
Voľby do Európskeho parlamentu sa stali – 
ako napokon všetko vôkol – predmetom re-
klamnej kampane, aká tu ešte nebola. Obeť 
revúca od hrôzy, vrah so zakrvavenou seke-
rou – ale ešte majú čas hodiť lístok do vo-
lebnej urny. Podchvíľou vidíte plagáty s výzvou 
Za silné Slovensko a pritom o tvárach na nich – 
Eduarda Kukana a Petra Šťastného - sa po Bra-
tislave kladú pochybovačné otázky – majú oni či 
ich rodiny vôbec trvalý pobyt na Slovensku? Pre-
čo tak odrazu, v priebehu niekoľkých týždňov zá-
leží všetkým na tom, aby sme šli voliť? Prečo sa 
netrhali celé tie roky, aby sme mali jasno – pre-
čo ideme voliť a najmä, akú máme voľbu v týchto 
eurovoľbách. Je trápne vyhadzovať nám na oči, 
že sme mali najmenšiu účasť v minulých eurovoľ-
bách. Veď to sme nezlyhali my voliči, ale politici, 
ktorí nevedeli a nevedia urobiť úniu naozaj blízku 
občanovi. Mali sme a aj teraz máme vskutku his-
torickú príležitosť – slovenský volič môže v pria-
mych voľbách voliť v celoeurópskych voľbách. 
Nenechajte si to ujsť – choďte voliť, aby ste tej 
rodiacej sa eurobyrokracii a eurokaste dali jas-
ne najavo: nestačí pár týždňov kampane. Ne-
stačí vám, keď vďaka nízkej účasti získate zopár 
hlasov. Každému musí byť jasné, že do europarla-
mentu sa nemôže dostať ľahko, že potrebuje veľa 
hlasov. Celá Európa stráca záujem o eurovoľby, 
toľko opovrhnutia malou účasťou nemá azda ni-
jaký demokratický parlament na svete. Pre nás 
Slovákov je však dôležitý pravý opak – čím väčšia 
účasť, čím viac ľudí príde, tým bude jasné, že po-
ľahky sa nedá prekĺznuť do Bruselu. Veľmi dob-
re vieme – vyše 80 percent zákonov, ktoré platia 
u nás, sa rodí tam. Bratislava sa dnes vlastne za-
čína v Bruseli. Keď sa schváli Lisabonská zmlu-
va všetko čo rozhodne Brusel, sa bude týkať aj 
zahraničnej politiky, bude únijná a nie slovenská. 
Preto choďte voliť a nedovoľte, aby kdekto po-
ľahky okolo vás prepochodoval do Bruselu a po-
tom vo vašom mene rozhodoval. Nedovoľte, aby 
dejiny robili ľudia, ktorí získali málo hlasov, nedo-
voľte, aby potom takéto dejiny kráčali okolo vás a 
nemuseli si vás všímať. 
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Choďte voliť!

Kandidáti Ľudovej strany HZDS do Europarlamentu. V prvom rade zľava: Beata Sániová, Peter Baco, Irena Belohorská, Sergej Kozlík, Ivana 
Kapráliková a Ladislav Kokoška. V zadnom rade zľava: Igor Liška, Jaroslav Ďaďo, Jana Kandráčová, Ján Kovarčík, Diana Štrofová, Jaroslav 
Jaduš a Pavol Krištof.

V prípade rozhodnutia Ústavného 
súdu SR, že Špeciálny súd SR je 
v rozpore s Ústavou SR, čo má za 
následok jeho zrušenie, si zacho-
val tvár ústavný právnik Ján Drgo-
nec. V čase vzniku Špeciálneho 
súdu SR bol poslancom podporu-
júcim v parlamente druhú vládnu 
koalíciu Mikuláša Dzurindu. 
Dnes hovorí, že všetci stúpenci špe-
ciálneho súdu „mali päť rokov na to, 
aby hľadali riešenie“. Dodáva, že 
„museli predvídať“ takéto rozhodnu-
tie Ústavného súdu SR. Jednodu-
cho, vznik špeciálneho súdu bol už 
vtedy v rozpore s Ústavou SR: „Že to 
nastane, bolo jasné už v roku 2003, 
keď sa experimentovalo s porušením 

ústavy prijatím zákona o špeciálnom 
súde“.
Drgonec tak priniesol závažný dôkaz 
absurdnej a nebezpečnej hry, kto-
rú rozohral Dzurinda spolu s Danie-
lom Lipšicom. Pri vzniku špeciálne-
ho súdu vedeli, že jeho vznik je v 
rozpore s ústavou, aj tak však súd 
zriadili a dovolili, aby riešil závaž-
né kauzy, ktoré sa dnes po záni-
ku špeciálneho súdu môžu opäť 
otvoriť. Ak si uvedomíme fakt, že 
na špeciálnom súde boli súdení 
predstavitelia nebankových sub-
jektov, vzniká otázka, či s tým 
Dzurinda s Lipšicom nekalkulova-

li? Veď ak tieto delikty riešil súd, 
ktorý bol v rozpore s ústavou od 
svojho vzniku, bola len otázka 
času, kedy tak rozhodne aj Ústav-
ný súd SR, špeciálny súd zanikne 
a odsúdení sa budú snažiť dostať 
na slobodu.
Lenže opozícia dnes unisono z tohto 
možného kalkulu obviňuje koalíciu. 
Jednoducho, opäť predvádzajú hru na 
zlodej kričí – chyťte zlodeja. Nič sa v 
politike nenaučili a z ničoho sa nepo-
učili. Podobne postupovali v prípade 
údajne zmareného referenda v roku 
1997. Vtedy natlačili do referenda pro-
tiústavnú otázku. O tom, že bola v roz-
pore s ústavou, tiež rozhodol ÚS súd 
SR.  Pokračovanie na 2. strane

Nehudú v kútoch so svrčkami
STANISLAV HÁBER

„Proti svetovej hospodárskej kríze dnes bojujeme doma, na Sloven-
sku, ale aj spoločne v Európe. Pre Slovensko ako malú ekonomiku 
závislú od vývoja vo veľkých krajinách EÚ je veľmi dôležitý spoloč-
ný európsky postup.
Ľudia na Slovensku krízu nespôsobili, a preto musíme urobiť 
všetko, čo je v našich silách, aby kvôli nej trpeli čo najmenej. Aj 
preto potrebujeme sociálnu Európu a v Európskom parlamente 
sociálnu väčšinu, aby európske protikrízové opatrenia mysleli 
predovšetkým na ľudí. Práve dnes, viac ako inokedy, potrebu-
jeme v Európe zástupcov, ktorí vedia obhájiť záujmy Sloven-
ska a sociálne práva našich občanov.
Preto je naozaj každý hlas vo voľbách do Európskeho par-
lamentu dôležitý.“

Každý hlas je dôležitý

V sobotu 6. júna volíme zástupcov  
Slovenska v Európskom parlamente

Z v á ž t e :
• Európsky parlament rozhoduje o rozpočte EÚ, o mi-
liardách aj slovenských daňových poplatníkov. Rozho-
duje napríklad, koľko peňazí ide na rozvoj slovenských 
regiónov.

• Európsky parlament rozhoduje o čoraz väčšom počte 
zákonov EÚ. Po schválení Lisabonskej zmluvy bude spo-
lurozhodovať o 95 percentách európskej legislatívy.

• Európsky parlament je jedinou inštitúciou EÚ, ktorej 
zloženie môžu ľudia priamo ovplyvniť.

• Silný Európsky parlament je najlepším kontrolórom 
bruselských úradníkov, aby robili rozhodnutia v pro-
spech ľudí a nie bruselských lobistov.

