
Popularita strany SMER-SD má stúpajú-
ci trend. Jej preferencie podľa priesku-
mu Agentúry FOCUS predstavovali vo 
februári 43,5, v marci 44,7 a v apríli 
45,7 percenta. Zlomyseľné predpovede o 
poklese dôveryhodnosti SMERu, ktoré čas-
to prezentuje opozícia, rôzni rýchlokvasení 
analytici aj starčekovia označujúci sa za po-
litológov, s obrovskou podporou niektorých 
médií sa na veľký žiaľ protivládnych bojovní-
kov  nenaplňujú. Napriek problémom, kto-
ré nám z Ameriky priniesla svetová finančná 
a ekonomická kríza, celá vládna koalícia má 
vyše 60 percentnú podporu voličov. 
Z prieskumu vyplýva, že trom opozičným 
stranám dôveruje iba 32,8 percenta ob-
čanov. SDKÚ v marci získala 17,6 a v aprí-
li iba 15,8 percenta. SMK v marci dosiah-
la 9,2 a v apríli klesla na 9 percent. KDH 

by v marci volilo 9,2 ale v apríli len 8 per-
cent občanov. Teda pokles dôveryhodnos-
ti sa netýka koalície, ale opozície. Politická 
realita potvrdila, že ani veľký počet hlasov, 
ktoré v prezidentských voľbách získala pod-
predsedníčka SDKÚ Iveta Radičová, ne-
zlepšil postavenie jej strany v spoločnosti. 
A už vôbec neoslabil silu koalície. Na tejto 
skutočnosti nič nezmenia ani surové a ne-
pravdivé útoky niektorých novinárov a prí-
slušníkov opozície na vládnu garnitúru a jej 
predstaviteľov. Bezvýznamné a neúčinné sú 
protivládne aktivity činovníkov nevládnych 
organizácií a rôznych aliancií. Občania im 
jednoducho neveria a postavili ich na ved-
ľajšiu koľaj. Doterajší vývoj na politickej 
a spoločenskej scéne v Slovenskej re-

publike potvrdzuje, že opozícia a médiá 
nemajú až taký veľký a neobmedzený 
vplyv na verejnú mienku, aký by chceli 
a ako ho často prezentujú. Víťazí rozum 
a zlé skúseností z predchádzajúcich rokov  
vládnutia dnešnej opozície. 
K biede v opozičných radoch mierou vrcho-
vatou prispievajú svojim pravidelným pretŕ-
čaním sa na televíznych obrazovkách aj páni 
poslanci Štefanec, Lipšic, Janiš a Galba-
vý, ktorí pravidelne kritizujú všetkých, kto-
rí majú iný názor ako oni. Zvláštnu skupinu 
odborníkov na všetko tvoria Mikloš, Frešo 
a Prokopovič. Podľa analytika svojim sprá-
vaním a prejavmi vraj pripomínajú regrútov 
na dedinských zábavách. V radoch SDKÚ 
dominujú aj obchodníci s ilúziami a teplou 
zmrzlinou. Ich dôveryhodnosť je veľmi níz-
ka. 

Zásadná otázka teraz ani tak nespočíva v tom, 
čo sa deje, ako v tom, či niekto vie čo treba ro-
biť. Kríza prudko rozleptala hranice medzi ľavi-
cou a pravicou, medzi vládami a opozíciami v 
Európe, medzi národnými vládami a bruselskou 
komisiou a parlamentom. Tak ako, keď je na ihris-
ku chaos a hľadáte toho, kto dá hre smer, energiu a 
– dušu. To, čo teraz vidíme, je len rozdiel medzi ne-
spravodlivo obohatenými a nespravodlivo ochudob-
ňovanými. 
Je to rozdiel medzi tými, ktorí sa pousilovali „dostať 
za vodu“, upichnúť sa na inštitucionálne nespochyb-
niteľných miestach (a ako ukazuje slovenská skúse-
nosť nepatrí k nim miesto smrteľného ministra, ale 
skôr miesto nesmrteľného ministerského úradníka) 
a medzi tými, ktorí nemajú inú možnosť, len žiť z prá-
ce. Právnikov je už toľko, že to vlastne nemá význam 
študovať, kritikov vlády je toľko, že sa to neoplatí čí-
tať, lebo to, čo hľadáte, je rozumná rada. Pohľad 
za hranice ukazuje, že je to bieda – hlavná ekono-
mika Európy – nemecká, sama nevedela odhadnúť 
kde sa nachádza. Najprv sa tvrdilo, že pokles eko-
nomiky bude v tomto roku okolo dvoch percent, po 
niekoľkých mesiacoch sa už dospelo k šiestim per-
centám. Keď si to nevedia zrátať Nemci, ako 
je to inde? V prvom štvrťroku sa dostavil po 
sebe štvrtý, tvrdý pokles nemeckej ekonomiky, 
HDP, ktorý nemá obdobu – der beispiellose Ru-
eckgang. Sú to dve desaťročia čo sme stáli pred 
jasnou voľbou, ktorý politický a ekonomický model 
nám nevyhovuje – a dnes? Vieme to, kde je ten mo-
del kapitalizmu na ktorom sa dosiahne široká politic-
ká a národná zhoda? Pred dvomi desaťročiami sme 
vedeli, že systém treba zmeniť, lebo sa nedá refor-
movať. A dnes – kde vidíte náznaky toho, že kapi-
talizmus je formovateľný, že sa nezopakujú rovna-
ké postupy s rovnakými výsledkami? Stojíme pred 
touto otázkou ako jednotlivci, ako občania, ako vo-
liči – a ako národné spoločenstvo. Musíme chcieť 
usporiadať tento malý priestor pre udržateľný život a 
postaviť sa za ľudí, ktorí pôjdu týmto smerom a ne-
utopia nás v novej podobe triedneho boja kapitaliz-
mu, ktorý stráca schopnosť reformovať sa, schop-
nosť obnovy lokálnej a globálnej.
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Zloba a bieda opozičných strán
JOZEF KUCHÁR

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a minister financií SR Ján Počiatek sa 5. mája 2009 vyjadrili k jarnej prognóze Európskej komisie 
k ekonomickým ukazovateľom na Slovensku. Foto: Martin Petrenko

Slovensku naplánovali na rok 2010 najvyšší hospodársky rast v eurozóne

S dôraZom na Sociálny program
Predseda vlády SR Robert Fico na tlačovej 
konferencii uviedol, že v súvislosti s jarnou 
prognózou Európskej komisie sa úmyselne 
v médiách objavujú len informácie, ktoré vy-
znievajú pre Slovensko negatívne. „A chcem 
naozaj postaviť predtým, ako sa vyjadríme k tej-
to prognóze legitímnu otázku, prečo médiá ne-
informujú ľudí na Slovensku o situácii pravdivo, 
prečo sa snažia za každú cenu pohoršiť Sloven-
sku, zhoršiť jeho obraz a prečo strašia a zner-
vózňujú ľudí?“, opýtal sa Robert Fico zástupcov 
tlače.
„Problém je ale niekde inde. Problém je v tom, 
že ako keby niekto ťažko znášal to, že Sloven-
sko môže byť aj úspešné. A my vám teraz dáme 
údaje, ktoré sú v oficiálnej prognóze Európskej 

komisie, ktoré potvrdzujú, že Slovensko je na 
tom veľmi dobre v porovnaní s inými krajinami. 
Chcem povedať, že Slovensko predovšetkým 
sleduje hospodársky rast. Hospodársky rast 
je pre nás veľmi dôležitý ukazovateľ, od 
neho sa potom odvíjajú aj príjmy do štátne-
ho rozpočtu a od neho sa odvíjajú aj mož-
nosti štátu ako takého plniť programy najmä 
sociálneho charakteru. Vážené dámy a páni, 
pýtam sa vás, prečo nikto z vás neinformoval 
slovenskú verejnosť, že Európska komisia doda-
la prognózu, v ktorej konštatuje, že v roku 2010 
bude mať Slovensko najvyšší hospodársky rast 
v eurozóne? Pýtam sa vás, prečo to nikto neuve-
rejnil? Pýtam sa vás, prečo nikto neuverejnil, že 
v roku 2010 budeme najlepší v eurozóne a tretí 

najlepší v celej Európskej únii? A prečo nikto 
nepovedal, že ten rozdiel medzi nami a ďalšími 
dvoma, ktorí sú pred nami, je iba 0,1 percen-
ta?“, opýtal sa ďalej predseda vlády médií. „Slo-
vensko má na rok 2010 odhad hospodárskeho 
rastu 0,7 percenta, ktorý je najlepší v eurozó-
ne. Pokiaľ ide o Európsku úniu ako celok, 
teda všetky štáty Európskej únie, bez zrete-
ľa, či majú alebo nemajú euro, tu je lepšie 
iba Poľsko a Švédsko s 0,8 percentom. Čiže 
rozdiel 0,1 percenta. Európska komisia teda 
oficiálne konštatuje, že Slovensko má naj-
lepšie východiská z celej eurozóny, že sme 
v trojici najlepších krajín v celej Európskej 
únii, ale ja som sa o tom z médií nič nedo-
zvedel.  Pokračovanie na 3. strane

Vyhlásenie predsedu vlády Sr
Svetová hospodárska kríza je pre každú európsku krajinu ne-
šťastím, aké prinášajú živelné pohromy. Ak v tejto situácii niekto 
zneužíva dôsledky hospodárskej pohromy na svoje stranícke 
politické ciele, ako to robí Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš, ne-
zaslúži si žiadnu úctu, ani rešpekt. 
Predseda vlády SR Robert Fico je prekvapený, s akou mierou 
podlosti a farizejstva sa stretáva u týchto predstaviteľov sloven-
ského politického života s bohatou históriou škandálov a tra-
gických omylov nevýslovne škodiacich ľuďom na Slovensku. V 
čiernych farbách opisovať problémy hospodárskeho vývoja na 
Slovensku a zároveň zamlčať, že ide o dôsledok globálnej krízy, 
ktorá zasiahla všetky štáty sveta a nás až po tých ekonomicky 
vyspelejších, je prejavom hrubej demagógie a zákernosti. Veď 
Slovensko má dnes najnižšiu infláciu za posledných 20 mesia-
cov, ožíva zahraničný obchod (pričom viac vyvážame, než dová-
žame), naštartovali sme predaj áut, Európska komisia nám dáva 
výborné výhľady na rok 2010. Ale predstavitelia SDKÚ len stra-
šia, klamú a zavádzajú, hoci sami svojou neoliberálnou politikou 
napomáhali vzniku krízy. SilViA GlENDOVÁ, 

hovorkyňa predsedu vlády SR

Voľby poslancov do Európskeho parla-
mentu by sa aj na Slovensku mali stať 
významnou udalosťou pre všetkých ob-
čanov. Naša republika je pevnou súčas-
ťou Európskej únie. Už 5 rokov si dô-
sledne plní všetky členské povinnosti 
a zároveň využíva mnohé výhody, kto-
ré pomáhajú riešiť zložité problémy a 
zabezpečovať ďalší rozvoj Slovenska. 
V tejto súvislosti má osobitný význam pre-
pojenie národnej ekonomiky s Európskou 
úniou. Preto o tom, ako si budeme naše 
postavenie v európskom spoločenstve pre-
sadzovať, bude rozhodovať aj kvalitná a vy-

soko profesionálna práca našich trinás-
tich poslancov, ktorých si zvolíme 6. júna 
2009. 
Voliči by mali v čo najväčšej miere využiť 
jedno zo svojich základných občianských 
práv a prisť k volebným urnám. Každý hlas 
ovplyvní naše postavenie v Európskom par-
lamente i ďalšie napredovanie našej spo-
ločnosti. Dôveru by mali dostať predo-
všetkým takí kandidáti, ktorí už preukázali 
vo svojom živote dobrý vzťah k našej repub-
like a cit pre sociálnu spravodlivosť.

Viac na stranách 5, 6, 7 a 8

Nielen právo, ale aj povinnosť
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V  poslednom období sa voči 
vláde SR vzniesla nová 

vlna kritiky. Tentokrát jej au-
tormi nie sú ani tak opozičné 
strany či záujmové skupiny, 
ale viaceré mimovládne orga-
nizácie. Spolky, bez ktorých 
je fungovanie demokracie ne-
možné, si občas mýlia pocity 
s potrebami. 

Popri verejnom a súkrom-
nom sektore majú mimo-

vládne organizácie podobu 
akéhosi partnera. Ich fungova-
nie nie je založené na politic-
kých ambíciách ani firemnom 
biznise. Sledujú nefinančný 
zisk, teda morálne zadosťu-
činenie a mali by byť pomoc-
nou rukou pri skvalitňovaní ži-
vota a pri rozvoji spoločnosti. 
Takto môžeme vnímať a urči-
te aj vnímame dobrovoľníkov, 
ktorí vo svojom osobnom voľ-
nom čase a na úkor rodiny či 
priateľov pracujú so starký-
mi, telesne postihnutými, prí-
padne aktívne pôsobia v kto-
rejkoľvek inej oblasti života. 
So samosprávami našli spo-
ločnú reč. Tie ich považujú za 
prirodzeného partnera, ktorý 
je zárukou efektívnejších slu-
žieb a úspešnejšieho dosa-
hovania cieľov. Vláda SR na 
svojom nedávnom rokovaní 
sa okrem iného zaoberala aj 
Akčným plánom predchádza-
nia všetkým formám diskri-
minácie, rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatnými 
prejavmi intolerancie. Tejto 
problematike sa venovala z 
pohľadu posledných realizo-
vaných aktivít a tiež konkrét-
nych zámerov, ktoré budeme 
realizovať do roku 2011. Ide o 
veľmi slušný materiál, ktorý re-
flektuje na ochranu, rešpekt a 
úctu k človeku. Na svoje spl-
nenie počíta s partnerstvom 
mnohých ministerstiev, samo-
správ, ale aj mimovládnych 
organizácií a médií. A prá-
ve tu vidím priestor na návrat 
k pôvodnej myšlienke vzni-
ku mimovládnych organizá-
cií – aktívne pôsobiť na rozvoj 
spoločnosti v jej jednotlivých 
oblastiach. Aktivity tých orga-
nizácií, ktoré žijú z grantov, kri-
tizujú vládnu garnitúru a pra-
videlne zahlcujú súdy svojimi 
podozreniami a podnetmi, ne-
vykazujú znaky dobrovoľníc-
tva, ale skôr účelovosti. 

Jedinou cestou, ktorá nás 
dokáže vyviesť z neuveri-

teľne zložitej situácie, je spo-
lupráca. Všetci, ktorí vedia, 
môžu a hlavne chcú, musia 
ťahať za jeden povraz. Mimo-
vládne organizácie preto do-
stávajú obrovskú príležitosť na 
to, aby prácou na konkrétnych 
projektoch reálne pomáhali 
krajine a občanom. Namiesto 
urážok a ohováraní je čas na 
tvrdú prácu s konkrétnymi vý-
sledkami. Pre dobré myšlien-
ky sa musíme spájať. Preto by 
si aj niektoré mimovládky mali 
vstúpiť do svedomia a vrátiť 
sa k svojej základnej filozofii – 
pomáhať a rozvíjať a nie ubli-
žovať a rozvracať. 

Stanislav KUBÁNEK
poslanec NR SR

Foto: Martin Petrenko

Voľby poslancov do Európskeho parla-
mentu na Slovensku v roku 2004 prilá-
kali k volebným urnám iba 16 percent 
oprávnených voličov. Bola to najmen-
šia účasť zo všetkých krajín Európskej 
únie. V minulých dňoch sme si pripo-
menuli piate výročie od nášho vstupu 
na jej pôdu. Aj preto možno očakávať, 
že šiesteho júna 2009 sa na voľbách 
zúčastní väčší počet voličov. Boj o kaž-
dého slovenského voliča sa už rozbehol na 
plné obrátky. Až 17 politických strán a koa-
lícií chce získať stoličku v Európskom par-
lamente. Žiaľ na scénu sa opäť dostali aj 
nedôveryhodní občania z radov opozič-
ných parlamentných aj nových politických 
strán. Na svoje kandidátky zaradili aj ta-
kých, ktorí svojich voličov v predchádzajú-
cich voľbách sklamali, nezvládli úlohy a ne-
splnili vlastné sľuby. Navyše sa z nich stali 
prebehlíci a politickí turisti. V každej de-
mokratickej krajine by takíto ľudia nemali 
ani najmenšiu šancu na zaradenie na kan-
didátku. V Slovenskej republike je všetko 
celkom ináč. Aj karieristi, neschopní a le-
niví, sa v rôznych straníckych tričkách na-
tlačili na kandidátky. Dokonca sa dostali aj 
na tie najvyššie priečky. Vďaka svojej bez-

ohľadnosti, hrubosti a peniazom sa im po-
darilo opäť zviditeľniť.
Mnohí šéfovia strán, čo ich v tomto úsilí 
podporili, si nechcú uvedomiť, že takto 
škodia strane aj spoločnosti. Niekto-
rí jednotlivci, za vyše desaťročné ob-
dobie čo sú v politike, sa nenaučili, 
že každý zápas musí mať svoju kultú-
ru a etiku. Žiaľ, aj v terajšej predvoleb-
nej kampani si raz opäť na svoje prídu 
politici, ktorí účelovo na jedno použitie 
založili nové strany a niektorí zmenili aj 
kresťanskú politickú príslušnosť. Väčši-
na občanov im nemôže dôverovať. Je 
sklamaná, znechutená, oprávnene roz-
trpčená a stráca záujem o voľby do Eu-
rópskeho parlamentu. Potvrdzuje sa, 
že aj v týchto voľbách sa okrem sluš-
ných, skutočných profesionálov, usilujú 
uspieť aj tí, čo pre občanov v uplynulom 
období takmer nič potrebné a užitoč-
né neurobili. Voliči poriadne nevedia 
čo hodnotné pre Slovenskú republiku 
v európskom parlamente urobil naprí-
klad bývalý hokejista, ktorý nežije v na-
šej krajine. Nevedia, ako europoslanci 
za SMK reprezentovali Slovensko. 
Voliči by si mali uvedomiť, že pre spoloč-

nosť nie je dobré, keď jednotlivec za kaž-
dú cenu robí politickú kariéru bez ohľadu 
na svoje schopnosti, odbornú prípravu, 
morálku a osobné danosti. Pri svojom roz-
hodovaní musia mať na zreteli, aby každý 
kandidát, usilujúci sa o poslanecký man-
dát dokázal, že žije morálnym životom, že 
napriek mocenskému postaveniu v spo-
ločnosti si dokáže udržať poriadok, čistotu 
duše a charakteru, že nebol a nie je zaple-
tený do ekonomických alebo iných podvo-
dov. 
Voliči nemôžu mať, aj napriek masívnej vo-
lebnej kampani, ani trochu porozumenia, 
tobôž zľutovania nad tými, čo konali ale-
bo v predvolebnom čase konajú v rozpo-
re so zákonmi a morálkou. Šancu by mali 
dostať predovšetkým tí schopní, pracovití 
a čestní. Takí, ktorým záleží na budúcnosti 
našej vlasti a vyššej kvalite života všetkých 
občanov a nie len tých vyvolených. Preto 
by voliči mali prísť k volebným urnám v čo 
najväčšom počte. Nízka účasť môže po-
môcť práve tým, čo samostatnú Sloven-
skú republiku nechceli a riešenie zloži-
tých problémov v jej rozvoji aj v terajšej 
zložitej situácií neustále sťažujú a prá-
cu vlády znevažujú.  JOZEF KUCHÁR

Bez prebehlíkov a kariéristov

Vláda SR oslávila 1. mája 2009 v Liptovskom 
Mikuláši piate výročie vstupu Slovenskej re-
publiky do Európskej únie.
Predseda vlády a strany SMER-SD Robert Fico 
pri tejto príležitosti vystúpil s prejavom v ktorom 
uviedol, že vláda SR sa rozhodla usporiadať osla-
vy piateho výročia vstupu SR do Európskej únie 
práve pod Tatrami, v Liptovskom Mikuláši, pretože 
1. mája sa rovnako oslavuje Sviatok práce, ktorý 
je na Slovensku štátnym sviatkom a ktorý má svo-
je historické korene práve v Liptovskom Mikuláši. 
„Žijeme v takej zvláštnej dobe, v ktorej sa pocti-
vá práce dostáva na okraj spoločenského uzna-
nia. Dominujú 

POVRCHNOSť, ľAHtiKÁRStVO, 
prázdne mediálne celebrity. Ale tak do roku 1989, 
ako aj po ňom, základom všetkých hodnôt bola a 
stále je tvrdá práca. Ľudia pre Slovensko tvrdou 
prácou urobili veľa a sme v dobe, kedy sa Sloven-
sko viac ako inokedy musí správať sociálne a vy-
jadrovať tak svoju zaviazanosť voči ľuďom. Ľudia 
štátu, štát ľuďom – to je filozofia, ktorou sa musia 
riadiť všetci s politickou mocou v rukách“, pove-
dal Robert Fico. 
„Pri príležitosti piateho výročia vstupu do Eu-
rópskej únie vám chcem v mene mojom, aj v 
mene vlády SR úprimne poďakovať za všetko 
vaše každodenné pracovné úsilie, ktoré Slo-
vensko v roku 2004 posunulo do politicky, 
ekonomicky a sociálne najsilnejšieho spolo-
čenstva na svete, do Európskej únie. (...) Myš-
lienka vstupu do EÚ nás v roku 2003 a 2004 
všetkých spájala. Keby všetky relevantné sily nevy-
zývali k účasti na referende o vstupe do EÚ, bolo 
by neúspešné s traumatizujúcim 

DOPADOM NA CElú SPOlOČNOSť. 
Jednota v závažných zahranično-politických otáz-
kach je pre Slovensko životne dôležitá. Je mi veľ-
mi, veľmi ľúto, že sa v roku 2008 prerušila. Neexis-
tujú žiadne dôvody, ktoré by dokázali ospravedlniť 
podkopávanie ratifikácie Lisabonskej zmluvy tak 
prepotrebnej pre ďalšie fungovanie Európskej 
únie. Neexistujú žiadne dôvody, prečo vláda ne-
dostala od opozície pomocnú ruku pri zavádzaní 
eura. Vyzývam všetkých – vráťme sa v zásadných 
otázkach k jednote. Slovensko nepotrebuje a ani 
si nemôže dovoliť malicherné politické figúrky. 
Slovensko potrebuje sebavedomých lídrov, mys-
liacich na slovenské národné záujmy“ podčiarkol 
vo svojom prejave predseda vlády.
Podľa neho, naše členstvo v Eú jednoznačne 
prospelo a prospieva slovenským občanom, 
prinieslo nám stabilitu a rozvoj. „Je to úspeš-
ný príbeh!“, dodal Robert Fico. 
Predseda vlády ďalej uviedol, že práve zavedenie 

eura nám ukázalo, čo znamená ťažko vydreté člen-
stvo „v klube“. „Zatiaľ čo národné meny niektorých 
našich susedov klesajú na hodnote, slovenské 
hospodárstvo je bezpečnejšie ukotvené v prístave 
spoločnej európskej meny. V dnešnej kríze by Slo-
vensko nebolo schopné samo 

