve-
tovej kríze politicky priživovať“, 
zdôraznil Robert Fico.

Premiér sa rovnako dotkol hodnotenia 
kampane pred prezidentskými voľbami, 
ktorá podľa neho preukázala dve starono-
vé a jednu novú, mimoriadne nebezpeč-
nú tendenciu v slovenskej tlači. „Po prvé 
– prezidentská kampaň jednoznačne po-
tvrdila, že na Slovensku máme novú opo-
zičnú silu – slovenskú tlač. Nehovorím to 
ani pejoratívne, ani inak, hovorím to smr-
teľne vážne, máme novú opozičnú silu – 
slovenskú tlač. To, že je tlač absolútne 
protivládna, to už vidia aj v zahraničí a na-
koniec aj v samotnej slovenskej tlači pí-
šete, že tlač je jednostranne orientovaná 
proti vláde. 
Tlač doslova a do písmena pôsobila v 
predvolebnej kampani ako predvoleb-
né noviny neúspešnej prezidentskej kan-
didátky, dokonca sa dá povedať, že tvo-
rila politický základ jej kampane. Keďže 
dve silné politické strany vládnej koalície - 
SMER a Slovenská národná strana - pod-
porili úspešného kandidáta, boli predme-
tom trvalého útoku slovenskej tlače. Tlač 
využívala a bude využívať každý jeden ne-
gatívny prejav svetovej krízy na útok proti 
súčasnej vláde, hoci tlač dobre vie, že za 
krízu nemôže ani Slovensko, ani jeho ľu-
dia. V tomto duchu je na prijímanie opat-
rení v boji proti svetovej kríze a stabilitu 
slovenského politického systému mimo-
riadne dôležité, že v prezidentských voľ-
bách uspel Ivan Gašparovič.“ 

„Toto si vážim najviac, pretože 
dnes budú môcť najvyšší ústav-
ní činitelia pracovať v symbióze 
a prijímať rozhodnutia a opat-
renia, ktoré sú dôležité pre Slo-
venskú republiku“, informoval 
Robert Fico.

„Druhou staronovou črtou slovenskej tla-
če, ktorú výrazne potvrdila prezidentská 
kampaň, je to, že vytvára nedemokratic-
ké prostredie. Vôbec si nerobím z toho 
zábavu, myslím to smrteľne vážne. Ľudí, 
ktorí sa hlásili k neúspešnej kandidátke 
pani Radičovej, slovenská tlač označo-
vala za slušných, spravodlivých a vzdela-

ných. Každý, kto si dovolil voliť preziden-
ta Gašparoviča, je podľa tlače nevzdelaný, 
neslušný a nespravodlivý. Môže byť tlač – 
a staviam takúto otázku –  slobodná, ak 
na prezidentovi Gašparovičovi nenájde ani 
len jednu jedinú dobrú vec, nájde len zlé 
a zlé veci? A na neúspešnej kandidátke 
zase nachádza len veci pozitívne, pričom 
úmyselne sa zamlčovali rôzne kauzy, kto-
ré boli s pani Radičovou v minulosti spája-
né? Slovenská tlač pôsobila ako politická 
strana agitujúca za svoju kandidátku. Ta-
káto tendenčnosť, jednofarebnosť a zauja-
tosť bola v slovenskej tlači naposledy pred 
rokom 1989“, zdôraznil predseda vlády.
Podľa Roberta Fica bola pozoruhodná aj 
primitívnosť útokov na prezidenta Ivana 
Gašparoviča a na vládu, teda na stranu 
SMER a Slovenskú národnú stranu. „Je 
až smiešne, ak jeden denník živí šesť dní 
pred začiatkom moratória – každý jeden 
deň - kauzu prezidentovho domu, hoci v 
tomto dome prezident býval už ako pred-
seda Národnej rady Slovenskej republiky. 

Je ešte smiešnejšie, ak ten istý 
denník deň pred moratóriom 
– po šiestich dňoch brutálne-
ho útoku na Gašparoviča – uve-
rejní dojímavý ľudský príbeh o 
prezidentskej kandidátke. To 
tak jednoducho trčalo, že keby 
fungovali reálne kontrolné or-
gány na objektívnosť sloven-
skej tlače, okamžite by musel 
niekto reagovať“, uviedol ako 
príklad.

Vláda SR je zaskočená novou nebezpeč-
nou tendenciou v tlači a to, že v mene boja 
proti súčasnej vláde je tlač schopná robiť 
aj kroky, ktoré sú v rozpore s našimi národ-
nými a štátnymi záujmami. „Bezpečnostná 
rada Slovenskej republiky ako významný 
orgán, ktorý spolupracuje s vládou pri vy-
tváraní bezpečnostného systému Sloven-
skej republiky, na svojom ostatnom zasad-
nutí rokovala o nebezpečných pokusoch 
maďarských extrémistických hnutí robiť 
nábor do svojich radov na území Sloven-
skej republiky, teda vyvážať extrémizmus 
na územie Slovenskej republiky. 
K týmto náborom, pokiaľ ide o maďarské 
extrémistické hnutie 64 žúp aj došlo a v 
ďalších dňoch má aj dochádzať. My sme 
uviedli presné dátumy, tieto dátumy sa po-
tvrdili, ďalšie dátumy sa pripravujú. Pokiaľ 
ide o Maďarskú gardu, aj tu sa očakávajú 
aktivity Maďarskej gardy na území Sloven-
skej republiky. 
Tlač, vedomá si faktu, že politická repre-
zentácia SMK a maďarského Fideszu, 
podporuje neúspešnú kandidátku, ove-
rené informácie, prerokované a zverejne-
né po rokovaní Bezpečnostnej rady buď 

odignorovala alebo úmyselne potláčala, 
alebo dokonca dala priestor predsedo-
vi maďarského hnutia 64 žúp, aby mohol 
zaútočiť na slovenskú vládu. To je jedno-
ducho nevídané, vážené dámy a páni, aby 
hnutie presadzujúce zmenu hraníc a au-
tonómiu na juhu Slovenska mohlo v slo-
venskej tlači robiť vlastnú propagandu, len 
nech to škodí slovenskej vláde. 

Nebudem už ani komentovať 
pozitívne profily predsedu ex-
trémneho maďarského Fideszu 
alebo celý rad komentárov v 
slovenskej tlači“, dodal Robert 
Fico.

„Kládla si slovenská tlač, vážené dámy a 
páni, niekedy otázku, keď tak jednostran-
ne podporila neúspešnú kandidátku, ako 
by sa asi táto kandidátka správala v prípa-
de zvolenia v krízových situáciách, dotýka-
júcich sa národných záujmov Slovenskej 
republiky, keď sa dominantne opierala aj 
o podporu predsedu SMK Pála Csáky-
ho alebo predsedu extrémneho Fideszu 
pána Orbána?  Ako by sa napríklad posta-
vila v prípade zvolenia neúspešná kandi-
dátka s takýmto záväzkom voči Csákymu 
a Orbánovi k požiadavke Fideszu na za-
vedenie dvojitého občianstva pre prísluš-
níkov maďarskej národnostnej menšiny? 
Slovenskej tlači je to zjavne úplne jedno. 
Dôležité je, že použila prezidentskú kam-
paň na útoky proti vláde a prezidentovi. 
A my sme radi, že je zvolený pán Gašparo-
vič, lebo vieme, aké postoje v prípade ta-
kýchto požiadaviek prezident Slovenskej 
republiky zaujme. Postoje, ktoré budú na 
prospech Slovenskej republiky“, povedal 
predseda vlády.
„Na záver, dámy a páni zo slovenskej 
tlače, pokojne bojujte s vládou Sloven-
skej republiky. Robíte to od samého 
začiatku. Ste jej jasnou politickou opo-
zíciou. Nedali ste nám ani jeden jediný 
deň.  Od prvého dňa, ešte sme ani ne-
nastúpili, už ste nás označili za najväč-
ších vyvrheľov. Ale prosím, nezahrávaj-
te sa s ohňom, s akousi predstavou, že 
v snahách poraziť túto vládu je múdre 
používať proti Slovensku takéto prakti-
ky škodiace národným a štátnym záuj-
mom Slovenskej republiky. 
Pokiaľ by táto v poradí tretia, mimo-
riadne nebezpečná tendencia, dávať 
priestor maďarskému extrémizmu po-
kračovala v slovenskej tlači, Bezpeč-
nostná rada Slovenskej republiky sa 
ňou musí zaoberať. Vážená slovenská 
tlač, môžete byť protivládna, môžete 
predstavovať jasnú politickú opozíciu, 
hoci je to netradičné, ale nemôžete 
byť proti záujmom Slovenskej republi-
ky“, zdôraznil Robert Fico.

(krs)

Robert Fico, predseda vlády SR reagoval na postoj médií k voľbám prezidenta

OdsúdenIAHOdnÝ pOsTOj OpOzícIe
Pred výročím, kedy sme si pripomenuli smutné zatknutie 
zakladateľa štátnosti Vladimíra Mečiara pomocou výbuš-
niny za použitia brutálnej policajnej sily, sa ozval premiér 
Robert Fico. Pred veľkonočnými sviatkami oznámil, že v 
roku 2014 už nebude v politike. Prekvapil nielen politoló-
gov, či politikov, ale najmä občanov.
Občania poslali do kresla predsedu vlády predsedu vtedy opo-
zičnej strany Smer v roku 2006, lebo boli presvedčení, že do-
káže viesť Slovensko z tohto vysokého ústavného postu. Rov-
nako urobili v roku 1992 a v roku 1994 aj v prípade Mečiara. 
A rovnako ako Fico, aj Mečiar sa vďaka tomu stal predsedom 
vlády. Lenže 

ľS-HZDS VyHRALA VOľBy 
aj v roku 1998 a v roku 2002, ale s tým rozdielom, že politikár-
čenie v parlamente zabránilo, aby sa vôľa občanov naplnila, a 
namiesto Mečiara sa prekvapujúco na osem rokov stal premié-
rom Mikuláš Dzurinda.
Fico teda predpokladá, že ani jemu sa nepodarí byť dlhšie na 
tomto poste, než koľko tam bol Mečiar, či Dzurinda. Pozná vý-
voj na Slovensku, kde sa nerešpektuje vôľa občanov. Systém 
prenosu vôle občanov na politické strany totiž umožňuje parla-
mentu meniť výsledky volieb. Jednoducho, víťaz v parlament-
ných voľbách nemusí brať všetko, teda nemusí sa stať auto-
maticky vedúcou osobnosťou vlády. Ak sa tak však nestane, 
potom sme svedkami toho, čo zaviedol na Slovensku Dzurin-
dov režim. Šlo o policajno – politický teror.
Inak sa nedá nazvať to, ak bývalému predsedovi vlády otvára 
policajné prepadové komando dvere na domu pre pracovno 
– právny spor. Vyplatenie odmien členom vlády predsa nebol 
trestný čin. 

OBLIEHANIE MEčIAROVHO DOMU 
na Veľkú noc v roku 2000 policajnými prepadovými jednotka-
mi bol jednoznačne nezmysel. Ideologický autor tejto myšlien-
ky Ladislav Pittner je už dávno v dejinách zaznačený čiernymi 
písmenami.
Fico je tiež pamätníkom týchto udalostí. Vie teda, ako sa na 
Slovensku odpláca osud tým politikom, ktorí obetovali svoje 
zdravie myšlienkam národa, štátu, občanom. Nečudo, ak teda 
už dnes uvažuje nad tým, že v roku 2014 nebude v politike. 
Onedlho si pripomenieme tri roky, kedy vznikla súčasná vládna 
koalícia na čele s premiérom Ficom. Pomaly nastáva čas na re-
kapituláciu, aj keď rýchly čas prináša neustále obrovské množ-
stvo zmien. Dnes môžeme povedať, že to boli tri roky driny, po-
čas ktorej vláda zápasila najmä s neprajnou opozíciou, ktorá 
vyvolávala umelé 

ŠKANDÁLy V AKOMKOľVEK SEGMENTE 
riadenia štátu. Či to boli vnútorné záležitosti, kauza zneužívania 
národnostnej otázky v prípade Hedvigy M., alebo ekonomické 
prešľapy bývalej vlády pripisovanej tejto v kauze Tipos. Do toho 
ak si prirátame zahraničné tlaky vďaka dovozu svetovej globál-
nej krízy, ľahko pochopíme úvahy premiéra, že v roku 2014 ne-
bude v politike. Poznanie dejín prináša skúsenosť aká bude bu-
dúcnosť. Faktom však je, že budúcnosť tvoria všetci občania. 
Možno sa ich myslenie zmení a prestanú prenasledovať tých 
svojich predstaviteľov, ktorí im priniesli osoh, ako tomu bolo 
vždy v slovenských dejinách doteraz. 

STANISLAV HÁBER

privatizácia vzduchu
Už niekoľkokrát som avizoval možnosť, že potom, čo glo-
bálny kapitalizmus sprivatizoval naftu a uhlie, vodu pod ze-
mou, nad zemou aj v oblakoch, spoplatní vzduch.
čítal som trojdielny Svet práce a vynálezov a z kapitoly Sily 
a ich zužitkovanie z pera prof. Otomara Viglica som sa do-
zvedel:
„Vzduch je ešte voľný. Každý si môže vziať vetra, koľko 
chce. Biskup v Utrechte Konrad Matschoss však mal iný 
názor. Veril, že všetok vietor v celej provincii patrí jemu a 
na základe tohto vlastníctva udelil jednému kláštoru po-
volenie na stavbu veterného mlyna. Ani naša doba ne-
ponechá asi vzduch dlho na voľné využívanie a preto-
že postupom techniky sa zužitkuje sila vetra čoraz viac v 
chemických továrňach, pri doprave, na hnanie motorov, 
podrobí ho poplatku.“
Ajhľa, už v roku 1912 vedeli, že bude horšie. Krátko nato 
svet postihla Prvá svetová vojna. V nej bola sprivatizovaná 
ľudská krv. Aby kapitál skoncoval s hospodárskou krízou, 
poštval na ľud Druhú svetovú vojnu. V nej bola sprivatizo-
vaná ľudská duša. Kapitalizmus nedá ľudstvu pokoj; uľavi-
lo sa mu a čoskoro položí ruku aj na vzduch.