Pri vstupe do schengenského priesto-
ru, prijímaní eura a schvaľovaní Lisa-
bonskej zmluvy pravicová opozícia zly-
hala, neprispela k naplneniu týchto 
dôležitých cieľov, naopak, ich splnenie 
ohrozovala či alibisticky ignorovala.
V Európskom parlamente, žiaľ, zástup-
covia SDKÚ-DS a SMK vystupovali pro-
ti záujmom Slovenska. P. Šťastný bol 
iniciátorom monitorovacej skupiny pre 
Slovensko, ktorá mala kontrolovať po-
litický vývoj, dodržiavanie demokratic-
kých princípov a európskych hodnôt 
na Slovensku. Na základe tejto inicia-
tívy predseda frakcie Európskej ľudo-
vej strany povedal: „Mám veľké obavy 

o budúci politický vývoj na Sloven-
sku.“
Zástupcovia SMK jednominútové vy-
stúpenia v EP využívali najmä na kritiku 
Slovenska za údajné porušovanie práv 
občanov maďarskej národnosti. Dňa 
30. 1. 2008 A. Duka-Zolyomi uviedol: 
„Vláda R. Fica pokračuje v prijímaní 
opatrení, ktoré odporujú základným 
princípom demokracie a právneho 
štátu.“ Dňa 20. 11. 2007 vydali euro-
poslanci za SDKÚ-DS, KDH a SMK vy-
hlásenie, v ktorom uviedli: „Súčasná 
vláda nepriamo podporuje občian-
ske nepokoje v Slovenskej republi-
ke.“

SDKÚ-DS, KDH a SMK v Európskom parlamente a európskej politike:

Bilancia zlyhania a podkopávania záujmov Slovenska

Zrkadlo

Na zhromaždeniach opo-
zície proti zrušeniu Špeci-
álneho súdu podľa niekto-
rých médií „tlieskali stovky 
ľudí“. Pravda je taká, že v 
Bratislave ich bolo necelých 
tristo a v Košiciach necelých 
200, po odrátaní novinárov 
je to spolu okolo 400 ľudí. Z 
toho bola stovka nezaintere-
sovaných zvedavcov, ďalšia 
stovka boli stranícki funkcio-
nári troch strán. Takže výsle-
dok týchto zhromaždení je 
skutočne úbohosť a jasné zr-
kadlo pre opozíciu, ktorá keď 
videla túto „masovosť“ tak si 
z toho spravila aj míting proti 
vláde, aj predvolebný míting 
volieb do EP. Len zabudli po-
vedať, že niektoré strany, kto-
ré sa tam predvádzali, nehla-
sovali za Lisabonskú zmluvu. 

Pokračovanie na 2. strane

Široký a Bystrozraký
Europoslanec Peter Šťastný, 
bývalý hokejista v komunistic-
kom Slovane sa stal nadšeným 
bojovníkom proti komunizmu. 
Až sa stal europoslancom. 
A myslí, si, že keď utiekol hrať 
do zámoria hokej, stal sa disi-
dentom. Vystúpil za päť rokov v 
európskom parlamente desať 
krát a vždy o ničom. A vôbec 
nehájil Slovensko! Teraz sa v 
platenej reklame v SRo stavia 
do pozície obhajcu Slovenska, 
lebo kandiduje znova.

Pokračovanie na 2. strane

DUŠAN KONČEK
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Ústavný súd je v demokra-
tickej krajine kostrovou 

právneho systému a ochran-
com „pravidiel hry“. Neslúži 
na to, aby niekomu uľahčoval 
život a iným vedome či neve-
dome ubližoval. Jeho posla-
nie má hlbšie myšlienky, ktoré 
sú overené časom aj riešením 
konkrétnych problémov. Preto 
ho musíme rešpektovať. A to 
aj vtedy, kedy nám to nemusí 
celkom vyhovovať. 

Rozhodnutie Ústavného 
súdu Slovenskej repub-

liky o rozpore Špeciálneho 
súdu so základným zákonom 
štátu patrí do kategórie ta-
kýchto verdiktov. Zvláštne prí-
pady si zaslúžia špeciálnu po-
zornosť. Teda aj podozreniam 
z obrovských podvodov, vý-
raznej nelegálnej činnosti a 
nebezpečných skutkov, ktoré 
sú v rozpore s morálkou a plat-
nou legislatívou musí byť ve-
novaná špeciálna pozornosť. 
Stojíme však pred obrovskou 
politickou dilemou. Ľudia 
musia cítiť, že existuje taká 
ochrana zákonnosti, na ktorú 
nie je možné dať čo i len tieň 
podozrenia. To ale nemôžme 
robiť tak, že budeme chrániť 
Špeciálny súd ignorovaním 
najvýznamnejšieho súdu v 
krajine. Preto je potrebné reš-
pektovať rozhodnutie Ústav-
ného súdu SR o neústavnos-
ti Špeciálneho súdu. S tým sa 
ale nemôžme uspokojiť. Musí-
me hľadať také spôsoby, ktoré 
zosúladia text ústavy s pôvod-
nou myšlienkou tvrdej jurisdik-
cie pre tvrdé prehrešky. 

Myslím si, že v dnešnej 
dobe je dôležité vysie-

lať k ľuďom signály, ktoré ho-
voria jasnou rečou. Zákon 
platí pre všetkých rovnako a 
tvrdosť jeho biča musí pocí-
tiť každý, kto ho nerešpektu-
je. Nemôžme predsa dávať 
na rovnakú misku váh čest-
ných ľudí s vagabundmi a zlo-
dejmi. Takto slušná spoloč-
nosť nefunguje. Práve preto 
je ťarcha celého problému 
na pleciach parlamentu. Ná-
rodná rada Slovenskej repub-
liky je tu na to, aby prijíma-
la také rozhodnutia a zákony, 
ktoré našu krajinu zveľaďujú a 
ľudí ochraňujú. Z tohto pohľa-
du vnímam ako obrovskú vý-
zvu najbližších týždňov spra-
covanie takého východiska, 
aké zosúladí pôvodné posla-
nie Špeciálneho súdu s na-
šou ústavou. Môžeme zmeniť 
názov inštitúcie, upraviť pravi-
dlá jej fungovania, ale najdôle-
žitejšie je, aby tí, ktorí apliku-
jú právo v takomto zvláštnom 
sudcovskom „oddelení“ kona-
li v súlade so základným zá-
konom demokratickej krajiny. 
Verím, že v pléne parlamentu 
nájdeme dostatok odvahy a 
politickej vôle na to, aby už v 
budúcnosti nemusel zasadať 
Ústavný súd SR k veci rozpo-
ru medzi ústavou a systémom 
súdnictva. Táto kategória by 
mala patriť k rešpektovaným a 
nedotknuteľným sféram. 