UDRŽAť StABilitU KORUNy, 
čo by sa prejavilo na zvyšovaní úrokov, zdražova-
ní pôžičiek a na odlive zahraničného kapitálu. Za-
vedenie eura zhodnotilo úspory, pretože bez eura 
by sme dnes na jedno euro potrebovali 40 a nie 
30 slovenských korún. Čerstvý prísľub rozšírenia 
výroby áut na Slovensku, ohlasovanie ďalších in-
vestícií v Trenčíne a na východe Slovenska potvr-
dzujú, že sme sa správne rozhodli, veľmi správne 
rozhodli. Ak spomínam euro, musím pripome-
núť aj náš vstup do Schengenu, vďaka ktorému 
v únii cestujeme bez zbytočného zdržania na hra-
niciach. Zdanlivo jednoduchá záležitosť však 
nebola samozrejmosťou a vyžiadala si nema-
lé úsilie slovenskej strany pri splnení nároč-
ných podmienok“, dodal premiér.
Podľa neho, priamou a zároveň najvyššou formou 
účasti slovenského občana na rozhodovaní v EÚ 
je jeho účasť vo voľbách do Európskeho parla-
mentu. „Rozhodovanie Európskeho parlamentu 
má 

OMNOHO VäČŠí DOPAD 
na náš každodenný život ako sa možno zdá. 
Ovplyvňuje viac ako 2/3 našich zákonov. Z ak-
tuálnych tém spomeniem aspoň ceny hovorov z 
mobilných telefónov v zahraničí, označovanie vý-
robkov či pravidlá pre geneticky modifikované po-
traviny. Budúci mesiac, v sobotu 6. júna, budeme 
mať po druhýkrát príležitosť rozhodnúť o našich 
poslancoch v Štrasburgu. Počtom neveľká skupi-
na 13 poslancov bude naším hlasom a advokátom 
na pôde EP, reprezentujúceho 500 miliónov oby-
vateľov EÚ. Nie v každých voľbách je zvolený 
kandidát, ktorý nám je blízky srdcom i sym-
patiami. Avšak možnosť voliť musí byť cťou 
a zároveň prejavom hrdosti každého jedné-
ho z nás spoluvytvárať vyspelú Európu. Svo-
jim hlasom tak aspoň symbolicky prejavíme 
naše sympatie a spolupatričnosť s veľkou eu-
rópskou rodinou národov. Urobme všetko pre-
to, aby účasť na eurovoľbách bola vyššia, ako 
tomu bolo pred piatimi rokmi“, povedal Ro-
bert Fico. Premiér nakoniec dodal, že výhody z 
členstva v EÚ nemožno merať len číslami. „Soli-
darita, vzájomná podpora a pocit bezpečia nie sú 
merateľné. Slovensko by bez spojenectva s iný-
mi štátmi len málo ovplyvňovalo európsku a sve-
tovú politiku. Čas potvrdil, že náš vstup do EÚ bol 
správnym rozhodnutím“, uzavrel.  (kr)

Výročie vstupu do únie

Bratislava je známa ako mesto fontán. Je ich mnoho, ale v centrále 
mesta na Hlavnom námestí upúta Rolandova fontána z roku 1572. 
Štefan Moravčík vo svojej knihe Veselé potulky po Slovensku o nej 
píše: „Najstaršia fontána v meste zvoláva mládencov: Kde ste? Ne-
buďte leniví, pyšní. Najkrajšie dievčence sveta – to vie aj maličké 
dieťa – dnes si na korzo vyšli.“ Výjdite si, milí čitatelia, aj vy na toto 
korzo. Toto miesto je dobrým spestrením návštevy nášho hlavného 
mesta. Text a foto: Milan Piovarči

Ani z voza ani na voz
Búrlivú mediálnu diskusiu vyvolalo 
zrušenie Ústavu pre výskum verej-
nej mienky pri Štatistickom úrade 
SR. Dôvodom vraj bol prieskum, 
ktorý ukazoval pokles preferen-
cií Smeru a vzostup preferencií 
SDKÚ. Skutočnosť, že ústav zru-
šili na základe nariadení EP sa po-
važoval za kamufláž. Ako ináč, u 
nás každý hľadá len politické dô-
vody.
Ale pozrime sa na problém logic-
ky. Ten, kto pozná systém výsku-
mov verejnej mienky vie, že v kra-
jine, kde existuje okrem štátneho 
ústavu niekoľko súkromných in-
štitúcií zároveň vie, že zatajenie 
jedného výskumu nikomu nepo-
môže. Pokiaľ preferencie naozaj 
klesajú, ukáže sa to vo výsku-
moch všetkých ostatných inšti-
túcií. Čerešničkou na torte tejto 
diskusie bolo vyjadrenie šéfa súk-
romnej agentúry na výskum verej-
nej mienky ktorý povedal, že ve-
rejnosť sa ani v blízkej budúcnosti 
nedozvie, aká je popularita jed-
notlivých strán. Pýtam sa prečo? 
Vari šéf súkromnej agentúry poci-
ťuje politické tlaky a prestane robiť 
prieskumy verejnej mienky?

JOZEF ŠUCHA

V rozhovore si akademik po-
vzdychol, že akademická 
pôda nemá autoritu v našej 
spoločnosti, možno aj preto, 
že sa o to sama neusiluje.
Pozrime sa na jednu z oblas-
tí. Pri novinárskych sondách do 
minulosti sa používajú fakty úče-
lovo. Pisateľ nehľadá fakty pre-
to aby objektívne vysvetlil danú 
udalosť, ale fakty selektuje tak, 
aby podporili jeho názor, ktorý si 
vopred vytvoril (podľa čoho asi?) 
Výrazným príkladom sú písačky 
o procese privatizácie – fakty sa 
podávajú tak, že za Mečiara to 
bolo šafárenie a rozpredávanie a 
za Dzurindu to bolo transparent-

né a v prospech občanov a štá-
tu. Ako možno tomuto zjednodu-
šenému pohľadu veriť, keď iba 
základné údaje hovoria o tom, že 
za Dzurindu sa privatizovalo päť 
krát viac štátneho majetku ako 
predtým, vrátane energetických 
podnikov. Ako sa občan dozvie 
objektívnu pravdu o privatizácii v 
deväťdesiatych rokoch minulého 
storočia? Má k dispozícii serióz-
nu akademickú analýzu? Prečo 
v tejto diskusii nevystúpia aka-
demici tak, aby ju odpolitizovali, 
aby poskytli objektívny vedecký 
pohľad? Možno to je cesta, ako 
získať v spoločnosti autoritu, kto-
rá akademickej obci chýba. (jš)

chýba objektívna pravda
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S dôraZom na Sociálny program
Dokončenie z 1. strany
O čo tu ide? Čo chcete? To za každú cenu chcete tej 
republike poškodiť? Za každú cenu chcete napísať, 
že je to zlé a jednoducho že nič iné neprichádza do 
úvahy? Ďalej chcem povedať aj to, že tento rast, ktorý 
je naplánovaný na rok 2010, v prognóze Európskej 
komisie vôbec nezohľadňuje PPP projekty, pretože 
tie ešte neboli zrealizované a my očakávame, že v júni 
dôjde k uzatvoreniu zmlúv, čo znamená, že bude nie-
koľko desiatok miliárd korún napumpovaných do slo-
venskej ekonomiky prostredníctvom výstavby diaľnic. 
Preto verím, že tieto čísla, ktoré Európska komi-
sia zverejnila pre Slovensko do roku 2010 sú 
absolútne realistické“, povedal premiér.
Ako podčiarkol, opatrenia, ktoré vláda Slovenskej re-
publiky v spolupráci so sociálnymi partnermi postupne 
prijímala cez Radu pre hospodársku krízu, jednodu-
cho majú svoj efekt. „Lebo sú to tie isté opatrenia, 
ktoré prijímajú aj iné štáty. Nehovoriac už o tom, 
že sme krajina, kde je vláda, ktorá kladie veľký 
dôraz na silné sociálne programy. O to viac tie-
to čísla treba vidieť ako obrovský úspech Sloven-
skej republiky. takže nie, ako písali dnes Hospo-
dárske noviny, že je koniec sveta - Slovensko má 
deficit a niečo podobné, ale Slovensku napláno-
vali na rok 2010 najvyšší hospodársky rast v eu-
rozóne a tretí najvyšší v celej Európskej únii – s 
rozdielom 0,1 percenta v porovnaní s Poľskom a 
Švédskom“, dodal Robert Fico.
A pokračoval: „Rád by som sa vyjadril aj k odhadom 
Európskej komisie, ktoré hovoria o deficite. Pokiaľ 
ide o deficit, sme v deficite pod priemerom Európskej 
únie, ktorý je naplánovaný na rok 2009, myslím, mí-

nus 6 percent a eurozóny, kde je naplánovaný mínus 
5,3 percenta. Sú krajiny, kde tento deficit sa pohybu-
je v astronomických sumách. Len tak pre zaujíma-
vosť by som uviedol napríklad írsko – mínus 12 
percent. Na budúci rok, keď si zoberieme, aké 
sú prognózy v írsku – mínus 15,6, Belgicko mí-
nus 6,1, mám tu Dánsko mínus 6 percent, máme 
tu Španielov mínus 10 percent atď., atď. Pokiaľ 
teda ide o deficit, môžeme konštatovať, že Slo-
vensko je krajina, ktorá je ešte stále pod prie-
merom, alebo teda je lepšia ako je priemer eu-
rozóny a Európskej únie ako takej. Len pre vašu 
informáciu 13 zo 16 členských štátov eurozóny pre-
kračuje 3-percentný deficit v roku 2009 až 2010. 
Prestaňte teda robiť nejaký obraz, že len na Sloven-
sku je problém. Celý svet má vážny problém. Ale my 
vychádzame z toho stále ešte dobre. Aj preto, lebo 
ako som povedal, vláda je neuveriteľne aktívna. 
Navyše, zoberte si tento deficit, ktorý je lepší, ako je 
priemer Európskej únie a eurozóny - sme krajina, kto-
rá odmieta zvyšovať dane, sme krajina, ktorá odmie-
ta siahať na sociálne programy ľudí. Nebudeme ani 
znižovať platy, ani brať vianočné dôchodky, nebude-
me brať ani príspevky pri narodení prvého, druhého, 
tretieho dieťaťa. Práve naopak, chystáme sa v roku 
2010 prísť s novým produktom mladomanželských 
pôžičiek. Za týchto okolností vás chcem požiadať, 
aby ste absolútne presne informovali o stanoviskách, 
ktoré Európska komisia priniesla. Ja tieto stanoviská 
považujem pre Slovensko za mimoriadne priaznivé“, 
povedal Robert Fico.
„Pokiaľ ide o zadlženosť, aj tu Slovenská repub-
lika je na tom mimoriadne dobre, pretože ak si 

zoberieme zadlženie 32 percent v roku 2009, 
sme absolútne medzi krajinami, ktoré majú naj-
nižší dlh v eurozóne a v Európskej únii. Priemer 
eurozóny je 77,7 percenta. A v roku 2010 bude 
tento priemer eurozóny až 83,8 percenta. My 
máme 32,2 percenta na rok 2009, ostatné kraji-
ny majú 77,7% priemer. to je zlý výsledok? Pod-
ľa mňa je to fantastický výsledok. Nízka zadl-
ženosť štátu, najvyšší hospodársky rast, deficit 
nižší ako je priemer Európskej únie. Myslím si, 
že sú to čísla, ktoré v nás môžu vzbudzovať opti-
mizmus. Prestaňte plašiť! Veď chceme, aby Slo-
vensko dobre dopadlo, ale nie od rána do veče-
ra počúvať tie nezmysly, ktoré sa valia na nás zo 
všetkých strán“, informoval predseda vlády.
Na záver ešte vyzval denníky SME, Pravda a Hospo-
dárske noviny, aby zverejnili, koľko miliónov korún 
získali z reklamy na takzvaný nástenkový tender. „Ak 
teda sa tak strašne tomu nástenkovému tendru ve-
nujú, ak teda stále o ňom píšu, žiadam ich, aby zve-
rejnili, koľko miliónov korún získali na reklame z ná-
stenkového tendra? Ak im tieto peniaze nesmrdia a 
nemajú s tým žiadny problém, potom nemajú žiadne 
etické právo napísať čo len jedno jediné slovo, pokiaľ 
ide o nástenkový tender. Dohromady sú to obrov-
ské sumy peňazí. Uvítal by som, keby to zverejnili 
čo najrýchlejšie. Ak to neurobia tieto denníky sa-
motné, urobím to ja v krátkom čase a budem in-
formovať slovenskú verejnosť, že čo to tu na Slo-
vensku máme za ľudí. Bez problémov sú schopní 
čokoľvek napísať, ale žiadne peniaze, pokiaľ 
ide o reklamu, im veľmi nesmrdia“, dodal Robert 
Fico.  (kr)

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu 
v septembri 2008 rozhodol, že vláda Mikulá-
ša Dzurindu nemala právo väzniť ivana lexu 
v roku 1999 v súvislosti s tzv. zavlečením Mi-
chala Kováča ml. do cudziny. Európsky súd 
musel takto rozhodnúť, lebo na celú kauzu 
zavlečenia platili amnestie. tie vydal zastupu-
júci prezident Vladimír Mečiar pred voľbami v 
roku 1998. Vtedy sa totiž objavili dvaja svedkovia 
práce prezidenta Michala Kováča. Obaja pred vy-
šetrovateľmi tvrdili, že za výpoveď bývalého siská-
ra Oskara Fegyveresa, že zavlečenie Michala Ko-
váča ml. mala spáchať Lexova SIS, získal Oskar 
F. dva milióny šilingov. Šlo teda o podplateného 
svedka – agenta? Navyše, obaja títo svedkovia tvr-
dili, že im 

HROZí StRAtA ŽiVOtOV. 
Obávali sa o životy preto, lebo ľuďom blízkym pre-
zidentovi Michalovi Kováčovi odovzdali videona-
hrávku. Na nej odkazovali ľuďom, že ak by mali au-
tonehodu, alebo by akýmkoľvek iným spôsobom 
prišli o život, nech každý vie, že ich mal zavraždiť 
Mečiar s Lexom.
Pred voľbami v roku 1998 sa však rozhod-
li paradoxne prihlásiť na polícii a žiadať o 
ochranu, lebo mali strach, že by ich mohli ľudia 
blízki prezidentovi Michalovi Kováčovi dať fyzic-
ky odstrániť, aby tak ovplyvnili parlamentné voľby 
proti Mečiarovi a ĽS-HZDS. Zastupujúcemu pre-
zidentovi Mečiarovi teda ani nezostávalo nič iné, 
iba udeliť na skutky zavlečenia Michala Kováča ml. 
amnestiu, aby 

NEVZNiKAli ŽiADNE PODOZRENiA, 
že niečia smrť bude využitá vo volebnej kampa-
ni. Tento strach nemal Mečiar, Lexa, či ĽS-HZDS. 
Strach, že prídu o život pre blížiace sa parlament-
né voľby, mali dvaja svedkovia dovtedy blízki prezi-
dentovi Michalovi Kováčovi. Ak to teda tvrdili ľudia 
orientovaní proti Mečiarovi a ĽS-HZDS, nebol dô-
vod o tom pochybovať.
Navyše, zavlečenie Michala Kováča ml. do cu-
dziny sa nedalo vyšetriť bez vyšetrenia podvodu 
na firme Technopol. V tejto kauze za 2,3 milióna 
ukradnutých dolárov z roku 1992 bol vyšetrova-
ný nemeckou prokuratúrou Michal Kováč ml. Do-
konca ho za to vzali v Nemecku do väzby. Kona-
nie pred súdom však bolo zastavené vraj preto, 
lebo sa mal pred súdom zaručiť, že už nebude pá-
chať trestnú činnosť, a za dobré správanie od času 
spáchania skutku. Navyše, mal sa pred konaním 

súdu vykúpiť zaplatením kaucie. Kaucia sa však 
v prípade dokázania neviny podozrivému zo spá-
chania trestného činu vracia. Lenže tu prepadla v 
prospech štátu. Stala sa tak vlastne trestom, čiže 
nevina nebola dokázana, čo znamená, že o vine 
nemecký súd zjavne nepochyboval. Michal Kováč 
sľúbil Lexovmu advokátovi Ľubomírovi Hlbočano-
vi, že 

ZVEREJNí ROZHODNUtiE 
nemeckého súdu v prípade kauzy Technopol a 
jeho syna, ale doteraz tak neurobil. Podozrivých z 
podvodu na Technopole na Slovensku však nesú-
dili a nevyšetrovali, lebo ich oslobodil amnestiou 
prezident Michal Kováč. Omilostil aj vlastného 
syna! Preto kauzu podvodu za 2,3 milióna do-
lárov nemohli vyšetrovať slovenské orgány 
činné v trestnom konaní. Keďže časť podvodu 
sa stala v Nemecku, tam slovenské amnestie 
neplatili. Preto Nemci zatkli a uväznili Micha-
la Kováča ml.
Navyše, Európsky súd pre ľudské práva vôbec 
nemusel rozhodnúť v prospech Lexu. Podľa eu-
rópskeho dohovoru o ľudských právach totiž Eu-
rópsky súd neuzná platnosť amnestie, ak ide o 
trestné skutky, z ktorých sú 

PODOZRiVí PREDStAVitEliA 
štátnych orgánov. Musí však o to Európsky súd 
požiadať obeť týchto trestných činov. V tomto prí-
pade tak mal urobiť Michal Kováč ml. Ten tak však 
neurobil! Preto Európsky súd musel rozhodnúť v 
prospech Lexu, ktorého väznili v časoch Dzurin-
dovej vlády protiprávne. Rovnaký názor vyslovil už 
predtým Ústavný súd SR. Len Mikuláš Dzurinda s 
jeho právnikmi v časoch, keď bol v rokoch 1998 
až 2006 predsedom vlády a istú dobu aj zastupo-
val prezidenta, nechcel uznať, že amnestie rušiť 
nemožno. Nerobili tak v dejinách ani najväčší ty-
rani sveta, nie to ešte predstavitelia demokratic-
kých režimov. Dnes po rozhodnutí Európskeho 
súdu je to už, dúfajme, jasné aj Dzurindovi, že 
zlyhal v základných otázkach, na ktorých sto-
jí právny a demokratický štát. Napriek poveda-
nému média dnes kritizujú ministerstvo spravodli-
vosti, že sa doteraz neodvolalo proti rozhodnutiu 
Európskeho súdu, ktorý uznal Lexove práva. Kriti-
zujú ministerstvo za to, čo neurobil ani údajný po-
škodený Michal Kováč ml. Keďže nebol odsúdený 
na nemecké väzenie v kauze Technopol, je dnes 
hádam jasné, komu údajné zavlečenie do cudziny 
prospelo? StANiSlAV HÁBER

Súdy nepriamo hovoria, kto bol tyran

ibA TreTinA 
SVedoMiTÝCH?
Vzťahy Slovákov k svojim nad-
riadeným sa neustále menia. 
Podľa výskumov ešte pred ro-
kom 1990 až 70% z nás si mys-
lelo, že príkazy nadriadených 
sa majú plniť vždy a neuvažo-
vať na ich správnosti. Tesne po 
zmene spoločenských pome-
rov v roku 1989 si to však mys-
lelo iba 17% respondentov. Od-
vtedy vo vedomí zamestnancov 
nastali výrazné zmeny a veľa na 
nich nezmenila ani kríza, teda 
obava o stratu zamestnania. 
Počet tých, ktorí sa domnieva-
jú, že príkazy sa majú plniť vždy, 
sa ustálil na jednej tretine. Pre-
važná väčšina je teda presved-
čená, že svojich šéfov majú po-
čúvať len vtedy, keď je človek 
presvedčený o ich správnosti. 
Podľa odborníkov je to asi pre-
to, lebo ľudia majú pocit, že fir-
ma im dáva dosť možností na 
samostatné rozhodovanie, že 
moderné štýly riadenia už nie 
sú založené na príkazoch, ale 
na spolupráci. V susedných 
krajinách, konkrétne v Poľsku, 
Maďarsku a Česku je však pri-
bližne rovnaký počet tých, kto-
rí sú ochotní slepo plniť príka-
zy svojich šéfov i tých, ktorí tak 
urobia iba vtedy, keď sú pre-
svedčení o ich správnosti.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Prezident Bieloruska Ale-
xander lukašenko navštívil 
taliansko a Vatikán. Prijal 
ho nielen premiér Silvio Ber-
lusconi, ale aj hlava celej ka-
tolíckej cirkvi pápež Bene-
dikt XVI. Nuž, priznáme sa, je 
to už pomerne stará informácia 
a čitateľovi nedáva nič nové. 
„Oprašujeme“ ju však iba pre-
to, lebo chceme našim kole-
gom v tzv. mienkotvorných mé-
diách pripomenúť, ako svojho 
času sústavne kritizovali pre-
miéra Róberta Fica, celú vládu 
i koalíciu za to, že chcela s Bie-
loruskom mať normálne vzťahy, 
ako sa to patrí medzi dvoma 
európskymi krajinami. Koľko 
symbolických striel z diel s veľ-
kými kalibrami sa vtedy znies-
lo na predsedu vlády SR! Koľ-
ko energie, ale predovšetkým 
nenávisti vtedy štedro venova-
li naše denníky i týždenníky len 

na to, aby pošpinili Vládu SR 
a v neposlednom rade – ako 
naši kolegovia zvyknú hovoriť a 
písať – posledného európske-
ho diktátora. Veľmi veľa... 
Nič sa nedalo robiť, aspoň 
spravodajsky nemohli prehliad-
nuť takú významnú udalosť, že 
pápež prijal najvyššieho pred-
staviteľa Bieloruska, ktorý sa 
hrdo hlási k ateizmu. To je na-
koniec jeho osobná vec, či je 
veriaci, alebo nie. Všetky in-
formácie v našich denníkoch 
o návšteve Lukašenka v Talian-
sku a Vatikáne však nespôso-
bili, aby v iných prípadoch takí 
aktívni politickí komentátori za-
ujali k tomu stanovisko. Veď 
kto z nich sa opováži kritizovať 
Svätého otca a šéfa vlády jed-
nej z najvýznamnejších krajín 
Európy a sveta? Netreba však 
mať veľa fantázie na to, aby 
sme si predstavili, čo všetko by 

sa znieslo na hlavu slovenské-
ho premiéra, keby pozval na 
oficiálnu návštevu Slovenskej 
republiky „posledného európ-
skeho diktátora“.  Ja osobne to 
vidím tak, že opozícia by vtedy 
bola schopná dokonca podať 
naňho trestné oznámenie, žia-
dala by, aby rezignoval na svo-
ju funkciu, atď. Čo však naše 
„objektívne“ média prinesú na 
jeseň, kedy pápež možno nav-
štívi Bielorusko? Veď Lukašen-
kovo pozvanie prijal.
Samozrejme, nad mnohým, 
čo sa deje v Bielorusku môže-
me nespokojne krútiť hlavami. 
Ale nikdy nemôžeme pripus-
tiť izoláciu tejto krajiny, o čom 
sa veľmi rýchlo presvedčili aj 
najvyšší predstavitelia Európ-
skej komisie a EÚ. Len našim 
tzv. politológom a „objektívnym 
i nezávislým“ novinárom to ešte 
nedošlo. V. MEZENCEV

Prikrátka pamäť novinárov



V SMK to doslova vrie. Teda 
v strane, ktorá spoločne so 
SMER-om bola doteraz sym-
bolom stability a jednoty. Po-
slanci NR SR za SMK vystu-
pujú zo svojho klubu, veľa je 
aj takých, ktorí stranu opustili 
alebo si aspoň pozastavili v nej 
členstvo. Všetci svorne tvrdia, 
že to všetko robia kvôli Csá-
kymu. Nuž, je to nakoniec ich 
vec. Škoda iba, že v tejto súvis-
losti aj v majoritnej časti obyva-
teľstva republiky, ktorá s SMK 
má pramálo spoločné, sa ozý-
vajú hlasy, že pokiaľ sa na čelo 
SMK vráti Béla Bugár, tak to 
všetko bude inakšie, teda ako 
zvykneme hovoriť – v pohode. 
Veď Bugár je predsa náš člo-
vek, ktorému tak veľmi záleží 
na spoločnom štáte, teda na 
Slovákoch i našich spoluob-
čanoch maďarskej národnosti. 
Nuž, zbytočne ho mnohí z nás 
idealizujú. Zabúdajú pri tom na 
mnohé skutočnosti. Bugár po-
čas svojho predsedovania tak 
isto obhajoval svojho podpred-
sedu Miklósa Duraya, ako to 
teraz robí Csáky. Bol to Bu-
gár, ktorý začal oficiálne hovo-
riť o tzv. kultúrnej autonómii a 
práve on bol zároveň aj iniciá-
torom takmer masovej výstav-
by pamätníkov vtákovi turulovi 
a ďalším symbolom maďarskej 
identity na južnom a juhový-

chodnom Slovensku. Pod tak-
tovkou Bugára sa predstavite-
lia SMK neraz neodôvodnene 
sťažovali na národnostný 
útlak (!) v SR... Takto by sme 
mohli pokračovať ešte naozaj 
dlho. Bugár dokázal byť inici-
átorom zjednotenia troch ma-
ďarských politických subjektov 
do novej SMK a okrem toho 
presadzoval, že každý kandi-
dát na poslanca NR SR si musí 

zmeniť – pokiaľ nemal – krstné 
meno na maďarské. Nuž, po-
kiaľ budú mať a teda zakladať 
občania maďarskej menšiny 
nové strany výlučne na etnic-
kom základe, ako to bolo vždy 
doteraz, ich programy sa budú 
podobať ako vajce vajcu. Bez 
ohľadu na to, či predsedom 
bude Bugár, Csáky, alebo na-
príklad Szigeti... 