KAREL SÝS In: Obrys-Kmen č. 14/2007 
(poznámka prekladateľa: pôvodný názov Už to tu bolo)

Preložil PAVOL JANÍK

Budúcnosť tvoria 
všetci občania
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Od čias honby za eurobalíč-
kami si nepamätám podobnú 
masovú naháňačku, ešte azda 
nikdy v našich dejinách či de-
jinách Európy nebol taký ná-
val na kúpu áut. Svedčí to o 
neuveriteľnej psychike na-
šinca bez rozdielu prísluš-
nosti k národu, národnosti, 
etnickej menšine či sociál-
nej vrstve. Limit bol 25000 
eur – nad túto hranicu ceny 
nového auta sa už šrotovné 
nedávalo. 
Predať v dvoch krátkych vlnách 
za necelé tri týždne polovicu 
toho počtu áut, čo sa inokedy 
predá za celý rok – to ozaj nie 
je normálne. No a nebola by to 
tlač na Slovensku, aby z toho 
všetkého, presne v duchu opo-
zície, 

NEROBILA ŠKANDÁL 
a neobviňovala vládu. Šrotovné 
ukázalo, že vláda nemá šancu, 
čokoľvek urobí, médiá to obrá-
nia naruby, proti nej a rozdelia 
verejnosť. Veď časť obyvateľ-
stva si myslí, že všetci, čo do-
stanú šrotovné, to dostanú na 
ich úkor, priam ako by im brali 
rovno eurá z vrecák. 
Môžeme otvorene povedať, že 
v čase svetovej finančnej krízy, 
bankrotu bánk, úpadkov meny 
v susedných štátoch, v čase 
globálnej recesie jedine na Slo-
vensku vládne mánia šrotovné-
ho a žije sa tu úplne inými téma-
mi ako kdekoľvek inde v okolí a 
v okolitom svete.
Téma šrotovné a jeho odraz v 

médiách pôsobiacich na území 
SR si určite zaslúži rozbor, sú-
hrnnú prácu – je to najpozoru-
hodnejšia udalosť, ktorá v čase 
tejto krízy a úpadku odlišuje at-
mosféru na Slovensku od ostat-
ných euroštátov či štátov EÚ. 
Na druhej strane napríklad fakt, 
že v druhom kole od pondelka, 
keď začalo, do utorka večera 
na šrotoviskách, vrakoviskách 
sa ocitlo 15028 starých áut (viď 
HN z 8.4.str.4) svedčí o mimo-
riadnej akcieschopnosti ľudí, 
o podnikavosti a zrejme o dô-
myselnosti všetkých zúčastne-
ných strán – veď každý to robil 
preto, lebo si myslel že má ale-
bo skutočne mal výhodu. 
Odráža sa v tom neuveriteľná 
citlivosť pre podnikanie, pre 
osobnú výhodu, pre schopnosť 
nájsť vo všetkom to, čo je vý-
hodné. Je to osobitný povaho-
vý alebo národný rys alebo je 
to reakcia ľudí vyvolaná nedô-
verou vo vývoj meny, politiky, 
ekonomiky? Kde sa zobralo toľ-
ko starých áut a tá ochota dať 
ich zošrotovať? Kde sa nabrali 
tí deduškovia a babičky, čo vy-
tiahli z garáží autá staré takmer 
25 rokov (do 25 rokov bola po-
lovica áut odovzdaných na vra-
koviská v prvom kole)?
Pokiaľ ide o médiá a politic-
kú opozíciu využívajúcu šro-
tovné na kritiku a útoky proti 
vláde, treba si všimnúť vy-
jadrenie prezidenta Zdru-
ženia automobilového prie-
myslu Jozefa Uhríka. Tento 

bývalý šéf bratislavskej továr-
ne Volkswagenu bol mediálnou 
modlou, keď išlo o presadzo-
vanie výroby automobilov na 
Slovensku a osobitne o úspe-
chy pobočky VW v Bratislave, 
keď jej zverili aj výrobu luxus-
ných Audi Q7 (a tie sa vyrába-
li výlučne na Slovensku a väč-
šina sa predávala do USA) či 
VW Tuaregu. Od čias, keď sa 
vyjadril, že bolo chybou a ško-
dou pre Slovensko, keď sa z 
politických dôvodov (!!!) zasta-
vila v roku 1998 výstavba diaľ-
nic, lebo Slovensko mohlo byť 
oveľa ďalej, nemá veľkú publici-
tu. Povedal totiž 

VEľKÚ PRAVDU 
o prvej z hrubých chýb vlády M. 
Dzurindu a jeho vtedajšieho mi-
nistra Palacku. 
V terajšej situácii Jozef Uhrík si 
len pred Veľkou nocou 2009  
povzdychol  „kam sa to len do-
stala naša spoločnosť, keď taká 
výhodná vec ako je šrotovné je 
spolitizovaná a poznačená de-
magógiou?“ Hľadanie odpove-
de na túto otázku je priamo ho-
dená rukavica stavu dnešných 
médií a toho, akú majú autoritu 
u skutočných odborníkov. 
Čo je však oveľa horšie, toto 
vyjadrenie J. Uhríka svedčí o 
tom, že na „naše“ médiá a opo-
zíciu sa nedá v ničom spoľah-
núť, pretože jediný prístup, kto-
rý volia je politická demagógia. 
A toto je tiež unikát – bývalá vlá-
da, ktorá urobila so strojárskou  
monovýrobou (áut) rovnakú 
chybu ako jej predchodcovia 
za čias komunizmu (a z donú-
tenia Varšavskej zmluvy) zbro-
járskou výrobou tankov a obr-
nených transportérov atď. sa 
teraz vytešuje s problémov sú-
časnej vlády z prepadu výroby 
a predaja áut. 
No nech idú s takou opozičnou 
politikou rovno do čerta!

DUŠAN D. KERNÝ

čítajte fakty JOZEFA UHRÍKA, prezidenta Združenia automobilového priemyslu v SR

médiá a opozícia rozdeľujú spoločnosť
Slovensko a jeho obyvatelia sú ozaj pozoruhodní a ich mé-
dia ešte väčšmi. Keď odštartovala kampaň za eurobalíčky, 
vystál som si vyše dve hodiny v predvianočnom dlhom rade 
v Národnej banke Slovenska a to čo som zistil o osobitos-
tiach národnej povahy mnou tak otriaslo, že som doteraz 
nemal silu položiť to na papier. Osobitosti našej národnej 
povahy v čase eurokapitalizmu zažívam opäť teraz, keď vr-
cholí (lebo sa končí) druhá vlna šrotovného. Táto mánia a 
psychóza odlišuje Slovensko nielen od všetkých ostatných 
štátov v susedstve, ale isto ho robí aj niečím ojedinelým v 
Európskej únii, v Európe a mám pocit, že aj vo svete. 

Ste predseda Cenovej rady SR. Po 
zavedení eura sa zjednodušilo po-
rovnávanie cien aj pre tých, ktorí 
neradi prepočítavali kurzové roz-
diely. Vychádza to tak, že Sloven-
sko je najdrahšou krajinou eurozó-
ny, ale naše príjmy sú najnižšie. V 

čom je chyba našej cenovej politi-
ky?
Súhlasím, ceny na Slovenskom trhu 
sú veľmi vysoké. Ale to nevzniklo po 
zavedení eura. Inflačný nárast po za-
vedení novej meny je minimálny. Euro 
vysokú cenovú hladinu nevytvorilo, iba 
ju zviditeľnilo.
Problém je v tom, že Slovensko v po-
rovnaní s okolitými krajinami urobi-
lo hádam najrazantnejšiu liberalizáciu 
cien v minulosti. Takže prvým dôvo-
dom vysokej cenovej hladiny je príliš 
rýchla liberalizácia. 
Ktoré sú ďalšie dôvody vyšších 
cien?
Druhým dôvodom je 19 percentná 
daň z pridanej hodnoty (DPH). Všet-
ky susedné krajiny, vrátane Rakúska, 
majú napríklad na základné potravi-

ny, ale aj na reštauračné služby niž-
šiu DPH. Na druhej strane je tam vyš-
šia daň z príjmov a na rozdiel od našej 
jednotnej dane, často aj progresívna. 
Máme teda na jednej strane nižšie da-
ňové zaťaženie – ostane nám viac z 
platu ako susedom, ale príjmová hladi-
na na Slovensku je najnižšia.
Ďalší problém našich cien už súvisí so 
zavedením eura. Vstúpili sme do euro-
zóny s kurzom  30,126 v čase, keď za-
čali padať kurzy ostatných mien, veď 
niektoré devalvovali až o 30 percent. 
To znamená, že kým pred zavedením 
eura naša mena kopírovala vývoj stre-
doeurópskych mien, teraz získala lep-
šiu stabilitu. Za euro dostaneme viac 
peňazí v Poľsku, Česku a Maďarsku.
Takže pre našich občanov je vý-
hodné, že za menej eur nakúpia 
viac v štátoch, ktoré euro neza-
viedli. Nepoškodzuje to našu eko-
nomiku?
Poškodzuje. Do zahraničia takto uni-
kajú nielen peniaze, ktoré občania za-
robili, ale i peniaze, ktoré štát vypla-

til na dôchodkoch a iných sociálnych 
dávkach. Veď do zahraničia chodia 
nakupovať najmä ľudia s nízkymi príj-
mami. Peniaze z verejných zdrojov idú 
do ekonomík susedných štátov a to už 
je veľmi negatívny dopad.
čo môže zmeniť tento trend? Zá-
kazy v čase voľného trhu a pohy-
bu v rámci EÚ by zrejme neboli rie-
šením?
Musíme začať diskusiu o tom, ako mo-
tivovať domáceho spotrebiteľa, aby 
nakupoval doma a nie v zahraničí. A tá 
motivácia je v cene. Musíme reálne vi-
dieť situáciu. Pre človeka, ktorý vie, že 
mesačne môže vynaložiť na potraviny 
napríklad 150 – 200 eur, nie je rozho-
dujúce či nakúpi doma, alebo za hra-
nicami. Prirodzene hľadá výhodnej-
šie možnosti nákupu. Výhodná je pre 
neho aj nižšia cena benzínu, či nafty, 
takže cesta za nákupom ho prakticky 
nič nestojí, ešte na nej aj zarobí.
Vláda preto požiadala okrem iných aj 
Slovenskú obchodnú a priemyselnú 
komoru o námety na oživenie vnútor-

ného dopytu. Musíme hľadať riešenie.
Pozrime sa ešte na jeden feno-
mén, ktorý zaujal pri porovnáva-
ní cien. Je viacero výrobkov, kto-
ré u rovnakého predajcu majú na 
Slovensku o 30 – 60 percent vyš-
šiu cenu ako v Rakúsku. Skúša ob-
chodník koľko znesie, alebo koľko 
je ochotný zaplatiť slovenský spot-
rebiteľ?
Určite. Mám obavu, že niekedy platí-
me príliš veľa...
V učebniciach ekonómie sa voľa-
kedy hovorilo, že cena, to sú nákla-
dy plus primeraný zisk. Už to ne-
platí? Koľko je primeraný zisk?
Ceny skutočne už nie sú len náklady 
a primeraný zisk. Tam sa toho nabalilo 
príliš veľa – náklady na silné reklamné 
ošetrenie výrobku, sponzoring a ďal-
šie. Súčasná kríza je kríza z nadvýro-
by. Spotrebiteľ v každom výrobku platí 
aj ten tovar, ktorý sa nepredá. Koľko je 
akcií a výpredajov – ale ten, ktorý ku-
poval prvý, zaplatil aj za akciové ceny.

JOZEF ŠUCHA

O cenách na Slovensku hovoríme s predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petrom Mihókom

motivácia pre spotrebiteľa je v cene
Euro zviditeľnilo cenové rozdiely a mnohí občania Slovenska až teraz 
zistili, o čo viac zaplatia za taký istý tovar doma, ako v zahraničí. Sme 
najdrahšou, ale súčasne najchudobnejšou krajinou Eurozóny a v reb-
ríčku sme sa dostali za doteraz najchudobnejšie Portugalsko. Predse-
da SOPK Peter Mihók je aj predseda Cenovej rady Slovenskej republi-
ky, preto sme mu položili otázky o cenách a cenovej politike.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Januárová energetická kríza v krajinách EÚ 
spôsobila väčšiu aktivitu Európskeho parla-
mentu (EP). Začiatkom februára sa zaobe-
ral budúcou spoločnou energetickou poli-
tikou EÚ, ktorá má – keď nie odstrániť, tak 
aspoň výrazne znížiť – všetky možnosti opa-
kovania sa plynovej krízy, ktorú máme ešte 
v živej pamäti. Europoslanci sa týmto problé-
mom venovali skutočne zodpovedne, ale sa-
mozrejme, veľa závisí od prístupu jednotlivých 
členských krajín k realizácii odporúčaných 
úloh. Predovšetkým dnes je jasné, že budúc-
nosť má predovšetkým spolupráca jednotlivých 
členov EÚ s dôrazom na prepojenie medzi ich 
sieťami a investíciami do jadrovej energie. Eu-
roparlament vyzval aj k vytvoreniu jednotnej eu-
rópskej siete pre prepravu zemného plynu, kto-
rá by spájala všetky členské krajiny.
V nadväznosti na nedávny spor medzi Ruskom 
a Ukrajinou v súvislosti s dodávkami plynu do 
strednej a západnej Európy poslanci žiadajú 
Európsku komisiu, aby do konca roku navrhla 
revíziu smernice z roku 2004 o bezpečnosti do-
dávok plynu. Tá by mala, napríklad, zahrňovať 
rozdeľovanie dostupných dodávok, aktivizáciu 
núdzových opatrení s cieľom zvýšiť dodávky do 
postihnutých krajín, ale aj zriaďovanie nových 
zásobníkov plynu s možnosťou rýchleho čerpa-
nia tak, aby celá EÚ mohla bez problémov čer-
pať z nich plyn na svoju potrebu aspoň 90 dní. 
Plyn je plyn, ale europoslanci nezabudli ani na 

ostatné energetické zdroje.
Preto presadzujú prepojenie elektrickej sie-
te napriek strednou a juhovýchodnou Európou 
podľa osi sever – juh a prepojenie oblastí Baltic-
kého mora (Poľsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva)  
k západoeurópskej sieti. Podľa Europarlamentu 
na dodávky ruského plynu je nevyhnutné uzav-
rieť trojstrannú dohodu medzi Ruskou federá-
ciou, Ukrajinou a EÚ.
Poslanci EP zároveň podporujú projekty na di-
verzifikáciu distribučných kanálov, akými sú 
projekt Nabucco, TGI (Turecko – Grécko – Ta-
liansko) a South Stream. Europarlament sa ve-
noval aj dostupnosti všetkých členských kra-
jín EÚ v dodávkach skvapalneného zemného 
plynu (LNG) tak, aby boli dostupné pre všet-
ky členské krajiny. Poslanci EP zároveň požia-
dali členské krajiny prijať nové ciele v boji pro-
ti klimatickým zmenám. Do roku 2050 majú 
emisie skleníkových plynov klesnúť o 80%, 
energetická účinnosť má vzrásť o 35% a 
podiel obnoviteľných zdrojov má v celkovej 
spotrebe dosiahnuť až 60%! Úspory energie 
sú podľa EP najlepší spôsob na zlepšenie ener-
getickej bezpečnosti. Samostatnú kapitolu tvorí 
jadrová energetika, ktorú EP ako celok neodsu-
dzuje, naopak. Ráta s tým, že mnohé krajiny (aj 
vrátane Slovenska) budú do jej rozvoja naďalej 
investovať, i keď napríklad v susednom Rakúsku 
je dokonca propagácia atómovej energie zaká-
zaná ústavou! VLADIMÍR MEZENCEV

Obnoviteľné zdroje konečne v centre pozornosti Európskej únie

budúcnosť atómovej energie
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Inými slovami, dr. J. Jankovič 
metodologicky ukázal cestu aj 
bádateľom z oblasti iných lite-
ratúr, kde sú stále aj po desať-
ročiach pre bádanie priazni-
vého rsp. neobmedzovaného 
prostredia stále biele miesta. 
Literárni vedci ocenili skutoč-
nosť, že J. Jankovič šiel ad fon-
tes, k prameňom, 

OVEROVAL 
a porovnával mnohé veci s ori-
ginálom. Ako sa konštatova-
lo na pracovnom stretnutí ÚSL 
SAV, napr. pokiaľ ide o Pavla 
Jozefa  Šafárika či Jána Kollára 
mnohé veci publikovali najprv v 
nemčine a potom sa z tohto ja-
zyka prekladali čím došlo po-
chopiteľne k posunom. V tomto 
prípade je cesta k prameňom, 
ad fontes, mimoriadne cenná, 
lebo nielenže utrvácňuje his-
torické fakty a umožňuje nám 
reálny pohľad na vývoj textu, 
ale aj „obsahuje metodologic-
ké postupy, ktoré sa dajú apli-
kovať aj na iné oblasti“ (doc. 
M. Žitný, doc. M. Bednáro-
vá).  Podľa doc. Milana Žitného 
prelínanie, pripomínanie témy 
slovanstva v slovenskej litera-
túre, ktorú vniesol ako aktuál-
nu tému mohutným dielom do 
dneška Ján Jankovič, má svo-
ju obdobu v prelínaní v prekla-
doch zo škandinávskej litera-
túry, kde túto funkciu zohráva 
reformácia – lenže táto téma u 
nás ešte nenašla, napriek do-
statočnej základni, ešte svojho 
spracovateľa, svojho pracovi-
tého Jankoviča. 
Podľa prof. M. Kusej a doc. M. 