Stanislav KUBÁNEK
poslanec NR SR

Foto: Martin Petrenko

Dokončenie z 1. strany
Vtedajšiemu ministrovi vnútra 
Gustávovi Krajčimu preto ne-
zostávalo nič iné, len otázku z 
referendového lístka vyčiark-
nuť. Podľa ústavy totiž štátny 
orgán – ministerstvo vnútra – 
musí postupovať len tak, ako 
mu umožňuje zákon. Nemôže 
konať svojvoľne. Ale opozí-
cia dodnes tvrdí, že to bolo 
zmarené referendum, hoci o 
veci rozhodoval aj Najvyšší 
súd SR, ktorý zbavil Krajči-
ho všetkých obvinení, lebo 
neprávnym postupom ne-
vzniká právo. V roku 2003 
postupovali opäť neprávnym 
postupom, ale už vo vládnych 
kreslách. Preto by viac takíto 
politickí hazardéri nemali ob-
sadiť nikdy v budúcnosti vlád-
ne posty.
Lenže oni si nesypú popol na 
hlavy, ale falošne tvrdia, že 
špeciálny súd zaniká pre vinu 

koaličných politikov, hoci o 
veci v súlade s právnym poriad-
kom SR rozhodol ústavný súd. 
Vtedy v roku 1996 predklada-
li politici KDH na čele s Dzurin-
dom do referenda otázku, či sú 
občania za to, aby bol prijatý k 
otázke priložený návrh zákona 
o priamej voľbe hlavy štátu. SR 
je však parlamentná demokra-
cia. Texty zákonov nemôžu ľu-
dia schvaľovať priamo v refe-
rende. To potvrdil ústavný súd.
Opozícia však dodnes viní 
predstaviteľov ĽS-HZDS a tvr-
dí, že má patent na vykladanie 
histórie, hoci o veci rozhodol 
ústavný súd v súlade s ústavou 
rovnako, ako dnes v prípade 
neústavnosti existencie špeci-
álneho súdu. Jednoznačne 
nás do tejto šlamastiky do-
stali Dzurinda s Lipšicom a 
spol, preto by dnes mali rad-
šej húsť v kútoch so svrč-
kami. Inak si môžeme mys-

lieť, že táto hra na špeciálny 
súd mohla slúžiť na to, aby 
sa dostali na slobodu tí ľu-
dia z nebankových subjek-
tov, ktorí svojou veľkorysou 
inzerciou umožnili ľuďom 
blízkym Dzurindovej strane 
vytvoriť napríklad vplyvnú te-
levíziu. A jedna z jej redakto-
riek je dnes Lipšicovou man-
želkou.
Nehovoriac o fakte, že Dzurin-
da podporovaný Lipšicom po-
rušil ústavu aj vtedy, keď ako 
zastupujúci prezident zrušil 
platné amnestie. Tento krok 
dnes odsúdil i Európsky súd 
v Štrasburgu, keď na zákla-
de Dzurindovho aktu protipráv-
ne stíhali a väznili Ivana Lexu. 
Dzurindove ústavné riešenia 
sú teda už priam patologicky 
chybné a zásadu tri krát a dosť 
predsa presadil v našom práve 
práve Lipšic. Alebo to pre ve-
denie KDH neplatí?

Nehudú v kútoch so svrčkami

Prvého mája prišla z austrálskeho 
Sydney smutná správa. Vo veku 82 
rokov sa narodil pre nebo Emil Karol 
Kautský – autor, ktorý už má v sloven-
skom pantheone – pamätníku veliká-
nov slovenského národa - navždy za-
písané svoje meno. A to vďaka jeho 
priam heroickej práci, ktorú pozná-
me z fenomenálnej knihy Kauza Štefá-
nik (Vydavateľstvo Matice slovenskej, 
2004), ktorej je autorom. Podtitul 
tohto encyklopedicko – faktografické-
ho dokumentu znie: Legendy, fakty a 
otázniky okolo vzniku Česko – Sloven-
skej republiky. Toto dielo lektoroval re-
nomovaný historik doc. PhDr. Ladislav 
Deák, DrSc., a prekvapilo mnohých 
ďalších historikov.
Emil Karol Kautský ako austrálsky 
Slovák zasvätil svoj život hrdinské-
mu životu a záhadnej smrti gene-
rála Milana Rastislava Štefánika. 
Priam s minucióznou istotou roz-
krýva fakt za faktom, až čitateľ do-
stáva celkový obraz doby, okol-
ností a charakterov, ktoré ju tvorili 
nielen pred vznikom spoločného 
štátu Čechov a Slovákov, ale až po 
nástup komunistického režimu v 
roku 1948.
Podarilo sa mu priniesť niekoľko no-
vých neznámych zaujímavých dôka-
zov, ktoré podstatne zapĺňajú biele 
miesta v záhadnej smrti generála. Je 
to najmä objav čiernej skrinky lietadla, 
ktorým priletel 4. mája 1919 do Bra-
tislavy. Vtedajšia technika totiž nebo-
la na takej úrovni, aby už vtedy boli v 
lietadlách čierne skrinky zaznamená-
vajúce priebeh letu. Kautský však ob-
javil zápisky pilotov. Vtedy v otvorenej 
kabíne sa nedorozumievali slovne, ani 
pomocou rádia, ale zapisovaním po-
známok do zošita. A tento zošit Kaut-
ský nielen popísal, ale aj správne vy-
ložil. Technicky presne dešifroval jeho 
posolstvá. V prvom rade vylúčil s po-
užitím exaktných technických poznat-
kov špekulatívnu možnosť, že lietadlo 
prilietalo nad Bratislavu už poškodené 
od Viedne, ako nesprávne tieto zápis-
ky interpretovali iní autori, zaoberajú-
ci sa touto problematikou (napr. Jozef 
Husár).
Medzi ďalšie úspechy Kautského his-
torickej práce patrí objav zápisu pre-
zidenta Masaryka, z ktorého vyplýva-

lo, že Štefánik po prílete do Bratislavy 
mal v pláne žiadať novú vládu Čechov 
a Slovákov o vytvorenie postu vice-
prezidenta. Navyše mal o túto funk-
ciu vážny záujem, čo podľa Masaryko-
vých archívov nebolo českej politickej 
reprezentácii vôbec po chuti.
Medzi nesporné úspechy Kautského 

knihy patrí zosumarizovanie geopoli-
tických súvislostí doby, z ktorých vy-
plývalo, že Štefánik bol tŕňom v oku 
vtedajších mocností. V každom prípa-
de sa dostal do nebezpečných sporov 
Francúzska a Talianska, ktoré spolu 
súperili o vplyv v novom štáte. V tom-
to spore bol podstatnou nežiaducou 
osobou, čo Kautský správne pome-
noval.
Podrobil podrobnej analýze vý-
sledky práce komisie na objasne-
nie havárie Štefánikovho lietadla. 
Na jej čele stál generál Stanislav 
Čeček, ktorý závery komisie od-
mietol podpísať tak, ako mu ich 
predostrel samotný Masaryk, na 
čo záhadne zomrel na otravu go-
lierom. Vojenská košeľa obsahova-
la farbivo, ktoré sa mu malo dostať 
do krvi a na jej otravu mal zomrieť. 
Napriek tomu, že žiadal v posled-
nej vôli, aby jeho telo nebolo spo-
polnené, ale uložené do hrobu, 
nastúpila vyššia moc a telo Stani-
slava Čečeka bolo spopolnené. A 
tak sa dnes už nedá telo generála 
exhumovať a zistiť, na akú otravu v 
skutočnosti zomrel.
Kautský priam s detektívnou dô-

slednosťou sleduje osudy ďalších 
osôb, ktoré mohli niečo vedieť o ži-
vote a najmä smrti generála Štefá-
nika. Väčšinou tieto osobnosti zo-
mreli za záhadných okolností a v 
rýchlom slede. Čo je na Kautské-
ho dielo fenomenálne je fakt, že 
on sám žiadnu hypotézu smrti ne-

protežoval. Jednoducho vyniesol 
fakty z Masarykových doteraz taj-
ných archívov na svetlo verejného 
poznania. Zosumarizoval okolnos-
ti a všetko to predostrel čitateľom 
bez vlastných úvah, čím otázky a 
možno aj odpovede samé hovoria 
vlastnou rečou presných a overe-
ných faktov.
Austrálskemu Slovákovi prvému 
napadlo zmapovať presný let lie-
tadla generála nad bratislavskou 
oblohou podľa hlásení, ako ich zo-
sumarizovala oficiálna komisia na 
vyriešenie smrti Štefánika vedená 
generálom Čečekom. S pomocou 
mapy a mierky dokázal, že Štefá-
nikove lietadlo dlhý čas neúspeš-
ne hľadalo miesto, kde by mohlo 
v Bratislave pristáť. Všetky mož-
nosti na to však boli zjavne kýmsi 
schválne zabránené.
Dielo Emila Karola Kautského je uzav-
reté. Slovenský národ má však vďaka 
nemu stále možnosť zistiť mnohé dô-
ležité poznatky o našej minulosti. Za 
to patrí Kautskému veľká vďaka. Svet-
lo večné nech mu svieti, nech od-
počíva v pokoji. Česť jeho pamiat-
ke! STANISLAV HÁBER