VlADiMíR MEZENCEV
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VOliť? NEVOliť?
Skúste generácii, ktorá nezaži-
la socializmus vysvetliť, prečo sa 
nedalo voľne cestovať cez hra-
nice. Spýtajú sa vás: Nemali ste 
pasy? Nemali ste peniaze alebo 
auto? Keď odpoviete: „Mali sme 
všetko“, znovu príde otázka: „A 
prečo ste teda necestovali?“ 
Skúste takýto rozhovor a zistí-
te, za akú samozrejmosť dnešná 
mládež považuje Európu bez 
hraníc, štúdium na zahraničných 
univerzitách, prácu v cudzine a 
mnohé, dnes už nie vymoženos-
ti, ale samozrejmé súčasti nášho 
života.
Stali sme sa skutočnými Eu-
rópanmi, nie len preto, že žije-
me v srdci tohto kontinentu, ale 
najmä preto, že máme spoloč-
né radosti i starosti s takmer pol 
miliardou občanov európskych 
štátov. Keď hrozila začiatkom 
roka plynová kríza, dokázali sme 

ju likvidovať v zárodku, lebo sme 
neboli osamotení. Európska 
únia sa stala súčasťou nášho ži-
vota a ten sa odvíja v jej priesto-
re. Legislatíva prijatá Európskym 
parlamentom je aj našou legisla-
tívou, prijaté nariadenia ovplyv-
ňujú aj náš život. 
Skôr ako sa ktokoľvek rozhod-
ne ignorovať eurovoľby, mal by si 
odpovedať na otázky: Prečo by 
som mal využiť šancu a vo voľ-
bách pridať aj svoj hlas? A pre-
čo nie?

FENOMéN PRiESKUM
Prieskumy verejnej mienky sa 
stali samozrejmou súčasťou 
nášho života. Sú to sondy do ná-
zorov občanov, prostredníctvom 
vybranej skupiny osôb a preto sa 
aj výsledky v jednotlivých agen-
túrach odlišujú – niekedy viac a 
niekedy menej. To je prirodzené, 
a treba to brať do úvahy. 

Prekáža mi, keď sa v médiách s 
týmito údajmi manipuluje a au-
tori článkov mi podsúvajú svo-
je názory, ktoré podporia iba 
tými číslami, ktoré im vyhovu-
jú. Nedávno vyšli dva priesku-
my preferencií strán medzi, kto-
rými boli viacpercentné rozdiely. 
Iba jedno médium informovalo o 
obidvoch prieskumoch. Všetky 
ostatné médiá použili iba údaje z 
toho prieskumu, v ktorom klesla 
podpora koalície, čo aj patrične 
okomentovali. Po prvé je to ne-
profesionálne a po druhé, ne-
dôveryhodné. Môžem takýmto 
médiám veriť? Nepodsúvajú mi 
neúplné, zmanipulované údaje 
aj pri iných informáciách?

AKO VO VtiPE
Opozícia prišla s požiadavkou 
uzákoniť „aby akákoľvek zmluva, 
ktorá sa týka verejných financií, 
bola účinná až po jej zverejnení 

na internete“. Nuž čo, žiadosť o 
zverejnenie zmluvy, ktorá sa týka 
verejných financií je legálna po-
žiadavka. Ale pre každého, kto 
má pamäť, nie je nijakou novin-
kou.
Keď vládla súčasná opozícia, 
tiež odmietala zverejniť zmlu-
vy o uzavretých obchodoch na 
štátnej úrovni. Ani ju nenapadlo 
uvažovať o uzákonení tejto po-
vinnosti. A tak sa hrá opozično – 
koaličný pingpong. 
Celá situácia pripomína židovský 
vtip. Blau sa sťažoval obchodní-
kovi, že za ryby pýta dvakrát toľ-
ko, ako jeho konkurent oproti. 
„Tak si ich kúpte u konkurenta“ - 
odpovedá obchodník. 
„Ale on ich momentálne nemá“ 
vraví Blau.
„No vidíte, keď nemám ryby, tiež 
ich mám za polovičnú cenu!“

JOZEF ŠUCHA

gloSár Slovenského rozhľadu

MilAN PiOVARČi

Gangy strašia aj u nás
Na náš svet sa rúti veľa po-
hrôm. Sústreďme sa na tú, 
ktorú predstavujú gangy. 
Nedávno aj u nás zavraždi-
li mladého študenta len pre-
to, že si gang chcel vyliať 
na niekom zlosť. O gangoch 
sa hovorí na celom svete. 
Oživme si niektoré výroky. 
Nemecké noviny vychádza-
júce v Hamburgu oznámi-
li, že nedávno mladých ľudí 
cestou na diskotéku či z nej 
napadali gangy, používajú-
ce bejzbalové palice, nože 
a pištole. 
Iné noviny zasa priniesli, že 
mladí ľudia združení v gan-
goch sa pustia do kohokoľ-
vek, kto je očividne slabší, 
ako sú bezdomovci, telesne 
postihnutí, starí ľudia, ale aj 
študenti. V Španielsku no-
viny napísali, že ich gangy 
sliedili po „zahraničných 
prasatách, prostitútkach a 
homosexuáloch.“ Noc bez 
násilia bola pre nich pre-
márnená. Aj u nás sa stretá-

vame s gangami. Je hlúpe 
hovoriť o tom, že tie „naše“ 
nie sú také zlé ako tie v za-
hraničí. Nie je to tak – sú v 
nich rovnakí násilníci. Preto 
treba pred nimi chrániť nie-
len nás, ale aj naše deti.
Bojovať proti ním treba ne-
milosrdne a sústavne s čo 
najširším záberom: výcho-
vou, zákonmi a spravod-
livým trestom. Súdy majú 
dosť právomocí, len ich tre-
ba uplatniť v praxi. Obča-
nia by mali byť nápomocní 
svojou informáciou nielen 
pri ohlasovaní, ale mali by 
svedčiť aj v súdnych proce-
soch.
Strach tu nemá miesto, 
veď máme možnosť byť 
utajeným svedkom a svo-
jou výpoveďou dostať čle-
nov gangu tam, kam patria.
Súčasťou ochrany detí je 
správna výchova a správny 
pohľad na týchto „nočných 
hrdinov“, silných keď sú 
spolu, ustráchaných pred 
súdom. 
Kým ich však tam dostane-
me, mali by sme byť silní aj 
my v predsavzatiach: v rám-
ci ochrany nás všetkých 
urobiť všetko, čo je v našich 
silách.

DVOJAKÝ MEtER
V moslimskom Kosove americ-
ké zástavy vyvesujú, v moslim-
skom Iráne pália. Nie je to pre-
svedčivý dôkaz dvojakého 
amerického metra?

DEMOGRAFiCKÁ ŠtúDiA
Populácia Slovenska sa delí na 
dve hlavné skupiny: na Labo-
rantov, ktorí pracujú a na Kola-
borantov, ktorí intrigujú a skve-
le zarábajú v službách cudzích 
mocenských štruktúr.

ŠESť VÝStiŽNÝCH SlOV
Z Bruselu hrozby, do Bruselu 
prosby.

VEČNÝ PROBléM
Ustavične sa presviedčame v 
našom životnom prostredí: Od-
pad potrebuje nápad!

NiK NEViE PREČO
Ľudia tvoria dve kasty: Jed-
nej sa darí predať vagón zlata 
za cenu vagóna hnoja a dru-
hej vagón hnoja za cenu vagó-
na zlata.

ZA ČO Sú PlAtENí
Za čo sú tak skvele platení 
Sme-tiari? Aby Fica omaľova-
li ako Báthoryovej Ficka a Pu-
tina ako cárovninho Rasputina.

tVORiVÝ ORGAZMUS
Kedy prežíva TV Markíza tvori-
vý orgazmus? Keď na Sloven-
sku niekto niekde niečo nepre-
žije.

DVE HlAVNé téMy
Dve hlavné témy začiatku 21. 
storočia? Korupcia a interrrup-
cia.

NOVÁ éRA V KDH
Keď sa rúbe drevo, odletujú 
štiepy, keď je zarúbaná cesta, 
odletujú odštiepenci.

KACíRSKA OtÁZKA
Akým právom rozprávajú o za-
paľovaní svetla tí, čo upaľova-
li ľudí?

poliTicKÉ 
SEnTEnciE

MilAN KENDA

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

doBrÝ BUgár, ZlÝ cSáKy?

VŠETKo prEJEmE?
Stačí navštíviť niektoré z početných nákupných stredísk na 
Slovensku a v oddelení predaja zeleniny si všimnúť na ce-
novkách nielen ceny, ale aj krajinu pôvodu ponúkaného to-
varu. Cesnak z Číny, reďkovku z Talianska, kaleráby a zemiaky z 
Rakúska, chren z Maďarska, rajčiaky z Belgicka, karfiol a zemia-
ky z Francúzska, ďalšie zemiaky z Egypta, čínska kapusta a ďalšie 
zemiaky z Poľska, hrozno z Čile, karotka a pór z Holandska, pap-
rika z Izraela a Maroka, španielske citróny, uhorky a jahody... Sta-
čí! Prešli sme iba niekoľko metrov a symbolicky navštívili štyri kon-
tinenty. Samozrejme nikto z nás nemôže chcieť, aby v obchodnej 
sieti boli slovenské pomaranče a banány, ale náš vlastenecky cí-
tiaci konzument ťažko pochopí, prečo v máji mu v obchodoch po-
núkajú belgický pór, rakúske zemiaky, poľskú kapustu a maďar-
ský chren. túto zeleninu totiž vypestovali v krajinách, ktoré 
majú približne rovnaké podmienky na jej pestovanie ako my 
na Slovensku. Okrem toho nám akosi uniká to najdôležitejšie: aj 
za ten chren musíme platiť. Možno zeleným zlatom, teda drevom z 
našich lesov alebo priamo teraz najtvrdšou valutou na svete – eu-
rami. Viem pochopiť, že naši poľnohospodári majú dosť reálnych 
problémov, bez dotácií sa už sami na nič nezmôžu, ale ani tí v Ma-
ďarsku a Poľsku nie sú na tom o nič lepšie. Asi však musia lacnej-
šie produkovať než naši, keď im dajú hypermarkety prednosť. Ale-
bo je v tom niečo iné? JÁN SliAČAN

Súčasný kalendár má strašne veľa špecific-
kých dní. Hasičov, astmatikov, vojnových ve-
teránov, invalidov... Pred desiatimi rokmi sa 
však zrodil Európsky deň susedov! Že ste o 
ňom nepočuli? Veď v minulom roku ho osla-
vovalo asi 8 miliónov ľudí vo vyše 800 európ-
skych mestách – a to je skutočne dosť.
V roku 1999 to bola iba akcia zástupcu starostu 
17. parížskeho obvodu, v ktorom žije veľa prisťa-
hovalcov. O päť rokov neskôr sa tento deň do-
stal pod patronát Európskej únie. Je to 27. máj 
a jeho zmyslom je odbúrať anonymitu, ľahostaj-
nosť a izoláciu. Veď koľkí z nás nepoznajú ľudí, 
ktorí žijú v našom bezprostrednom okolí? Nikto, 
kto chce sláviť Európsky deň susedov nemôže 
chcieť, aby sa týmto dňom zaoberala Národná 
rada SR, alebo dokonca vláda, či niektoré z mi-
nisterstiev. Je na každom z nás, ako ho oslávi-

me. Možno, že postačí sa iba úprimne usmiať 
na svojich susedov alebo ich jednoducho po-
zvať na pohárik slivovice. Je síce pravda, že 
niekde sa väčšie kultúrne i spoločenské akcie 
konajú pod záštitou radníc, inde ich organizu-
jú občianske združenia a aktívni jednotlivci. Vša-
de však možno vychádzať z filozofie, že terajšia 
doba je tak uponáhľaná, že sa neustále poná-
hľame a na obyčajné ľudské stretnutia nám ne-
zostáva čas. Odborníci hovoria: keby sme su-
sedov lepšie poznali, tak by sme s nimi mohli 
tráviť čas pri športovaní, vzájomne si strážiť deti, 
alebo spoločne chodiť do práce jedným autom: 
Raz našim, raz susedovým. Kedy sa u nás za-
čne šíriť Sviatok susedov nevie nikto. Nečakaj-
me, že nás k tomu vyzve premiér. Ešte raz – je 
to „nenaordinovaný“ sviatok, ktorého náplň závi-
sí len od nás, jednoduchých ľudí.  (mez)

Usmejte sa na susedov

niElEn náKUpy
Akosi sa stalo samozrejmosťou, že mnohí z nás chodia na veľké ná-
kupy do Maďarska. Je to predovšetkým zásluhou silnej európskej 
meny, ktorá je teraz i naša. V neposlednom rade aj úspešnejšej slo-
venskej ekonomiky, než je v súčasnosti tá maďarská. Táto rozšaf-
nosť sa nám však môže po čase vrátiť. Vedia o tom svoje nielen naši 
obchodníci, ale predovšetkým tí, ktorí sledujú odliv veľkého množ-
stva tvrdého eura k južným susedom. Na veľké prekvapenie ten, kto 
číta noviny od A po Z, teda aj tiráž, sa v súčasnosti v najstaršom den-
níku, vychádzajúcom na Slovensku, mohol dozvedieť, že ho tlačia v 
maďarskom Györe! To už je skutočne globalizácia ako hrom! Majite-
lia novín sedia niekde v Anglicku, šéfredaktor v hlavnom meste Slo-
venska a noviny uzrú svetlo sveta v Maďarsku...

na VEČnÉ VEKy?
Niekedy, je to však z pohľadu rýchlosti diania a zmien v našom živo-
te už veľmi dávno. Vtedy sme sa učili, že Lenin je večne živý. Dnes 
už to síce nikto netvrdí, ale od našich južných susedov prichádza-
jú správy, podľa ktorých bude večne živá Maďarská garda. Podľa 
jej stanov ultraextremistická organizácia, ktorej maďarské súdy za-
kázali ďalšiu činnosť. Jej predstavitelia si však z toho nič nerobia a 
bez akýchkoľvek pochybností tvrdia, že Maďarskú gardu jednodu-
cho nemožno zakázať a ani zrušiť, pretože je večná. Nuž, mienku 
o tom, akú autoritu majú maďarské súdy, si môžeme všetci urobiť 
sami. Garda po zákaze činnosti akoby ešte ožila a „akési“ uznesenie 
súdu považuje za zdrap papiera. Nuž, pre prezentáciu Maďarska je 
asi dôležitejšie nás poučovať, aké zákony majú u nás platiť a ako ich 
máme dodržiavať... iVAN DONĆÁK
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VoľBy do EUrópSKEho 
parlamEnTU - 6. 6. 2009
O 13 poslaneckých kresiel do Európskeho par-
lamentu budú vo voľbách na Slovensku dňa 6. 
júna 2009 bojovať kandidáti 17 politických strán 
a koalícií. V stanovenom termíne sa zaregistrova-
lo až 185 kandidátov.

Strana
počet 

kandidátov

1 Ľudová strana - Hnutie za demokratické 
Slovensko 13

2 Sloboda a Solidarita 13
3 SMER - sociálna demokracia 13
4 Strana zelených 13

5 Slovenská demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana 12

6 Demokratická strana 12
7 MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity 1
8 Agrárna strana vidieka 4

9 Konzervatívni demokrati Slovenska - 
Občianska konzervatívna strana 13

10 Strana maďarskej koalície 13
11 Komunistická strana Slovenska 12
12 Rómska iniciatíva Slovenska 1
13 Slovenská národná strana 13
14 LIGA, občiansko-liberálna strana 13
15 Strana demokratickej ľavice 13
16 Slobodné Fórum 13
17 Kresťanskodemokratické hnutie 13

Za SMER-SD kandidujú:
1 Boris Zala doc., PhDr., CSc., poslanec NR SR, Bratislava
2 Vladimír Maňka Ing., poslanec Európskeho parlamentu, Zvolen
3 Monika Flašíková – Beňová PhDr., poslankyňa Európskeho 

parlamentu, Bratislava
4 Monika Smolková Mgr., poslankyňa NR SR, starostka, Košice
5 Katarína Neveďalová, asistentka poslanca NR SR, Čeľadice
6 Alexander Kurtanský MUDr., VŠ-učiteľ, podpredseda OZ škol-

stva a vedy, Bratislava
7 Peter Hanulík Ing., stavebný inžinier, Bratislava
8 Gabriela Kečkéšová Mgr., politická poradkyňa v EP, Z. Moravce
9 Peter Markovič Ing., odborný pracovník VÚJE Trnava, Trnava
10 Jozef Štrba Ing., výkonný riaditeľ, Žilina
11 Vladislav Petráš Ing., technický riaditeľ, Myjava
12 Svetlana Pavlovičová Ing., vedúca odboru PSK, Prešov
13 Milan Magát JUDr., právnik, Bratislava

Za ľS-HZDS kandidujú:
1 Sergej Kozlík ing., poslanec Európskeho parlamentu, Bratislava
2 Peter Baco ing., PhD., poslanec Európ. parlamentu, Trenčín
3 irena Belohorská MUDr., poslankyňa Európ. parl., Bratislava
4 ivana Kapráliková, Mgr., politická poradkyňa, Eur. parlament, 

Dunajská Streda
5 Diana Štrofová Ing., štátna tajomníčka MZV SR, Bratislava
6 Ján Kovarčík ing., poslanec Národnej rady SR, Nitra
7 Jaroslav Jaduš Ing., štátny tajomník MŽP SR, Prešov
8 Jaroslav Ďaďo prof., ing., PhD., profesor Ekonom. fakulta UMB 

B. Bystrica 
9 Pavol Krištof ing., podpr. Výkonného výboru FNM SR, Trenčín
10 Beáta Sániová doc., MUDr., PhD., poslankyňa NR SR, Martin
11 Jana Kandráčová ing., obchodná zástupkyňa pre DHL, Košice
12 Igor Liška Ing., likvidátor, Kooperatíva, a. s., Žilina
13 ladislav Kokoška ing., CSc., odborný asistent, TU Košice, 

Kapušany

Za SNS kandidujú:
1 Dušan Švantner Ing., štátny tajomník, Brezno
2 Jaroslav Paška Akad. arch., Ing. arch., poslanec NR SR, 

Bratislava
3 Vladimír Čečot Dr. h. c., prof., JUDr., CSc., štátny tajomník, 

Košúty
4 Daniel Klačko MUDr., štátny tajomník, Žilina
5 tatiana Poliaková PhDr., PhD., riaditeľka kancelárie ministra, 

Prievidza
6 Štefan Zelník MUDr., riaditeľ neštátneho zdrav. zariadenia, Žilina
7 Rafael Rafaj Mgr., poslanec NR SR, Bratislava
8 Emil Vestenický Ing., poslanec NR SR, Trenčín
9 Augustín Jozef Lang PhDr., CSc., štátny tajomník, Bratislava
10 Vladislav Bachár ing., CSc., poradca ministra, Bratislava
11 Roman Stopka Mgr., konateľ spoločnosti, Trenčín
12 Ján Stanecký MUDr., lekár, Čaňa
13 Stanislav Čečko Ing., prednosta Obvodného úradu, Stropkov

Boli ste najúspešnejším ministrom 
financií SR, keď za vašich čias bola 
slovenská mena silnejšia ako česká, 
čo sa stalo iba raz v histórii po roz-
delení spoločného štátu. Ako sa po-
zeráte dnes na menový vývoj týchto 
dvoch štátov?
 - Po voľnom páde slovenskej koruny na 
konci roka 1998 a v roku 1999 spôso-
benom doslova rozvratnou hospodár-
skou politikou Dzurindovej vlády, naša 
mena prudko oslabila nielen voči euru, 
doláru, ale aj voči českej korune. To ná-
sledne spôsobilo výrazné inflačné vlny v 
slovenskej ekonomike, ale aj značné fi-
nančné dopady mnohým podnikom, kto-
ré dovtedy realizovali významné investí-
cie, ako napr. Slovnaftu Bratislava, či 
Slovenským elektrárňam. Výrazný kur-
zový rozdiel medzi českou a sloven-
skou korunou sa udržal až takmer do 
konca roka 2008, pričom obe meny vý-
razne posilňovali voči euru aj voči dolá-
ru. Po zavedení eura na Slovensku 1.1. 
2009 sa situácia medzi Slovenskom a 
Českom prudko obrátila. Česká koruna 
oproti euru v dôsledku hospodárskej krí-
zy a poklesu českého exportu výrazne 
poklesla, čo spôsobilo, že Slovensko sa 
zo dňa na deň stalo drahšou krajinou v 
porovnaní s Českom. 
Stali ste sa europoslancom v prvom 
funkčnom období Slovenska v Európ-
skom parlamente, aké úspechy za 
päť rokov vašej činnosti vás osobne 
najviac tešia?
- Teší ma predovšetkým schopnosť ko-
munikácie medzi 14 europoslancami 
zastupujúcimi Slovensko v Európskom 
parlamente. Okrem pár bodov, ako boli 
napr. otázky národnostných menšín ale-
bo Lisabonská zmluva, sme sa vedeli 
takmer na sto percent zhodnúť na spo-
ločných záveroch k prerokovávanej 
agende. Spoločný postup viedol k úspe-
chu napr. pri presadení zvýšenia príspev-
ku na krytie nákladov odstávky dvoch re-
aktorov jadrovej elektrárne Jaslovské 
Bohunice, pri odsúhlasení príspevku na 
odstránenie následkov veternej kalami-
ty vo Vysokých Tatrách, ale aj pri pozitív-
nom stanovisku Európskeho parlamen-
tu k pristúpeniu Slovenska do eurozóny.