Bednárovej výsledky dlhoroč-
ného výskumu dr. Jankoviča 
poukazujú aj na potencionali-
tu možností prekladu, pretože 
J. Jankovič ukazuje aj to, čo sa 
mohlo prekladať, ale sa nepre-
kladalo. A to napriek tomu, že 
panovala absolútna osobitosť 
vzťahu v našich literatúrach. 
Fakt, že prvý preklad Jána Kol-
lára urobil Srb, ukazuje, ako 
navzájom chápali situáciu, ako 
ich to oslovovalo, kým Chorvá-
ti, Slovinci či Poliaci siahli po 
prekladaní toho istého Kollára 
až o 20 – 30 rokov neskôr.
Predstaviteľ akademickej 
obce prof. M. Dudok,  pôvod-
ne z Univerzity v Novom Sade, 
okrem iného ocenil aj pre srb-
ské prostredie osobitne 

VÝZNAMNÚ POSTAVU 
Andreja Voľného „otca srb-
skej flóry“, rodáka z Banskej 
Štiavnice, významného ved-
ca, mineralóga a botanika, au-
tora ojedinelého slovníka, v 
ktorom kodifikuje názvy z tých-
to odborov a v tejto súvislos-
ti upozornil na jednu dátumo-
vú nepresnosť, ktorá však do 
diela prenikla cez zdroj v srb-
skej encyklopédii. Potvrdila sa 
tak skutočnosť, známa infor-
movaným aj z chorvátskeho 
prostredia, že sú prípady, keď 
sa dnešné generácie najmä ta-
mojších študentov  dozvedajú 
o diele či význame svojho au-
tora až z prác „cudzinca“ dr. 
Jankoviča. Kto lepšie to môže 
pochopiť a vnímať ako naši-
nec s jeho povedomím spaľo-
vania encyklopédií literatúry a 

vyrábania zoznamov zakáza-
ných autorov, ktorými bola po-
značená takmer celá druhá po-
lovica XX. storočia s krutým 
presahom nielen do tvorby, li-
terárneho a národného pove-
domia, ale aj do ľudských osu-
dov – a to všetko bolestivo 
pretrváva  vlastne dodnes. Na-
pokon hovorí o tom aj samot-
ný autor: „škody napáchané na 
vedomí a podvedomí bude 

TREBA NAPRÁVAť 
dlho, ale intenzívne treba od-
straňovať hrubé nevedomosti“.
Ako svedkovia oboch akade-
mických prezentácii knihy Po-
ézia slovensko-srbskej vzájom-
nosti (1827-1938) môžeme len 
vecne konštatovať, že rešpekt, 
úctu a nespochybniteľnú auto-
ritu si v tomto prostredí vydoby-
la práve oná pracovitosť, ktorá 
je azda, dovoľme si žurnalis-
tické zjednodušenie, v pria-
mom rozpore s dnešným reb-
ríčkom spoločenských hodnôt.  
Je to pracovitosť vyvolaná prá-
ve  „odstraňovaním hrubej ne-
vedomosti“, ktorá, dovoľme si 
opäť zjednodušiť, je nevedo-
mosť v mnohom charakteris-
tická, ak nie priam normatív-
na, pre mnohé dnešné prejavy. 
Pracovitosť a odpor k nevedo-
mosti, to sú zrejme dve vlast-
nosti, dve normy, ktoré robia 
nielen z diela, ale aj z osoby 
dr. Jána Jankoviča mimoriadny 
zjav a to nielen na akademic-
kej pôde. Pracovné hodnote-
nia diela Poézia slovensko-srb-
skej vzájomnosti (1827-1938) 
na pôde Ústavu svetovej litera-

túry SAV sa končilo aj neliterár-
novedeckými termínmi - kon-
štatovaním „kniha je robená s 
veľkou láskou a veľkým zauja-
tím a stimuluje dnešné uvažo-
vanie, preto by sa mala dostať 
do rúk čo najširšieho okruhu 
čitateľov“.
Predstavovanie diela Poézia 
slovensko-srbskej vzájomnosti 
(1827-1938) sa na pôde vyda-
vateľstva VEDA konalo v sláv-
nostnom rámci, za prítomnos-
ti predsedu SAV, veľvyslanca 
Srbskej republiky v SR a pod-
predsedu vlády SR. Šéfredak-
tor vydavateľstva E. Borčin 
konštatoval, že 550 stranové 

DIELO DEMONŠTRUJE 
nielen rozhľadenosť autora v 
južnoslovansko-slovenských li-
terárnych vzťahoch, ale najmä 
je tematicky a koncepčne ob-
javné. Syntetizujúce dielo je 
podložené faktami, celá budo-
va diela, ktoré by sa dalo roz-
deliť na tri samostatné celky, 
knihy, stojí na faktoch, precíz-
nej práci s prameňmi a veľkej 
autorskej vôli a nie na emóci-
ách či resentimentoch. Blíz-
ke idey slovanstva prezentuje 
autor nie ako staromilstvo, ale 
presne opačne, ako výzvu no-
vým pomerom, ktoré v zrasta-
júcej sa Európe a aj v terajších 
srbských snahách môžu posil-
niť slovanské sebavedomie ako 

ZDROJ INOVAčNéHO 
prístupu voči globalizácii. V 
tom podľa E. Borčina spočí-
va „živá hodnota“ knihy. Pred-
seda komisie pre udeľovanie 
akademických titulov z oblasti 
slovanských vied prof. A. čer-
venák ocenil „novátorský ve-
decký prístup“ dr. Jankoviča. 
Ocenil tento fakt najmä pre-
to, lebo „slavistike doba te-
raz veľmi nepraje“ a prejavu-
je sa to aj na „spoločenskej 
dezinformácii a spoločenskej 
deformácii“. Prof. červenák 
preto vyzdvihol aj „morálnu 
vedeckú odvahu“ autora, kto-
rý verejne svojim dielom upo-
zorňuje, že „slovensko – srb-
ské vzťahy sú súčasťou nášho 
bytia“. DUŠAN D. KERNÝ

Akademické prezentácie diela JÁNA JANKOVIčA

poézia slovensko – srbskej vzájomnosti
V predjarí tohto roka sa konali dve akademické prezentácie najnovšieho diela literárne-
ho vedca a historika Jána Jankoviča. Prvá bola pracovná – usporiadal ju Ústav svetovej 
literatúry SAV, druhá bola takisto na akademickej pôde SAV, usporiadalo ju Vydavateľ-
stvo Veda, kde najnovšie dielo Poézia slovensko-srbskej vzájomnosti  1827-1938 vyšlo. 
Prv ako sa budeme venovať samotnému dielu so snahou podnietiť diskusiu a ohlasy naň, 
chceme informovať o prijatí diela na odbornej, akademickej  pôde. Ako konštatovala ve-
decká redaktorka prof. Mária  Kusá ide o „monumentálne dielo a svedectvo obrovskej 
pracovitosti a vedeckej neúnavnosti“ autora a svedectvo, že v literárnej histórii síce plo-
dy dozrievajú neskoro, ale o to sú bohatšie. „Je to výborný materiál pre výskum dejín pre-
kladu, je to veľmi cenné a podnetné, lebo otvára aj nové témy výskumu dejín slovenské-
ho umeleckého prekladu, autor má podrobne prebádanú oblasť dejín prekladu srbskej, 
chorvátskej, macedónskej, čiernohorskej literatúry, má to hotové, uzavreté, kým v ostat-
ných literatúrach sú veľké medzery v translatológii, jeho metóda je príkladom aj pre bá-
danie v tejto oblasti v inojazyčných literatúrach“ (doc. Milan Žitný).

Dokončenie z 2. strany
Ak si zoberieme túto akceleráciu, môžeme kon-
štatovať, že podľa odborných odhadov 1 miliar-
da slovenských korún, teda 33 miliónov eur in-
vestovaná v stavebníctve, vytvorí okolo 4.000 
pracovných miest. Ministerstvo výstavby a regi-
onálneho rozvoja predpokladá, že v tomto roku 
sa z regionálneho operačného programu 

ZREALIZUJÚ STAVEBNé PROJEKTy 
v hodnote okolo 330 miliónov eur, čo je takmer 
10 miliárd slovenských korún. V prepočte to 
znamená, že len z prostriedkov štrukturálnych 
fondov sa môže v roku 2009 vytvoriť okolo 
40.000 pracovných miest. 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v 
súčasnosti vyhlasuje a pripravuje ďalšie výzvy, 
kde predpokladáme schválenie projektov v ešte 
vyššej hodnote, ako to bolo v roku 2008. Tým-
to sa vytvorí záruka zachovania, ale aj nárastu 
vytvorených pracovných miest v roku 2010, čo 

pomôže preklenúť najkritickejšie obdobie hos-
podárskej krízy. 
Konštatujem aj to, že sa snažíme dávať do-
kopy nielen prostriedky z fondov, ale aj ďal-
šie prostriedky, ktoré získavame. Napríklad v 
roku 2008 sa podarilo ministerstvu životné-
ho prostredia predať emisné kvóty v hodnote 
asi 2,1 miliardy slovenských korún. Všetky tie-
to prostriedky do poslednej koruny budú pou-
žité do programu zatepľovania v rámci Štátne-
ho fondu rozvoja bývania. Celkovo suma, ktorou 
bude disponovať Štátny fond rozvoja bývania, 
bude takmer 6 miliárd slovenských korún. Dnes 
sa veľa hovorí o českom programe zatepľovania 
– ten zatiaľ nie je finančne krytý. My môžeme 
skonštatovať, že celkovo na podporu výstavby 
nájomných bytov, zatepľovanie, na odstraňova-
nie technických závad budeme mať k dispozícii 
sumu, ktorá bude naozaj vo výške, akú sme do-
posiaľ nepoznali.

Verím, že všetky tieto aktivity nám pomôžu k 
tomu, aby sme mohli hospodársku krízu elimi-
novať, prinajmenšom eliminovať dôsledky, ktoré 
kríza spôsobuje našim občanom. 
Vážené dámy a páni, keďže to čo teraz poviem, 
by médiá nikdy neuverejnili, dovoľte mi, aby 
som využil túto situáciu na jednu výzvu k sloven-
skému bulváru. 
Chcem požiadať slovenský bulvár, 
aby nepomáhal slovenským zločin-
com a poviem, o čom teraz presne 
hovorím. 
Slovenský bulvár uverejnil článok o asistentke 
jedného nášho poslanca Národnej rady Sloven-
skej republiky, ktorý prežíva veľmi ťažké obdo-
bie. A v tomto článku je odfotený jej rodinný dom 
s presnou lokalitou a s týmto textom: „Už na prvý 
pohľad je zrejmé, že majiteľka nemá veľa času na 
domácnosť. Nenasvedčuje tomu len zanedbaný 
bazén v záhrade, ale aj vianočná výzdoba, kto-

rú ešte nestihla odstrániť z vchodových dverí. Za 
presklenou stenou zase jasne vidieť ozdobený 
vianočný stromček.“
Páni z bulváru, ďakujem, túto pani vykradli s ob-
rovskou škodou dva dni po tom, ako tento článok 
vyšiel v slovenskom bulvári. Prestaňte pomáhať 
slovenským zločincom! 
Zdôrazňujem, že krátko potom, ako slovenský 
bulvár uverejnil niektoré fotografie domov obetí z 
havárie v Polomke, požiadali nás ľudia (ktorí  bý-
vajú v mestách a obciach, kde tie domy boli od-
fotené, a presne aj uverejnené miesta, ako tie 
domy vyzerajú) o policajnú pomoc. 
Bol som prítomný na tomto stretnutí aj s mi-
nistrom vnútra, ktorý musel požiadať poli-
cajný zbor o zvýšenú ochranu týchto bu-
dov. Je to čosi nevídané. Jednoducho to sa 
môže stať len na Slovensku. ďakujem veľ-
mi pekne, že som mal možnosť povedať aj 
túto vec.

Páni z bulváru Prestaňte Pomáhať zločincom!

Konečne objektívne o vzťahoch!
Doteraz sme mali možnosť čítať o slovensko-maďarských 
vzťahoch predovšetkým v publikáciách vydaných „za Du-
najom“, alebo napísanými po maďarsky píšucimi autormi na 
Slovensku. Samostatnú „sériu“ tvoria diela E. Chmela. Ne-
musíme zdôrazňovať, že ich obsah je často protislovenský a 
dokonca i protištátny. Iróniou pritom je, že tieto knihy často 
vychádzajú s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR! 
Aspoň počas dvoch vlád M. Dzurindu sa to stávalo často. Pe-
niaze, ktoré mali smerovať na rozvoj národnostnej kultúry!
Našťastie, aj u nás vychádzajú diela, ktoré sa vývoju vzťahov medzi 
Maďarskom a Slovenskom venujú skutočne objektívne a vychá-
dzajú iba z historických faktov a súvislostí. Ich autormi nie sú teraj-
ší tzv. publicisti a módni historici. Tí, bez ohľadu na ich národnosť, 
píšu tak, aby ich práce vychádzali predovšetkým v maďarskom ja-
zyku. Okrem nich do tejto kategórie patria aj niektorí politici a ide 
výlučne o žijúcich autorov. My si však vážime iných. Za všetkých 
spomeňme iba štyroch autorov tých objektívnych diel, z ktorých už 
dvaja nežijú. Prvým je Karel Kálal, Čech, ktorý žil v rokoch 1860 – 
1930. Teda rozhodne ho nemožno upodozrievať z toho, že svoje 
dielo MAďARIZÁCIA – OBRAZ SLOVENSKéHO UTRPENIA na-
písal na objednávku Jána Slotu, resp. Slovenskej národnej stra-
ny. Prvé vydanie tejto knihy vyšlo v roku 1900 /!/ druhé o rok 
neskôr, tretie v roku 1930. Kniha sa ešte pred premiérovým vyda-
ním zapáčila Tomášovi G. Masarykovi, ktorý do nej dopísal kapito-
lu Maďari a sloboda. Karel Kálal, pôvodne učiteľ, pôsobil po roku 
1918 vo funkcii štátneho tajomníka pre ľudovýchovu na Sloven-
sku a neskôr bol riaditeľom Obchodnej akadémie v B. Bystrici. Už 
v roku 1896, kedy predstavitelia Uhorska tvrdili, že žiadny sloven-
ský jazyk neexistuje a teda ani žiadni Slováci (až na niekoľko hora-
lov niekde pod Tatrami) bol spoluautorom diela Slovník slovensko-
český a česko-slovenský, v Prahe vydal dve knihy – Na krásnem 
Slovensku a Obrázky spod Tater. Na Slovensku mu vyšli Nové roz-
právky a Slovenský slovník z literatúry aj nárečí.
Autorom knihy MAďARSKé KLAMSTVÁ – Slováci a revízia hra-
níc je Martin Grečo /1906 – 1975/, renomovaný právnik a publi-
cista. Pracoval na Generálnom finančnom riaditeľstve, bol hospo-
dárskym správcom slovenskej ligy, vedúcim právneho oddelenia 
Sedliackej banky. Okrem toho po roku 1945 bol členom komisie 
pre prípravu právneho postavenia Slovenska v obnovenom Čes-
koslovensku.
Ďalšie diela vyšli z autorských dielní žijúcich publicistov. Viliam 
Fábry priniesol na knižný trh dve zaujímavé publikácie – SPOLU-
NAŽÍVANIE SLOVÁKOV S MAďARMI a O SLOVÁKOCH A MA-
ďAROCH – 100 otázok a 99 odpovedí. Ide o veľmi aktuálne 
práce (obe vyšli v roku 2008), pričom autor je skutočný znalec 
problémov vzájomných slovensko-maďarských vzťahov predo-
všetkým od roku 1920, kedy bola podpísaná Trianonská mierová 
zmluva, až do dnešných dní.
Najnovším príspevkom do skromnej zbierky skutočne objektív-
nych a veľmi kvalitných diel na tému vzájomné slovensko-maďar-
ské vzťahy sú dve práce Júliusa Handžárika, šéfredaktora revue 
Slovenské rozhľady. Jeho práce MAďARSKé BLÚZNENIE – Kto 
a prečo mení slovenské dejiny? a MAďARSKé PODVODy – 
Výroba „maďarských dejín“ vyšli iba v tomto roku. Pre čitateľov 
prinášajú skutočne nové, doteraz pre väčšinu z nás neznáme in-
formácie, fakty, ktoré doslova vyrážajú dych!
Nemôžeme však očakávať, že tzv. mienkotvorné denníky, 
či bulvárne noviny a časopisy, budú robiť propagáciu tým-
to hodnotným a ojedinelým publikáciám. Preto musíme upo-
zorniť na vydavateľstvo, ktoré si zasluhuje uznanie za ich vy-
dania, a ktoré vám zároveň tieto knihy na požiadanie zašle 
na objednávku:
EKO – konzult, P. O. Box 61, 850 07 Bratislava 57.