Kautského životná kauza sa uzavrela
Dokončenie z 1. strany
Ale zato kopali do vlády, ako Dzurinda, kto-
rý tvrdil, že súčasná vláda je arogantná. A 
na svoju aroganciu počas dvoch volebných 
období zabudol a to bola arogancia non 
plus ultra. 
Csáky sa zasa zaoberal SNS a samo-
zrejme „elitný poslanec“ Šťastný – ne-
šťastný ako tradične lúskal oriešky nad 
Širokým. Poslankyňa NR SR Žitňanská 
a exministerka spravodlivosti zasa vy-
krikovala, aby „sme nedovolili ovládnuť 
justíciu Mečiarovi a Harabínovi“, čo je 
už naozaj od veci. Na poslednú chvíľu 
sa opozícia zbadala a neomieľala ver-
dikt ÚS SR, ktorý pokladá Špeciálny súd 
za neústavný. 
Keby totiž začala spochybňovať najvyššieho 
strážcu demokracie na Slovensku, začali by 
sa čudovať aj v Bruseli. Tobôž ak ešte ne-
čítala presné znenie verdiktu. Na celej hre 
opozície o Špeciálnom súde je jasné jedno, 
je im jedno, ako sa bude volať, či Špecia-
lizovaný, Kondenzovaný alebo Konzervova-
ný. Hlavne, aby sa mohli pochváliť , že bo-
jovali za Lipšicove „vajíčko“  v justícii. Vláda 
začala hovoriť o Špecializovanom súde, kto-
rý by nemal tie „výsady“ ktoré mal Špeciál-
ny súd, zrejme, aby sa zachovala kontinui-
ta rozhodnutí. 
Nakoniec najlepší súd na Slovensku by 
bol ten, ktorý by sa volal Rýchly, aby 
sme nemali na Európskom súde pre 
ľudské práva toľko prieťahov v konaní 
a na súdoch celé stohy nevyriešených 
prípadov. Opozícia si týmito dvoma mí-
tingmi nastavila zrkadlo pred voľbami 
do európskeho parlamentu. Vládny ná-
vrh o inovácii Špeciálneho súdu im vyra-
zil zbraň z ruky a v parlamente sa urči-
te dočká ešte pozmeňovacích návrhov, 
tak, aby sme tu zasa nemali rovných a 
rovnejších sudcov.

Dokončenie z 1. strany
Na bilbordoch sa vytŕča spolu s Kukanom, 
ktorý je bývalý komunista par exellance. Na 
predsedu Slovenského ľadového hokeja Širo-
kého útočí ako na bývalého komunistu, na bil-
bordoch sa objíma s komunistom Kukanom. 
Ako možno tomuto človeku veriť a dôverovať? 
To by si mali voliči uvedomiť, keď budú rozho-
dovať o tom, kto bude zastupovať Slovensko v 
európskom parlamente. Takíto farizeji tam ur-
čite nemajú čo hľadať. (dk)

Z r k a d l o

Široký a Bystrozraký

MoBilizácia SuvereNity
Poslanci strany SMER-SD zvolávajú mimoriadnu schôdzu 
slovenského parlamentu ako reakciu na nebezpečné vý-
roky maďarského politika Viktora Orbána, ktoré sú už na-
ozaj poslednou kvapkou do pretekajúceho džbána. Slo-
venský parlament by mal ukázať svoju slušnú tvrdosť a 
ukázať politikovi od južných susedov, „kde končia praš-
né cesty“. 
Treba jednoducho ukázať snahám maďarských extrémistov, 
snívajúcich o Karpatskej kotline ako o maďarskej ríši, kde je 
hranica ich cieľov. Parlament by mal prijať uznesenie, ktoré by 
bolo vážnym a posledným varovaním pre SMK, aby prestala 
prikladať polienka do ohňa a aby prestala koketovať s tým, že 
bude zastupovať v európskom parlamente Karpatskú kotlinu 
a nie Slovenskú republiku. Zľahčovať výroky Viktora Orbána a 
tendenciu SMK, akože ide o „maďarskú kartu“ pred eurovoľba-
mi je scestné a rovnako nebezpečné ako samotné výroky ma-
ďarských politikov a snahy maďarských extrémistov. 
Toto už nie je hra o guličky, zo strany našich južných su-
sedov ide o nebezpečnú hru s ohňom a slovenský par-
lament by mal dať jasne na vedomie smerom na juh, že 
to nebude Slovenská republika trpieť a rázne dať najavo, 
že každá tolerancia má svoje hranice. Snahy terajšej pre-
chodnej vlády sú len uspávankou a to by si malo uvedo-
miť aj MZV Slovenskej republiky, ktoré by malo na podob-
né prejavy, ako mal Orbán v Ohrihome, reagovať tvrdšie a 
suverénne. DUŠAN KONČEK
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kandidáti 
na poslancov európskeho parlamentu  
vo voľbách 6. júna 2009 za stranu 
SMer - SociálNa deMokracia

doc. PhDr. Boris Zala, CSc., Bratislava

Ing. Vladimír Maňka, Zvolen PhDr. Monika Flašíková – Beňová, Bratislava Mgr. Monika Smolková, Košice

Katarína Neveďalová, Čeľadice MUDr. Alexander Kurtanský, Bratislava Ing. Peter Hanulík, Bratislava

Mgr. Gabriela Kečkéšová, Zlaté Moravce Ing. Peter Markovič, Trnava Ing. Jozef Štrba, Žilina

Ing. Vladislav Petráš, Myjava Ing. Svetlana Pavlovičová, Prešov JUDr. Milan Magát, Bratislava
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BEZpEčné 
SloVEnSko
Ktorá krajina z pohľadu 
cestovného ruchu je naj-
bezpečnejšia? Na túto 
otázku hľadala odpoveď 
organizácia Visionofhu-
manity a na základe krité-
rií Global Peace Index zo-
stavila rebríček 140 krajín. 
Vzala do úvahy nielen stu-
peň kriminality, ale aj vý-
davky na zbrojenie, vzťahy 
so susedskými krajinami, 
mieru rešpektovania ľud-
ských práv, či riziko tero-
ristických útokov. Medzi 
tie najbezpečnejšie patria 
predovšetkým Island, Dán-
sko, Nórsko, Nový Zéland, 
Japonsko, ale aj Sloven-
sko, ktoré sa umiestnilo v 
prvej dvadsiatke. Na veľ-

ké prekvapenie o stupeň 
menej bezpečnejšie sú, 
napríklad, Anglicko, Špa-
nielsko, Francúzsko, Lit-
va, Lotyšsko, Estónsko... 
Až o dva stupne menej, 
teda stredne bezpečné, 
sú Čína, Ukrajina, Bulhar-
sko, Chorvátsko... Do sku-
piny málo bezpečných kra-
jín patria USA (!), Brazília, 
Mexiko, Bielorusko, Al-
žír, India, medzi krajinami 
s veľmi nízkym stupňom 
bezpečnosti sú Rusko, Tu-
recko, Izrael, Juhoafrická 
republika, Irak. Objektív-
nosť tohto rebríčka môže 
každý posúdiť sám, ale pre 
nás je dôležité i to, že Slo-
vensko v niečom predbeh-
lo Ameriku. Dokonca v tom 
najpozitívnejšom zmysle...

nIElEn čÍna...
Občas v médiách zaregistruje-
me, že ten a ten druh hračky je 
pre deti nebezpečný a na zá-
klade rozhodnutia Slovenskej 
obchodnej inšpekcie (SOI) ho 
predajcovia musia stiahnuť z 
trhu. Vo svojej mysli sme zae-
vidovali, že tento výrobok po-
chádza z Číny. Je to skutočne 
tak, až polovicu nebezpečných 
hračiek vyrobili v tejto krajine. 
Kto by však povedal, že tú dru-
hú polovicu nebezpečných a 
teda u nás odhalených hračiek 
tvoria výrobky z Nemecka, Ta-
lianska a USA?