O význame členstva SR v Eú nemá 
asi zmysel pochybovať, aj tak je však 
na mieste otázka, čo si myslíte, že by 
sa v postavení Slovenska ako člen-
ského štátu v únii malo zlepšiť?
- Slovensko do Európskej únie nevstúpi-
lo s najlepšou prístupovou zmluvou. Uro-
bilo veľa ústupkov, najmä v oblasti ató-
movej energetiky, agrárnej politiky, ale i 
záväzkov v oblasti životného prostredia, 
ktoré sa nám vracajú v podobe národo-
hospodárskych strát, diskriminácie a 
zníženej konkurencieschopnosti. V tom-
to smere spoločne s partnermi z ostat-
ných nových členských krajín hľadáme a 
presadzujeme riešenia, ktoré by oslabili 
tieto negatívne dôsledky. Je dôležité, že 
po parlamentných voľbách 2006 máme 
pre tieto aktivity už aj partnerov na vlád-
nej úrovni, predovšetkým v oblasti agro-
sektora.
Európska politika sa zdá byť pre ra-
dového občana často príliš byrokra-
tická a ťažkopádna, myslíte si, že 
máme ako štát šancu zmeniť k lep-
šiemu fungovanie  európskych úra-
dov najmä v terajších časoch hospo-
dárskej krízy?
- Platí staré známe - pomôž si človeče, 
aj Pán Boh ti pomôže. Pre Slovensko na 
prvom mieste je najdôležitejšie, že môže 
ako malá a otvorená krajina využívať vý-
hody veľkého otvoreného trhu Únie. Na 
druhej strane je dôležité, aby sme na-
šli a zdokonalili formy komunikácie me-
dzi zástupcami Slovenska v európskych 
inštitúciách, v tom aj Európskeho par-
lamentu, a medzi domácimi inštitúcia-
mi - vládou, ministerstvami a Národnou 
radou. Na príkladoch Nemecka, Fran-
cúzska a ďalších skúsených členoch EÚ 
vidíme, aká výrazná je spolupráca a vzá-
jomná informovanosť medzi spomínaný-
mi inštitúciami týchto krajín. To výrazne 
zvyšuje schopnosť týchto krajín presa-
dzovať svoje národné požiadavky v sys-
téme EÚ. 
Ak by ste mali podrobiť analýze sú-
časný vývoj v hospodárskej oblasti, 
vidíte pre úniu a Slovensko v nej to 
povestné svetlo na konci tunela v sú-
časnom období, ktoré bude zname-
nať konečne oživenie a rast ekono-
mík, ako spoločnej, tak slovenskej?
- Súčasná kríza začala krízou finanč-
nou, prelieva sa do krízy hospodárskej, 
ale hrozí aj krízou energetickou a po-
travinovou. Na všetky tieto oblasti svet, 
Európska únia, ale aj Slovensko reagu-
jú. Cielenie základných krokov na ozdra-
venie bánk a na prísnejšiu reguláciu fi-
nančných trhov je správne. Aj podpora 
hospodárstiev vkladmi do rozvoja cest-
nej a energetickej infraštruktúry je správ-
na. Dôležité však je, aby tieto kroky boli 
realizované rýchlo, dôrazne a efektívne, 
pretože najväčšiu váhu dôsledkov krízy 
zaplatia a na svojich pleciach odnesú ob-
čania. Svetlo na konci tunela je však reál-
ne hľadať až koncom roka 2010. 
Aké hlavné ciele európskej politiky  
vidíte z pohľadu Európskeho parla-

mentu na najbližších päť rokov a ako 
by ste chceli vy osobne napomáhať k 
ich splneniu?
- Určite za hlavný cieľ európskej politiky z 
pohľadu Európskeho parlamentu pokla-
dám pokračovanie v tvorbe nástrojov na 
riešenie finančnej a hospodárskej krízy. 
Práve Európsky parlament bol motorom 
tlaku na reguláciu finančných trhov. Po-
dobne to bol Európsky parlament, ktorý 
pretlačil uvoľnenie 5 miliárd eur na lepšie 
prepojenie európskych plynových sietí s 
cieľom zabrániť budúcim plynovým krí-
zam. Určite dôjde k posilneniu strategic-
kého plánovania a financovania transeu-
rópskych infraštruktúrnych projektov, z 
ktorých budú mať osoh väčšie skupiny 
európskych krajín. 
Môžete priblížiť náročnosť mandátu 
europoslanca?
- Výkon mandátu europoslanca má špe-
cifický charakter. Európsky parlament 
zasadá nepretržite s výnimkou Vianoc a 
jedného letného mesiaca. To je zásad-
ný rozdiel oproti národným parlamen-
tom, ktoré zasadajú s cca mesačnými 
prestávkami. Preto sme my, europoslan-
ci, svojím spôsobom akokeby zmizli z 
dohľadu občanov, značnú časť času trá-
vime v Bruseli a v Štrasburgu, na zasada-
niach pléna, výborov a politických frak-
cií Európskeho parlamentu. To je pre nás 
aj výzva pre ďalšie obdobie - nájsť cesty 
lepšej komunikácie smerom domov, do 
slovenských médií a smerom k domácim 
inštitúciám. Platí to samozrejme aj opač-
ným smerom.
Vedia už politici v Európe nielen to, 
kde vlastne leží Slovensko, ale aj to, 
aké má zásadné pripomienky k spo-
ločnej politike?
- Politici to podľa môjho názoru už ve-
dia. Horšie je to s bežnými občanmi naj-
mä západných krajín. Domnievam sa, že 
naša informovanosť o západných kraji-
nách bola a je omnoho lepšia a korekt-
nejšia, než informovanosť občanov zá-
padných krajín o východných krajinách 
Európy. Prekonať tento fenomén si vyžia-
da dlhší čas a bude mať generačný roz-
mer. Ale určite k tomu dôjde.  
únia sa nevyhne reformám, čo si 
myslíte o krátení rozpočtu Eú v naj-
bližších rokoch, kedy nastupuje re-
štrikcia, a ako sa to dotkne Sloven-
ska v čerpaní európskych fondov?
- Výraz reštrikcia nie je úplne na mieste, 
skôr treba hovoriť o reforme rozpočtov 
Európskej únie a o tom, že po roku 2013 
sa z čistého poberateľa príspevkov z roz-
počtu EÚ staneme čistým prispievate-
ľom do rozpočtu EÚ. Z prostriedkov EÚ 
sa bude poskytovať pomoc novým člen-
ským krajinám únie, najmä z Balkánu, 
ale predovšetkým, väčšiu váhu nadobud-
ne financovanie celoeurópskych spoloč-
ných projektov zameraných na posilne-
nie európskej strategickej infraštruktúry, 
či už v oblasti dopravy, energetiky alebo 
životného prostredia.

StANiSlAV HÁBER

Jednotkou na eurokandidátke ľS-HZDS ing. SERGEJ KOZlíK

VyužíVajme trhy únie
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BORiS ZAlA
Líder kandidátky BORiS ZAlA uviedol, že voľby 
do Európskeho parlamentu sa v tomto období 
konajú v nie celkom obyčajnom čase. Nie je to 
podľa neho dané len krízou, ale aj hľadaním rie-
šenia tejto krízy, ktorá má celosvetový charak-
ter. „treba celkom jasne povedať, a my to 
opakujeme už dlhšie aj v našich programo-
vých dokumentoch, že jednoznačne zlyhala 
slepá viera vo voľný trh, ktorý by akýmisi sa-
moregulačnými mechanizmami zabezpečil 
dlhodobú prosperitu, rast blahobytu, život-
nú úroveň našich občanov a z tohto dôvodu 
sa dlhé roky aj na Slovensku presadzova-
la koncepcia odbúravať regulačné mecha-
nizmy, kontrolné mechanizmy štátu a dnes 
je celkom zrejmé, že táto politika skracho-
vala, zlyhala. Ona umožnila finančné špe-
kulácie, ktoré vznikli na medzinárodných 
trhoch, ktoré vytvorili obrovské zisky predo-
všetkým špekulantov, a na ktoré práve dnes 
doplácajú národné ekonomiky a to 

NÁRODNé EKONOMiKy 
všetkých štátov v podstate na svete, ak vy-
necháme ázijskú oblasť. Je treba povedať, 
že na pôde európskeho parlamentu práve 
takáto politika zlyhala úplne a aj konkrétne, 
pretože pravicová väčšina už v roku 2006 
odmietla balík návrhov, ktoré predniesli so-
ciálni demokrati, v tom čase pod vedením 
šéfa strany Európskych socialistov pána 
Rasmussena, na reguláciu a väčšiu štátnu 
kontrolu práve finančných trhov a konkrét-
nych finančných inštitúcii. treba teda cel-
kom jasne povedať, že v týchto voľbách 
pôjde najmä o to, aby európsku politiku na 
pôde Európskeho parlamentu neriadili a ne-
určovali tí, ktorí túto krízu spôsobili. To je zá-
sadné rozhodnutie, o ktoré pôjde aj vo voľbách 
na Slovensku. Aby som bol celkom konkrétny, 
hovorím o SDKÚ, hovorím o Strane maďarskej 
koalície, hovorím o Kresťanskodemokratickom 
hnutí, ktoré zlyhali na domácej pôde aj v zásad-
ných otázkach slovenskej európskej politiky. 
Stačí, keď spomeniem katastrofálny 

StAV PRíPRAVy VStUPU 
do Schengenu, ktorý sme prebrali a museli do-
háňať veľmi vysokým tempom, postavenie sa k 
Lisabonskej zmluve, ktorú urobili nástrojom vy-
dierania vo vnútropolitických otázkach. Rovna-
ko v problematike eura, ktoré je jedno z naj-
významnejších nástrojov na potláčanie krízy. 
Tieto tri strany sa nepripojili k celospoločen-
skému úsiliu, aby sme euro prijali hladko a bez 
akýchkoľvek problémov. Nechcem ďalej rozo-
berať bilanciu pravicovej politiky na Slovensku. 
Chcem teda celkom jednoducho povedať, že 
základné politické posolstvo v týchto voľbách 
je zvíťaziť nad slovenskou pravicou, teda predo-
všetkým nad dzurindovcami a miklošovcami na 
jednej strane, a rád by som spomenul aj druhý 
faktor, a to je skúsenosť, ktorú máme z pôsobe-
nia dnešnej opozície v Európskom parlamente v 

podobe ich reprezentantov, ktorí podľa nás zly-
hali. O tom tu ešte možno bude konkrétna reč, 
ale predovšetkým chcem hovoriť aj o tom, že 
práve na pôde Európskeho parlamentu sa pre-
javil silný maďarský nacionalizmus Strany ma-
ďarskej koalície. Jednou z našich úloh preto 
bude aj to, aby sme nad týmto nacionaliz-
mom, ktorý jasne presadzovalo ústami svo-
jich zástupcov v Európskom parlamente, aj 
tu na Slovensku vyhrali a obmedzili jeho pô-
sobenie. Pokiaľ ide o konkrétne programo-
vé otázky, náš program má štyri základné 
okruhy, ktorých sa chce dotknúť. Povedal by 
som to heslovite: tak, ako zápasíme o sociálny 
štát na Slovensku, tak chceme prispieť k zápa-
su o sociálnu Európu. Po druhé, chceme pod-
statne výraznejšie obhajovať národno-štátne zá-
ujmy Slovenska. Po tretie, je to oblasť, na ktorú 
sa už dlhšie sústreďujeme, a to je energetická 
bezpečnosť až po diverzifikáciu energetických 
zdrojov a samozrejme zelený rast. Chceme vý-
razne prispieť k tomu, aby v Európe ako celku, a 
teda aj na Slovensku, sa predovšetkým hospo-
dársky rast a tvorba nových pracovných miest 
viazala na to, čo nazývame zeleným rastom. Sa-
mozrejme nemôžeme zanedbať rozvoj regió-
nov.“, uviedol Boris Zala. 

VlADiMíR MAňKA, 
číslo 2 na kandidátke strany SMER-SD, pove-
dal: „Vy viete, ako vznikla finančná a hospo-
dárska kríza a kto ju spôsobil, kto ju vyvolal. 
Spojené štáty americké sa dosť zadlžova-
li, každý rok dosiahli nejaký rekord v zadl-
žení alebo v negatívnej obchodnej bilancii, 
a toto všetko ktosi musel zaplatiť. Čiže sa 
to tak nahromadilo, že tu vznikol obrovský 
problém a po svete je mnoho dobrodruhov, 
ktorí naozaj veľmi riskujú a títo, ktorí risko-
vali, tak spôsobili tieto obrovské problémy. 
My sme v roku 2006 predložili návrh a po-
žiadali sme cez Komisiu aj Radu, aby tieto 
veci riešila, aby sa nestalo to, že celá gene-
rácia dôchodcov stratí svoje príjmy na dô-
chodkoch, pretože k tomu naozaj dnes re-
álne dochádza a celá generácia môže ostať 
chudobná. Európska komisia 

DlHODOBO NEREAGOVAlA 
na naše požiadavky, až teraz v septembri, 
októbri minulého roku sa nám podarilo pre-
tlačiť naše pozície, aby sa tieto veci riešili. A 
tie pozície hovoria o tom, že všetci investo-
ri, ktorí peniaze niekde vkladajú, alebo vy 
všetci, ktorí si šetríte v dôchodkových fon-
doch, máte právo vedieť, aké veľké riziká 
znášate, aké sú investičné stratégie toho 
subjektu, ktorý tie vaše peniaze spravuje, 
kto konkrétne za ním stojí, aké sú zdroje a 
odmeny manažmentu, lebo sa stávalo, že 
manažéri boli často nevhodne stimulovaní, 
dostali obrovskú odmenu, keď sa im poda-
ril nejaký kapitálny kúsok či obchod, na kto-
rom fond získal obrovské sumy a to ich hna-
lo do ešte väčších rizík a tieto veľké riziká 
napokon spôsobili, že vznikla hospodárska 
kríza. Čiže žiadame, aby tu boli jasné pravidlá 
hry, aby takéto spoločnosti v prípade, že idú do 
rizík jasne preukázali, že majú dostatočné ka-
pitálové rezervy, ktoré budú odrážať riziko v sú-
vislosti s typom obchodu, ktorý uskutočňujú. A 
samozrejme chceme, a žiadali sme, aby Európ-
ska komisie preskúmala všetky právne predpisy 
v rámci Európskej únie, aby sme odhalili a riešili 
medzery v právnej regulácii. A samozrejme vie-
me, že aj rizikové agentúry fungovali všelijako 
a že dávali týmto inštitúciám aj kvalitný rating a 
kvalitný výsledok napriek tomu, že to tak nebo-

lo. Toto všetko EP schválil v septembri minulé-
ho roka. Pritom ešte rok predtým ani pani Mer-
kelová, ani pán Sarkozy nepripustili ani jednou 
vetou, že by mohlo dôjsť k nejakej regulácii a k 
nejakým jasným pravidlám na trhu. Tieto pravi-
dlá sa presadili a verím, že budeme v tom ďa-
lej pokračovať, aj keď kríza je už tu. Vieme, že s 
krízou možno bojovať krátkodobými a dlhodobý-
mi opatreniami. Krátkodobé opatrenia sú opat-
renia, ktoré sú spoločné v rámci Európskej únie 
a naše opatrenia, ktoré robí aj slovenská vláda 
súvisia naozaj so 

SPOlOČNOU StRAtéGiOU 
Európskej únie. Hovorím to preto, že sami ste 
mali možnosť vidieť, že napríklad pán Dzurin-
da má úplne iný a odlišný názor na šrotovné, 
ako majú sociálni demokrati. Pritom jeden štát 
po druhom zavádzajú šrotovné v Európskej únii 
a keď pán Mikloš hovoril, že Česi ho nezavied-
li, tak o tri dni ho zaviedla aj Česká republika. 
Lebo tento sektor zamestnáva takmer trinásť 
miliónov pracovníkov, priamo aj nepriamo, to 
je viac ako šesť percent európskej zamestna-
nosti. Automobilky, to sú najväčší investori súk-
romného kapitálu do výskumu a do inovácií, čo 
prináša ďalšie pracovné miesta. Čiže bolo to 
vyhodnotené ako najlepšia investícia, aby 

sme podporili zamestnanosť. Našim hlav-
ným cieľom v kríze je udržať zamestnanosť 
a podporiť maximálne vznik nových pracov-
ných miest a aj vďaka tomu, že na Sloven-
sku máme euro, sa podarilo získať novú in-
vestíciu, vy o nej viete, že Volkswagen bude 
robiť malé rodinné autá, ktoré zamestnajú 
ďalších tisícpäťsto ľudí. 
Z tejto krízy sa môžeme dostať iba vtedy, ak bu-
deme správne využívať fondy Európskej únie. O 
tom píšete často, to je naozaj stále aktuálne a 
tu sa naozaj aj nám podarilo získať veľké úspe-
chy. Keď som bol ešte čerstvý poslanec Európ-
skeho parlamentu, hneď po troch mesiacoch 
prišiel do nášho výboru pre rozpočet zástupca 
komisie a povedal: nové členské štáty čerpajú 
málo financií 

Z EURóPSKyCH FONDOV 
a navrhujeme krátiť o desať percent tieto finanč-
né prostriedky. Ja už iba pár poznámok a chcel 
by som vás poprosiť, vážené kolegyne a kole-
govia, my niekedy počúvame v Európskom par-
lamente vystúpenia našich kolegov zo Strany 
maďarskej koalície a často, keď sa pozriete do 
tej sály, oni vystúpia, lebo inú agendu nemajú a 
útočia na Slovensko. Tie vystúpenia skutočne 
nikto nepočúva, je tam dvadsať, tridsať poslan-
cov, ale keď ich pustíme do médií, tak spôsobí-
me zbytočne to, že oni to budú stále opakovať, 
hoci nikto o tom nevie, iba v Maďarsku a na Slo-
vensku. Dokázali by sme týmto zbytočným pro-
vokáciám zabrániť, keby sme to nevysielali, lebo 
naozaj to nikto nepočúva.“

MONiKA 
FlAŠíKOVÁ-BEňOVÁ
Poslankyňa Európskeho parlamentu a čís-
lo 3 na kandidátke strany SMER-SD MONi-
KA FlAŠíKOVÁ-BEňOVÁ dodala: „Kolego-
via v podstate povedali to najpodstatnejšie z 
nášho volebného programu a dovolím si mož-
no pripomenúť za tých ostatných päť rokov pár 
takých najzásadnejších veci, ktoré mali veľký 
dopad aj na Slovensko a mali význam aj pre 
občanov tu na Slovensku. Z môjho pohľa-

du to bolo najmä odstúpenie od prechod-
ných období na voľný pohyb pracovnej sily 
väčšiny členských štátov Európskej únie, 
pretože tak ako v roku 2004 všetky v pod-
state západoeurópske štáty v Európskej 
únii mali vlastne požiadavku na využitie celé-
ho sedemročného obdobia, dnes už je to len 
Rakúsko a Nemecko, všetky ostatné štáty už 
vlastne prechodné obdobie na voľný pohyb 
pracovných síl zrušili, takže naši občania majú 
už možnosť využívať samozrejme aj pracovné 
trhy v iných 

ČlENSKÝCH ŠtÁtOCH. 
A potom konkrétne dve také aktivity, ktoré sa 
týkali priamo Slovenskej republiky. V prvom 
rade to bolo myslím, že dvesto miliónov korún 
pre pomoc po prírodnej katastrofe vo Vyso-
kých Tatrách a druhou položkou bolo takmer 
šesť miliárd slovenských korún na sociálnu 
politiku a programy, ktoré Slovenská repub-
lika potrebuje v súvislosti s odstávkou jadro-
vej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, toto 
boli najzásadnejšie veci. 
A čo budúcnosť? Základné témy pre na-
bližších päť rokov budú opatrenia na boj 
s dôsledkami hospodárskej krízy v člen-
ských štátoch Európskej únie. Bude to 
celý rad opatrení, ktoré Európsky parla-
ment v spolupráci s ďalšími európskymi 
inštitúciami bude musieť realizovať. Máme 
pred sebou plán európskej ekonomickej ob-
novy. Predpokladám, že ten sa bude v budúc-
nosti ďalej rozširovať. V súčasnosti je to päťmi-
liardový objem, z ktorého Slovenská republika 
môže čerpať najmä na aktivity v energetickej 
oblasti a je predpoklad, že táto suma sa bude 
navršovať.
Ďalej to budú otázky veľmi úzko spojené 
s energetickou bezpečnosťou Európskej 
únie a pretože dnes je najväčším dodá-
vateľom plynu Ruská federácia, Európska 
únia ide vyčleniť finančné zdroje na to, aby 
sa vybudovali aj alternatívne médiá a 

AltERNAtíVNE PRiVÁDZAČE, 
či už pre plyn, alebo pre ropu. Samozrej-
me veľkou témou najbližších piatich rokov 
bude ochrana životného prostredia, pod-
pora obnoviteľných zdrojov a ja dúfam, že 
jednou z tých tém, ktorá sa bude teraz ove-
ľa viac prezentovať, bude aj zrovnoprávne-
nie postavenia žien v európskych štátoch, 
pretože čo sa týka minimálne oblasti, ako 
je zaradenie do pracovného procesu po 
skončení materskej dovolenky, čo sa týka 
oblasti, ako je rovnaký príjem za rovnakú 
prácu vo vzťahu k mužom, toto všetko sú 
témy, ktorými sa budú sociálni demokra-
ti v najbližších piatich rokoch výraznejšie 
zaoberať a kde budú predkladať konkrét-
ne návrhy.“

Hovorkyňa strany SMER-SD KAtARíNA 
KliŽANOVÁ-RÝSOVÁ médiá informovala o 
detailoch kampane strany pre voľby do Európ-
skeho parlamentu. Ako uviedla, jedna časť 
kampane je robená priamo centrálou stra-
ny. táto časť kampane pozostáva z billbo-
ardov, plagátov, brožúrok, podpiskariet 
kandidátov a série pätnástich kultúrno-
spoločenských podujatí v rôznych mes-
tách na Slovensku, takzvaných „euroma-
jálesov“. 
Centrálna kampaň ďalej zahŕňa aj televíz-
ne spoty. Jednotliví kandidáti si môžu ro-
biť aj ich individuálnu kampaň, pričom je-
dinou podmienkou bolo dodržať jednotný 
vizuál kampane. „Čo sa týka prostriedkov, 
my nebudeme v tejto chvíli zverejňovať 
žiadne sumy. Máme naplánovanú nejakú 
sumu, ale plán a realita môžu byť rozdiel-
ne a záleží to od toho, či sa budú dotlá-
čať nejaké veci. Všetko bude samozrejme 
v súlade so zákonom a všetko zverejníme 
po skončení volebnej kampane“, dodala 
hovorkyňa.