VLADIMÍR MEZENCEV
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Stranu pripravil 
MILAN GROFčÁK

stalo sa v kraji
Mesto Bardejov realizuje pro-
jekt „Profesionalitou k po-
silneniu zamestnateľnosti“. 
Takýmto spôsobom chce pri-
praviť svojich 108 zamest-
nancov na informatizáciu 
územnej samosprávy a oča-
kávané ďalšie presuny kom-
petencií zo strany štátu na 
obecné samosprávy, predo-
všetkým v sociálnej oblasti. 
Projekt potrvá 20 mesiacov 
a Bardejovčania na pokrytie 
jeho nákladov získali 165 ti-
síc eur z Európskeho soci-
álneho fondu a ŠR. Sami sa 
budú podieľať na financovaní 
povinným 5% podielom. 

•   •   •
V týchto dňoch reprezentujú 
malí umelci detského folklór-
neho súboru Sabiník sloven-
skú ľudovú kultúru v ďale-
kom tureckom Izmire. Tam sa 
tohto roku koná každoročný 
turecký týždeň detí, ktorý vy-
vrcholí v piatok 24. apríla ob-
rovským galaprogramom na 
tureckom Národnom štadi-
óne, ktorí si môžu našišinci, 
pokiaľ majú dostatočne vý-
konný satelitný prijímač, po-
zrieť aj na televíznych obra-
zovkách. Deti zo Sabinova 
sa na festivale ocitli v spoloč-
nosti rovesníkov zo 61 kra-
jín sveta. Umeleckým vedú-
cim DFS Sabiník je Miroslav 
Fabian a pripomíname, že to 
nie je prvý výjazd sabinovské-
ho folklóru do zeme polme-
siaca...

•   •   •
Prešovský samosprávny kraj 
je zriaďovateľom 88 stred-
ných škôl a školských zaria-
dení na území kraja, v ktorých 
študuje približne 40 tisíc mla-
dých Východniarov. Aj v tejto 
oblasti platí, že šikovnejšiemu 
a pracovitejšiemu aj šťastie 
praje. Vedenia škôl sa snažia 
získavať peniaze na vylepše-
nie svojho prostredia a výu-
ky aj z európskych fondov. 
Hotelová akadémia v Prešo-
ve takto získala reagovaním 
na výzvu ROP nenávratný fi-
nančný príspevok v prepočte 
cca 29 miliónov Sk. Použije 
ich na stavebnú rekonštruk-
ciu budovy školy. 

•   •   •
Zastupiteľská kancelária Pre-
šovského samosprávneho 
kraja v Bruseli nás informo-
vala o vzniku nového interne-
tového portálu, ktorý môže 
svojim obsahom pomôcť 
všetkým odvážnym Slová-
kom, pohrávajúcich sa s myš-
lienkou podnikania v niek-
torej krajine únie. Portál má 
názov Vaša Europa ? Pod-
niky a obsahuje praktické 
návody na podnikanie v celej 
Európe, informuje o právach 
a možných záväzkoch i po-
stupoch pri zakladaní podni-
ku v tom ktorom štáte, o vyu-
žívaní výhod európskeho trhu 
atď. 

boj o Pleso sKončil?
Záverečné rozhodnutie Najvyššieho súdu ukončilo dlhoroč-
ný spor i známu „tabuľovú vojnu“. Štrbské Pleso bude patriť 
obci Štrba a s Mestom Vysoké Tatry bude mať akurát spoloč-
nú hranicu chotárov. Či tento krok vylepší budúcnosť Plesa, 
život jeho obyvateľov i turistov,  to ukáže budúcnosť sama, te-
raz je však podľa Najvyššieho súdu v súlade so slovenskými 
právnymi normami. Pravdepodobne najväčší a bezmála dve 
desaťročia trvajúci územný spor (Obec Štrba začala bojovať 
o Štrbské Pleso hneď po „nežnom prevrate“, v roku 1990) na 
území Prešovského kraja od feudálnych čias teda skončil ví-
ťazstvom historických majiteľov tohto chotára, aj keď Ústavný 
súd SR vlani v septembri zrušil rovnaký rozsudok Najvyššieho 
súdu z mája 2007 a vec vrátil na ďalšie konanie. Bude pre po-
koj znesvárených duší stačiť, že Najvyšší súd vyniesol dvakrát 
rovnaké rozhodnutie? 
Zaujímavosťou tohto sporu je skutočnosť, že jeho obaja hlav-
ní protagonisti, starosta Štrby Michal Sýkora a primátor Mes-
ta Vysoké Tatry Ing. Ján Mokoš sú poslancami Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja a teda pravidelne sa stre-
távajú na jeho zasadnutiach.  

Keďže sedem divov Prešovského 
samosprávneho kraja je už zná-
mych, zdokumentovaných a súťaž-
ne uzavretých, krajská samosprá-
va prišla medzi svojich obyvateľov 
s ďalším návrhom. Tentoraz sú té-
mou dňa tradičné regionálne jedlá a 
nová verejná súťaž je založená nielen 
na zbieraní receptov a ich vyhodnoco-
vaní, ale aj na vytipovaní najobľúbenej-
ších tradičných jedál a špecialít rôz-
nych kútov kraja. Prvá etapa súťaže je 
teda o zbieraní a tipovaní elektronickou 
formou na mailovú adresu tradicna-
chut@vucpo.sk. Podstatou druhej eta-
py bude spoločné hľadanie naj... jedál 
nášho kraja, teda hlasovanie o jednot-
livých jedlách s tým, že ktoré lahôdky 
dostanú najviac hlasov, tie na tom budú 
najlepšie. Vyhodnotenie sa uskutoční v 
októbri a potom už bude nasledovať fi-
nále vo forme vydania novej regionál-

nej kuchárky obsahujúcej gurmánske 
divy východniarskej kuchyne. 
Určite to nebude ľahká súťaž, veď 
iba tradičná „mačanka“ sa varí v kaž-
dom dvore inak. Rozhodovať sa však 
môže aj medzi pirohami.  Spišskými, 
šarišskými, goralskými či zemplínsky-
mi, medzi „top“ jedlá však patria svojou 
obľúbenosťou aj pirohy z múky „tatar-
ky“, aké varia v kraji pod Duklou. Pri-
tom, každoročné súťaže vo varení či 
jedení pirohov (napríklad vo Svidní-
ku, alebo chystané júnové zápolenie 
v šarišskej obci Hrabkov, ležiacej na 
východnej strane Braniska) ich obľú-
benosť zvyšujú, či už ide o plnky ze-
miakové, bryndzové, kapustové alebo 
sladké a ovocné. To isté možno kon-
štatovať aj o kotlíkových gulášoch 
a špecialitách  z diviny, o buchtách, 
koláčoch z kysnutého cesta, zemia-
kových plackách alebo lokšiach či 

domácich zabíjačkových špeciali-
tách. Podobne ako vlaňajšie hľada-
nie sedmičky divov Prešovského sa-
mosprávneho kraja aj táto súťaž roka 
má prispieť ku kreovaniu „tváre“ a cha-
rakteristiky regiónu od Podbanského 
po východné hranice štátu a na jednej 
strane zvýšiť záujem o tento prekrásny 
kút našej vlasti v zahraničí, ale na dru-
hej zároveň zvýšiť záujem o veci verej-
né a spoločné medzi obyvateľmi kraja. 
Do súťaže sa môžu zapojiť aj celé 
rodiny, overené recepty babičiek 
môžu po internete posielať ich vnu-
ci či vnučky. Ale, babky, babičky či 
staré mamy, berte súťaž poctivo, 
pretože predseda samosprávneho 
kraja Peter Chudík, ktorý bude urči-
te v porote,  vareniu i pečeniu rozu-
mie a iba tak ľahko sa obalamutiť 
nedá...!  Takže, veľa zdaru pri písaní 
receptov a tipovaní.  

Zláka nová Súťaž východniaRov?

Začiatkom apríla sa uskutočnilo 31. za-
sadnutie Zastupiteľstva prešovského sa-
mosprávneho kraja v pomaly sa končia-
com druhom volebnom období, ktorého 
program bol orientovaný na financie. Ko-
nečne sa podarilo dosiahnuť zhodu pri dru-
hej tohtoročnej úprave rozpočtu krajskej 
samosprávy, reagujúcej na nové, ťažké a 
zložité  ekonomické podmienky, ktoré naša 
spoločnosť očakáva.  Poslanci rokovali aj o 
spoločnom postupe s vedením krajského 
mesta a venovali sa aj problematike ROP a 
možností čerpania finančných prostriedkov 
z európskych fondov. 

•   •   •
Po vypočutí si stanoviska hlavného kontrolóra 
Poslanecké plénum schválilo bez výhrad Záve-
rečný účet PSK za rok 2008. Pri hospodárení 
s približne 4 miliardami Sk odviedla krajská sa-
mospráva do svojho rezervného fondu bezmála 
432 miliónov Sk (vyše 14 miliónov eur), približ-
nú polovicu tejto sumy však tvoria nevyčerpané 
návratné zdroje financovania. Práve počas ko-
nečného hodnotenia minuloročného hospodá-
renia sa ozvala aj pochvala na prácu finančného 
odboru Úradu PSK, možno prvá za celú dobu 
existencie krajských samospráv. Poslanci mož-
no časom prišli na to, že múdrosť, tvrdiaca, že 
nemému dieťaťu ani vlastná mati nerozumie, má 
predsa len svoje racio. A možno ich práve táto 
skúsenosť naučí, že svoje požiadavky musia v 
budúcnosti formulovať presne a zrozumiteľne. 

•   •   •
Nie každému je príjemné diskutovať na 
takú háklivú tému, akou je problém výšky fi-
nančnej úhrady za prednostné poskytnutie 
ambulantnej starostlivosti. Tento spôsob fi-
nančnej „komunikácie“ medzi lekárom a 
pacientom je jednak nekontrolovateľný a to 
sa týka aj vznikajúcej povinnosti daňových 
odvodov, jednak očividne delí našu spoloč-
nosť na jej bohatšiu  a chudobnejšiu časť. 
Tí vnímavejší dokonca tvrdia o zneužívaní 

akútneho ochorenia občana na nemorálne 
obohacovanie. 
Ale keďže morálne pochybný zákon ta-
kýto spôsob komunikácie povoľuje, po-
slanci sa zaoberali stanovením maximál-
nej povolenej výšky úhrady za poskytnutie 
prednostného ambulantného ošetrenia v 
stanovených územiach kraja  (napr. okres-
né mesto, mimo okresného mesta a pod.). 
Výsledkom je všeobecne záväzné nariade-
nie PSK č. 16/2009, upravujúce celý tento 
problémový okruh s účinnosťou od 1. mája 
tohto roku. Problémom sa tu však stal člá-
nok V nariadenia, ktorý stanovuje lekárom 
povinnosť podať si na krajskú samosprávu 
žiadosť o povolenie poskytovať prednost-
nú ambulantnú starostlivosť. A za vybave-
nie tejto žiadosti musia zaplatiť poplatok 
20 eur už pri jej podaní. Nuž, niektorým po-
slancom – lekárom sa to nevidelo. Chceli 
by zrejme iba brať, no dávať nie!

•   •   •
O rovnoprávnosti v únii či v štáte nemôže byť 
ani reči. Aj takéto konštatovanie zaznelo počas 
rokovania o stave v súvislosti s Opatrením 4.1 
regenerácia sídel Regionálneho operačného 
programu. Na území Prešovského samospráv-
neho kraja je totiž iba 175, teda 25% obcí  s 
počtom obyvateľov nad 2 tisíc, ktoré podľa kri-
térií stanovených úradníkmi ministerstva výstav-
by a regionálneho rozvoja sa budú môcť podie-
ľať na čerpaní tejto finančnej pomoci. Predseda 
PSK Peter Chudík komentoval túto situáciu slo-
vami:
- Bohužiaľ, vyššie územné celky robia v tejto 
hre iba štatistov, situácia dospela presne do 
takej formy, akú samosprávne kraje nechce-
li a dlho proti nej bojovali. Takýmito „ťahmi“, 
kedy o všetkom rozhoduje iba minister, sú 
vlastne vybudované odbory SO/RO pre ROP 
(Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim 
orgánom pre Regionálny operačný program)  
zbytočné!     

psK – problémy financií dočasne uzavreté

prvomájová pozvánka
Nasledujúce lákavé pozvanie patrí najmä pre milovníkov motoris-
tického športu. Už vo štvrtok 30. apríla začne 16. Rallye Prešov 
slávnostným otvorením, ale predtým už bude na programe tech-
nické preberanie vozidiel i zoznamovacie jazdy. Srdcom celého 
diania bude Mestská hala v Prešove a jej okolie, pričom samotná 
rallye bude mať tri úseky, ktoré súťažné posádky absolvujú po tri-
krát. Vlastné zápolenie o body a sekundy bude prebiehať počas 
celého 1. mája. Pre divákov bude určite najatraktívnejšia rýchlost-
ná skúška na okruhu, pričom organizátori ju pripravujú tak, aby di-
vák videl čo najviac a bol doslova „pri tom“. Nasledujúce dva dni 
budú pri mestskej hale patriť tiež motoristom, práve pre nich je pri-
pravovaný 2. ročník Šarišského slalomu, ktorý nebude iba domé-
nou účastníkov Majstrovstiev SR, ale aj pre širokú motoristickú ve-
rejnosť. Skúsiť si svoju zručnosť v konkurencii iných, si teda medzi 
slalomovými bránkami môže každý z prítomných.