Vodka V MÓdE
Touto glosou určite nechce-
me propagovať pitie alkoho-
lických nápojov. Vychádza-
me však z medzinárodných 

údajov a tie tvrdia, že vo sve-
te rastie predovšetkým pi-
tie vodky. Tak napríklad jej 
konzumácia vo Francúz-
sku v priebehu roka vzrást-
la o 13%, v Anglicku o dve 
menej. Pitie vodky rastie 
tu na úkor ostatných lieho-
vín, teda aj škótskej whisky 
a pravého rumu. Aj v sused-
nom Česku sa môžu „po-
chváliť“ 15-percentným ras-
tom spotreby vodky. Iba u 
nás na Slovensku sa toho 
veľa nemení, „iba“ o 7%. 
Spotreba alkoholu však naj-
viac rastie na Ukrajine (ná-
rast až o 43%!), za ňou s 
odstupom nasledujú Vene-
zuela, Argentína, Rusko, 
Poľsko, Brazília, Thajsko...
 

JÁN SLIAČAN

GloSÁr Slovenského rozhľadu

MILAN PIOVARČI

Možno aj vy používate tele-
fón takmer každú hodinu 
najmä odvtedy, ako člove-
ku vstúpili do života mobil-
né telefóny.
A tak táto prenosná ška-
tuľka vyludzuje rôzne tóny 
nielen doma, ale aj v mes-
te, vlastne všade – v elek-
tričke, vo vlaku, v kine či di-
vadle, ale aj v nemocnici...
Je to ošiaľ, ktorý rozvo-
jom technológií nadobú-
da na intenzite. Všimnite si 
mužov i ženy za volantom, 
ako telefonujú aj v najväč-
šej premávke. Ba mobil za-
zvoní už aj v škôlke. A na 
otázku, čo si títo malí šar-
vanci želajú trebárs od Je-
žiška, veľmi často odpo-
vedia, že mobil, no nie ten 
obyčajný, ale najmoder-
nejší. Švédsky psychológ 
Lars Wirkström povedal, že 
ženy, ktoré veľa telefonujú, 
sa menej trápia a znervóz-
ňujú (o tom, že mobil v ru-
kách takých žien znervóz-
ňuje okolie, nehovorí).
Tento pán usudzuje, že 

dlhé a časté telefonovania 
s mnohými priateľkami sú 
pre ženy akýmsi zdravot-
ným ventilom.
Zdá sa, že naša mlaď si tie-
to slová vzala akoby za svo-
je. Lenže podľa anglických 
novín The Sunday Tele- 
graph mnohí už vo veku 18 
rokov upadajú do dlhov pre 
rastúce účty za mobilné te-
lefóny.
Pod vplyvom reklám rastú 
mladým účty aj u nás. Ne-
bude dlho trvať a môžu sa 
dostať do situácie, o akej 
hovorí austrálsky minister 
obchodu John Watkins, 
že niektorí mladí ľudia te-
raz odchádzajú zo školy s 
dosť značnými dlhmi, čo je 
neraz tragický vstup do ži-
vota.
U nás musia za svoje deti 
načrieť hlboko do vrecka 
rodičia. Odborníci vo vý-
chove radia: radšej tele-
fonujte mobilom v čase 
mimo silnej prevádzky, 
keď sú poplatky nižšie. A 
čo by mali svojim ratoles-
tiam povedať rodičia? Rad-
šej neotravujte svojimi ho-
vormi okolie a šetrite si 
peniaze, vyhodené za te-
lefonovanie, na potrebnej-
šie veci.

VATIKÁNSKA LUSTRÁCIA
Hľadáš nové lieky pomocou 
genetického inžinierstva? 
Montuješ sa do božieho inži-
nierstva a prídeš do pekla, ty 
ľudský červ!

HLAVNé ťAHy SME-TIAROV
Podpriemery premeriavajú 
premiéra.

AGENDA KDH
Starý zákon, Nový zákon a Tla-
čový zákon.

ČASy SA MENIA
V totalite sme čakali na Godo-
ta, v pluralite čakáme na výpre-
daje.

VŠIMLI STE SI?
Pokrok naozaj nik a nič neza-
staví! Zemiaky, kedysi potrava 
chudobných, sú na stoloch v 
našom baskerwillskom kapita-
lizme luxusnou lahôdkou. Ako 
za čias Kolumba!

DéMONI KOTOLNí
Revolučné dávne zmeny pri-
pravili buriči, ale rozcenganú 
nežnú podnietili kuriči.

POUČENIE Z REVOLÚcIí
Stabilizačná fáza revolúcií: 
učeníci odstrkujú od válovov 
mučeníkov.

ODKAZ „NAŠIM“ 
NOVINáROM
Ľahko sa kupuje tomu, kto je 
kúpený.

OD UCHA K UCHU
Že sa u nás nik neusmieva? A 
čo tváre na bilboardoch?

HESLO NIEKDAJŠIEHO 
APARÁTNIKA
K novým možnostiam vedú sta-
ré kontakty.

ŽNE PO NEŽNEJ
Vymenil námestie za mahagó-
novú pracovňu, sveter za dra-
hý oblek a tritisíc za tristotisíc.

polITICké 
SEnTEnCIE

MILAN KENDA

V čísle 7 Slovenského rozhľadu, ktoré vy-
šlo 8. apríla, sme v poznámke Smutné ju-
bileum konštatovali, že u nás si prakticky 
nikto oficiálne nepripomenul 10. výročie 
bombardovania Juhoslávie leteckými sila-
mi NATO. Našu informáciu na základe lis-
tu z Nitry musíme s uspokojením doplniť. 
Ako nám napísali z občianskeho združe-
nia Slovenského Hnutia Obrody v Nitre pri 
tejto príležitosti, ako aj 1. výročia vyhláse-
nia samostatnosti Kosova, ktoré je v rozpo-
re s medzinárodným právom, zorganizova-
li sviečkovú manifestáciu! Hovorí sa síce, 
že jedna lastovička lebo nerobí, ale členo-
via OZ SHO si za svoju, žiaľ – u nás ojedi-
nelú aktivitu zaslúžia aj s odstupom času 
slová uznania.
Už sme si zvykli na to, že nás doslova bom-
bardujú svojimi listami, meilami i telefonát-
mi naši čitatelia, predovšetkým z Bratislavy a 
Košíc. Ich obsah je takmer vždy rovnaký: po-

môžte nám aspoň radou, kde si môžeme kú-
piť Slovenský rozhľad! Opäť sa nám nepo-
darilo zohnať najnovšie číslo. K tomu pridali 
niektoľko milých komplimentov na našu ad-
resu so želaním, aby sme tak písali aj naďa-
lej. Majú nás radi, oceňujú našu prácu a dr-
žia nám palce. 
Nuž, problémy s distribúciou Slovenského 
rozhľadu poznáme veľmi dobre, ale zároveň 
môžeme konštatovať, že od apríla sa veľa 
zmenilo k lepšiemu. Svedčí o tom aj telefo-
nát pána Juraja Krsačoka z Tornale, ktorému 
sa náhodou podarilo kúpiť si náš dvojtýžden-
ník už aj na Gemeri. Dovtedy Slovenský roz-
hľad nepoznal. Ako sám povedal, je ním nad-
šený.... 
Milé slová na adresu Slovenského rozhľadu 
už oficiálne niekoľkokrát vyslovil aj Ing. Jozef 
Šabo z Bratislavy. Dúfame, že všetky jeho do-
terajšie problémy s kupovaním Slovenského 
rozhľadu sú už minulosťou.... (mez)