(pb)

Program strany SMer-Sd pre voľby do eP
Prvá trojka kandidátov strany SMER – sociálna demokracia pre voľby do 
Európskeho parlamentu – predseda Zahraničného výboru Národnej rady 
SR a líder kandidátky Boris Zala, podpredseda strany SMER-SD a súčasný 
poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Maňka a súčasná poslankyňa 
Európskeho parlamentu Monika Flašíková-Beňová – predstavili vo štvrtok 
14. mája 2009 na tlačovej konferencii program strany SMER-SD pre voľby 
do Európskeho parlamentu.
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• Stali ste sa europoslankyňou v prvom 
funkčnom období, v ktorom SR získala mies-
ta v Európskom parlamente. Čo považujete 
za svoj najväčší úspech v tejto funkcii za po-
sledných päť rokov? 
- Bola to v prvom rade skvelá príležitosť 
na prezentáciu Slovenska ako nového 
členského štátu Eú. Aktivít bolo množ-
stvo, lebo päť rokov je predsa len dlhý 
čas. Moje pôsobenie bolo také dvojfázo-
vé, lebo ako predsedníčka národnej de-
legácie sociálnych demokratov som na 
úrovni frakcie riešila s kolegyňami a kole-
gami politické otázky, najmä v čase, keď 
SMERu hrozilo vylúčenie z našej frakcie. 
Pamätam si, ako za mnou prišiel prezi-
dent našej frakcie Martin Schulz a požia-
dal ma, aby som vystúpila na zasadnutí 
pred všetkými kolegyňami a kolegami, 
a vysvetlila pozicie SMERu, lebo mnohí 
chceli vtedy hlasovať za vylúčenie. Keď 
som večer na zasadnutí frakcie vystúpila, 
podarilo sa mi presvedčiť väčšinu v našej 
frakcii, aby sme ich členmi mohli ostať. 
Rovnako dôležité boli moje pracovné 
návštevy u predsedu Európskeho parla-
mentu po prijati Uznesenia NR SR o Be-
nešových dekrétoch a o neuznaní Koso-
va. Niektorí politici z inych frakcií chceli 
totiž v pléne navrhnúť rozpravu o nedodr-
žiavaní ľudských práv na Slovensku, čo 
by bolo samozrejme politicky nepríjem-
né. A tak som predsedu Európskeho par-
lamentu presvedčila o tom, že Slovensko 
je suverénny štát, ktorý práva menšín 
rešpektuje a v žiadnom prípade s podob-
nou diskusiou v pléne nesúhlasím. Pred-
seda mi po mojom vysvetlení situácie a 
argumentácii vyšiel v ústrety a diskusiu 
v pléne nepripustil. Bol to veľmi dôleži-
tý politický okamih. Samozrejme, že za 
dôležité považujem aj napríklad dve pí-
somné deklarácie, ktoré som predložila 
a ktoré sa týkali ochrany deti, i voľného 
pohybu pracovníkov v členských štátoch 
Eú. A ďalšie aktivity, ale na všetko tu asi 
nie je priestor, lebo by to vydalo možno 
na celé noviny.
• Žien je v politike na Slovensku menej než 
v iných demokratických štátoch. Viete im po-
môcť z Európskeho parlamentu, aby mali 
viac šancí vyrovnať sa mužom a to nielen v 
politike, veď ako vieme, postavenie žien v 
spoločnosti nie je stále rovnoprávne mu-
žom? 
- V Európskom parlamente sa zrov-
noprávnením žien zaoberáme pravidel-
ne. Nejde ani tak o ženy priamo aktívne 
v politike, ale najmä o tie ženy, ktoré sú 
stále diskriminované napríklad z pohľa-
du výšky platu za prácu, ktorú vykonáva-
jú rovnako ako muži. Zaoberáme sa tiež 
otázkami dĺžky materskej dovolenky, ak-
tívnejšieho vtiahnutia mužov do starost-
livosti o dieťa, návratu žien do zamest-
nania po ukončení materskej dovolenky, 
sociálno-právnou ochranou. Som úprim-
ne veľmi rada, že SMER-SD má na prvých 
piatich miestach na svojej kandidátke do 
EP tri ženy. Je to vznikajúci príklad toho, 
že SMER ako jediná strana na Slovensku 
berie otázku rovnakého postavenia žien 
v našej spoločnosti vážne, zároveň je to 
dobrý signál pre celú spoločnosť.
• Pri piatom výročí vstupu SR do EÚ ste 
uviedli, že chcete pomôcť viacerým odvet-
viam, napríklad poľnohospodárstvu, ktoré-
mu ublížili vyjednávania ešte vlády Mikulá-

ša Dzurindu o podmienkach vstupu do EÚ. 
Lenže otvorenie prístupového procesu by 
muselo odsúhlasiť všetkých 27 členských 
štátov únie, ako to teda chcete dosiahnuť? 
- Je mi veľmi ľúto, že vláda Mikuláša Dzu-
rindu nebola dostatočne razantná pri 
ochrane národnoštátnych záujmov Slo-
venska v čase prístupových rokovaní. 
Nebolo to len v oblasti poľnohospodár-
stva, ale aj napríklad energetiky, čo by 
pocítili všetci naši občania, ak by vláda 
Roberta Fica neprišla s opatreniami ve-
dúcimi k energetickej bezpečnosti štátu. 
Áno, máte pravdu, zmluvy sú uzavreté a 
musia sa dodržiavať, na druhej strane sa 
však črtá možnosť celkovej reštrukturali-
zácie Spoločnej poľnohospodárskej po-
litiky, po ktorej volajú viaceré štáty. Bude 
to teda závisieť od našej šikovnosti, či sa 
nám podarí dohodnúť s ostatnými a pre-
sadiť túto zmenu. Verím, že áno. Potre-
bujeme však v Európskom parlamente 
silné zázemie a viac sociálno-demokra-
tických poslancov. Aj preto dúfam, že sa 
SMERu podarí získať viac miest ako v po-
sledných voľbách v roku 2004. Chodíme 
za luďmi a vysvetľujeme im, že Európa, 
to sme my všetci a každý jeden hlas vo 
voľbach je hlasom pre lepšiu a spravod-
livejšiu Európsku úniu.
• Za už minulého funkčného obdobia sme 
boli svedkami vašej aktivity v prípade kauzy 
okolo Slovenského domu v maďarskej obci 
Mlynky. Vie sa už v EP dostatočne medzi 
ostatnými jeho členmi, že v skutočnosti v 
Maďarsku nemajú národnosti šancu na pre-
žitie, kým Slovensko, ktoré bolo doteraz vy-
kresľované v zahraničí ako ničiteľ národnos-
ti, v skutočnosti rozvoj menšín podporuje v 
takom rozsahu, o akom menšiny v Maďarsku 
ani nesnívajú? 
- Maďarsko-slovenské vzťahy sú citlivou 
témou. Ani nie tak priamo v európskych 
inštitúciách, ako skôr medzi našimi dvo-
ma štátmi. So Slovákmi z obce Mlynky 
sme mali stretnutie naposledy pred dvo-
ma týždňami, kedy prišli na naše pozva-
nie do EP, kde sme vyvolali spoločné ro-
kovanie s maďarskými kolegami. Verím, 
že sa nám spoločne podarí ich situáciu 
čo najskôr vyriešiť. Dôležitý bol tiež po-
stoj súčasnej vlády a finančná pomoc, 
ktorú vláda vyčlenila pre vybudovanie 
Slovenského domu v Mlynkách. Ale si-
tuácia našej menšiny je komplikovaná a 
máme v tejto otázke pred sebou ešte ťaž-
ku prácu. Maďarsko síce formálne men-
šiny podporuje, ale po stretnutí so sta-
rostom obce pánom Lendvayiom musím 
úprimne povedať, že žiadne priateľstvo 
som voči Slovákom v jeho obci nezazna-
menala. Aj preto maďarských kolegov v 
týchto otázkach často kontaktujeme a 
žiadame od nich konkrétne opatrenia. 
Podobne ako v iných citlivých otázkach, 
ktorými je napriklad Maďarska garda a 
jej aktivity, či hnutie 64 žúp a ich nepria-
teľské a neakceptovateľné požiadavky vo 
vzťahu k susedným štátom. V tom spolu-
pracujeme veľmi úzko najmä s kolegami 
z Rumunska, ktorí majú rovnako odmieta-
vý postoj k neoprávneným požiadavkám 
maďarských extrémistických zoskupení.
• Čo si myslíte o tom, že sa v Maďarsku ra-
dikalizuje politická scéna a snažia sa riešiť 
vlastné problémy nezmyselnými aktivitami pri 
rozdúchavaní neznášanlivosti najmä so Slo-
venskom? Je EÚ dostatočná bariéra, aby ta-

kéto spory neprešli do vážnejších konfliktov? 
Pomôže nám v tejto veci niekto v únii? Akých 
máme spojencov? 
- V Maďarsku sa politická scéna radika-
lizuje najmä z dôvodu veľmi zlej ekono-
mickej a sociálnej situácie. V takomto 
stave dochádza k nárastu extrémizmu a 
nacionalizmu, lebo ľudia sú citlivejší, na-
hnevaní a hľadajú nepriateľa inde ako 
vo vlastných politikoch, neschopných 
riešiť ich sociálnu a ekonomickú situá-
ciu. Vo všeobecnosti som však po náv-
števách Maďarska presvedčená, že drvi-
vá väčšina Maďarov, rovnako ako drvivá 
väčšina Slovákov, si úprimne želá dobré 
susedské vzťahy a vzájomne sa rešpek-
tuje. Slušní Maďari sú rovnakí ľudia ako 
slušní Slováci. Ak by došlo k radikalizácii 
v zmysle politických útokov, Eú už v mi-
nulosti konkrétnymi krokmi dokázala, že 
stojí na strane ľudí, ktorí chcú dobré vzťa-
hy v Eú a nie konflikty. Jedným takým-
to konkrétnym rozhodnutím boli závery 
tzv. Benátskej komisie, ktorá posudzo-
vala návrh bývalého maďarského pre-
miéra Viktora Orbána o maďarských pa-
soch pre občanov maďarskej národnosti 
žijúcich v iných štátoch. Viktor Orbán a 
táto jeho aktivita dostala jednoznačné 
nie. Podobne to bolo aj v otázke Benešo-
vých dekrétov, ktorú chceli otvárať ma-
ďarskí poslani v EP a ktorá bola rozhod-
ne zamietnutá. A tiež kritika popredných 
európskych sociálnych demokratov k 
nedávnemu uzneseniu Maďarského par-
lamentu ohľadne poslancov karpatskej 
kotliny. V únii má dnes Slovensko v tých-
to záležitostiach oveľa viac spojencov 
ako v minulosti.
• Aké máte ciele v práci europoslankyne v 
budúcom funkčnom období? 
- Eú, a teda aj Slovensko, čaká veľa sys-
témových výziev. treba prijať konkrétne 
opatrenia vo vzťahu k negatívnym dopa-
dom svetovej hospodárskej krízy. Opat-
renia, ktoré budú smerovať k znižovaniu 
nezamestanosti, ako aj k vytváraniu no-
vých pracovných miest. Budeme prísne 
kontrolovať finančné trhy a ochraňovať 
tak vklady občanov pred špekulantmi. 
Potrebujeme tiež novú definíciu európ-
skej minimálnej mzdy a jej zvyšovania. 
Musíme sankcionovať krajiny, ktoré po-
núkajú tzv.daňové raje, kam uniká množ-

stvo peňazí pred zdanením a tie potom 
chýbaju v jednotlivých štátnych rozpoč-
toch a tiež pri financovaní politík štátu, 
akými sú školstvo, sociálna politika, či 
zdravotníctvo. Zásadné kroky musíme 
realizovať vo vzťahu k energetickej bez-
pečnosti, ale aj v oblasti ochrany život-
ného prostredia a zdravého vývoja na-
šich detí. Je toho pred nami veľmi veľa, 
lebo súčasná situácia vo svete je turbu-
lentná, hádam najviac za posledných 65 
rokov od konca ii. svetovej vojny. Našou 
najväčšou výzvou je uchovať sociálny 
rozmer Európy, udržať sociálny zmier a 
solidárny charakter v spoločnosti a prijať 
opatrenia, ktoré našim občanom umož-
nia bezpečný a slušný život.
• Napriek tomu, že je o vás všeobecne zná-
me, že máte tolerantného manžela, ktorý je 
vám oporou, ako dokážete ako žena - matka 
skĺbiť všetky domáce povinnosti s náročnou 
prácou europoslankyne? 
- Syn má už 21 rokov a býva sám. Samo-
zrejme, že si nosí k nám veci na pranie a 
žehlenie, ale ako vysokoškolák je už re-
latívne samostatný. Zaviedla som však 
povinné sobotňajšie a nedeľné obedy, 
ktorých sa musia všetci zúčastňovať. 
Myslím, že je to pre rodinu veľmi dôle-
žité. Pamätám si z detstva, že keď dnes 
už nebohá mamička a otec aj mali cez 
týždeň menej času, víkendy patrili vždy 
nám, mne a bratovi. Aj naše tri deti sú 
už dospelé, ale počas tých sobôt a ne-
dieľ sa vieme veľa spolu rozprávať. A to 
nám všetkým prospieva. U mňa je rodi-
na na prvom mieste. Naše deti, manžel, 
moja babička. Je to pre mňa dôležité aj 
z pohľadu mojej práce. Keď v pondelok 
odlietam a viem, že doma je všetko v po-
riadku, tak som aj psychicky v pohode a 
môžem sa na prácu lepšie sústrediť.
• Môžete zhodnotiť, aká je spolupráca s iný-
mi europoslancami za Slovensko, ste v EP 
jeden kolektív, alebo je to rozdelená skupina 
na koalíciu a opozíciu? 
- Spoluprácu s kolegami hodnotím pozitív-
ne. Na začiatku volebného obdobia v roku 
2004 sa mi podarilo presadiť myšlienku 
organizovania pravidelných pracovných 
raňajok pred začiatkom plenárnych zasad-
nutí v Štrasburgu. túto tradíciu sa nám po-
darilo udržať až do konca legislativného 
obdobia. StANiSlAV HÁBER

Europoslankyňa PhDr. MONiKA FlAŠíKOVÁ-BEňOVÁ na kandidátke strany SMER-SD

VÝzVou je uCHoVAnie SoCiálneHo zMieru
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• Na Slovensku je veľmi málo politi-
kov, ktorí sa môžu pochváliť tým, že 
pôsobia na všetkých stupňoch samo-
správy. Vykonávate funkciu starostky 
mestskej časti Košice – Sídlisko Dar-
govských hrdinov, svojich voličov zá-
roveň zastupujete v Mestskom zastu-
piteľstve Košice, vo VÚC – Košický 
samosprávny kraj a ešte aj v Národ-
nej rade SR. Pritom nikto, kto sleduje 
vašu prácu, si nedovolí tvrdiť, že niek-
torú zo svojich funkcií zanedbávate. 
Naopak, všade vás uznávajú ako ak-
tívnu poslankyňu a dobrú starostku...
- Mám za sebou desaťročné skú-
senosti pôsobenia v samosprá-
ve a sú pre mňa na nezaplatenie. 
Práca na úrovni mestskej časti až 
po slovenský parlament zname-
ná školu života, ktorej časť som 
už absolvovala. Pri všetkej skrom-
nosti môžem povedať, že poznám 
všetky problémy sociálnej oblasti. 

Ako predsedníčku sociálnej komi-
sie pri Mestskom zastupiteľstve v 
Košiciach ma zaujali najmä rieše-
nia problémov seniorského veku, 
ale zároveň aj možnosti samosprá-
vy v sociálnej oblasti. trvalo sa za-
ujímam aj o regionálny rozvoj a 
školstvo na komunálnej úrovni a 
získané skúsenosti zúročujem v 
Národnej rade SR.
• Mestská časť Košice – sídlisko 
Dargovských hrdinov je v celej repub-
like smutne známa fiktívnou výstav-
bou sociálnych bytov z peňazí Štát-
neho fondu rozvoja bývania. Stalo sa 
tak za vášho predchodcu, nominan-
ta SDKÚ-DS, ktorý si pred niekoľkými 
dňami začal odpykávať niekoľkoročný 
nepodmienečný trest odňatia slobo-
dy. Zdedili ste teda neobyčajne ťažké 
bremeno, konkrétne exekúcie a splá-
canie štátu to, čo iní rozkradli...
- Je to tak, zdedila som poriad-

ne zadlženú starostovskú stoličku. 
Sme zadlžená mestská časť a so 
spolupracovníkmi hľadáme mimo-
rozpočtové  finančné zdroje, po-
dávame rôzne projekty na získa-
nie peňazí, neustále kontrolujeme 
naše príjmy i výdavky. Potrebné 
teoretické vedomosti som získa-
la počas dvojtýždenného kurzu na 
získavanie štrukturálnych fondov a 
tie doplňujem poznatkami z praxe, 
v neposlednom rade medzi ne pat-
ria informácie a názory občanov.
• Nezainteresovaní môžu vašu pred-
chádzajúcu vetu považovať za obyčaj-
nú frázu. Tí však, ktorí aspoň trochu 
poznajú systém vašej práce vedia, že 
názory občanov pre vás znamenajú 
veľa...
- Názor každého obyvateľa, či 
už našej mestskej časti Košíc, ale 
aj celej republiky si vážim, predo-
všetkým to, keď ľudia za mnou 
prichádzajú s podnetnými návrh-
mi. Moji najbližší spolupracovní-
ci dobre vedia, že občania po-
kiaľ za mnou prídu, majú prednosť 
aj pred úradnými záležitosťami. 
Nikdy nikoho, kto prišiel za mnou 
a zaklopal na dvere, som neod-
mietla vypočuť a v rámci svojich 
kompetencií mu aj pomôcť, či as-
poň poradiť. Najradšej však vítam 
tých, ktorí síce potrebujú pomôcť, 
ale zároveň majú ten zdravý sed-
liacky rozum a prichádzajú so za-
ujímavými a pritom realizovateľný-
mi nápadmi.
• Táto košická mestská časť, na 
čele ktorej stojíte, má takmer 30 000 
obyvateľov a je druhá najväčšia z po-
hľadu počtu tu trvalo žijúcich Košiča-
nov. Sú tu krásne romantické zákutia, 
lesopark, ale aj klasické paneláky s 
okolím, často poznačené rukami van-
dalov. Žiaľ, takýto obraz sa vyskytuje 
na každom slovenskom sídlisku...
- Skutočne žiaľ, že sú medzi nami 
ľudia, ktorí ničia, čo sa len dá. Po-
viem na rovinu, vedia ma poriadne 
naštvať. Sú to skupiny, ktoré vo-
lám „demolačné čaty“, preženú sa 
sídliskom a zostanú po nich patrič-
né škody. Snažia sa mne a každé-
mu, komu záleží na tom, v akom 
prostredí žijeme, odobrať chuť do 
práce, ale keď vidím tie deti, aké 
sú šťastné pri hraní na niektorom 
z našich šiestich ihrísk, tak sa mi 
ihneď vráti elán a energia. V tomto 
roku nám ešte  pribudnú tri nové 
multifunkčné ihriská. Budú v blíz-
kosti škôl a tak ich budú môcť vy-
užívať deti i dospelí. tí skôr naro-
dení najmä večer, dovtedy žiaci a 
študenti. Mám pedagogické vzde-
lanie a preto asi aj blízky vzťah k 
rôznym mimoškolským aktivitám.
• Košice sú maratónskym mestom a 
okrem svetoznámeho Medzinárodné-
ho maratónu mieru sa vo vašej mest-
skej časti organizuje aj Furčiansky 
maratón. Jeho organizátori vždy o vás 
hovoria s úctou a vďakou. Aj preto, 
lebo im nezištne všestranne pomáha-
te zorganizovať každý rok prvé väčšie 
podujatie, ktorým otvárate bežeckú 
sezónu v meste. Máte vzťah k vytrva-
lostnému behu?
- Mám predovšetkým veľmi priaz-
nivý vzťah k športu. Sama som sa 
venovala orientačnému behu, kto-
rý má v Košiciach a na ich oko-

lí už celé desaťročia veľmi vyso-
kú úroveň. Pochválim sa aj tým, 
že som bola v Košiciach druhou 
osobou vôbec, ktorá sa v lyžovaní 
stala rozhodkyňou i. triedy. teda 
najvyššej a to pre bežecké, zjaz-
dové disciplíny, preteky združené 
i skoky. Vrátim sa však k nášmu 
Furčianskemu maratónu. Nedáv-
no sme zorganizovali jeho šies-
ty ročník, pripravujú ho nadšenci 
z jedného občianskeho združe-
nia, mnohých z nich poznám ešte 
z čias, kedy som sama športova-
la alebo bola aktívnou rozhodky-
ňou lyžovania. Viete, stáť v zime 
celé hodiny na mraze so stopkami 
v rukách, alebo zapisovať potreb-
né údaje, to človeka skutočne zo-
celí. Práve v tých chvíľach vznikajú 
skutočné úprimné priateľstvá, kto-
ré vydržia dlhé roky. Nezabúdam 
však ani na tých, ktorí sa venujú 
nášmu najrozšírenejšiemu športu 
– pravidelne organizujeme futba-
lový turnaj o Pohár starostky MČ 
Košice – sídlisko Dargovských hr-
dinov.
• Keď som išiel na stretnutie s vami, 
na zástavke autobusov som prehodil 
niekoľko slov s jedným známym umel-
com, ktorý dlhé roky pôsobil v Štát-
nom divadle i Štátnej filharmónii. Ten 
pre zmenu mi nadšene rozprával o 
hodnotných hudobných večeroch, 
ktoré sa tu organizujú pod vaším pat-
ronátom. Viete, napríklad získať na vy-
stúpenie aj takých uznávaných spevá-
kov, akými sú bratia Dvorskí...
- Samozrejme, nielen prácou a 
športom je človek živý. Medzi moje 
osobné záľuby patria aj divadlo, 
konkrétne opera, koncerty vážnej 
hudby – to všetko mi dodáva ener-
giu do ďalšej práce. tieto kon-
certy za účasti bratov Dvorských, 
či ďalších uznávaných umelcov 
však nie sú kvôli mne, ale obyva-
teľom našej mestskej časti. Horšie 
je však to, že musíme využívať kul-
túrne zariadenia v iných častiach 
Košíc, pretože vlastné stále nemá-
me!
• Vráťme sa ale k deťom. Spomeň-
te, prosím, aspoň jedno také podu-
jatie pre nich, ktoré nemá ani náznak 
formality, či živelnosti...
- Máme systematickú spoluprá-
cu so základnými i strednými ško-
lami a za všetky spoločné akcie 
spomeniem iba environmentálnu 
súťaž ku Dňu Zeme, ktorú organi-
zujeme koncom apríla. Ide o sku-
točne masovú účasť, pretože sa 
na nej zúčastňuje približne tisíc 
chlapcov a dievčat a víťaz získava 
hodnotnú cenu – horský bicykel. 
Pomáhajú nám pri nej aj Mestské 
lesy Košice a Krajský úrad život-
ného prostredia. Deti v lesoparku 
inštalujú vtáčie búdky, spoznáva-
jú jednotlivé kvety a byliny, mies-
ta, kde hniezdia jednotlivé druhy 
vtákov... Máme tam jeden strom 
– voláme ho Odkazovníček. Deti 
naň vešajú rôzne informácie a od-
kazy, ako ľudia majú chrániť prí-
rodu. Nemáme spätnú väzbu, koľ-
ko dospelých si ich aj prečíta, ale 
keby každý návštevník lesoparku 
v našej mestskej časti tak urobil a 
podľa napísaných pokynov aj ko-
nal, tak by sme sa o budúcnosť ži-

votného prostredia u nás nemuse-
li obávať.
• Kandidujete za SMER-SD na 
miesto európskej zákonodarkyne. 
Aký je však váš názor na túto inštitú-
ciu? Mnohí ju kritizujú ako najbyrokra-
tickejší parlament na svete!
- V prípade zvolenia chcem pra-
covať vo výbore pre regionálny 
rozvoj. Práve v ňom sa rozhoduje 
o úspešnosti podávaných projek-
tov a ich financovaní. Som jedno-
značne za to, aby peniaze z euro-
fondov putovali predovšetkým do 
oblastí so slabšou infraštruktúrou, 
teda u nás do Košického a Prešov-
ského kraja. Som lokálpatriotka a 
preto chcem, opäť zdôrazňujem – 
v prípade zvolenia za poslankyňu 
Európskeho parlamentu – bojovať 
za východné Slovensko konkrétne 
Košice aj v Bruseli. Čo sa týka sa-
motného Európskeho parlamen-
tu, bola by som rada, keby trvalo 
zasadal iba v jednom meste, teda 
v Bruseli. Raz som navštívila Bru-
sel práve v čase, kedy sa Európ-
sky parlament pravidelne sťaho-
val na zasadnutie do francúzskeho 
Štrasburgu. tony a tony spisov sa 
nakladali na kamióny na cestu do 
Štrasburgu, aby sa po niekoľkých 
dňoch vrátili s tým istým nákladom 
späť do Bruselu. Samozrejme, rov-
nako cestujú tam i späť poslanci, 
ich asistenti, množstvo úradníkov. 
Uvedomujem si, že Francúzi majú 
v Európskej únii a teda aj v Európ-
skom parlamente veľmi silné po-
stavenie, ale v každom prípade 
Európsky parlament musí fungo-
vať oveľa pružnejšie. Jeho poslan-
ci by mali menej vysedávať v Bru-
seli, ale o to viac sa zoznamovať 
s prácou parlamentov jednotlivých 
členských krajín Eú. teda navšte-
vovať tieto národné parlamen-
ty a úzko s nimi spolupracovať. 
Nie je to iba môj názor, zastáva-
jú ho členovia socialistickej frak-
cie v EP, ale žiaľ, v súčasnosti je v 
ňom viac kresťanských demokra-
tov, ktorým vyhovuje súčasná si-
tuácia. Bez prehnaného optimiz-
mu môžeme predpokladať, že po 
júnových voľbách do Európskeho 
parlamentu sa pomer síl zmení v 
prospech socialistov. SMER-SD 
svoje názory na prácu Európske-
ho parlamentu v Bruseli konzulto-
val, napríklad s talianskymi socia-
listami. Obe strany sa v názoroch 
na jeho budúcnosť zhodli a do-
hodli sa na ďalšom postupe po zo-
stavení nového Európskeho parla-
mentu. O tom, že naši poslanci zo 
SMER-u  v Bruseli aktívne pracu-
jú svedčí aj prípad Vladimíra Maň-
ka, ktorý ako poslanec – spravo-
dajca predkladal návrh rozpočtu 
EP s významnými zmenami, pre-
dovšetkým s krátením rozpočtu 
s cieľom ušetriť nemalé finančné 
prostriedky. Bol to z jeho strany i 
od ďalších poslancov, ktorí sa po-
dieľali na vypracovaní tohto návr-
hu veľmi odvážny krok, doteraz 
podobné návrhy neprešli. tento 
veľmi rozumný návrh však dostal 
zelenú!