Prvý máj SMERu bude Spišskom Bystrom

Východniari spišiakom
Obrovský úspech, s ktorým sa stretol benefičný koncert na-
dácie Nežný úsmev v prešovskej Mestskej hale priviedol ve-
dúce osobnosti nadácie a krajskú organizáciu SMER – SD v 
Prešove k organizovaniu majálesu, ktorý začne v rámci Pod-
tatranských folklórnych slávností v piatok 1. mája na amfite-
átri v Spišskom Bystrom. Za prítomnosti vedúcich osobností 
strany SMER – SD odštartuje moderátor Peter Marcin o 15. 
hodine veľký folklórny festival, ktorý by sa dal jednoducho 
nazvať Východniari bavia Spišiakov. Veď posúďte sami, pod-
ľa účinkujúcich: V popoludňajšom programe Stavanie mája 
sa predstavia folklórne súbory Šarišan, Sabinovčan, Raslavi-
čan, Makovica, Magura, vo večernom bloku to bude Drišľak, 
Ján Ambróz, Marika Macušková, Anna Poráčová či v regió-
ne Šariša známa zabávačka Cigánka Araňa. Zlatým klincom 
majálesu, najmä pre domácich, bude večerná ľudová veseli-
ca, ktorej trvanie bude závisieť od stupňa veselosti a výdrže 
účastníkov. Možno až do rána bieleho...  

zvíťazila ekológia
Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Stropkove rozhodli na 
svojom mimoriadnom rokova-
ní 9. apríla o tom, že navrho-
vaný projekt výstavby Závodu 
na materiálové zhodnocovanie 
polymérových odpadov parolý-
zou na území mesta postavený 
nebude. Aj napriek tomu, že 
v týchto ťažkých krízových ča-
soch sa črtala reálna vidina prí-
rastku 111 nových pracovných 
miest. Dôvodom pre tento krok 
sú obavy z možného rizika ne-
gatívneho vplyvu závodu na ži-
votné prostredie, najmä na 
existujúce zdroje pitnej vody. 
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Stranu pripravil 
DUŠAN KONčEK

Radičová vraj odíde z politiky. 
Vraj rovno do Ameriky. A bez 
víz. Dzurinda vraj pripravuje v 
SDKÚ ďalšiu divu. Potom z nej 
spraví bublifuk ako z Radičovej, 
aby si posilnil pozície. Treba si 
všimnúť, ako sa Radičová stra-
tila z komentárov slovenských 
printových médií, tak čo to vlast-
ne bola? 

Simon hovorí, Csáky mlčí. 
Kto mlčí, ten svedčí...

Štrbské Pleso bude patriť Štr-
be, tak rozhodol Najvyšší súd. 
Ešte treba niekomu prisúdiť Vy-
soké Tatry. Alebo predať.

SDKÚ-DS navrhuje povinnú 
výučbu angličtiny. Už sme tu 
mali povinnú ruštinu a skon-
čilo to tak, ako skončilo. A čo 
tak zaviesť aj povinnú čínšti-
nu?

Vraj nový minister Štefanov bol 
pravá ruka odstupujúceho mi-
nistra. Lepšie by bolo keby to 
bola ľavá ruka?

Učitelia budú vraj od septem-
bra verejnými činiteľmi a col-
níci by mali zarábať viac. Na-
opak by to bolo logickejšie. 

Francúzsky prezident Nicolas 
Sarkozy pricestuje ešte tento 
rok na Slovensko. Dúfajme, že 
aj s peknou manželkou. 

Rozkošná slovenská opozí-
cia chce odvolať nového mi-
nistra, desať minút potom 
ako zložil sľub. Slovenská 
demokracia je najrýchlejšia 
na svete.

Minulý rok stál parlament daňo-
vých poplatníkov takmer 38 mi-
liónov eúr. K tomu treba prirátať 
aj nevyčísliteľnú stratu nervov 
slovenských daňových poplat-
níkov..

Neúnavný bojovník proti in-
terrupciám Daniel Lipšic zno-
va pripravuje návrh do parla-
mentu. Blížia sa voľby a tak 
každý bod je dôležitý.

Právo, aby rodičia mohli vo-
liť za svoje deti, čo pertraktujú 
nezávislí poslanci Palko a spol. 
je naozaj unikát, ktorý sa mo-
hol zrodiť len v hlavách týchto 
poslancov. Treba ho rozšíriť aj 
o domáce zvieratá, psa, kozu, 
kravu, či koňa.

Už aj štát Texas chce vystú-
piť z Únie amerických štátov 
a osamostatniť sa. Podob-
ne uvažujú aj ďalšie štáty a 
tak USA naozaj hrozí rozpad, 
ktorý kríza len urýchlila.

Diaľnica Bratislava-Košice bude 
o rok neskôr, ako sa pôvodne 
uvažovalo. Vtedy, keď sa uva-
žovalo, ešte nebolo o kríze ani 
chýru ani slychu. Či bude diaľni-
ca o rok neskôr nie je podstat-
né. Je to vždy lepšie ako nikdy.

U susedov stranu FIDESZ 
podľa prieskumov verejnej 
mienky podporuje 70 per-
cent voličov, čo nie je najlep-
šia správa pre Slovensko.

rOzHLAdňA

staronovému prezidentovi
V najbližšom možnom termí-
ne  by mal prezident SR Ivan 
Gašparovič zvolať exkluzívnu 
tlačovú besedu, najlepšie v 
prezidentskej záhrade, pripra-
viť pre novinárov kotlíkový gu-
láš  a pivo. Obliecť sa do det-
vianskeho kroja a zahrať im pri 
jedení na fujare. Aspoň takto 
by zmiernil ich  amok z toho, 
že sa im nepodarilo presved-
čiť slovenských voličov, aby ho 
nevolili. Ukoja sa možno aj do 
nemoty. A okrem toho by zasa 
mali postarané, aby  z  takto 
pripravenej slovenskej chvíľky 
poézie mohli meditovať vo svo-
jich komentároch aspoň tri dni.

ivete Radičovej pre ďalšie 
prezidentské voľby:
V žiadnom prípade sa nespá-
jať s SMK a Sorosovými na-
dáciami • vylúčiť z kampane 
tzv. celebrity, lebo to sú len ta-

nečníci, ktorí občas vyskočia a 
ofrknú si sáru • nehovoriť ta-
kým mentorským tónom k vo-
ličom • občas si zaslziť • ob-
čas  sa stať fúriou • znova sa 
vydať • nepublikovať knihy, ale 
perliť kade-tade • troška si ro-
zopnúť blúzku, aj dôchodcovia 
radi vidia.

pre zmenu v sdKú:
• tresknúť päsťou do stola, 
možno aj do Dzurindu, Mikloš 
utečie • urobiť puč na spôsob 
dámskeho gambitu • dištan-
covať sa od minulosti SDKÚ, 
nie celej, a Ú z toho vypustiť • 
zmeniť účes, len nie vrkoč • 
garderóbu tiež, nemusí to byť 
Versace, ale aj kroj nie je na 
zahodenie • strojený úsmev 
nahradiť prirodzeným • viac sa 
usmievať na J. Slotu • nebáť 
sa Rusov, sú to gavalieri • ob-
čas sa ukázať v Lehárovej ka-
viarni v Lučenci aj v Kalinove.

Rady naŠim poLitiKom

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

A keďže kde nič, tu nič, tam 
sa začali všetci opájať vraj po-
tenciálom pani Iveta Radičo-
vej, ktorá získala vo voľbách 
takmer milión hlasov. Vraj je to 
kapitál. Ibaže nikto nehovorí, 
že to sú hlasy SMK a nie pani 
Radičovej. V SMK volili všetci 
do nohy, na viac už nemali. 
Takže tam je tých 400 000 vo-
ličov maďarskej národnosti. Ak 
tých zvyšných 600 tisíc rozde-
líme medzi SDKÚ-DS, KDH, 
OKS, Palkovcov a možno ešte 
podobných, tak suma sumá-
rom je to doslova bieda opozí-
cie. To znamená, že pani Ra-
dičová sa zbytočne naparuje 

ziskom milióna hlasov, preto-
že v konečnom dôsledku je na 
tom SDKÚ-DS naozaj biedne, 
tak ako celá koalícia, ktorú te-
raz vytiahli iba hlasy voličov ma-
ďarskej národnosti. 
V parlamentných voľbách 
bude hrať každý na svoje trič-
ko a zrejme sa niektoré dnešné 
opozičné strany do parlamentu 
ani nedostanú. Je to jednodu-
chá matematika. Tých 55 per-
cent u Ivana Gašparoviča, a 
keby bolo išlo do volieb celé 
ĽS-HZDS, tak to je 60 per-
cent, vlastne kopíruje popula-
ritu vládnej koalície vo výsku-
moch verejnej mienky.

Prezidentské voľby vlastne 
odhalili úbohosť takzvaných 
politológov preferovaných 
v dennej tlači a aj úbohosť 
takzvaných komentátorov, vy-
skoč redaktorov, ale aj celeb-
rít. Ich „MOJA REč“ sa ukáza-
la ako „CUDZIA REč“. A tak 
keď najbližšie niečo povedia, 
každý sa pozrie, kto to hovorí 
a nie, čo to hovorí.
A nakoniec sa ukázala prav-
da v celej nahote, už je zrazu 
o „kapitál Radičovej“ abso-
lútny nezáujem a v SDKÚ-DS 
to zhodnotili tiež po svojom. 
Až tak, že pani Iveta Radi-
čová mieni odísť z politiky. 
Ani sa jej nemožno čudovať, 
sklamala sa vo svojich vlast-
ných, tak ako kedysi pani 
Zuzana Martináková. 
Ale jeden pocit jej zostane a 
ten hovorí, že nie je dôležité 
vyhrať, ale zúčastniť sa. 

Redaktor hľadel do zeme a Mikuláš Dzurinda vetril

mOjA reč - cudzIA reč

Zsolt Simon, predseda SMK v Rimavskej 
Sobote a predseda SMK v Banskobystric-
kom regióne opustil rady SMK keď povedal, 
že „lož je pracovnou metódou v SMK“ Tento 
agropodnikateľ a bývalý minister pôdohos-
podárstva povedal len holú pravdu. Ale za 
ním stojí pomerne slušná voličská základňa slo-
venských občanov maďarskej národnosti, kto-
rú vie zmobilizovať, aj starostov dedín a meste-
čiek. Nesúrodosť platforiem v SMK je už dávno 
známa a bolo len otázkou času, kedy sa niekto-
ré platformy začnú od seba dištancovať. Prvý sa 
teda „trhol“ Zsolt Simon a okrem „lži“ môže vyu-
žiť aj potenciál nespokojných voličov juhu stred-
ného Slovenska, pre ktorých SMK vlastne neu-
robila nič, iba politikárčila a používala ich vtedy, 
keď potrebovala na svoje aj nekalé ciele. 
Keby Zsolt Simon bol dôsledný vo svojom „trh-
nutí“, nemal by zaváhať a mal by založiť Stranu 
Slovenských Maďarov (SSM), ide o občanov 
Slovenska maďarskej národnosti, ktorí jedno-

ducho tu chcú žiť, tu im je dobre a nechcú žiad-
nu autonómiu, ani podobné exesy z dielne sú-
časnej SMK. Je veľká pravdepodobnosť, že so 
založením takejto strany by mal agropodnikateľ 
Simon úspech a jasne by sa vymedzil od SMK, 
aj politicky, aj občiansky. A možno by mu dru-
kovali aj Slováci, ktorí žijú spolu so slovenskými 
občanmi maďarskej národnosti na juhu Sloven-
ska, bez toho, aby voči sebe chovali akúsi ne-
znášanlivosť. Znášajú sa už celé desaťročia, ale 
v posledných rokoch ich politici SMK iba zner-
vózňovali. 
Strana Slovenských Maďarov by sa prihlási-
la k slovenskej štátnosti a mohla by sa stať 
stranou, ktorá by slúžila ako vzor menšino-
vej politiky aj pre celú EÚ. Pokojne by sa 
mohla dostáť do parlamentu SR a nie je vy-
lúčené, že aj do vlády. Na druhej strane by 
sa tak SMK ocitla v tých mútnych vodách, v 
ktorých doteraz lovila a zostala by hŕstkou 
vykrikujúcich extrémistov.

Založí Simon novú stranu?

Zadosťučinením je možno len to, že „padá 
aj Markíza“, kde urobia všetko preto, aby 
pád zastavili. V STV je to inak. Nový gene-
rálny riaditeľ možno prišiel s dobrou vôľou 
niečo v STV urobiť, ale zle si zmapoval situ-
áciu v tomto verejnoprávnom médiu. Jeho 
predchodcovia po roku 1998 tu zanechali jed-
noducho spúšť, kde pravá ruka nevedela, čo 
robí ľavá. Nový generálny riaditeľ nie je typ ra-
zantného manažéra, naviac sa obklopil „pritaká-
vačmi“, ktorí majú len na to a na nič viac. Nuž 
a takáto symbióza nemohla vyviesť STV z krízy. 
Programy typu „Takí sme boli“ alebo „Chodili 
sme spolu“ síce boli oživením, ale nič nemož-
no naťahovať a nič netrvá večne, to platí v prí-
pade programu „Takí sme boli“. Druhá relácia 
„Chodili sme spolu“ sa začína „šmýkať pod ľad“ 
a niekedy aj „pod prah“. 
Generálny riaditeľ niekedy v STV robil a 
tak by mal vedieť, že pri tvorbe programo-
vej skladby sa s každou reláciou rátalo naj-
viac rok a dva roky dopredu sa uvažovalo 
o iných, niekedy inováciách predchádzajú-
cich. Snaha priblížiť sa komerčným televíziám 
nie je cesta smerom hore. Pád Markízy je toho 
dôkazom a časom začne padať aj TV JOJ. Sta-
vať programy na tzv. vyskoč celebritách či iných 
„hviezdičkách“ je rovnako omyl, ktorý nevedie 
smerom hore. Pritom STV stačilo naozaj málo, 
zachovať si tvár, nemaľovať si ju raz na čierno 
raz na bielo. Za rok bolo možné vychovať mo-
derátorov, nie koktajúcich, ale správne štylizu-

júcich, aj komentátorov, ktorí aspoň vedia, kde 
je sever, aj moderátorov besied (ako napríklad 
pán Blaha). Zabehané verejnoprávne televízie v 
iných krajinách nemajú na miestach moderáto-
rov sýkorky a vrabcov, ale tváre, ktoré svojim ve-
kom a aj znalosťami presvedčujú diváka o tom, 
o čom hovoria. Keby napríklad spravodaj-
stvo začali nebodaj moderovať napríklad 
skutočné profesionálky - dámy Bugošo-
vá, Straková, či Kočtuchová, tak sa sledo-
vanosť spravodajstva zvýši, to je fenoném 
prirodzeného šarmu a dôveryhodnosti. Ak 
si v komerčných televíziách šantia detičky 
od rána do večera, tak to je ich vec. STV 
nie je komerčná televízia, pretože si ju pla-
tíme koncesionárskymi poplatkami a z na-
šich daní. 
Ak sa programová skladba šije horúcou ihlou, 
tak sa to jednoducho odrazí na sledovanosti, ak 
je programová skladba koncepčná (veď dnes by 
sa mala robiť programová skladba na rok 2011), 
tak potom sa to odrazí aj na sledovanosti. Ak 
to tak nie je, tak môžeme generálnych riadite-
ľov meniť každý polrok a STV nakoniec skončí v 
čiernej diere, na veľkú radosť komerčných tele-
vízií. Ale takéto snahy tu sú, aj preto nie je teraz 
vhodné vyhadzovať peniaze na výstavbu spoloč-
nej budovy STV, SRo s TASR. Najskôr všetky tri 
treba dať „do poriadku“. 
Ale to chce, aby tam boli schopní manažé-
ri, ktorí vedia a keď vedia, tak musia a keď 
musia, tak aj chcú.