• Z redakčnej pošty • Z redakčnej pošty •

O našich najbližších susedoch 
sa vie, že v Európe majú medzi 
sebou najviac ateistov. Z celko-
vého počtu obyvateľov Českej 
republiky je ich viac ako polo-
vica. Napriek tomu tam majú aj 
oficiálneho vyháňača diabla a je 
ním katolícky kňaz – karmelitán. 
Podľa neho ako exorcista má 
za úlohu vyháňať zlých duchov 
a likvidovať vplyv diabla. Ešte 
predtým však musí zistiť, či ide 
o psychické ochorenie, alebo 
o prítomnosť zlého ducha. Teda 
o posadnutosť diablom. Vojtěch 
Kodet, kňaz a oficiálne poverený 
vyháňač diabla vie už odhadnúť, 
kto je ním posadnutý a kto nie. 
„Zmieta sa, trpí kŕčmi, stráca 
kontrolu nad niektorými časťa-

mi tela, vykonáva pohyby, ktoré 
prekračujú obvyklé možnosti kĺ-
bov, vykrikuje rúhavé a obscén-
ne výroky, používa jazyk, ktorý 
neovláda a mimo záchvatov po-
sadnutosti mu nerozumie, vyka-
zuje nadľudskú silu a pri niekto-
rých záchvatoch posadnutosti 
prejavuje dokonca schopnosť 
pohybovať predmetmi na diaľ-
ku,“ hovorí kňaz Kodet. Samot-
ný proces vyháňania diabla po-
zostáva z modlitieb, kropenia 
svätenou vodou a prikladanie 
kríža. Niektoré kresťanské sek-
ty sa ale nebránia používať aj 
modernejšie prístupy, napríklad 
prostredníctvom televízie, a to 
vraj dokonca úspešne!

VLADIMíR MEZENcEV

VYHÁŇač dIaBla

Emisie nehrajú do karát opozície
Opozícia a ani média nepriniesli relevantný dôkaz o tom, že iné 
krajiny predali emisie drahšie ako Slovensko. Potulujú sa tu len 
hlasy nejakých bezvýznamných úradníčkov z Maďarska a Českej 
republiky, ktorých sa chytá opozícia. Nikto však nezverejnil zmlu-
vy, ktoré by hovorili o tom, že Slovensko predalo lacnejšie. Samo-
zrejme za „keš“ peniaze. Pretože predaj v iných krajinách mohol 
byť viazaný na bartrový obchod, to znamená, že nejaké peniaze a 
zvyšok technológie. Problém opozície je v tom, že „keš“ financie 
za emisie na Slovensku idú na zatepľovanie, teda idú pre ľudí. A 
to potrebuje opozícia spochybniť za každú cenu, pretože ľudia si 
uvedomia, kto im dáva a kto im v minulosti bral. Bral a nič nedával. 
A samozrejme predával všetko, čo bolo pre Slovensko významné 
a dôležité. Inak povedané - zlodej kričí, chyťte zlodeja. Ale to je už 
tiež obohraná pesnička Dzurindovcov.

VYTIaHlI ZajaCa Z rukÁVa
Akási bezvýznamná americká diplomatka tvrdí, že „svet vidí vaše 
škandály“. Isté noviny ju vytiahli z rukáva ako zajaca, aby si poslú-
žili a ohúrili čitateľov. Táto americká diplomatka by sa mala pozrieť 
do vlastného hniezda a potom by mohla povedať „svet vidí naše 
škandály“, pretože o tých sa vo svetových médiách píše denno-
denne. O „slovenských škandáloch“ niet vo svetových médiách 
ani zmienky. Nuž a tak sme ich museli prostredníctvom akejsi ame-
rickej diplomatky „objaviť“. To, čo tvrdí americká diplomatka je to 
isté, ako keby to povedala „stará Blažková“. Ale jej tvrdenia za-
padajú do schémy orientácie redakcie, ktorá je už smiešna a zo-
smiešňuje sa čím ďalej tým viac. Čitatelia jej to začínajú spočíta-
vať. DUŠAN KONČEK

Robert Fico v tejto súvislosti 
uviedol, že na rokovanie vlády 
SR predložil vládny návrh záko-
na o Špecializovanom trestnom 
súde napriek nezhode s koalič-
nými partnermi. „Ak tento ná-
vrh získa podporu aj v Národ-
nej rade Slovenskej republiky, 
bude zabezpečená existencia 
Špecializovaného trestného 
súdu, ďalej zabezpečená kon-
tinuita. Teda, ak dňom uve-
rejnenia nálezu Ústavného 
súdu v Zbierke zákonov za-
nikne účinnosť a prakticky 
prestane existovať Špeciál-
ny súd, presne v ten istý deň 
začne fungovať Špecializo-
vaný trestný súd so sídlom 
v Pezinku. Vyriešili sme všet-
ky výhrady, ktoré mal Ústavný 
súd k právnej úprave Špeciál-
neho súdu, najmä sme sa sú-
stredili na previerky, na platy, 
sústredili sme sa na personálnu 
pôsobnosť, ktorú sme vyriešili. 

A dokonca sme rozšírili vecnú 
pôsobnosť tohto Špecializova-
ného trestného súdu z hľadiska 
okruhu trestných činov, ktorý-
mi sa bude tento Špecializova-
ný trestný súd zaoberať“, pove-
dal Robert Fico.
Predseda vlády rovnako verí, 
že do rokovania Národnej rady 
ešte bude priestor hovoriť s ko-
aličnými partnermi o tomto ná-
vrhu zákona, aby zákon mohol 
v Národnej rady SR získať pod-
poru širokého politického spek-
tra. Návrh zákona by mal byť v 
Národnej rade SR prerokovaný 
v skrátenom legislatívnom ko-
naní. 
Robert Fico ďalej zdôraznil, že 
téma Špeciálneho súdu nie je 
téma, ktorá spadá do oblasti 
programového vyhlásenia vlá-
dy, pretože v programovom vy-
hlásení vlády záväzok zrušiť 
Špeciálny súd nie je. „SMER – 
sociálna demokracia vždy veľmi 

jasne definoval, že má záujem 
na zachovaní týchto špeciál-
nych foriem súdnictva. Na dru-
hej strane rešpektujem posto-
je koaličných partnerov, podľa 
ktorých by bolo výhodnejšie vy-
tvoriť špecializované senáty pri 
krajskom súde alebo pri kraj-
ských súdoch. Osobne sa do-
mnievam, že toto je správnejší 
postup, pretože treba zabezpe-
čiť kontinuitu, treba zabezpečiť, 
aby sudcovia, ktorí sú na to ur-
čení, mohli ďalej pracovať na 
závažných prípadoch boja pro-
ti korupcii, organizovanému zlo-
činu, teda v tej oblasti, ktorá je 
nastavená pre Špecializovaný 
trestný súd“, dodal premiér. 
Robert Fico ešte v tejto súvis-
losti uviedol, že vláda opäť na-
práva chyby, ktoré spôsobila 
predchádzajúca vládna garni-
túra. „Plne rešpektujeme ná-
lez Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, to je najpodstatnej-
šie a odmietli sme dobrodruž-
stvá typu, že schválením neja-
kého nového ústavného zákona 
by sme obišli podstatu a obsah 
rozhodnutia Ústavného súdu. 
Potom by sme Ústavný súd Slo-
venskej republiky ako taký vô-
bec nepotrebovali“, zdôraznil 
premiér. (kr)