Zhováral sa:
VlADiMíR MEZENCEV

Mgr. Monika Smolková, kandidátka na poslankyňu Európskeho parlamentu za stranu SMER-SD

rozVoj VÝCHodnÉHo SloVenSKA PrVorAdÝ

S kandidátkou na poslankyňu Európskeho parlamentu Mgr. 
Monikou Smolkovou sme sa dohodli, že v ten istý deň mi 
popoludní zatelefonuje, aby sme si dohovorili čas nášho 
stretnutia. Popoludní nezatelefonovala a tak som asi o 21. 
hodine večer uvažoval nad tým, že na druhý deň musím za-
čínať všetko odznova. V duchu som ju síce ospravedlňo-
val, veď má toľko práce, okrem toho musí odviezť chorú 
mamu do nemocnice... V návale povinností na mňa jedno-
ducho zabudla, alebo si nenašla čas. Stáva sa to predsa aj 
menej zaneprázdneným ľuďom. Bolo však asi 21:30 hod. a 
zazvonil mi mobil, ktorý – priznám sa – v tom čase už má-
vam vypnutý. V telefóne sa ozval hlas, ktorý som túžil po-
čuť už pred niekoľkými hodinami: „Prepáčte, že tak nesko-
ro volám, ale je to môj čas, kedy si upresňujem program na 
zajtra a pozajtra. Vyhovuje vám stretnutie pozajtra o pol de-
viatej u mňa na miestnom úrade?“ Z mojej strany zaznel sú-
hlas a na stretnutie prišla na minútu presne. Náš rozhovor 
sa teda mohol začať:

4



 POLITICKÁ SATIRA SLOVENSKÝ ROZHĽAD Máj 2009 9

Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

V dejepise sa bude písať o 
Starých Slovákoch a tak isto 
o Starých Maďaroch, ale slo-
vensko-maďarské vyrovnanie 
to nie je, aj keď sa noví mi-
nistri zahraničných vecí obi-
dvoch krajín snažia. Otázkou 
je, dokedy terajší maďarský 
minister zahraničných vecí na 
tom poste zostane.

Nákupná turistika k našim juž-
ným susedom zrejme skončí. 
Rozhodnutie maďarského par-
lamentu o zvýšení DPH z 20 
na 25 percent sa samozrejme 
premietne aj v cenách tamoj-
ších obchodných reťazcoch. 
Okrem toho forint a poľský zlo-
tý výrazne posilnili.

Do finále Eurovízie súťaže Eu-
rosong Slovensko nepostú-
pilo. Mali sme tam poslať Lu-
čeniča, s tým účesom by aj 
zabodoval.

V SMK získavajú prevahu Du-
rayovci, čo je predĺžená ruka 
maďarského politika Orbána, 
ktorý sa chystá na veľké ťaže-
nie Magyarorságu.

Rozpočet Slovenska by sa mal 
otvoriť a revidovať. Kríza sa nás 
dotkla hlbšie ako sme si mys-
leli. Kým však z krízy vybŕdne-
me, bude to trvať možno aj dva 
roky, ak nepríde ďalšia. 

Šrotovné prispelo k tomu, že 
na Slovensku sme zazname-
nali rast predaja áut, kým v 
ostatných krajinách, hlavne v 
tých najrozvinutejších, zazna-
menali pokles predaja.

Denník PLUS JEDEN DEŇ 
musí na základe rozhodnutia 
súdu zaplatiť premiérovi Ro-
bertovi Ficovi 2 milióny korún. 
Predsedníčka SSN povedala, 
že je to prehnaná suma... Keď 
niekto preháňa, klame ale-
bo znevažuje, nech platí. Aj o 
tom je sloboda tlače, ktorú by 
mala pani Z. Krútka rešpekto-
vať vždy a nielen vtedy keď jej 
to vyhovuje...

Nemecká ekonomika v prvom 
kvartáli tohto roka prepadla o 
6,7 percent. Taký prepad slo-
venská ekonomika určite ne-
zaznamená. Ale to si už „Mla-
dí Slováci“ nevšimnú.

roZhladňa

Kresba: Andrej Mišanek

Slovenská opozícia zaznamenala v prezi-
dentských voľbách prehru, ktorú musí ne-
jako stráviť. A tak sa jednoducho začala 
aktivizovať a kričať na všetky strany. Aj krí-
zu využíva na svoje ciele. A tak treba čakať, že 
použije všetky dostupné a nedostupné zbrane 
a bude útočiť na koalíciu. Už aj začala, jej ob-
jektom sa stal predseda SNS Ján Slota. Hon-
ci opozície, slovenské média sa už prete-
kajú, kto na Jána Slotu donesie viac hany a 
špiny. Do tejto hry opozície hrá aj odvoláva-
nie ministrov za SNS. Odvolanie ministra ži-
votného prostredia zrejme bolo predčasné, 
mohlo sa počkať, či sa skutočne potvrdí, že 
predaj emisií bol pod cenu. S veľkou prav-
depodobnosťou predaj emisií pod cenu v 
tom čase nebol. Opozícii sa podarilo, že 
honci prispeli k odvolaniu ministra. Opozí-
cia je spokojná a začala šibrinkovať pred-
časnými voľbami, čo je tiež „téza“ na zner-
vózňovanie vládnej koalície. V predčasných 
voľbách by opozícia jednoducho zazname-
nala tvrdú porážku. Pravdou však je aj to, 
že v predčasných voľbách by veľa stratili aj 
SNS aj HZDS. O to hlavne opozícii ide. Po 

ďalších parlamentných voľbách by koalíciu mali 
vytvoriť len dve politické strany, SDKÚ a KDH 
si začínajú robiť veľké nádeje a krízu slovenskej 
ekonomiky by chceli do riadnych či predčas-
ných volieb využiť na zisk preferencií. SMK im 
veľmi nepomôže, pretože je v rozklade. Mate-
matika jednoducho nepustí a je jasné, že 
opozícia nie je schopná vytvoriť vládnu ko-
alíciu. A tak treba použiť všetky dostupné 
zbrane k tomu, aby sa tak stalo. Cez svoje 
spriaznené kanály začína do svojich politických 
hier zapájať aj Brusel. Súčasná vládna koalícia 
by si mala zachovať trpezlivosť a nedať sa vtiah-
nuť do tejto politickej hry. Dôležité bude aj to, 
ako obstoja strany vládnej koalície vo voľbách 
do europarlamentu. Mali by jednoducho zvýšiť 
svoju aktivitu, pretože opozícia a jej honci v mé-
diách robia všetko preto, aby ich od volieb od-
pútali a tak hádžu do hry také či onaké vymys-
lené kauzy. Strany vládnej koalícii by mali 
urobiť všetko pre to, aby sa tieto voľby sta-
li ďalšou tohtoročnou porážkou opozície. Z 
takejto prehry by sa len ťažko spamätala a 
to by bol dobrý štart aj do slovenských par-
lamentných volieb.

OPOzícia a jej hOnci

Chvála je milá vec a hlavne dobre padne. 
Ale slovenské opozičné médiá sa doslova 
pretekajú, kde a ako nasypať na vládu naj-
viac piesku a pilín, ale to už nie je kritika, 
ale doslova preteky. Bez hlavy a päty. Sa-
moúčelne. S opozíciou si môžu podať ruky, 
keďže si už podávajú kľučky, tí tiež tárajú 
a tárajú ako napríklad poslanec Brocka, či 
poslanec Hrušovský v posledných televíz-
nych diskusných reláciách. Keď si človek 
uvedomí, že podobní táraji viedli štát osem 
rokov, tak človeka až zamrazí. Kauzy strie-
dajú kauzy, nakoniec niekedy nejde o žiad-
ne kauzy, ale o zlyhanie človeka. Ale to sa 
samozrejme pripíše – komu inému ako pre-
miérovi. Pritom slovenská vláda si tak v ply-
novej, ako v tejto globálnej kríze počína cel-
kom dobre, vidieť to aj na hodnoteniach z 
Bruselu a vidí to aj slovenský občan. Preto 
aj preferencie SMERU sú také vysoké aké 
sú. A ak to bude naďalej také, ako doteraz, 
potom sa niet čoho obávať. Ani ďalších kríz, 
ktoré ešte prídu.
Bude to polstoročie kríz, aj preto, že sme nevy-
užili všetky šance, ktoré nám, poskytli také uda-
losti ako 

PÁD ŽElEZNEJ OPONy. 
Svet sa nechal príliš unášať eufóriou akého-
si bezbolestného chodu vecí a samovoľného 
chodu ekonomiky. Iste, morálna kríza je tiež pri-
ložením polienka do tohto krízového ohníčka. 
Slovenská vláda a to treba povedať, aj v čase 
krízy sa nesplašila, nezačala rajtovať na obyva-
teľoch, ale pokojne prijala balíčky opatrení, kto-
ré mali čosi do seba a pomohli. Hlavne, že sme 
nespanikárili, aj keď v médiach sa šírila panika, 
ako keby sa išiel zrútiť svet. Ten sa nezrúti, to sa 
skôr zrúti SME a denník Pravda, tak ako niektoré 
americké noviny, ktoré krízu neprežili. Kto s čím 
zachádza, s tým aj schádza.
Ale netreba vládu len chváliť, treba sa vyjad-
riť aj kriticky, hlavne na tie veci, ktoré sa týka-
jú občanov. Slovenský premiér na jednej konfe-
rencii vyhlásil – „Nedovážajme, vypestujme si 
sami“. Inak je to múdra veta, len ju mal povedať 
na začiatku vládnutia a mohla byť zakotvená aj v 
programovom vyhlásení. Povedať to po troch 
rokoch je troška neskoro. Poľnohospodár-
stvo je v takom stave, ako ho zanechali Dzu-
rindovci, takže tu sa dá dopestovať naozaj 
málo. A možno by sa dalo aj dopestovať, ale 
to chce viac podpory pre poľnohospodár-
stvo a potravinársky priemysel. A potom, ob-
chodné reťazce, ktoré pôsobia na Sloven-
sku, sú jednoducho vydriduchovia. Záleží len 
a len na zisku. A tak slovenský občan kupuje nie-
kedy naozaj nekvalitné výrobky, aj to z dovozu. 

Inak premiér sa pred rokom tasil, že niečo s tými 
obchodnými reťazcami urobí. Ale potom všetko 
akosi utíchlo a občan mal pocit, že sú to sil-
ní hráči, proti ktorým ani premiér nemá šan-
cu. Netvrdím, že je to pravda, ale taký pocit 
tu zostal.
Volič si myslel, že tie miliardy eur sa len tak budú 
hrnúť na Slovensku a že si pomôžeme, hlavne 
čo sa týka 

SlOVENSKéHO ViDiEKA. 
Teraz sa ozvalo z vlády, že samosprávy by mali 
viac bojovať o eurofondy. Ale to už bolo treba po-
vedať skôr a nielen povedať, ale sa na to pripra-
viť. Preboha čo robí vlastne taká organizácia ako 
ZMOS, veď to je ako komisia pre komisiu. Scho-
dy sa zametajú zvrchu. Ako môžu samosprávy 
bojovať o eurofondy, keď na starostovských 
stoličkách sedia ľudia, ktorí si vravia – sedím 
si na konári a je mi dobre. Ale ani toto ZMOS 
nevidí a nepočuje. Nehovoriac, akí odborní-
ci a s akým vzdelaním tam sedia. Ak vláda 
chce, aby samosprávy zabojovali za euro-
fondy, mala už dávno prijať zákon, ktorý by 
zamedzil, aby na starostovskej stoličke ne-
sedel(a) nedovzdelaná osoba. Zákon o obec-
nom zriadení je zastaraný, nedokonalý, jednodu-
cho zaostal za dobou. Nebolo počuť, aby ZMOS 
navrhla jeho novelizáciu. ZMOS však organizu-
je konferencie cez všelijaké spolky, ktoré sú len 
preto, aby sa urobila čiarka, presne tak ako za 
komunizmu. A peniaze vyleteli komínom. Pred-
nášateľ si odprednáša, dostane zaplatené, sta-
rostovia prídu domov vyspaní, ale nepoučení. 
Zbytočne vyhodené peniaze, tak isto ako zby-
točne vyhodené peniaze 

NA AKtiVAČNé PRÁCE. 
Urobil niekto už rozbor toho, akým prínosom sú 
aktivačné práce pre spoločnosť? A do zátvorky 
by uviedol, koľko financií sa na ne vynaložilo. To 
by sme boli prekvapení.. Ako povedal príslušník 
jednej komunity, aktivačné práce sú dobré na 
to, aby som si nemusel hľadať prácu, lebo takto 
niečo dostanem, niečo si privyrobím na fuškách 
a spolu s detskými prídavkami dobre vyžijem...
to je kritika vlády, ktorá je od občanov a za-
meriava sa na občanov. Žiadne kauzy, žiad-
ne mercedesy. Vláda by sa mala menej zao-
berať kauzami, ktoré jej podsúvajú „tvorivé“ 
média a viac by mala vládnuť tak, aby mala 
väčší záber na problémy, ktoré sú, existujú 
a existovať budú, kým ich nevyriešime. Ale 
to niekto musí začať riešiť, alebo aspoň ud-
rieť päsťou do stola a kompetentným dať 
jasný smer. inak si budú hovkať, tak ako si 
hovkali doteraz. Ako povedal jeden úrad-
ník, každý musí raz zomrieť, ale je krásne, 
keď vás vynesú priamo z úradu.

Veľké preteky v kritike

Začalo sa hovoriť, čo volič kvituje, že niektoré minister-
stvá nebudú alebo sa zlúčia. to je dobrá správa pre slo-
venských občanov, ktorí nevedia pochopiť, načo napríklad 
máme ministerstvo hospodárstva, keď nemáme štátne 
hospodárstvo. Komu treba rozbujnené ministerstvo kul-
túry. Predstava, že peniaze vynaložené na platy doslova 
zbytočných úradníkov pôjdu naozaj do kultúry, alebo z mi-
nisterstva hospodárstva napríklad na malé a drobné pod-
nikanie, je úžasná. Alebo z ministerstva výstavby, to čo stavia? 
Prvé máje? Má ešte prívlastok regionálneho rozvoja. Nevidieť 
žiadny. Na niečo je aj kríza dobrá. Nuž ale nemalo by to pokra-
čovať tak, ako je u nás zvykom, že keď zlúčime ministerstvo škol-
stva s ministerstvo kultúry, tak bude ešte viac úradníkov, ako keď 
boli samostatne. Ale má to jednu chybičku krásy, pozrime 
sa, ako sa slovenská opozícia snaží využiť glo bálnu krízu, 
aby očiernila a podkopávala nohy vládnej koalícii. Ak by k 
aktu zlučovania došlo ešte pred parlamentnými voľbami, opozí-
cia by to samozrejme takticky vo svojej kampani využila. A tak 
bude najlepšie, keď to urobí nová vládna koalícia hneď po par-
lamentných voľbách.

Ministri za SNS lietajú ako koz-
monauti, čochvíľa vyletí jeden, 
za ním druhý a za ním tretí mi-
nister zo svojho úradu. A tak si 
ľudia vravia, že najviac kozmonau-
tov či vládonautov má na Slovensku 
SNS. Ešteže potom v jednom den-
níku dlhoročný novinársky učeň 
napísal aj takú hlúpakovinu: Slotov 
Mercedes vlastní Slota. Skutočne 
humorné, aj úbohé potvrdzujúce 
vysokú „úroveň“ novín, ktoré kriti-
zujú všetkých. Pritom na seba tres-
tuhodne zabúdajú. Ale Mercedes 

nelieta, hoci ide rýchlo. Ale pred-
seda SNS aj lieta, to je dobré, lebo 
potom môže po prelete nad kukuč-
kiným hniezdom svojich vládonau-
tov pozberať. Ale aj tak sú problé-
my, lebo na stoličky vládonautov sa 
z radov SNS nikomu nechce. tre-
ba asi osloviť baču Źinčicu, ten 
si zoberie troch valachov a mi-
nisterstvo bude fungovať ako 
dobre fungujúci salaš. Akosi veľa 
masla je na tých slovenských mi-
nisterstvách, treba maslo nahradiť 
bryndzou.

Ľady sa už POhli

Kozmonauti zo SnS

Šéf STV v moskve
Na Slovensku vznikla panika, pretože šéf STV sa objavil v Moskve. 
Údajne tam sprevádzal našich súťažiacich v pesničkovej súťaži 
Eurovízie. Treba však povedať, že ako bývalý manažér Slovenské-
ho hokejového zväzu možno vybaví, aby sme mohli sledovať aj 
hokejové zápasy KHL, ktoré možno bude sponzorovať Gazprom 
a to by sme potom nemuseli platiť ani koncesionárske poplatky. 
A vôbec, prečo by Gazprom nemohol vstúpiť kapitálovo do STV? 
To by naša opozícia asi neprežila, ale aj tak je už v úlohe mŕtvé-
ho chrobáka, takže je to jedno. Ale aj ruské rozprávky sú dob-
ré, napríklad Ilja Muromec, Čuk a Gek, alebo Vasilisa Premúdra, 
či Počkaj zajac. Tú poslednú radšej nie, lebo keď STV začala vy-
sielať Počkaj zajac, vždy padla na Slovensku vláda. Ale možno je 
jeho návšteva Moskvy celkom prozaická, ak bude chcieť STV za-
platiť súdne procesy potom, ako Rybníček prepustil takmer polo-
vicu STV, treba nájsť niekde peniaze. No a v Rusku teraz možno 
aj súkromne začať kopať zlato na Sibíri. Vypukla tam zlatá horúč-
ka a je dobré, že STV bude pri tom.

radičová sa rozhodla?!
Jediný, kto to vie, ako sa rozhodla, je jej šéf Mikuláš Dzurinda. 
A to je aj jediný kandidát na lídra SDKÚ. To znamená, že kan-
didovať na predsednícku stoličku do nebies vynášaná Radičo-
vá nebude. Zrazila opätky a zaradila sa medzi poslušné stádo 
jediného a jedinečného a zároveň aj nenahraditeľného bossa. 
Radičová sa teda nerozhodla, ale rozhodli za ňu iní, tak ako v 
prípade kandidátky na prezidenta. Ďalší bublifuk v SDKÚ tak 
rýchlo skončil ako začal.
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Pre Krajské múzeum v Pre-
šove sa letná turistické sezó-
na už môže začať, táto kultúr-
na inštitúcia sa na ňu pripravila 
doslova majstrovsky. Okrem 
série stálych expozícií od pra-
veku po historické zbrane či 
hodiny, ponúka od minulého 

týždňa exkluzívnu výstavu - zo 
železného šrotu! Autorom ko-
vovej nádhery pretavenej do 
majstrovsky zmontovaných 
rušňov je Ján Novák z Vajko-
viec pri Košiciach. Tejto tvor-
be sa venuje od roku 1998 a 
iba tak mimochodom, jeho naj 

železná záľuba je aj v Knihe re-
kordov Slovenska. Vďaka svo-
jej jedinečnej fantázii Ján No-
vák vie dokonale využiť každú 
nepotrebnú kovovú súčiastku  
a aj preto je súčasťou výstavy – 
krabica na železný šrot. Okrem 
lokomotív však Ján Novák vie 
z nepotrebných súčiastok po-
skladať aj chrobákov, motýľov 
a ďalšie modely zo sveta živo-
číšnej ríše. 
Výstava, na ktorej je možné ob-
divovať približne 130 modelov, 
bude v krajskom múzeu celé 
leto, takže si ju môžete po-
zrieť aj na svojich dovolenko-
vých cestách. V prípade, že sa 
pre ňu rozhodnete, nezabudni-
te priniesť nejaké nepotrebné 
koliesko alebo inú kovovú sú-
čiastku!  

Vďaka Slovenskej agentúre cestov-
ného ruchu a poľskej tatranskej 
agentúre rozvoja, propagácie a kul-
túry patrili tri úvodné  májové  dni na 
poľskej strane Vysokých tatier Slo-
venskému víkendu v Zakopanom. 
Bola to výborná trojdňová prezentácia 
slovenského cestovného ruchu a kultú-
ry vo všetkých jej formách. Víkend mal 
množstvo sprievodných akcií, keďže pa-
ralelne s našimi dňami sa konal aj devia-

ty ročník tradičného tatranského majále-
su a šiesty ročník festivalu umeleckého 
kováčstva. V Zakopanom majú na takéto 
masové akcie výborný priestor Pod Gu-
balówkou, kde je mimochodom stani-
ca pozemnej lanovky, ktorá je obdobou 
našej trate na Hrebienok, stále javisko 
i ľudové trhovisko so stovkami stánkov. 
V priebehu troch dní sa predstavilo de-
väť slovenských súborov od folklóru po 
rock, organizátori dali slovenským tele-

sám priestor aj v samotnom nedeľnom 
večernom finále kultúrneho maratónu. 
Bolo vidieť, že naši a poľskí organizáto-
ri výborne spolupracujú a majú pod kon-
trolou každý detail, pričom vždy boli včas 
na pravom mieste.
Aj napriek mimoriadne chladnému a 
nevľúdnemu počasiu, ktoré nie je na 
severnej strane tatier ničím výnimoč-
ným,  sa Pod Gubalówkou tiesnili tisíc-
ky ľudí, pričom dynamickým ruchom 
žilo bezmála celé Zakopané. Zohnať 
voľnú stoličku v reštaurácii alebo oby-
čajnom bufete bol problém bezmála 
neriešiteľný, všade bolo okrem poľšti-
ny počuť aj slovenčinu a češtinu. 
Tri dni v Zakopanom by mali byť po-
učné najmä pre slovenskú stranu. Naj-
mä v tom, že bez poctivého úsilia, práce 
a nápadov sa cestovný ruch robiť nedá. 
Možno práve pre absenciu spomenu-
tých troch veličín bol predĺžený prvo-
májový víkend na oboch stranách Tatier 
diametrálne odlišný.  Kým slovenské Vy-
soké Tatry boli tiché, letargické a polo-
prázdne, poľské Zakopané doslova vrelo 
a kypelo životom.  Svojim dielom k tomu 
prispeli aj naši, počnúc súbormi Šari-
šan či Vagonár alebo No Name a skú-

seným všadebolom Jánom Bošnovičom 
z poľského zastúpenia našej Slovenskej 
agentúry CR končiac. Na Slovenskom 
večere v jednom z tamojších najznámej-
ších hotelov Stamary sme zaregistrovali 
medzi hosťami (okrem slovenského veľ-
vyslanca Františka Ružičku) aj primátora 
Vysokých Tatier Jána Mokoša a ďalších 
funkcionárov miestnej či krajskej samo-
správy, ktorí sa na vlastné oči presvedči-
li, že keď sa chce, tak sa dá, poľský prí-
klad bol toho očividným dôkazom. V tejto 
súvislosti sa zdá, že slovenské Vysoké 
Tatry sa dostali do područia nesprávnych 
ľudí. Samotní Tatranci tam už iba pracu-
jú v oblasti služieb. Na pozíciach, z kto-
rých nemôžu ovplyvniť (okrem distingvo-
vaného podania obedu či večere, čo je 
vo všetkých turistických strediskách sa-
mozrejmosťou, iba v Tatrách nie) vlastne 
nič, o svojej budúcnosti ani nehovoriac. 
Možno že problém stagnácie Vysokých 
Tatier je zakopaný práve v tom. V Tatrách 
nerozhodujú Tatranci, ktorí ba mali mať 
záujem zveľadiť svoj dom a dvor, ale iní, 
pre ktorých tento nádherný kút sveta nie 
je domovom, ale iba biznisom. A buďme 
úprimní, aj ten poondiaty biznis robia veľ-
mi zle...    