Pád STv sa dal čakať
Návrh zákona o štátnom jazyku, ktorý by chránil čistotu slo-
venského jazyka, vzbudzuje záujem verejnosti ale aj odborní-
kov. Dokonca akási poslankyňa SMK začala tvrdiť, že slovenči-
na podľa ústavy nie je štátny jazyk. Zaujímavé je, že do návrhu 
zákona o štátnom jazyku udierajú aj niektoré printové média, 
niektorí komentátori, ktorí si zarábajú v rozhlasových médiách, 
sa ich snažia chrániť. Aj keď prznenie slovenského jazyka v 
niektorých rozhlasových médiách možno prirovnať k „Pompe-
jam slovenčiny“. Prekladateľka pani Holinová má pravdu, že 
slovenský jazyk nevymiera, ale treba dodať, že je chorý, 
teda vážne ochorel. A choroby treba liečiť, nie však acylpirí-
nom. To nie je všeliek. 
Chorobu slovenčiny treba liečiť zákonom, lebo veď demokra-
cia je vláda zákonov. Treba rovnako povedať, že v posledných 
rokoch sa slovenskému jazyku nevenovala nijaká pozornosť, 
skôr by sa dalo povedať, že v období ostatného decénia sa 
v elektronických médiách natoľko sprznil, že to už rozčuľuje 
aj babky na dedinách, ktoré napríklad nemôžu počúvať Rádio 
Expres, lebo ako sa vyjadrili „píli im to uši“. A to odborníci na 
slovenský jazyk, ktorí sú proti zákonu, ešte nepočuli vysielanie 
miestnych rozhlasov po obciach. Niekdajší bubeníci boli pro-
ti tomu profesori slovenčiny. Jeden komentátor napríklad na-
písal, že „ide o ďalší zákon, ktorý obmedzuje práva ob-
čanov“. Ak obmedzovanie hlúposti je obmedzovaním práva 
občanov, tak komentátor je ... 
Návrh zákona o štátnom jazyku nie je tu preto, žeby slovenči-
na prestala existovať, ale preto, aby bola zachovaná jej čistota, 
aby sa neprznila tak, ako doteraz. Francúzi sa tiež museli brá-
niť proti amerikanizácii francúzskeho jazyka a celkom úspeš-
ne. My sa musíme brániť tiež, aj amerikanizácii, aj przneniu v 
elektronických médiách, ktoré možno prirovnať k invázii moľov.

Slovenčina neumiera, ale chorá je

záKon o Štátnom jazyKu

Sklamanie zavládlo medzi tzv. slovenskými komentá-
tormi aj tzv. politológmi. Nič sa nepodarilo. A tak veľ-
mi chceli. Redaktor z jedného denníka po priebež-
ných výsledkoch na televíznej obrazovke hľadel do 
zeme, ako keby tam hľadal špendlík a Dzurinda v Ra-
dičovej štábe vetril na všetky strany.
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V knihe SLNEčNICE PRI 
ZÁPADE SLNKA Emil Ho-
lečka podáva mimoriadne 
pozoruhodný a neobyčaj-
ne hodnotný autorský vý-
kon. V jeho textoch sa bás-
ne vyliali z brehov a ocitli 
sa na území esejí. Tvarovo 
pôsobivé a myšlienkovo pod-
netné dielo ponúka okruhu 
náročných čitateľov subjek-
tívne prenikavý a objektívne 
erudovaný pohľad na kľúčo-
vé problémy reflexie umenia, 
človeka a spoločnosti. Kon-
štatuje, že marketing vytláča 
kvalitatívne kritériá umeleckej 
tvorby (čo sa – mimochodom 
– vzťahuje aj na niektoré titu-
ly, ktoré sa aktuálne uchádza-
jú o Cenu LF). Koho nepre-
sadzuje marketing, ten akoby 

neexistoval. Uvedený stav 
spôsobuje vážne ruptúry a di-
skontinuity. Umenie sa neza-
čalo nami, ani sa nami ne-
končí. Postmoderna je len 
núdzové označenie etapy na-
sledujúcej po moderne, ale 
vývoj pokračuje ďalej – nielen 
negáciou čohokoľvek pred-
chádzajúceho, ale aj nadvä-
zovaním na všetky dosiahnuté 
pozitíva. Naliehavé posolstvá 
Emila Holečku evokujú výrok 
jedného z duchaplných sati-
rikov, ktorý znie: „Blahoželám 
ti k víťazstvu nad sebou“. A to 
je naozaj najťažšie – v umení 
aj v živote človek zápasí naj-
mä sám so sebou a prekoná-
va predovšetkým sám seba 
– a práve v najšťastnejších 
chvíľach sa mu to darí, čo je 

aj prípad knihy Emila Holečku 
Slnečnice pri západe slnka. 
Autor programovo znova ob-
javuje a obhajuje prirodzenú 
citovosť človeka a hľadá nad-
časové hodnoty ako protiklad 
okamžitého úspechu na kniž-
nom trhu. Niektoré texty sú vy-
hranenými esejami, iné väč-
šmi smerujú k podobe básne 
a Minúta ticha (dodajme, že 
Minúta ticha za zosnulým stre-
doškolským profesorom) je 
súborom vynikajúco gradova-
ných a skvelo vypointovaných 
absurdných dialógov. Bada-
teľné je aj válkovské sklama-
nie z permanentného morál-
neho zlyhávania človeka a 
spoločnosti. Strom poznania 
Emila Holečku je zakorene-
ný v dôverne známej pôde, 

ale stojí na strane človeka 
planetárneho, vesmírneho 
a transcendentálneho. Boh 
sa mu opodstatnene javí ako 
zosobnenie nadosobného, 
pričom paralelne rozvíja roz-
hovory so svojimi zosnulými 
rodičmi, ktorý mu odpoveda-
jú v hlase zvonov, a s absolút-
nou substanciou, ktorá je ot-
com všetkého. V tomto zmysle 
sú Holečkove moderné mod-
litby, epištoly a podobenstvá 
spontánnym prejavom para-
doxnej racionálnej religiozity, 
ktorá nevylučuje pochybnos-
ti, a intelektualizmu, ktorý ne-
vylučuje intuíciu. Kniha Emila 
Holečku predstavuje nespor-
ný prínos vo vývoji slovenskej 
literatúry a vo vývine myslenia.

PAVOL JANÍK

víťaZSTvo nad SeBou

Publikácia poskytuje najmä malým a stred-
ným podnikateľom, ale aj širokému okruhu 
čitateľov súhrn dôležitých teoretických i prak-
tických poznatkov z oblasti hospodárstva a 
práva so zameraním na problematiku likvidá-
cie podnikateľských entít s potrebným objas-
nením historického vývoja uvedenej sféry, s 
dôrazom na súčasný naliehavý stav a s ná-
črtom možných riešení pre budúcnosť. Autor 
sa nevyhýba priamemu pomenovaniu príčin, 
prejavov a dôsledkov mnohých spoločen-
ských ťažkostí. Viaceré jeho konštatovania 
môžu vyznieť provokatívne a iritujúco, čo je 
zrejme súčasťou autorskej stratégie zaciele-
nej na vzbudenie pozornosti a vyvolanie dis-
kusie.
Už v úvodnej časti pripomína, že spra-
vodlivosť v ekonomike neexistuje a te-
ória o rovnosti šancí v globálnom kapi-
talizme ostane iba mýtom pre naivky a 
hlupáčikov. V súvislosti s kontroverzným 
procesom privatizácie, teda stranícky or-
ganizovanou lúpežou storočia, ktorej sú-
časťou bolo nesplácanie poskytovaných 
úverov z bánk, parafrázuje vtedajší typic-
ký postoj zodpovedných politikov: „Neja-
ko tí kapitalisti musia vzniknúť!“ Autor de-
šifruje aj viaceré eufemistické označenia, 
vrátane pojmu hospodárska súťaž, ktorá 
je v skutočnosti totálnou ekonomickou 
vojnou vedenou všetkými prostriedkami, 
nevynímajúc priemyselnú špionáž. 
Kniha poskytuje veľa užitočných rád a pre-
hľad príslušných legislatívnych noriem, ako aj 
poučenie z dejinných a zahraničných skúse-

ností. Podčiarkuje, že krízoví manažéri nie sú 
biele kone, ktoré používa, využíva a zneužíva 
organizovaný zločin, pričom práve najbrutál-
nejšie formy násilia často vykonávajú policaj-
ti, vrátane zbavovania sa 

TZV. BIELyCH KONÍ 
(osôb nastrčených do funkcií konateľov a ma-
jiteľov) ako nepohodlných svedkov sofistiko-
vanej ekonomickej kriminality. Pripomína, že 
pre úspešné fungovanie konkurznej mafie je 
nevyhnutná súčinnosť správcu konkurznej 
podstaty, a teda aj sudcu, ktorý ho vymenúva. 
Autor bráni myšlienku družstevníctva a sta-
via sa proti jeho likvidácii po roku 1989. Prvé 
združenie vlastníkov pod názvom Spolok gaz-
dovský založil Samuel Jurkovič 9. 2. 1845 v 
Sobotišti, takže uvedená forma spoločného 
podnikania má dlhú tradíciu v podmienkach 
trhovej ekonomiky. Zmieňuje sa o neopráv-
nenom a nekvalifikovanom zaznávaní jed-
ného z najväčších ekonomických vedcov 
sveta a prikláňa sa k jeho vysvetleniu krí-
zy. Pravdaže – ide o Karla Heinricha Mar-
xa (1818 – 1893), ktorého prínos do teó-
rie ekonomických a politických vied, ako 
sa ukazuje, zatiaľ nebol nijako výrazne 
prekonaný.
Poukazuje na fakt, že tam, kde pôsobí pre-
bytok peňazí – napríklad v Kuvajte – to vyze-
rá, akoby pre bežného občana socializmus 
už samočinne zvíťazil. Za kľúčový Marxov ob-
jav pokladá zistenie, že hodnota nie je iden-
tická s cenou. Poznamenáva, že Marxovu 
nadhodnotu u nás iba povrchne premenova-
li na pridanú hodnotu. Akcentuje, že Marxo-
vo fundamentálne 2500-stranové dielo je v 
súčasnosti vo väčšine kníhkupectiev západ-
nej Európy vypredané a ekonomické autori-
ty rehabilitujú odmietanú teóriu, keďže prax 
naznačuje, že 

MARx VEDECKy OBJAVIL 
dôvody krízy kapitalistického spôsobu hos-
podárenia – krízu z nadvýroby. Dnes je už há-
dam každému jasné, že kapitalistický systém 
naozaj cyklicky generuje krízy a v tomto zmys-
le sa už zrejme s Marxom zhodujú všetci – aj 
tí, ktorí by si to neradi pripustili. Autor dodáva 
svoju okrídlenú sentenciu: „A kde sa končí 
kapitál, začína sa bankrot.“
Dielo upriamuje pozornosť na kritické funk-
cie štátu v trhovej ekonomike, najmä v čase 
ekonomickej krízy. Analyzuje deformáciu 
Marxovej teórie v spoločenskej praxi Le-

nina a jeho nasledovníkov. Marx predpo-
kladal odstránenie sociálneho konfliktu vzni-
kom komunizmu (beztriednej spoločnosti) na 
základe prirodzeného technologického vývo-
ja, ktorý zabezpečí materiálny dostatok pre 
všetkých. Ale nemecký vplyvový agent Lenin 
podnikol radikálnu politickú akciu v zaosta-
lom Rusku bez potrebných hospodárskych 
podmienok.
Podľa autora globálna kríza odhaľuje ka-
pitalizmus v jeho úplnej nahote. Vyslovu-
je ostrý súd: „Občan teda formálne má 
zachované všetky svoje politické práva, 
ale ekonomicky ho absolútne ovláda až 
zotročuje kapitál.“ Podotýka, že vo fir-
mách sa uplatňujú totalitné postupy, ob-
medzovanie práv a slobôd, nespravodli-
vosť, umlčiavanie odborov a znižovanie 
ceny práce. Konkrétne – v USA je zadlže-
ná rodina pre zamestnávateľa výhodná, lebo 
manželia sa nepokúsia ani o náznak sociál-
neho odporu, aby nestratili možnosť splácať 
každý mesiac hypotéky a spotrebné úvery. 
Jednoducho – americká životná úroveň dl-
hodobo nezodpovedá reálnej produktivite 
práce, je umelo zvyšovaná a udržiavaná na 
základe ničím nekrytej zadlženosti. Táto opa-
kovane dofukovaná bublina raz musela záko-
nite prasknúť.
Publikácia detailne mapuje príčiny vzniku sú-
časnej hospodárskej recesie na príklade veľ-
kých svetových hráčov, ale aj slovenských 
nebankových subjektov. Konštatuje, že kaž-
dá inštitúcia podobne ako každý biologický 
organizmus sa riadi 

ZÁKONITOSťAMI VZNIKU, 
rastu, úpadku a zániku. Čitateľa zoznamuje s 
mnohými zaujímavými ekonomickými údajmi, 
vrátane 400-miliardovej straty Slovenska pre 
delení 2000-miliardových aktív Štátnej banky 
československej. Asi málokto z bežných ob-
čanov tiež vie, že na malom Slovensku od-
meny správcov konkurznej podstaty krachu-
júcich firiem neraz dosahujú mnohomiliónové 
sumy, hoci správca majetok nevytvára, má ho 
iba zabezpečiť a predať. Pri veľkých podni-
koch správcovia získavajú odmeny v závrat-
nej výške len za to, že ich sudcovia vymeno-
vali. Svoje náklady správcovia hradia takisto z 
konkurznej podstaty.
Autor oprávnene kriticky hodnotí jed-
nostranné zvýhodňovanie zahraničných 
investícií v SR. Popri diagnóze nazna-
čuje aj východiská, ktorých súčasťou je 
systematické budovanie dobrého mena, 
nepretržité vzdelávanie a zodpovedné 
pôsobenie médií, ako aj aktívna podpo-
ra ohrozených podnikov a začínajúcich 
podnikateľov. Ale to sa už dostávame od 
faktov a argumentov do kategórie vízií a 
želaní, ktoré možno ani v budúcnosti ne-
budú mať veľa spoločného so spoločen-
skou realitou. PAVOL JANÍK

rehabilitácia marxovej teórie
V čase globálnej hospodárskej krízy prichádza na knižný trh mimoriad-
ne aktuálny titul Ako prežiť? Bankrot® (vydavateľstvo Perfekt, Bratisla-
va 2009), ktorého autor – Vladimír Strýček – má bohaté podnikateľské 
skúsenosti z veľmi špecifického okruhu činnosti. Jeho skupina asisto-
vala pri zániku asi 1600 firiem nielen na Slovensku, ale aj v česku, Ma-
ďarsku, Poľsku a v Rakúsku, pričom svoje pôsobenie rozširuje aj o krí-
zový manažment ekonomických subjektov, ktoré ešte možno zachrániť 
pred úpadkom.

za pavlom palkovičom
Prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc., (14. 6. 1930 Kúty – 7. 4. 2009 
Bratislava) bol popredným slovenským literárnym vedcom, diva-
delným teoretikom a historikom, prominentným členom Spolku 
slovenských spisovateľov. Pôsobil ako pedagóg Vysokej školy 
múzických umení v Bratislave. V literárnovednej činnosti sa sú-
stredil najmä na problematiku slovenskej realistickej drámy a jej 
kľúčových predstaviteľov (predovšetkým Jozef Hollý, Jozef Gre-
gor Tajovský, Vladimír Hurban Vladimírov). Systematicky sa ve-
noval aj reflexii rozhlasovej dramatickej tvorby. Edične pripravil 
publikácie kľúčových diel prozaika Janka Jesenského a drama-
tika Jána Chalupku. V kritických analýzach sa orientoval na du-
chovné rozmery umenia a aktuálnu scénickú interpretáciu kla-
sických titulov.