CHYBY BýValEj VlÁdY
Vláda SR schválila v stredu 27. mája 2009 návrh záko-
na, ktorý rieši ďalšiu existenciu Špeciálneho súdu po 
tom, čo Ústavný súd SR rozhodol o nesúlade zákona o 
zriadení Špeciálneho súdu s Ústavou SR. Návrh zákona 
o Špecializovanom trestnom súde predložil na rokova-
nie vlády SR Robert Fico a návrh prešiel len hlasmi čle-
nov vlády SR za stranu SMER-SD a to bez súhlasu SNS 
a ĽS-HZDS, ktorí sa zdržali hlasovania.
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Predseda Únie PhDr. Jozef Ku-
chár v mene takmer sto prítom-
ných popredných novinárov a 
publicistov privítal Ing. Sergeja 
Kozlíka, terajšieho poslanca Eu-
rópskeho parlamentu, ktorý na 
tento post opäť kandiduje za Ľu-
dovú stranu HZDS.
Poslanec Kozlík v úvodnom 
slove okrem iného zdôraz-
nil, že voľby do Európskeho 
parlamentu sa konajú v zloži-
tom a komplikovanom hospo-
dárskom a finančnom obdo-
bí. Hospodárska kríza postihla 
celý svet. Hľadanie ciest a spô-
sobov na jej úspešne riešenie 
si vyžaduje aj od poslancov EP 
mnoho cieľavedomej a dôsled-
nej práce. Preto sú nároky na 
ich profesionalitu veľmi vyso-
ké.
„Slovensko vstúpilo do EÚ nie s 
najlepšími predpokladmi“, pove-
dal europoslanec Sergej Kozlík, 
„pretože vláda M. Dzurindu, kto-
rá robila prístupovú zmluvu, bola 
veľmi ústupčivá a vo viacerých 
bodoch sme dosť veľa prehrali. 
Dnes to vieme porovnať napríklad 
s tým, čo dosiahli Slovinci v ob-
lasti poľnohospodárstva, s tým čo 
dosiahli Maďari v oblasti atómovej 

energetiky a v iných bodoch.“ Pri-
pomenul, že odstavenie atómovej 
elektrárne v Jaslovských Bohuni-
ciach bol ústupok, ktorý do znač-
nej miery poškodil našu energe-
tickú bilanciu. 
Po vstupe do únie nebola pre 
nás priaznivá situácia ani na 
pracovnom trhu, pretože väč-
šina krajín prijala ochranné 
opatrenia. To, že dnes je situ-
ácia iná, to, že dnes sme doká-
zali presadiť zvýšenie príspevku 
na odstavenie atómovej elektrár-
ne (ktorej prevádzka sa žiaľ už za-
chrániť nepodarila), že sa zlepšila 
situácia na pracovnom trhu a po-
dobne, je zásluhou práce sloven-
ských europoslancov, z ktorých 
tí čo boli za Ľudovú stranu HZDS 
patrili medzi najaktívnejších. Eu-
roposlankyňa Irena Belohorská 
sa stala členkou vedenia parla-
mentu ako jediná z poslancov z 
nových krajín v únii. To, že sa toto 
jej zaradenie podarilo obhájiť po-
čas celých piatich rokov, svedčí 
o kvalitnej a zodpovednej politic-
kej práci.
Záujem účastníkov stretnutia naj-
lepšie dosvedčuje množstvo otá-
zok, s ktorými sa prihlásili F. Kor-
dík, P. Koštier, J. Moravcová, J. 

Šucha a ďalší. J. Kuchára zau-
jímalo, či postavenie nezarade-
ných poslancov, v ktorom boli 
všetci traja poslanci za ĽS-HZDS 
nebolo nevýhodou oproti tým po-
slancom, ktorí boli v európskych 
straníckych zoskupeniach. S. 
Kozlík povedal, že to bolo skôr vý-
hodou, lebo neboli viazaní spo-
ločným postupom v prípadoch, 
keď tento postup nevyhovoval zá-
ujmom Slovenska. Ako nezarade-
ní poslanci vedeli ovplyvniť okolo 
sto hlasov.
Jedna z otázok bola na postave-
nie slovenčiny ako jedného z ja-
zykov únie. Našim mementom je 
chrániť kultúru, odpovedali euro-
poslanci, trvať na tom, aby sa do-
držali pravidlá a aby materiály boli 
tlačené aj v slovenčine. „V parla-
mente prednášame naše vystú-
penia v slovenčine“ zhodne potvr-
dili europoslanci. (jš)

Členovia ÚSN debatovali s poslancom EP Sergejom Kozlíkom

Boj s dôsledkami krízy prvoradý
Únia slovenských novinárov usporiadala uprostred minu-
lého týždňa podnetnú besedu obsahovo zameranú na ak-
tuálnu problematiku volieb do Európskeho parlamentu na 
Slovensku.

Už od dávnych vekov je história 
ľudstva plná príkladov, že vždy, 
keď je národu najťažšie, pre-
vezmú zodpovednosť za budúc-
nosť svojich spolurodákov ženy. 
V dnešných ťažkých časoch sa 
do tohto šíku zaradila terajšia 
kandidátka na post poslanky-
ne Európskeho parlamentu za 
vládnu stanu SMER-SD Ing. 
Svetlana Pavlovičová, ktorá svo-
jimi 32 rokmi reprezentuje tzv. 
„mladú krv“ slovenskej politiky. 
Vedúca odboru Prešovského 
samosprávneho kraja, ktorý má 
veľmi dôležitú úlohu v oblasti 
využívania fondov EÚ (v úzkej 
spolupráci s obcami regiónu), 
je zároveň poslankyňou Mest-
ského zastupiteľstva v Prešove 
za stranu, ktorej členkou je už 
takmer desať rokov. Samosprá-
va je teda jej doménou a svoju 
kandidatúru do parlamentu únie 
chápe v prípade úspechu ako 
možnosť využiť šancu pomôcť 
svojmu regiónu:
- Motivácia a smerovanie po-
litiky Európskeho parlamentu 
a ďalších orgánov únie sú pre-
zentované s tým, že ich cieľom 

je pozdvihnutie ekonomicky 
zaostalých regiónov únie s po-
stupným vyrovnávaním rozdielov 
v životnej úrovni ich obyvateľov. 
A tým vlastne k rozvoju únie ako 
celku. Na Slovensku sa reali-
zácii tohto zámeru zatiaľ veľmi 
nedarí, a keďže žijem v jednom 
z hospodársky najslabších re-
giónov nielen Slovenska, ale aj 
kontinentu, je mojim zámerom 
urobiť všetko pre to, aby sa vý-
chodné Slovensko stalo rovno-
cenným partnerom ktorémukoľ-
vek regiónu v západnej Európe. 
Považujete tento cieľ za reál-
ny počas jedného funkčného 
obdobia európskeho parla-
mentu? 
- Prirodzene, že jedno vo-
lebné obdobie je na to málo, 
ale ako dlhoročná pracovníčka 
v oblasti regionálneho rozvoja 
viem, že v tejto oblasti je naj-
dôležitejší úspešný štart. Regi-
onálny rozvoj nepracuje s krát-
kodobými, ale strategickými 
polohami a súvislosťami a preto 
je, ako som už konštatovala naj-
dôležitejší začiatok. 
Sú dnes na Slovensku, keď 
krajina a národ trpí dopadmi 
celosvetovej krízy, podmien-
ky na takýto kardinálny zvrat 
k lepšiemu? 
- Musí to chcieť väčšina z nás 
a táto väčšina musí pre to aj nie-
čo urobiť. Oslovila ma jedna za-
ujímavá, ale pritom jednoduchá 
myšlienka, ktorú nedávno vy-
slovil premiér Robert Fico a kto-
rá sa dá vyjadriť štvoricou slov: 
Ľudia štátu – štát ľuďom! Je to 
slovná skratka, ktorou je vyjadre-