Stranu pripravil 
MilAN GROFČÁK

Poľsko-slovenská cezhranič-
ná spolupráca sa úspešne 
rozbieha aj v oblasti prípra-
vy a realizácie spoločných 
projektov v rámci výziev Pri-
oritnej osi I. a II. na získa-
nie „európskych peňazí“. Zo 
susediacich regiónov je za-
tiaľ najúspešnejší Prešovský 
samosprávny kraj (28,02% 
z celkovej sumy), pred Ma-
lopoľským vojvodstvom 
(22,8%) a Žilinským krajom 
(15,3%). Z úspešných pro-
jektov bude napríklad finan-
covaná výstavba turistického 
chodníka v Pieninskom ná-
rodnom parku z Červeného 
kláštora na poľskú stranu do 
obce Sromowce Nizne, ďal-
šie peniaze budú použité na 
záchranu jedinečných dreve-
ných kostolíkov a pod..

•   •   •
Pri príležitosti osláv Dňa ma-
tiek získala v Stropkove titul 
Žena roka 2008 pani Júlia 
Jagerská. Dôchodkyňa, kto-
rá aktívne žije už 10 rokov s 
transplantovaným srdcom. 
Jej energia a chuť do života 
sú nevyčerpateľné. Niet divu, 
v jej hrudi bije „motor“ z 20 
ročného mládenca...

•   •   •
V piatok 15. mája SAD  Hu-
menné slávnostne uviedlo 
do prevádzky 15 nových au-
tobusov vo svojom stredisku 
vo Vranove nad Topľou. Nové 
autobusy nahradia starých 
veteránov, ktoré odišli do „za-
slúženého dôchodku“. K ná-
kupu nových dopravných 
prostriedkov sa štyria pre-
pravcovia, pôsobiaci na úze-
mí kraja zaviazali zmluvou s 
Prešovským samosprávnym 
krajom.  

•   •   •
Veľký benefičný koncert, kto-
rý pripravuje Občianske zdru-
ženie Chyťme sa za ruky, 
rozohreje divákov v stropkov-
skej divadelnej sále v piatok 
29. mája od 18. hodiny. Tr-
hákom je skupina IMT Smile, 
ktorej budú asistovať dvaja fi-
nalisti Stropkovskej hudob-
nej ligy, formácie Atlantída a 
Power of Flover.

•   •   •
Počas otvorenia Májových tr-
hov a 15. ročníka salónu Svet 
na kolesách bola v Prešo-
ve vyhlásená súťaž o najkraj-
šie vyzdobené okno a bal-
kón. Projekt, ktorého účelom 
je skrášlenie mesta pre nad-
chádzajúcu letnú turistickú 
sezónu, bude vyhodnotený v 
polovici septembra, v priebe-
hu Prešovských výstavných 
trhov. 

•   •   •
Štvrtý ročník jarného odomy-
kania vôd Domaše má táto 
obľúbená turistická nádrž už 
za sebou. V stredisku Valkov 
to urobil miestny vodník po 
tom, čo ostatní najskôr absol-
vovali súťaže vo varení gulášu 
a halászlé. Vodná sezóna na 
Domaši teda už začala.

Stalo sa v kraji

Slovenský víkend v Zakopanom pre tisícky turistov

Pripomenuli si víťazstvo i obete
V predvečer Dňa víťazstva sa v Prešove uskutočnilo piet-
ne kladenie vencov k Pamätníku padlých v centre mesta, 
ktorého sa zúčastnili delegácie štátnych a samosprávnych 
orgánov, spoločenských a politických inštitúcií i priami 
účastníci oslobodzovacích bojov 2. svetovej vojny. Sláv-
nostného pietneho aktu sa zúčastnila aj delegácia diplomatic-
kého zboru našich východných susedov, na čele s veľvyslanky-
ňou Ukrajiny v SR J. E. Innou Ohnivec. Tohto roku bol hlavným 
organizátorom spomienky Prešovský samosprávny kraj v spo-
lupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov.  Na našej foto-
grafii je sprievod, v čele ktorého kráčala delegácia prešovskej 
krajskej samosprávy.  V popoludňajších a večerných hodinách 
patrilo centrum mesta športovcom, ktorí sa zúčastnili tradičného 
Večerného behu víťazstva. 

V pondelok 18. mája začala v Sabinove ďal-
šia etapa masového športovania. Pričinilo 
sa o to nové viacúčelové ihrisko s umelou 
trávou, ktoré má okrem impozantnej plochy 
100 x 64 metrov aj umelé osvetlenie. Vlast-
ná výstavba ihriska v Mestskom športovom 
areále začala v závere novembra 2008, no 
aj napriek dlhej zime sa podarilo ho dokon-
čiť práve včas, aby sa  stalo druhým domo-
vom sabinovskej mládeže a športujúcej ve-
rejnosti. 
Celkové náklady na výstavbu sú vo výške bez-
mála pol milióna eur (presne 498 tis.), Mesto 
Sabinov sa na tejto čiastke podieľalo sumou 
365 tisíc, ďalších 133 tisíc pridal Prešovský sa-
mosprávny kraj. Časť nákladov na výstavbu by 
však mal mestu refundovať Slovenský futbalový 

zväz. Či sa tak stane, ukáže krátka budúcnosť. 
Slávnostného otvorenia ihriska sa v pondelok 
zúčastnil predseda Národnej rady SR Pavol 
Paška, predseda krajskej samosprávy Peter 
Chudík, poslanec NR SR za SMER-SD Sta-
nislav Kubánek, predstavitelia vedenia mesta 
Sabinov, funkcionári SFZ a športová verejnosť. 
Po krátkom oficiálnom otváracom ceremoniá-
le sa začal aktívny športový život nového ihris-
ka. Svojimi turnajmi sa o to pričinili sabinovské 
žiacke družstvá, ktorým v dramatickom a zau-
jímavom futbalovom zápase sekundovali osob-
nosti Prešova a Sabinova. Pavol Paška vo svo-
jom krátkom príhovore zdôraznil plnenie 
programovej línie súčasnej vlády a strany 
SMER-SD v oblasti podpory rozvoja maso-
vého športovania.

PAVol PAŠKA otváral nové ihrisko

KOVOVá nádhera V múzeu

SmEr - maJálES
Šarišský majáles v Bratislave sa blíži 
a intenzívne sa naň pripravujú aj šariš-
ské folklórne súbory so Sabinovčanom 
na čele. Všetci účinkujúci pocestujú do 
„miesta činu“ spoločne, príchod si na-
plánovali na sobotné popoludnie, aby 
sa ešte stihli pripraviť a zoznámiť s te-
rénom. Majáles bude podľa ich predpo-
kladov veselý a poriadne „rozpálený“. 

dokumenty pamäti
StOPy – to je názov výstavy dokumentárnych 
fotografií o obyvateľoch poľskej Varšavy po-
čas  rokov 1899 až 1944. Panely s fotogra-
fiami ako okná do minulosti sú určené pre-
dovšetkým vysokoškolskej mládeži, keďže sú 
inštalované v priestoroch Prešovskej univerzi-
ty. Výstava bola odhalená v spolupráci s Poľským 
inštitútom v Bratislave a Univerzitnou knižnicou PU 
pri príležitosti 15 ročného jubilea vzniku Katedry 
slavistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity 
a na akademickej pôde bude do konca mája. 

V prvých májových dňoch 
sa predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Peter 
Chudík stretol priamo v te-
réne so starostami niekoľ-
kých podtatranských obcí, 
aby spoločne preverili sku-
točný stav ciest II. a III. trie-
dy v ich regióne. tieto sku-
piny ciest delimitoval štát 
pred niekoľkými rokmi vo 
veľmi zlom stave do majet-
ku krajskej samosprávy, kto-
rá teraz vynakladá obrovské 
peniaze na postupnú obno-
vu a modernizáciu vyše 2 ti-
síc kilometrovej cestnej sie-
te na území kraja.
Zrejme najsledovanejším a naj-
reprezentatívnejším cestným 
zosuvom je v spomínanej sú-
vislosti úsek cesty II/537 v 
Hornom Smokovci, teda pria-

mo v srdci Vysokých Tatier.  
Zosuv sa postupne zväčšuje a 
poriadne komplikuje život mo-
toristom prechádzajúcim tou-
to oblasťou. Aj preto mu Peter 
Chudík venoval počas výjazdo-
vého dňa najväčšiu pozornosť. 
Dobrá správa v tejto súvislosti 
znie, že na projektovej doku-
mentácii opravy tejto cesty sa 
už pracuje a závada by mala 
byť stavebne odstránená do 
konca roka. 
Na tému ciest sa predseda 
krajskej samosprávy  stretol 
aj so starostami obcí Haligov-
ce, Veľká Lesná a Toporec a v 
ďalšej podtatranskej obci Nová 
Lesná, ktorá sa postupne mení 
na moderné turistické stredis-
ko, riešil problematiku možné-
ho vybudovania kruhového ob-
jazdu.     

cesty pred sezónou
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Štátny podnik Lesy SR sa v dôsled-
ku hospodárskej krízy dostal do 
zložitej ekonomickej situácie. Od 
začiatku roka klesla ťažba v lesoch 
o 50 percent. Minister pôdohospo-
dárstva Stanislav Becík preto žiada 
pre lesný podnik 66,6 milióna eur. 
Ďalších 33,3 milióna eur by mali 
dostať súkromní vlastníci lesov. Po-
moc lesníkom by mala mať podobu 
štátom garantovanej pôžičky. 
Predseda vlády Robert Fico podmie-
nil pôžičku pre štátny podnik Lesy SR 
programom štrukturálnych úspor a re-
vitalizáciou firmy. Podnik pritom už mal 
pred niekoľkými mesiacmi priprave-
ný program zásadnej revitalizácie, kto-
rý ale v plánovanom rozsahu musel za-
staviť. 
Zníženie záujmu o drevo, ako aj tlak na 
zníženie cien začal š. p. Lesy SR po-
ciťovať už v prvej polovici roku 2008. 
V lete tak zaviedol úsporné opatrenia 
a znížil náklady na výrobu 1 m3 dreva 
o 25 korún. Celkovo dosiahol zníženie 
nákladov na úrovni 115 mil. Sk. Úspor-
né opatrenia sa dotkli aj zníženia výdav-
kov na opravy a údržby a režijné nákla-
dy. V týchto prípadoch prišlo k úspore 
na úrovni 180 miliónov korún. Napriek 
uskutočneným úsporným opatreniam 
vývoj na trhu s drevom v tomto roku na-
ďalej spôsobuje lesníkom vrásky na 
čele. Pokles ťažby dreva sa už reálne 
premieta do zníženia pracovných po-
núk pre tých, ktorí robia ťažiarske prá-
ce na živnosti. 

OHROZENé PRACOVNé MiEStA
V lesnom hospodárstve a nadväzujú-
com drevospracujúcom a papieren-
skom priemysle pracuje 100 tisíc ľudí. 
Ohrozených je údajne pätnásť až tri-
dsaťtisíc zamestnancov. Nebolo by 
dobrou vizitkou pre štát, ak by došlo k 
zániku pracovných príležitostí v lesnom 
hospodárstve len preto, že kabinet ne-
poskytol záruku za pôžičku, ktorú by 
podnik spoľahlivo vrátil. V samotnom 
štátnom podniku Lesy SR pritom pra-
cuje 4 300 ľudí. Od prvého marca pre-
šli na núdzový režim, počas ktorého 
pracujú 4 dni v týždni a zamestnanci 

prichádzajú na mzdách približne o 20 
percent zárobku. 
10-ROČNÁ NÁVRAtNOSť PôŽiČKy
Úver v objeme 100 miliónov eur by 
sa mal splácať 10 rokov so začiatkom 
splácania v rokoch 2011 - 2012. Od-
borníci očakávajú, že kríza v oblasti les-
ného hospodárstva bude trvať tri až päť 
rokov. Oživenie sa očakáva najneskôr 
okolo roku 2013. Štátna garancia za 
poskytnutie pôžičky tak rozhodne ne-
predstavuje neprimeranú požiadavku 
zo strany lesníkov. Najmä ak si uvedo-
míme, že pomoc štátu tomuto odvetviu 
sa pohybuje na úrovni 5 eur na hektár 
lesa. Ako pre porovnanie uvádza aj re-
zortný minister, v Českej republike je to 
18 a v Nemecku až 120 eur. Pokiaľ ide 
o splácanie úveru, podnik plánuje prí-
slušné zdroje tvoriť postupným upra-
vovaním cien dreva po oživení trhu, 
úsporou nákladov v súvislosti s reštruk-
turalizáciou podniku a zmenami v ob-
lasti technológií výroby a obchodu.

PEStOVANiE i OCHRANA
Slovensku v časoch hospodárskej krí-
zy nepomôžu krátkodobé riešenia. Fi-
nančná injekcia by štátnemu podniku 
Lesy SR umožnila prejsť na požadova-
ný výkon v pestovaní a ochrane lesa. 
Firma zabezpečí prácu pre približne 
2000 pracovníkov v externom prostre-
dí. Naďalej bude môcť spravovať 230 
tisíc ha neštátnych neodovzdaných le-
sov a vykonávať majetkové usporia-
danie lesných pozemkov. Zároveň 
potrebuje vykryť náklady na odstraňo-
vanie povodňových škôd. Dnes je re-
alita taká, že hospodársky zámer na 
rok 2009 počíta s nákladmi na pes-
tovateľskú činnosť v objeme 12,6 mil. 
eur. Vlani to bolo 32,3 mil. eur. Drevná 
hmota predstavuje vzácnu surovinu, o 
ktorú sa treba starať. Investícia do tej-
to oblasti sa v strednodobom horizon-
te vráti a rozhodne neznamená len do-
časné oživenie (vyvolanie spotreby), 
ale má dosah na rozvoj tradičnej sú-
časti slovenského hospodárstva.

MARiÁN KlENKO 
(autor je predseda Republikovej rady ĽS-HZDS)

Drevo je tradičná, ale aj perspektívna surovina

Krátkodobé riešenia nepomôžu

Ján Počiatek v tejto súvislosti uviedol, že 
opozícia vo svojich vyjadreniach nikdy ne-
spomína, že ide o globálnu svetovú krízu, 
ktorá je krízou zahraničného dopytu, čo na 
Slovensku spôsobuje prepad exportu a to 
je dôvod, prečo slovenská ekonomika upa-
dá. „Mám taký pocit, že za každú cenu 
chcú (opozícia) pripísať celý dopad 
tej krízy len tejto vláde. to vyplýva aj 
z tých vyjadrení, ktoré neustále majú, 
že vláda nič nerobí, nekoná. A naozaj 
tým vytvárajú dojem, ako keby celý ten-
to stav spôsobila súčasná vláda. to sa, 
prirodzene, ešte snažia okoreniť rôzny-
mi faktami, pričom častokrát používajú 
lož a úplne čistú demagógiu“, povedal 
minister financií.
Ján Počiatek ďalej zdôraznil, že opozícia 
nie je schopná ponúknuť žiadnu reálnu al-
ternatívu - všetky nápady, ktoré priniesla, 
sú opatreniami, ktoré žiadnym spôsobom 
krízu neriešia, práve naopak, v niektorých 
faktoch by ju mohli aj prehĺbiť. „Je tiež jas-

né, že vychádzať z názoru strany, ktorá 
aplikovala doteraz politiky, ktorých základy 
sa vlastne počas tejto krízy úplne rozpad-
li, by bolo absurdné. Práve v minulosti sa 
nám ako príklad dávali krajiny, ktoré dnes 
sú krízou postihnuté úplne najviac práve 
preto, že 

APliKOVAli POlitiKy, 
ktoré práve SDKÚ vehementne presa-
dzuje“, dodal. Minister financií uviedol, že 
podľa štatistík bola nezamestnanosť v roku 
1999 16,2 percenta, na začiatku roka 
2006, keď Dzurindova vláda končila, bola 
tiež 16,2 percenta. „Čiže žiadne zvýše-
nie zamestnanosti sa neudialo, tak ako ho 
opozícia deklarovala. Práve naopak, od-
vtedy do konca roku 2008 sa znížila ne-
zamestnanosť na 9,6 percenta. Bohužiaľ, 
kríza spôsobí zvýšenie nezamestnanos-
ti. Ale aby sme tu nemaľovali katastrofické 
scenáre, tak ako opozícia v duchu hesla – 
čím horšie, tým lepšie - odhady sú na rok 
2009 zhruba na úrovni 12 percent, čo je 

teda, samozrejme, stále hlboko pod tým, v 
akom stave nám odovzdávali krajinu v roku 
2006“, dodal.
Slovenská republika dnes podľa ministra 
patrí medzi krajiny, ktorá má jeden z najniž-
ších hrubých dlhov verejnej správy v per-
cente voči HDP medzi krajinami EÚ. „Slo-
vensko rovnako dnes naozaj patrí medzi 
krajiny, ktoré nepotrebujú ako mnohé iné 
žiadať napríklad Medzinárodný menový 
fond o pomoc a rôznu záchrannú formu fi-
nancovania, pretože sme schopní naše fi-
nančné potreby stále ufinancovať. (...) Nič 
anomálne sa tu nedeje. Keď si opäť po-
zrieme trochu štatistiky, na začiatku roku 
2006, čiže opäť na konci Dzurindovej vlá-
dy bol 

HRUBÝ VEREJNÝ DlH 
voči HDP na úrovni 34,2 percenta, na kon-
ci roku 2008 bol 27,6 percenta“, zdôraz-
nil Ján Počiatek.
Minister rovnako uviedol, že čelíme naj-
väčšej hospodárskej svetovej kríze, ktorá 
svet postihla od druhej svetovej vojny. Naj-
novšia prognóza Európskej komisie podľa 
neho jasne hovorí, že vyhliadky Slovenska 
patria medzi najlepšie v rámci Európskej 
únie práve na rok 2010, kde by už mohlo 
prísť k oživeniu a Slovensko by sa dostalo 

opäť do rastových čísel. 
Ján Počiatek ďalej zdôraznil, že predsta-
vou súčasnej vlády je budovanie silného 
štátu, ktorý poskytuje veľké portfólio kva-
litných služieb občanovi. „Je tu však jeden 
problém a to je niečo, čo sa volá daňová 
kvóta 2, alebo vo všeobecnosti - koľko štát 
vyberá daní voči hrubému domácemu pro-
duktu. A v tomto parametri sme úplne na 
konci celého rebríčka v Európskej únii. 
Čiže tento štát vyberá najmenej daní voči 
HDP a tým pádom aj najmenej prerozdeľu-
je voči HDP. Opozícia a hlavne SDKÚ má 
predstavu, že táto 

MiERA PREROZDElENiA 
by sa mala ešte ďalej znižovať, čo zname-
ná jedine to, že dane budú ešte nižšie, čiže 
štát bude ešte menej voči HDP vyberať. 
Tým pádom bude mať ešte menej peňazí k 
dispozícii, čiže bude aj menej prerozdeľo-
vať. Na druhej strane však tvrdia, že aj oni 
chcú sponzorovať všetky služby veľkory-
sejšie – viac platov učiteľom, lekárom, poli-
cajtom, sudcom – skvalitňovať tieto služby, 
ktoré štát poskytuje. Ale veľmi neférovo ne-
priznávajú, že to nejde. Tá rovnica tak ne-
vyzerá. Keď raz máte menej daní, môžete 
menej minúť a nemôžete minúť viac“, uzav-
rel minister. (kr)

Súťaž Na 
logo eÚ 

Európska komisia Generálne 
riaditeľstvo EÚ pre poľnohos-
podárstvo a rozvoj vidieka po-
zýva všetkých študentov dizajnu 
a umenia z 27 členských kra-
jín EÚ do súťaže o ekologické 
logo pre celú EÚ. 
Súťaž ponúka cenu, ktorú ne-
možno vyjadriť iba peniazmi: Ví-
ťazné logo sa stane v júli 2010 
oficiálnym logom, ktorým budú 
označené ekologické produkty, 
potraviny v celej Európskej únii. 
Európska komisárka pre poľno-
hospodárstvo a rozvoj vidieka 
Mariann Fischer Boel poveda-
la: „Nové ekologické logo po-
skytne identitu pre celý sektor 
ekologických produktov v EÚ. 
Pomôže pri vytvorení jednotné-
ho trhu a to je dobrá správa ako 
pre výrobcov tak aj pre spotre-
biteľov.“
S cieľom navrhnúť nápadi-
té a kreatívne ekologické logo 
EÚ, dáva Európska únia nádej-
ným európskym talentom mož-
nosť vytvoriť návrh, ktorý môže 
byť vytlačený na miliónoch ba-
lených výrobkoch. Nové eko-
logické logo EÚ bude povinné 
pre všetky predbalené ekolo-
gické produkty pochádzajúce z 
27 členských štátov, ktoré spĺ-
ňajú podmienky na toto ozna-
čenie. Okrem toho sa logo 
EÚ bude môcť používať aj na 
všetkých nepredbalených eko-
logických produktoch, kto-
ré pochádzajú z EÚ alebo sú 
dovezené z tretích krajín, ich 
označovanie však nebude po-
vinné.
Do tejto jedinečnej medziná-
rodnej dizajnérskej súťaže sa 
môžu zapojiť všetci občania 
EÚ, ktorí sú zapísaní v niektorej 
inštitúcii vyššieho vzdelávania v 
odbore umenia alebo dizajnu 
so sídlom v EÚ. Budú vybrané 
tri víťazné návrhy. Autor návrhu, 
ktorý získa prvé miesto, do-
stane finančnú odmenu 6000 
eur. Tvorcovia druhého a tre-
tieho najlepšieho návrhu do-
stanú 3500 a 2500 eur. Úpl-
né podmienky a návrhy loga je 
možné posielať cez osobitnú 
webovú stránku súťaže www.
ec.europa.eu/organic-logo do 
25. júna 2009. 
Porota súťaže o ekologické 
logo EÚ bude zložená z od-
borníkov v oblasti ekologického 
poľnohospodárstva a výroby, a 
medzinárodne uznávaných pro-
fesionálnych dizajnérov. Všetci 
európski občania budú vyzva-
ní, aby pomohli vybrať víťaz-
né logo prostredníctvom on-li-
ne hlasovania. Autor víťazného 
loga a tvorcovia druhého a tre-
tieho najlepšieho návrhu budú v 
lete 2010 pozvaní na slávnostné 
odovzdávanie cien do Bruselu. 
Súťaž je pre študentov výzvou 
na vytvorenie pútavého a origi-
nálneho loga, ktoré bude vysti-
hovať rôzne aspekty ekologické-
ho poľnohospodárstva a výroby. 
Porota bude okrem toho predlo-
žené návrhy hodnotiť z hľadiska 
všeobecnej atraktívnosti, zrozu-
miteľnosti bez použitia slov, jas-
nej prezentácie a nadčasovosti.