Česť jeho pamiatke.
Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD.

tajomník spolku slovenských spisovateľov

V. haršániová: strašidlá a strašidielka mestečka urmín 

o poLnoci stRaŠí
Strašidlá a strašidielka vždy boli vďačnou témou každo-
dennej verbálnej slovnej zásoby pri večerných posede-
niach, keď sa v rodine na priedomí páralo perie, čistili ku-
kuričné klasy, viazali tabakové listy. So strašidlami sme 
sa stretali v detstve z rozprávania rodičov a starých ro-
dičov. V slovenskej literatúre o strašidlách písali najmä 
Kukučin, Vajanský, Stodola, Ondrejov, Fr. Kráľ, Zguriš-
ka, I. Szabó... Strašidlá (vo filozofii prehnaný pieticizmus 
a mystika) neobišli ani dnešné Mojmírovce (predtým Ur-
mín), lokalitu, ktorá v minulosti patrila Turzovcovm, Huňa-
dyovcom, Bošániovcovm, Grasalkovičovcom... Obec bola 
známa chovom ušľachtilých koní. Koncom 19. storočia 
tam bola továreň na výrobu šampanského, na ktorom si 
pochutnávali fajnšmekeri až vo Viedni.
Príbehy o strašidlách a strašidielkach v Mojmírovciach zmapo-
vala bývalá učiteľka v obci Viola Haršániová. V deväťdesiatych 
rokoch „vyspovedala“ mnohých starších pamätníkov, aby do 
svojho bloku zapísala spomienky na tzv. plešťákov, Boronkay-
ov ohnivý koč, medveďočloveka, babku Borku, urmínsku Bie-
lu paniu, živého Janka medzi mŕtvymi, prezývky urmínskych Ci-
gánov...
Rukopis autorky hodnoverne a autenticky opisuje zachované 
príbehy a tradície, ktoré rezonujú z domu do domu, z rodiny na 
rodinu v dnešných Mojmírovciach od najstarších čias. Straši-
dlo bolo a zostáva vybájenou bytosťou vytvorenou ľudskou po-
verou, ktorá vraj vzbudzovala strašenie, výstrahy pri rôznych 
zjaveniach. V Mojmírovciach špecificky ako v noci svetielkujú-
ce zvieratká a inventárne predmety, ktorých strach sa mal šíriť 
z jednej generácie na ďalšiu. Ako sa zdá, tento fenomén nevy-
mrel a zostavšie stopy v rôznych medializovaných podobách si 
v domácnostiach odovzdávajú od starších na mladších...
V kontexte slovenského miestopisu vo verbálnej komunikácii 
kniha Violy Haršániovej je zrkadlom zo života minulosti Mojmí-
rovčanov a hoci sa niektoré udalosti udiali pred desiatkami či 
stovkami rokov, zostávajú v obraze ako reminiscencie na šľach-
tické a poddanské mestečko. Aj pre poučenie a zachovanie 
tradícií. Chvála patrí všetkým, ktorí pomohli a podporili vydanie 
tejto publikácie s nápaditými ilustráciami Zuzany Medvecskej 
a Kataríny Medveckej. Pre autorku platí latinské príslovie: Qui 
scerbit, bis legit – kto píše, dva razy číta.  LACO ZRUBEC

STále Tí iSTí PoliTici?
Pred niekoľkými dňami uzrel svetlo sveta ďalší výskum verejnej 
mienky. Podľa jeho výsledkov by sa do NR SR dostali iba tie strany, 
ktoré už v nej majú zastúpenie. Žiadna nová.  Nuž, so stranami na 
jedno použitie už máme svoje skúsenosti. Čo však bude, napríklad 
s pánmi Palkom, Mikloškom, Minárikom a ďalšími? A čo bude s tými 
novými politickými stranami, ktoré stále u nás vznikajú ako na bežia-
com páse? Našinec už prišiel na to, že tých 6 – 7 strán v parlamen-
te je akurát dosť. V tomto sa stáva konzervatívny, i keď sa Palkových 
konzervativistov vôbec voliť nechystá. (mez)

čO sLOVáK, TO pOLITOLóG
Stačí vziať do rúk tzv. mienko-
tvorné noviny. Jednotlivé strany 
sa len tak hemžia názormi poli-
tológov. Zdá sa, že pomaly bude 
platiť – čo Slovák, to politológ. I 
keď pre objektivitu musíme pri-
znať, že mnohí z tých odborní-
kov (na čo vlastne?) vôbec slo-
venské mená nemajú. Uvažujem 
nad tým: ako sme mohli žiť celé 
roky bez politológov a napríklad 
aj vizážistov? Predtým sme ich 
vôbec nepoznali – a žili sme ne-

jako. Teraz sú všade okolo nás 
– a stále žijeme nejako. Nedáv-
no sa v televízii aj u nás veľmi 
dobre známy český herec Jan 
Kraus opýtal jednej vysokoško-
láčky – poslucháčky politológie, 
čo vlastne študuje. Zostala ako 
správna partizánka – necekla ani 
slovo. Tí naši politológovia (česť 
výnimkám) naopak, dokážu toho 
nahovoriť až veľmi veľa. Aj do-
konca napísať. Len to nemá ani 
hlavu, ani pätu. (js)
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Slovenským pravicovým 
opozičným stranám hrozí na-
ozaj rozpad, ktorý paradox-
ne urýchlili voľby prezidenta 
republiky. KDH sa zmieta vo 
vlastnej sieti a to, čo z tejto 
strany zostane, bude len tor-
zo, ktoré ani nový predseda 
Ján Figeľ nezažehná. Palkov-
ci smerujú úplne iným smerom 
a zrejme sa dajú dohromady 
so Šebejovcami, čo bude ďal-
šia ministrana, ktorá sa podob-
ne ako KDH nedostane ani do 
parlamentu, Rozpad hrozí aj 
Strane maďarskej koalície, kde 
sa začínajú platformy vymedzo-
vať potom, ako sa už nedosta-
li do vlády. Keď boli vo vláde, 
tak bola aj súdržnosť. Je jasné, 
že ani v nasledujúcom období 
vo vláde nebudú a tak štiepe-
nie bude pokračovať. Radičo-
vá svojim výsledkom vo voľbách 
narobila v SDKÚ prievan, ale 
dvere sa rýchlo zatvorili a ona 
zostala za dverami. To však ne-
znamená, že v SDKÚ je všetko 

v poriadku. Mnoho členov volá 
po zmene na čele strany. Dzu-
rinda už svoj zenit neprekročí a 
samozrejme vidina dostať sa do 
vlády v budúcom volebnom ob-
dobí je v nedohľadne. A tak tre-
ba niečo robiť nielen s Dzurin-
dom ale aj s SDKÚ. Vieme, že 
táto strana sa odtrhla od KDH a 
nakoniec sa časť vráti do mater-
ského lona. Iní sa poberú rôz-
nymi smermi. Šancí je tu dosť. 
V novo vykvasených stranách, 
ktoré začínajú len rok pred voľ-
bami môžu profitovať. SDKÚ tak 
hrozí na sklonku roka a začiatku 
budúceho rozpad, ktorý zmetie 
zo sveta Dzurindu a Mikloša a tí 
ostatní sa rozutekajú po politic-
kých stranách. Ani pokus Radi-
čovej zachrániť stranu nebude 
úspešný a zrejme vytvorí svo-
ju platformu pravicovej strany 
so sociálnou orientáciou. Sú-
časná koalícia sa skladá z troch 
politických strán. Aj keď HZDS 
s kandidátom na prezidenta 
si len testovalo svoje volebné 

možnosti, ukázalo sa, že nie sú 
veľké a postupne sa budú ďa-
lej scvrkávať, čo nakoniec uká-
žu už voľby do európskeho par-
lamentu. Slovenská národná 
strana si zachová svojich tra-
dičných niečo viac ako de-
sať percent voličskej základ-
ne ale bude sa musieť troška 
inovovať, aby v prípade vzni-
ku budúcej vládnej koalí-
cie mohla byť po boku SME-
Ru, pretože kandidátov na 
vládnutie vo dvojici so Sme-
rom bude viac. Vládna koalícia 
bude po budúcich voľbách zlo-
žená z dvoch strán, zato parla-
ment bude oveľa pestrejší ako 
v súčasnosti. Čo bude len na 
osoh demokracii a pri schva-
ľovaní zákonov bude skutoč-
ne boj neľútostný a aj zákony 
by potom mohli byť kvalitnej-
šie. Vážnou úlohou prezidenta 
bude, aby „ukočíroval“ budúci 
parlament a vládu a to tiež ne-
bude ľahká úloha.

DUŠAN KONčEK

V roku 2013 sa svetová ekonomika môže 
ocitnúť v novej kríze z deficitu ropy. S ta-
kýmto upozornením vystúpil pre niekoľkými 
dňami riaditeľ Medzinárodnej energetickej 
agentúry Nobuo Tanaka. Experti pokladajú 
takýto scenár za realistický, a predpoklada-
jú, že napríklad Rusko pri takomto rozvoji 
situácie môže zvýšiť svoje príjmy z expor-
tu ropy.
Predpokladaná kríza môže byť naozaj veľkou 
a veľmi ťažkou, ešte ťažšia ako je tá súčasná. 
Jej príčinou sa môže stáť deficit ropy vo svete 
v dôsledku toho, že ropné spoločnosti pribrz-
dili investície do projektov nových nálezísk. Ak 
sa požiadavky na ropu znova budú zvyšovať, čo 
sa predpokladá, nastane jej deficit. Predpokla-
dáme, že k takému deficitu dôjde v roku 2013 
povedal Nobuo Tanaka. Podľa generálneho ta-
jomníka OPEC Abdulla al Badriho po páde sve-
tových cien ropy spoločnosti zmrazili 35 zo 
130 veľkých projektov na prípravu nových ná-
lezísk. Výsledkom je pokles ťažby ropy. Pod-
ľa Medzinárodnej energetickej agentúry ťažba 
ropy sa znížila na 580 z 800 veľkých ropných 
nálezísk. V prípade deficitu ropy, svetové ceny 

môžu dokonca prekonať rekordy z roku 2008 
a dosiahnuť 200 dolárov za barel. Experti Me-
dzinárodnej energetickej agentúry vychádzajú z 
faktu, že kríza svetovej ekonomiky začne rásť už 
v roku 2010 a vtedy sa začnú zvyšovať aj po-
žiadavky na ropu. Ceny ropy tak budú rásť, čo 
uskorí tempá inflácie a začne sa nová stagnácia 
svetovej ekonomiky.
Aj ruskí experti predpokladajú, že nižšia ťažba 
ropy bude realitou. „Svet už ide podľa scená-
ra Medzinárodnej energetickej agentúry. Pri ce-
nách ropy, ktoré sú nižšie ako 70 dolárov za ba-
rel, spoločnosti zastavilo mnoho projektov na 
novú ťažbu, čo spôsobí pád ťažby“, povedal ná-
mestník oddelenia investičných analýz a vzťahov 
s investormi ruskej spoločnosti LUKOIL Genna-
dij Krasovskij. Do pádu cien ropné koncerny 
dodržiavali zvýšenie ťažby na úrovni od 0,5 do 2 
percent. Ale v roku 2008 sedmička najväčších 
spoločností znížila ťažbu o 5 – 8 percent opro-
ti predchádzajúcemu roku, konštatoval Krasov-
skij. Experti predpokladajú, že pri rýchlom 
raste cien nebude možné začať tak rýchlo s 
využívaním nových nálezísk a to povedie k 
deficitu suroviny.  DANIEL BACHÁT

Škoda, že sme prezidentské 
voľby nespojili s voľbami 
poslancov do parlamentu 
EÚ. Mali by sme postarané 
o slušnú účasť. Júnové voľ-
by do parlamentu EÚ môžu 
totiž vypáliť v účasti nao-
zaj podpriemerne, ak sa ne-
uskutoční presvedčovacia 
kampaň. Slovenský vidiek 
bude tieto voľby skôr igno-
rovať, pretože poslanci par-
lamentu EÚ sú pre väčšinu 
vidieka neznáma veličina, 
asi niečo ako dobre utaje-
né husle. A bez slovenského 
vidieka hrozí, že účasť vo voľ-
bách sa môže pohybovať len 
okolo 25 percent. Viac ľudí 
možno pôjde voliť vo väčších 
mestách, kde ako sme si už 
zvykli dominuje pravica, ktorá 

túto šancu bude chcieť využiť 
na zvolenie svojich zástupcov 
do parlamentu EÚ. Možno by 
si bolo treba pozrieť výsledky 
prezidentských volieb z hľadis-
ka účasti v jednotlivých okre-
soch, juh Slovenska tiež už 
do týchto volieb nepôjde „do 
nohy“, v prezidentských voľ-
bách bojoval za Radičovú, te-
raz po pnutí v SMK už začína 
rezignovať. Bez účasti vidieka 
a juhu Slovenska sa môžu stáť 
voľby do parlamentu EÚ veľ-
kým fiaskom, nielen z hľadis-
ka účasti, ale aj pre niektoré 
strany vládnej koalície. Okrem 
toho Slovensko má mnoho 
iných starostí v súvislosti s eko-
nomickou a finančnou krízou, 
ktorá na nás dolieha viac ako 
si pripúšťame. A aj tento faktor 

ovplyvní voľby do parlamentu 
EÚ. Rovnako ako rastúca ne-
zamestnanosť v niektorých re-
giónoch stredu a východu Slo-
venska. Niektoré opozičné 
strany už s kampańou zača-
li ešte skôr ako 21 dní pred 
voľbami, napríklad Palkov-
ci, ktorí sú proti Lisabonskej 
zmluve. Podobne sa na kam-
paň chystá aj SDKÚ, ktorá zrej-
me využije krízu respektíve ju 
zneužije na svoje ciele a bude 
oslovovať hlavne svoje bašty 
– teda veľké mestá ako Brati-
slava a Košice. Strany vládnej 
koalície musia osloviť vidiek a 
musia to urobiť premyslene a 
predovšetkým cielene. Ak pre-
mrhajú tento potenciál, môžu 
byť nemilo prekvapené.

DUŠAN KONčEK

Rozpadne sa slovenská opozícia?

na obzore nová kríza 2013
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Šatan sa vrátil
Málokto sa vyzná v zákulisných 
ťahoch NHL. Nášho Mira Šata-
na poslali z Pittsburgh Penguins 
na 37 dní do farmárskeho klu-
bu za podstatne menší plat a zra-
zu ho povolali späť, aby im pomo-
hol v play off. Našla sa aj kôpka 
peňazí. Čo keby teraz náš repre-
zentant poďakoval? Peniaze však 
držia, lákajú a udávajú smer. Vrá-
til sa, bude hrať, pokúsi sa po-
môcť. Je to skôr ojedinelý prí-
pad, že to musel podstúpiť jeden 
z najlepších hráčov v NHL. Oje-
dinelý však aj v tom, že Miro ne-
praštil s hokejkou. Mohol ukončiť 
sezónu, ba aj vykašľať sa na Pen-
guins a Pittsburgh. Sympatické 
však bolo jeho odhodlanie, viera 
vo svoje sily. Vrátil sa a aj ukáže, 
že vie hrať. 

P. Šťastný opäť „hrá“
Rok bol pán poslanec z Bruselu 
v pokoji, no opäť začal „hrať“. Už 
dávnejšie sa vyhrážal, že nechce 
byť v Sieni slávy slovenského ho-
keja a zoberie si odtiaľ aj svoje 
veci, ktoré tam zapožičal. Vraj, 
lebo hokejový predseda J. Širo-
ký nechce odstúpiť na jeho žela-
nie z funkcie. Opäť oprášil svoje 
staré argumenty, aby za zviditeľ-
nil. Jeho fotografia zo štadióna 
Slovana zmizla už vlani, teraz bola 
na rade Sieň slávy a vyhlásenie, 
že slovenský hokej je chorý. Ba 
ani rekonštrukcia zimného štadió-
na sa mu nepozdáva, on by to ro-
bil ináč, lenže nebude a nemôže. 
V slovenskom hokeji ho nechcú a 
tak uvidíme, s čím zase príde na-
budúce aby sa ukázal.

Futbalisti chcú brať naraz
Ani za víťazstvo našich reprezen-
tantov v Česku nebrali hráči pré-
mie. Platí stará dohoda: až v prí-
pade postupu na MS do Afriky. 
Zatiaľ berú iba štartovné a cieľo-
vá suma je až na konci. Oj, keby 
sa to stalo! Každý postupujú-
ci zväz by potom dostal asi 223 
miliónov Sk. Náklady na kvalifiká-
ciu sú však veľké a nášmu zväzu 
by ostalo zhruba 134 miliónov ko-
rún. Hráčom by patrilo 45 per-
cent zo zisku. Dobrí štatistici už 
vyrátali, že hráči by si mohli roz-
deliť zhruba 60 miliónov korún. 
Pravda, reč je iba o tomto jednom 
zdroji. Čo všetko by sa ešte za 
veľkým úspechom skrývalo, nie je 
jasné. Je však k nemu ešte veľmi 
ďaleko, neslobodno plašiť zajaca 
na pelechu.    

ani šejk nepochodil
Čudné aféry nemajú konca-kra-
ja. Najnovšie prichytili pri použí-
vaní zakázaných látok v športe, 
čiže pri dopovaní - kone. Neprí-
jemnosť má manžel predsedníč-
ky Medzinárodnej jazdeckej fede-
rácie (FEI) B. Husseinovej, šejk 
Mohammed bin Rashid, minis-
terský predseda SAE. Jeho koní-
ky mali pozitívny test na zakázané 
látky. Predsedníčka, samozrej-
me, nechala prípad riešiť práv-
nikom, ale Šejka Mohammeda, 
svojho manžela nechala predbež-
ne suspendovať, hoci je aj pod-
predsedom federácie koní. Nuž, 
musíme si počkať na pokračova-
nie, hoci nevieme, aké sú za ta-
kéto priestupky tresty pre zviera-
tá. Šejk sa isto vykúpi.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ

O z V e n Y

Nebolo to také veľké prekva-
penie, lebo Košice patria me-
dzi naše veľké hokejové mestá. 
Bratislava získala 7 titulov, Koši-
ce 4 a Trenčín tri. To sú majáky, 
ku ktorým sa raz pripojil Zvolen 
a raz Žilina. Mužstvo čerstvé-
ho majstra síce nezačalo dob-
re, zhorelo v Lige majstrov na za-
čiatku sezóny, ale potom sa už 
iba zlepšovalo. Prospeli zmeny 
v hráčskom kádri a od šiesteho 
kola už Košice dirigovali ligu a 
vyhrali základnú časť jasne pred 
Slovanom Bratislava. Vydarená 
bola aj výmena trénera, keď sa 
na hlavnú lavičku posadil mladý 
Anton Tomko z postu asistenta. 

Košice mali vyrovnanú a stabili-
zovanú zostavu, hrali vyrovna-
né formácie kreatívnych hráčov 
s rýchlym a kombinačným hoke-
jom, s útočným poňatím. Do na-
šej najkrajšej haly chodilo v prie-
mere až 7000 divákov, čo patrí 
do hokejovo najvyspelejších štá-
tov. 
Pomerne rozhodujúcim trom-
fom Košičanov bola vyrovna-
nosť mužstva. Spoľahlivá obra-
na a prinajmenej tri vyrovnané 
útoky. Skalica takú silu nema-
la a prvý Mikušov útok nemohol 
všetko utiahnuť na úrovni svojho 
súpera. A keď prichádzali aj vý-
sledky, kolektív sa v takom prí-

pade stmelí a stáva sa partiou s 
jednotným myslením i konaním. 
Vtedy sa získava titul ľahšie a aj 
oslavy sú príjemnejšie. V Koši-
ciach si ich zaslúžene užili. Ešte 
aj po Veľkej noci bol na námestí 
veľký kultúrny program za účas-
ti majstrov. Tak to má aj byť, veď 
šport má okrem zážitkov prinášať 
aj radosť medzi fanúšikov. Dva 
roky predtým sa radovala Brati-
slava, pred ňou Žilina a na rad 
prišli Košice. 
Patrí sa zaznamenať, kto všetko 
má podiel na zisku titulu. Bran-
kári M. Lipovský a J. Hudáček. 
Obrancovia M. Šterbák, J. Taba-
ček, J. Kledrovetz, M. Grman, 
T. Slovák, J. Špelda, P. Mocek, 
Ľ. Chmelo, R. Deyl. Útočníci J. 
Kopecký, J. Faith, P. Bartoš, R. 
Huna, S. Gron. R. Jenčík, M. 
Mikulík, P. Húževka, J. Kmiť, M. 
Šimurda, J. Sýkora, L. Ščurko, 
M. Petričko. Trénerom bol A. 
Tomko, asistentom P. Hulva, tré-
nerom brankárov J. Bajtoš. Ma-
nažérom mužstva P. Zúbek.

Po desiatich rokoch je hokejový titul opäť v Košiciach

Sen sa splnil najlepším
Už 16. ročník hokejovej Slovnaft ligy patrí minulosti. Po 
pekných a dramatických súbojoch so Skalicou získali titul 
po piaty raz hráči HC Košice. Desať rokov čakali, kým sa 
im tento sen splní a dočkali sa. Konečný stav série bol 4:2. 
Rozhodlo až predĺženie a samostatné nájazdy v šiestom 
zápase - 3:2. V play off sa hral dobrý a dramatický hokej a 
na konci celého ročníka sa trofej sťahovala na východ Slo-
venska. Zaslúžene. Veď tamojší košický HC bol prvý už v 
základnej časti ligy a jeho výkon gradoval až k titulu.

HC Košice je majstrom hokejovej ligy 2009. Takáto bola radosť 
hráčov po poslednom víťaznom puku v skalickej sieti.

Na 37. valnom zhromaždení SOV re-
zonovali dve, pre verejnosť zaujíma-
vé témy. ďalšie zvýšenie boja proti do-
pingovým hriešnikom a príprava na OH 
2012 v Londýne. Prítomní schválili prin-
cíp, že od roku 2010 nebude môcť našu 
republiku na OH reprezentovať športo-
vec, ktorý sa dopustí úmyselného zá-
važného porušenia protidopingových 
pravidiel. Platí to pre športovcov, tréne-
rov a prípadne aj funkcionárov, ak im pre-
ukážu vinu. Návrh predložil iniciatívne sám 
predseda SOV František Chmelár, inšpiro-
vaný anglickým vzorom, ktorý si už osvojili 
aj v niekoľkých ďalších štátoch. „Všetkým, 
ktorí by na doping pomýšľali, sme týmto 
rozhodnutím povedali aby si uvedomili, 
že pokiaľ by sa pustili zlým a zakázaným 
chodníčkom, raz navždy by mali cestu na 
olympiádu zahatanú. Takíto nebudú mať 
právo účasti na sviatku férovosti a čest-
nosti,“ povedal navrhovateľ. Nové pravidlá 
platia od 3. apríla t.r. a na bývalých hrieš-
nikov nemajú dopad. Návrh treba ešte do-
tiahnuť do konca a zaradiť ho do spleti už 
platných pravidiel a trestov. Dôležité budú 
dôkazy, ale aj to, aký trest vymeria prichy-
tenému príslušná športová federácia. Pri 

vyššom treste športovej komisie na OH po 
vypršaní trestu nepôjde, pri menšom, t.zv. 
neúmyselnom, by ešte mohla byť nominá-
cia možná. To všetko bude treba spresniť. 
V zásade je to správny návrh. Proti dopingu 
treba bojovať stále a čím prísnejšie, tým lep-
šie. Aj takýto návrh trestu môže mnohých 
odradiť od pokušenia niečo skúšať. Prísne 
a jasné pravidlá sa musia dostať teraz na 
papier, aby sa stali v tomto smere zákonom. 
Na zasadnutí sa zrodil aj obnovený Top 
tím Londýn 2012. Je to ešte ďaleko, ale 
pri úbytku stabilných a úspešných re-
prezentantov potrebný návrh. Najmä po-
kiaľ sa bude týkať mladých nástupcov. Tí 
potrebujú kvalitné podmienky už teraz, aby 
sa za majstrov v priebehu niekoľkých rokov 
vyučili. Cieľom SOV je športovcom a druž-
stvám v kolektívnych športoch zabezpečiť 
v priebehu štvorročného cyklu také pod-
mienky prípravy, ktoré utvoria predpokla-
dy dosiahnuť na OH 2012 na medailu či na 
umiestenie v prvej osmičke. 
Takýto Top tím s podobným cieľom sme tu 
už pred niekoľkými rokmi mali. Osvedčil sa, 
no aj tak zanikol po protestoch niekoľkých 
športových zväzov. Je dobre, že ho opäť 
máme, reprezentanti potrebujú takúto sta-

rostlivosť, ak chcú súperiť so športovo vy-
spelými štátmi. 
Našim súčasným športovým hviezdam i ná-
dejným juniorom realizácia tímu uľahčí situ-
áciu v príprave, bude motivovať k vyšším vý-
konom. Pretože pocítia, že má o nich niekto 
záujem a sleduje ich rast, vrátane adekvát-
nych podmienok. Nový Top tím má už svo-
je pevné pravidlá a športovci sa dozvedia, 
čo ešte musia dokázať, aby sa do zoznamu 
dostali. Systém je totiž otvorený, kto splní 
kritéria, dostane lepšie podmienky. Výkon-
ný výbor SOV môže do zoznamu zaradiť aj 
talentovaného športovca, ktorý tesne zao-
stáva za kritériami. Top tím má tri kategórie: 
A-skupinu, B-skupinu a kandidátov. Našlo 
sa pomerne dosť stálych a nádejných kan-
didátov. V prvej skupine ich máme osem-
násť, v druhej až 51 a kandidáti sú štyria. 
Uvidíme, ako sa budú usilovať a nako-
niec i reprezentovať. Isté je, že naši naj-
lepší športovci, i talentovaní, takúto sta-
rostlivosť potrebujú. Je chvályhodné, že 
ministerstvo školstva i Slovenský olym-
pijský výbor našli aj v týchto finančne 
ťažkých časoch dosť prostriedkov na 
naplnenie pomerne veľkých plánov. 
Zrejme si to športovci uvedomia. 

Po 37. valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru

dve hlavné témy: doping a Top tím
hiddink na odchode?
Futbalová Chelsea Lon-
dýn má ešte možnosť vy-
hrať Ligu majstrov, dokon-
ca nie je bez šance ani pri 
útoku na domáci majstrov-
ský titul. A predsa prichádza-
jú správy, že Holanďan Guus 
Hiddink opustí trénerskú la-
vičku. Vedenie klubu z toho 
nie je nervózne ani rozhor-
čené. Skôr naopak. Dalo na 
vedomie, aby sme si všetci 
spomenuli, že tento tréner 
prišiel do Londýna iba na za-
stupovanie. On je predsa tré-
nerom reprezentácie Ruska 
a tá ho už bude potrebovať. 
Tajnejšia je záležitosť okolo 
nového trénera, lebo Chel-
sea nemôže brať hockoho, 
ale svetoznáme meno. Nikto 
však neoznámil, kto by to mo-
hol byť. José Mourinho zrej-
me nie. Predseda klubu Bru-
ce Buck pokojne vysvetlil, že 
ten to nebude: „Je to skvelý 
človek a úžasný odborník. 
Jeho čas v Chelsea však 
vypršal, keď roku 2007 z 
klubu odišiel a teraz pôso-
bí v Taliansku.“  

HAnbA pre rOzHOdcu
Nebol to nijaký trestný čin, možno priestupok, alebo iba prešľap 
proti slušnosti. Medzinárodný hokejový rozhodca Milan Mášik, mla-
dý 37-ročný muž, zobral v kabíne pri zápase Slovensko - Nórsko zo 
stola z nastraženej peňaženky kolegovi 15 eur!! Zavolali na neho 
policajtov, musel sa priznať, že to urobil. Bola to hlúposť, nerozváž-
nosť, možno jeho chorobnosť či čo. Ale hanba je preveliká. Dokon-
ca medzinárodná. Ublížila jemu i hokeju. Krádež? Pokus o oboha-
tenie sa? Zlodejstvo? Ťažko to takto pomenovať, polícia vyšetruje, 
pretože aj predtým sa stali prípady, že zmizli nejaké peniaze práve 
vtedy, keď bol nablízku Mášik z Nitry. Veď Mášik mal ísť na hokejové 
majstrovstvá sveta do Švajčiarska, kde by si bol zarobil tisíce v eu-
rách, tých pätnásť mu určite nechýbalo. Teraz zrejme s rozhodova-
ním skončil, čo poznačí celý jeho život, lebo bol profesionál. 

česKO je V Kríze
A máme tým na mysli futbalové česko. Už pred zápasom so 
Slovenskom 1:2 malo dosť starostí, no po prehre sa ešte roz-
rástli. Neunieslo ju a prišli neobyčajné opatrenia. Šesť hrá-
čov okamžite odvolal Výkonný výbor čMFS z kádra. A tí hráči 
vraj boli prehru zapíjať v nejakej krčme a opäť dokonca s dievčata-
mi z ulice. Okamžite si mohli zbaliť veci: Baroš, Fenin, Kováč, Ma-
tejovský, Svěrkoš i Ujfaluši. Takýto zákrok do mužstva je veľmi ne-
bezpečný. Ešte horšie to však skončilo s trénerom Petrom Radom. 
Mužstvo nemá požadované výsledky, nuž - odchod. Keby len to. 
Odišli aj asistenti Pavel Hapal a Jaroslav Šilhavý, s nimi aj tréner 
brankárov Luboš Přibyl. Riadne zametanie. Česi mali mužstvo, kto-
ré sa roky udržiavalo medzi najlepšou päticou na svete a zrazu - 
bum, je v bezradnom stave, nastal chaos, strata dôvery i popularity. 
Česko akoby zabalilo kvalifikáciu na MS 2010 už v polčase. Vo fut-
bale sa to však stáva. Víťazíš, si geroj. Prehrávaš, nikde ťa nechcú 
ani vidieť. Taký je život vrcholového športovca, trénera, ba i funkci-
onára. Preto platí len jedna zásada: neslobodno prehrávať. Lenže, 
ako to zariadiť?

Nič sa nedá robiť, opäť sa potvrdilo aj v 
Lige majstrov, že v Anglicku sa hrá najkva-
litnejší futbal, pred nenapodobiteľnými náv-
števami za účasti najkvalitnejších mužstiev 
na svete. A samozrejme hráčov ako jednot-
livcov. Vo štvrťfinále sa nám predstavilo osem 
mužstiev, štyri z Anglicka, dve zo Španielska, 
po jednom z Nemecka a Portugalska. Zápas, 
aký sa vidí azda raz za desaťročie zohrali Chel-
sea a Liverpool (4:4). Veľa gólov a dráma do 
posledných sekúnd. Po prvom súboji, ktorý vy-
hrala Chelsea vonku 3:1 sa čakalo, že odve-
ta bude formalitou a Londýnčania svoj náskok 
ubránia. Ale kdeže. V priebehu pol hodiny pre-
hrávali 0:2 a triasli sa diváci i hráči. V priebehu 
šiestich minút potom Chelsea vyrovnala a mo-
hol byť pokoj. Nebol. Lampard síce zvýšil na 
3:2, ale Liverpool ešte raz zdvihol hlavu a ten-
toraz dal dva góly v priebehu minúty. Bolo 3:4. 

Potom však napálil hrdina zápasu Lampard stre-
lou do obidvoch žrdí a do siete - 4:4. Úžasné 
divadlo. Zápas, aký nemožno vidieť ani na maj-
strovstvách sveta, hoci by hrala Brazília.
Ostatné tri zápasy však veľmi nezaosta-
li. Barcelona sa ani po prvom výsledku 4:0 
proti Bayernu pred 66 000 divákmi neulie-
vala, ukázala čo všetko vie a pohodlne si 
postup uchránila. FC Villareal hral doma s 
Arsenalom 1:1 a živil nádej na možný po-
stup. Lenže kanonieri ho doma tiež pred 60 
tisíc divákmi rozstrieľali - 3:0. Podobne Por-
to ukázalo doma svoju peknú tvár. Málokto ve-
ril, že môže byť Manchestru takým vyrovnaným 
súperom a dať mu dva góly, dokonca neprehrať 
(2:2). Stalo sa však, no v Anglicku už neodola-
lo. Nie preto, že by hralo zle, ale domáci nič ne-
dovolili, majú vyššiu kvalitu, ani nie európsku, 
ale svetovú. 

angličania ovládli ligu majstrov