DUŠAN D. KERNÝ

OPOzícia nemá žiadnu alternatíVu 
Minister financií vlády Slovenskej republiky JÁN POČiAtEK reago-
val v stredu 13. mája 2009 na tlačovej konferencii na kritiku opozí-
cie, že hospodársky rast na Slovensku sa znižuje. Opozícia pritom 
úplne „pozabudla“ na fakt, že hospodársky rast sa znižuje na ce-
lom svete v dôsledku svetovej hospodárskej krízy. 

Náš kraj, to je sila! tvrdia roduverní Šari-
šania, ktorí sú okrem svojho regiónu roz-
lezení prakticky po celom svete s výnim-
kou južného a severného pólu, ale ani to 
vraj nie je isté. A keď odcestujú z hlavného 
mesta Slovenska domov sviatkovať, ostá-
va vraj Bratislava ľudoprázdna...
Tak či onak, v hlavnom meste sa schyľuje k 
veľkému a atraktívnemu sviatku, ktorým má 
byť „Majáles Šarišanov v Bratislave“. Ten by 
mal prepuknúť o 19. hodine 30. mája v ho-
teli Holiday Inn na Bajkalskej 25 v Bratisla-
ve, keďže tento je výborne dopravne prístupný 
a cezpoľným poskytuje aj možnosť slušného 
ubytovania i parkovacie priestory.
Organizátori pod vedením Ing. Ladislava Ly-
sáka, DrSc. radi uvítajú každého, kto ovláda 
spisovnú i nespisovnú šarištinu a ponúkajú 

dokonca aj možnosť prezentácie svojej tvori-
vej činnosti, umenia, zručnosti, prezentáciu fi-
riem, miest a obcí Šarišskej stolice. Už teraz 
je prihlásených množstvo známych osob-
ností, o ktorých by ste ani netušili, že svo-
je korene majú v krásnom kraji na východ 
od Braniska. ich rady by sa mali rozšíriť 
o hostí v osobách primátorov šarišských 
miest a starostov obcí, ľudových umelcov 
a súborov i ďalších známych osobností. 
Čo znamená, že majáles bude zaujímavý a zá-
bavný, ale nemusí sa naň dostať každý. Preto 
neváhajte, svoju účasť (a partnerov, priateľov 
i známych) ohláste sa do 27.5.2009 na adre-
su Kristína Andraščíková, Adámiho 5, 841 05 
Bratislava, e-mailom: kristin28@gmail.com ale-
bo telefonicky na číslo 0915 865 128 alebo 
0905 304 007. (mo)

Majáles Šarišanov bude magnetom

Na 35. schôdzi NR SR, sa poslanci zaobera-
li okrem iných návrhov zákonov aj otázkou 
novely zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch. Vzhľadom na to, že viaceré okresné 
organizácie strany SMER-SD upozornili na prob-
lém súvisiaci so správnymi poplatkami  za povole-
nie výnimky pre poľnohospodárske stroje na ich 
vstup na cesty 1. triedy, ktoré sa dotýkali poľno-
hospodárskych podnikov, ale aj drobných  poľ-
nohospodárov bolo nevyhnutné hľadať riešenie 
na odstránenie tohto problému. Dňa 1. 2. 2009 
nadobudol účinnosť zákon č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke a o zmene s doplnení niekto-
rých zákonov. Podľa § 39 ods. 5 písm. a) traktory 
a pracovné stroje samohybné povinne opatrené 

tabuľkou s evidenčným číslom nemôžu použí-
vať cesty 1. triedy. Z tohto zákonného ustanove-
nia možno povoliť výnimku. Povolenie podlie-
ha správnemu poplatku podľa jej územného 
rozsahu od 15 eur do 30 eur. Vzhľadom na to, 
že v prípade prevádzky uvedených motorových 
vozidiel ide spravidla o výkon prác spojených so 
zabezpečovaním poľnohospodárskych výkonov, 
poslanec Ján Richter predložil návrh novely spo-
mínaného zákona č. 145/1995 o správnych po-
platkoch. Na základe tohto návrhu boli žiada-
telia o povolenie výnimky na vstup na cesty 
1. triedy oslobodení od správnych poplatkov. 
Novela  zákona nadobúda účinnosť od 1. 7. 
2009. 

pomôže poľnohoSpodárom

24. 5. 2009 o 18.00 h
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Športovci s náramkami?
Svetová antidopingová agentúra 
WADA sa snaží, ba všetko čas-
to aj preháňa. Platí, že športov-
ci musia na tri mesiace dopredu 
oznámiť, kde sa budú zdržovať, 
aby ich komisári mohli v ktorej-
koľvek chvíli kontrolovať. Hovorí 
sa o tom, či by nemali mať špor-
tovci nejaké náramky, ktoré by 
stále signalizovali, kde sa špor-
tovec nachádza. Tak ako je to 
niekde v prípade vtákov. WADA 
to zamietla. Po prvé preto, že 
predpisy a kontroly musia byť na 
celom svete rovnaké. Po druhé 
preto, že v rozvojových krajinách 
takého vynálezy ešte nemajú. Po 
tretie preto, že je to nedôstojné 
človeka, aby sa musel stále po-
hybovať v takejto „klietke“.    

liga majstrov má starosti
Viete si predstaviť, že už v budú-
com roku by sa nekonala hoke-
jová Liga majstrov?  Je taká mož-
nosť. Medzinárodná hokejová 
federácia IIHF nemá na jej prie-
beh dosť peňazí, lebo súčasný 
sponzor, ktorým je celosvetová 
firma, nemá dosť peňazí a nemô-
že naplno podporiť hokej. Preto-
že aj kríza je celosvetová. Plány 
vysokých hokejových funkcioná-
rov, podľa ktorých sa mala liga v 
Európe spopularizovať a rozší-
riť, teda padli. Ostáva ešte ná-
dej, že hlavný i vedľajší sponzori 
ešte prehodnotia svoje zámery. 
Oznámili, že tak urobia v priebe-
hu mesiaca a po tom oznámení 
IIHF rozhodne o ďalšom osude 
Ligy majstrov. Bolo by škodou 
pre hokej, keby sa v novom roku 
už nemohla konať.

Zúžia sa hokejové MS?
S takýmto návrhom prišiel vo 
Švajčiarsku jeden zo zástupcov 
NHL Paul Kelly. Chcel by, aby 
sa majstrovstvá konali iba kaž-
dé dva roky. Podľa neho by sa 
MS nemali konať v roku ZOH a 
uprostred cyklu by sa namiesto 
MS uskutočnil Svetový pohár. 
„Nikoho by nepotešilo, keby MS 
stratili svoju popularitu a úroveň 
preto, lebo sa konajú pričasto,“ 
povedal. Azda by to ani nebol zlý 
návrh a mohol by získať značnú 
podporu. Nevieme však ešte, 
ako by sa k nemu postavili člen-
ské štáty IIHF. Vieme však, že 
zámorská NHL, či jej funkcionári 
by takémuto návrhu nedali pod-
poru. Najmä majú obavy zo Sve-
tového pohára, ktorý by sa mo-
hol stať pre NHL konkurenciou.

Maratón v mraze
Ľudia stále vymýšľajú niečo 
nové. Niektorí si zmysleli, že 
v apríli 1909 bol na severnom 
póle prvý človek a jubileum tre-
ba osláviť. Nuž pripravili tam ma-
ratón! Dopravili sa na miesto 
všemožnými spôsobmi, často 
s veľkými ťažkosťami, ale mara-
tón bol. Dĺžku mal normálnu a na 
štarte 38 bežcov zo štrnástich 
štátov, medzi nimi aj šesť žien! 
Ako hovoria správy, bolo to bláz-
novstvo pri mínus 37 stupňoch, 
ktoré ohrozovalo životy. Vyhral 
vraj Rus Jevgenij Gorkov, ktorý 
prešiel trať za 4:27 hod. Viete si 
predstaviť, ako museli byť štartu-
júci poobliekaní, akú mali obuv, 
zababušenú hlavu a, samozrej-
me, okuliare proti silnému žiare-
niu. Ale boli slávni a chvíľu popu-
lárni.   

Stranu pripravil iGOR MRÁZ

o Z V E n y

ŠK SLOVAN Bratislava sa v stredu 13. mája 2009, stal sloven-
ským futbalovým majstrom.  Foto: www.slovanfutbal.com

Nové mužstvo si čoskoro zís-
kalo vedúce postavenie v 
meste, na Slovensku, ale aj 
v zahraničí malo už dobré 
meno. Postupne to šlo ďa-
lej, lebo tento kolektív hral 
dobrý i úspešný futbal a 
mal niekoľko hráčov, ktorí 
sa vyrovnali najlepším v za-
hraničí. Koniec koncov, sia-
hali po nich v Prahe, Viedni 
i v Budapešti. Postupne sa 1. 
ČsŠK stával najúspešnejším a

 NAJSlÁVNEJŠíM 
slovenským klubom. Keď sa 
bližšie pozrieme na jeho 
rodný list, ľahko zistíme 
koľko má titulov majstra, 
počet reprezentantov, vý-
hier nad slávnymi súpermi, 
účasti v medzinárodných 
súťažiach. A môžeme pri-
rátať aj slávnych trénerov, 
hráčov, ktorí boli na maj-
strovstvách sveta, majstrov-
stvách Európy, reprezento-
vali, kanoniersky strieľali, 
vyhlásili ich za najlepších 
v roku. Často prekonali v 
lige aj silné pražské a čes-
ké mužstvá na čele so Sla-
viou, Spartou či Duklou. 
Aj v samostatnom Slovensku 
si už Slovan pripísal štyri titu-
ly majstra, ba pardón, už má 
od 13. mája aj piaty. Je dob-
ré a pekné, že ho získal práve 
v jubilejnom roku. Je to ďalší 
úspech na zlatú listinu svojich 
predchodcov, ktorí päťkrát 
štartovali v EPM, sedemkrát 
v PVP a Pohári UEFA, dva-
násťkrát boli v Rappanovom 
pohári aj Interpohári. Sedem 
účastí je zapísaných aj vo vo-
ľakedy slávnom Stredoeuróp-

skom pohári. Osobitne si tre-
ba spomenúť na víťazstvo v 
PVP nad Barcelonou v roku 
1969 čo je jedinečné, pre-
tože sa takýto kúsok nepo-
daril žiadnemu slovenské-
mu ani českému mužstvu. 
Spolu viac než 85 hráčov Slo-
vana reprezentovalo bývalú 
republiku, čo je neprekona-
teľný

 SlOVENSKÝ REKORD. 
Klubu patrili osemnásti hrá-
či, ktorí hrali na MS, trinás-
ti na ME a viacerí boli aj na 
OH. Deviati belasí nastrieľali v 
lige sto a viac gólov! Tak veľa 
je úspechov priam gigantické-
ho klubu. 
Samozrejme, ani Slovanu sa 
nevyhli krízové roky a tie mali 
rôzne príčiny. Raz sa stalo, že 
Slovan vypadol aj z najvyššej 
súťaže, no stihol sa pomer-
ne včas vrátiť. Boli aj roky, 
keď bol v ligovej tabuľke veľmi 
nízko a vždy boli príčiny iné. 
Kvalita funkcionárov, slabší 
hráčsky káder, nedostatok fi-
nancií, zabúdanie na úspešnú 
históriu a iné. Na to sa však 
pri jubileu a oslavách nemôže 
klásť dôraz, je na čo spomí-
nať aj v kladnom slova zmys-
le. Máme na mysli najväčšie 
úspechy, trénerov európskej 
úrovne, hráčov dokonca sve-
tovej úrovne, veľké zápasy,

 PREPlNENé ŠtADióNy 
až po číslo 60 000, množstvo 
reprezentantov vo všetkých 
kategóriách, od mládežníkov 
až po ženy. Stále rezonuje 
veľké víťazstvo nad Newcastle 
United 8:1 z 26. mája 1929. 
Prvý štart hráča ČsŠK v re-

prezentačnom drese 28. ok-
tóbra 1929, ktorým bol Pavol 
Šoral proti Juhoslávii. Debato-
vať možno o štyroch tituloch 
ŠK Bratislava v rokoch 1940, 
41, 42, 44. Nový štadión, kto-
rý zostarol, nám idú práve bú-
rať. Ten otvárali slávnostne zá-
pasom s Herthou Berlín (2:2), 
dňa 27. októbra 1940. V roku 
1949 

PRELOMIL 
Slovan hegemóniu pražských 
klubov a získal titul čs. maj-
stra. Na jar roku 1956 štarto-
val Slovan po prvý raz v EPM 
s CWKS Varšava 4:0 a 0:2. V 
zime 1966 podniklo muž-
stvo najväčší zájazd v his-
tórii po Indii a Austrálii. Zo-
hralo 15 zápasov, 14-krát 
vyhralo, raz remizovalo a 
malo skóre 61:8. 21. mája 
1969 (tiež jubileum) sa zro-
dilo víťazstvo v Pohári ví-
ťazov pohárov. Roku 1992 
pripadol Slovanu posledný fe-
derálny titul majstra ligy a ich 
zber pokračoval v samostat-
nom Slovensku pod vedením 
trénera D. Galisa. Roku 1999 
dosiahol podobný úspech tré-
ner S. Griga a teraz Ladislav 
Pecko vybojoval ďalší, 

PiAty SlOVENSKÝ. 
Nič nám neostáva, iba Slova-
nu zablahoželať, že zvíťazil a 
opäť sa zaradil medzi najlep-
ších na Slovensku, kam väčši-
nu jeho životných rokov patril. 
Nečakalo sa, že piaty titul 
bude oslavovať už po 29. 
kole. Súperi Žilina a trnava 
akoby sa boli zľakli, vzda-
li, či zahodili flintu do žita 
skôr, než z nej poriadne vy-
strelili. Žilina prehrala v Ko-
šiciach a trnava dokon-
ca doma. Prvý s Košicami, 
druhý s Prešovom. Oba klu-
by zhodne 0:3. Boj o pr-
venstvo teda nebol taký 
dramatický ako sa čakalo, 
súperi belasých nevydržali 
so silami ani s nervami. Po 
Artmedii teda prebral Slo-
van žezlo majstra predčas-
ne, ale zaslúžene.

Slovan má deväťdesiat, oslavuje titulom
Niet o tom sporu, ŠK Slovan Bratislava má už deväť-
desiat rokov. Ani o tom, že je to prvý slovenský futba-
lový klub, pretože pri jeho zrode také v záplave ma-
ďarských a nemeckých neboli. Hneď po skončení 
1. svetovej vojny sa však Slováci mobilizovali. A na-
vrhli 3. mája 1919 založiť slovenský klub i s názvom 
1. ČsŠK Bratislava, teda Prvý česko-slovenský špor-
tový klub. Aj do svojho loga mu hneď zamontova-
li slovenský dvojkríž. Čo bolo v uhorskom Prešporku 
nemožné, stalo sa v novom Česko-Slovensku skutoč-
nosťou. 

Hokejová búrka po nevydare-
ných majstrovstvách sveta vo 
Švajčiarsku utíchla pomerne 
skoro. ľudia majú aj iné sta-
rosti, než sa ňou zaoberať. Ni-
čomu sa už pomaly nečudujú. 
Ani tomu, že v Bratislave vý-
konný výbor SZľH rozhodol, 
že dosiahnuté desiate miesto 
bolo síce neúspechom, ale vý-
bor nevidel odvolanie hlavného 
trénera Jána Filca ako opod-
statnené. Zaujímavé v období, 
keď tréneri aj v iných športoch 
a s väčšími menami pykajú za 
oveľa menšie neúspechy a vy-
letujú ako lastovičky zo svojich 
hniezd. V našom hokeji sa však 
priklonili k inakšiemu riešeniu.
Nikto nepochybuje, že Ján Filc je 
dobrý odborník, pedagóg, ktorý 
hokeju rozumie, iste, napísal dob-
re hodnotenie, ba ešte lepšie ho 
ako rečník obhájil. To sa totiž dá, 
na každý problém sa možno po-
zerať z iného pohľadu. Realizač-
ný tím zaznamenal vo Švajčiar-

sku kopec poznatkov, z ktorých 
sa dá čerpať a odraziť. Už po koľ-
ký raz? Výkonný výbor na všet-
ko z hodnotenia naskočil, dal roz-
hrešenie a ďalšiu možnosť. Tá 
totiž nie je v nasledujúcom ob-
dobí malá ani neatraktívna. Už vo 
februári budú v kanadskom Van-
couveri zimné olympijské hry a ho-
kejový turnaj ako hrom. NHL sa 
preruší, k dispozícii budú všetky 
hviezdy, hrať budú teda iné muž-
stvá a iste aj na inej úrovni. Cieľom 
je opäť postup do štvrťfinále a tam 
sa pobiť o účasť v najlepšej štvor-
ke. Tak ako vo Švajčiarsku, a bude 
to rovnako ťažké. Pretože aj súpe-
ri budú mať silnejšie mužstvá. Ne-
budeme favoriti, oznamuje J. Filc 
dopredu, a to nám vraj bude vyho-
vovať viac. Ak by to nebodaj nevy-
šlo a opakovalo by sa Švajčiarsko, 
potom by už zrejme nemusel pred 
majstrovstvami sveta rozhodovať 
ani výkonný výbor. Filc by dal vý-
poveď sám. Či to bude tak, alebo 
ináč, nikto nevie.

V histórii samostatného Slovenska sa ešte 
nestalo, aby sa nedohral ligový zápas. Až te-
raz, v Nitre, keď mali domáci hrať s trnavou. 
Hrali iba 31 minút a potom súboj rozhodca 
Šipoš po dohode s delegátom l. Benedikovi-
čom ukončil, keď bol prerušený už predtým. 
Nespratníkmi boli trnavskí fanúšikovia, často vy-
hlasovaní za najlepších. Hádzali všelijaké ohne 
napriek upozorneniam a prerušeniu zápasu a ho-
dili aj potom. Rozhodca zakročil správne, aj keď 
po takejto udalosti sa hľadajú vinníci všade. Do-
konca sa objavilo, že poslednú petardu hodil do-
máci návštevník a polícia ho už má. Disciplinárna 
komisia SFZ sa s tým zrejme nezhodla. Naparila 
Nitre pokutu 1000 eur za nedostatočné usporia-
danie a aj Trnava má opletačky, bude sa podie-
ľať na úhrade škôd. Nový zápas sa bude hrať, či 
hral, 20. mája v Nitre bez divákov. Tak rozhodla 
aj Únia ligových klubov. Skutočnosť patrí do prís-
nejších opatrení SFZ proti chuligánstvu na štadi-
ónoch. Je otázkou, koľkých to od vystrájania od-

radí. Aj v tomto prípade napr. nechceli na výzvu 
trnavskí fanúšikovia opustiť tribúnu. Ako budú v 
takýchto a podobných situáciách konať kluby, a 
ako polícia? Problém nešvárov na štadiónoch je 
veľký a hlboký, jeden trest ich neodstráni. Prípad 
z Nitry je smutný, nezhoduje sa s poslaním špor-
tu, ale je dobre, že sa nasadzuje prísnejší meter, 
aby sa burina ešte viac nerozrástla. Napríklad už 
na Slovane sa aj titul oslavoval bez pyrotechni-
ky, čo je pozitívne a petardy nechýbali nikomu. 
S nešvármi na tribúnach i mimo nich sa bojuje na 
celom svete. Ľudia majú až príliš veľa práv a po-
lícia málo právomoci. Hľadajú sa recepty, ako sa 
z toho dostať. Nech sú a budú akékoľvek, isté 
je, že budú stať veľa peňazí, zbytočnej práce pri 
zabezpečovaní poriadku, že dochádzalo a iste aj 
bude dochádzať k zraneniam nespratníkov i poli-
cajtov. To skutočne nepotrebujeme. Preto aj prí-
pad Nitra - Trnava a jeho dôsledky väčšina ľudí 
schvaľuje a podporuje. Čím skôr bude na tribú-
nach poriadok, tým lepšie.

V dlhej kariére sa dostihový jazdec z Myjavy Jaroslav Brečka (43 r.), 
náš víťaz Veľkej pardubickej 1992, po prvý raz vážnejšie zranil. Tak 
ako to býva, stalo sa to pri hromadnom páde. On šiel na druhej pozí-
cii. Kôň pred ním však na jednej z prekážok spadol a jeho Gecoss po-
tom na neho i na jazdca. Privalil ho a doráňal. Vedel, že je zle. Ukázalo 
sa, že má zlomenú panvu a niekoľko rebier. Podstúpil ťažkú operáciu a 
niekoľko týždňov si v pardubickej nemocnici poleží. Prognózy sú neis-
té, ale on by chcel po pol roku opäť vyskočiť do sedla. Najprv sa však 
bude musieť učiť chodiť. Jaroslav sa vždy ukazoval ako tvrdý chlap. Se-
zóna sa síce pre neho skončila, ale plány ešte má. Ak všetko dobre 
pôjde, od koní by neodišiel. Chce trénovať a ak by to bolo naozaj dob-
ré, nuž by ešte sadol do sedla aj ako džokej. Aj v jeho veku, po štyrid-
siatke. Veď aj teraz bol jazdcom, hoci už dlhšie trénuje. V stajni v Ja-
vorci má na starosti so svojou družinou jedenásť koní. Nechcel by, aby 
ostali bez neho pre mizerný pád ...

FK inter bratislava zaniká?
Ani sa veriť nechce, čo všetko sa v našom športe deje. 
Kluby zanikajú, zlučujú sa, čo znamená, že miznú. Také 
správy prichádzajú z rôznych miest. Najnovšie, podľa SMe 
padá k zemi aj prednedávnom pyšný FK Inter Bratislava. 
Bratislavskú verejnosť to priam omráčilo. Žlto-čierni, kto-
rí mali ešte šancu postúpiť do najvyššej súťaže sa chcú 
podľa všetkého spojiť s FK Senica, ktorý je ďaleko od čias, 
keď bol suverénom v druhej lige. Inter by mal odísť do 
tohto teritória, vlastne prvé mužstvo, lebo množstvo mlá-
dežníkov nikto nechce, hoci Inter nimi pomáhal futbalu 
i viacerým klubom. Tento klub s tromi titulmi majstra re-
publiky šiel dolu vodou odo dňa, keď stratil dlhoročného 
sponzora, fabriku Slovnaft. Keď celú firmu predávali, „za-
budlo sa“ dať do zmluvy, že nový majiteľ, maďarský MOL, 
bude mať aj povinnosť, živiť telovýchovný klub AŠK Inter. 
Tým sa zastavil tok peňazí a aj futbal začal živoriť. Aj pre-
to, že žije na lukratívnych priestoroch, o ktoré mali a stá-
le majú záujem bohatí milionári. Žiaľ, tí obyčajne nad chu-
dobným športom víťazia, aj keď zatiaľ zodpovední hovoria, 
že nič nie je isté a dohodnuté.

nedohrané - to tu ešte nebolo

Po blamáži j. Filc ostáva  

BrEČKU Zranil JEho Kôň  