né, akým spôsobom musí naša 
spoločnosť fungovať, ak má mať 
úspešnú budúcnosť, perspektí-
vu a istotu pre nasledujúcu ge-
neráciu. Je to návod na to, akí 
máme byť. Nielen doma, ale aj 
v Európskom parlamente. Teda, 
predovšetkým cieľavedomí, pra-
covití, ale suverénni. V preklade 
to asi znamená, že právo spolie-
hať sa na štát a spoločnosť majú 
predovšetkým tí ľudia, ktorí pre 
nich niečo aj urobia. Pre nich, 
nie iba v záujme svojho osobné-
ho prospechu. Prospech môže 
mať pritom rôzne formy, od neza-
slúženého finančného zisku po 
záujem získať klamstvami a polo-
pravdami čo najviac voličov. 
Ste presvedčená, že Európ-
sky parlament je tou správ-
nou pôdou na dosiahnutie 
týchto cieľov? 
- Určite, keď nebudeme presa-
dzovať svoju suverenitu v tejto 
inštitúcii my sami, od koho to 
môžeme očakávať? V priebehu 
prvého volebného obdobia, kedy 
sa naša republika začala podie-
ľať na jej práci, bolo zámernej 
negatívnej reklamy od „zástup-
cov Slovenska“ na pôde Európ-
skeho parlamentu dosť, viac ako 
pozitívnych výsledkov. Tento stav 
sa musí zmeniť a ja by som k to-
muto zvratu k dobrému chcela 
prispieť. Keďže mám s našimi 
orgánmi v Bruseli veľmi intenzív-
ne kontakty, už dnes viem, aké 
obrovské množstvo práce a času 
to vyžaduje. Nesmieme však za-
budnúť aj na druhú stranu mince. 
Buďme suverénni aj doma!

MILAN ORSZáGH

Kandidátka na poslankyňu do Európskeho parlamentu Ing. Svetlana Pavlovičová:

Budúcnosť Slovenska sa kuje doma i v Bruseli

Podľa bruselského hodnotenia Európska ko-
misia prispela k tomu, aby znovuzjednotená 
Európska únia bola prínosom pre svojich ob-
čanov a priniesla väčšiu stabilitu a prosperi-
tu pre Úniu 27 členských štátov.  V hodnotení 
sa tvrdí, že ”reagovala rozhodne na finančnú 
a hospodársku krízu”. Postupovala integrova-
ne v boji 

PROTI ZMENE KLíMy 
a pri zabezpečovaní zásobovania energiou. 
Komisia sa usilovala usmerňovať globalizáciu 
tak, aby zahŕňala všetkých, bola lepšie riade-
ná a vyjadrovala európske hodnoty.
Podľa predsedu Komisie José Manuela Bar-
rosa: „Táto Komisia, prvá v rozšírenej Únii 27 
členských štátov, pôsobila v jednom z najťaž-
ších období, ktoré Európska únia kedy zaži-
la, v období ďalekosiahlych hospodárskych a 
sociálnych zmien. To, čo sme vykonali, do-
kazuje, že sme sa pevne pridržiavali zá-
kladných hodnôt a základných cieľov, na 
ktorých spočíva úspešnosť Únie, a zane-
chávame významný príspevok pre budúci 
rozvoj európskeho projektu.
Som osobitne hrdý na našu odpoveď na hos-
podársku a finančnú krízu, na náš ambiciózny 
program na boj proti zmene klímy a na vytvore-
nie reálnej európskej energetickej politiky. Do-
stávame sa teraz do vedúcej pozície pri určo-
vaní 

SMERU GLOBALIZácIE, 
pričom presadzujeme európske hodnoty a 
podporujeme európske záujmy na celom sve-
te. Teraz nastal čas pre občanov Európy, aby 
vyjadrili svoje názory na budúcnosť vo voľbách 
do Európskeho parlamentu. Vyzývam občanov 
Európy, aby využili svoje demokratické právo.“
Prehľad dosiahnutých výsledkov je uvedený v 
komplexnom dokumente, ktorý bol uverejne-
ný dnes a je dostupný vo všetkých úradných 
jazykoch E Ú. 
 Odsúhlasili sa dôležité nové právne predpi-
sy, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby jednot-
ný trh spoľahlivo slúžil občanom, napríklad po-
silnením práv cestujúcich v doprave, znížením 
sadzieb za mobilné telefóny či uľahčením ce-
zhraničných platieb. Komisia zároveň zjedno-
dušila legislatívu EÚ a navrhla odstrániť 

TAKMER 10% NEPOTREBNýcH 
právnych predpisov a znížiť administratívnu zá-
ťaž pre podnikateľskú sféru, najmä pre malé a 
stredné podniky.
Vďaka tomu, že sa Komisia sústredila na 
rast a zamestnanosť prostredníctvom ob-
novenej Lisabonskej stratégie a revido-
vaného Paktu stability a rastu, zlepšila 
sa schopnosť Európy reagovať na súčas-
nú krízu v oblasti hospodárstva, financií a 
zamestnanosti. Komisia bola prvou medzi-
národnou inštitúciou, ktorá predstavila dôve-
ryhodný plán oživenia a zaujala smerodajnú 
pozíciu v reakcii na problematiku znehodnote-
ných aktív, rekapitalizácie, štátnej pomoci a pri 
tvorbe opatrení vedúcich od záchrany k ožive-
niu v špecifických odvetviach, napríklad vo vý-
robe áut. Komisia zaujíma vedúce postavenie 
v boji za obnovenie stability na úrovni G-20 a 
na európskej úrovni prostredníctvom vykoná-
vania odporúčaní z Larosiérovej správy.

Barrosova Komisia mala rozhodujúci vplyv na 
zmenu prístupu Európy k otázkam zmeny klí-
my a energetiky. Prostredníctvom ambici-
ózneho balíka legislatívnych opatrení, kto-
ré pripravila Barrosova komisia, Európa 
ukázala, že je schopná zaujať vedúce po-
stavenie v týchto otázkach a bude v tom-
to zámere pokračovať aj v rámci príprav 
na nadchádzajúce kodaňské rozhovory 
o zmene klímy. Zabezpečuje, aby krátko-
dobé opatrenia prijaté v reakcii na hospo-
dársku krízu boli plne v súlade s našimi dl-
hodobými cieľmi. 
Európska komisia intenzívne pracovala na 
zlepšení situácie v celosvetovom meradle s 
cieľom riešiť chudobu, otázky svetového zdra-
votníctva, migrácie a bezpečnosti. Preukáza-
la svoj vplyv 

PRI KRíZAcH 
v Gruzínsku, na Blízkom východe a v Afrike. 
Zároveň sa dôsledne venovala regionálnej sta-
bilite v susedných krajinách a navrhla účinné a 
ambiciózne partnerstvá so svetovými mocnos-
ťami na ochranu európskych záujmov a európ-
skych hodnôt.
Komisia predložila na schválenie počet-
né návrhy na reformu finančných trhov, 
na rozvoj zamestnanosti a na riešenie ďal-
ších naliehavých výziev, stále sa však čaká 
na ich konečné schválenie na úrovni EÚ. 
Zároveň s tým, ako pracujeme na zvlád-
nutí dôsledkov súčasnej hospodárskej krí-
zy, sa Komisia musí sústrediť aj na to, aby 
Únia vyšla z krízy posilnená. V centre jej 
pozornosti zostane potreba ratifikovať Li-
sabonskú zmluvu, ktorá zvýši akcieschop-
nosť Únie.
Barrosova Komisia prejavovala trvalú iniciatí-
vu navrhovaním riešení na problémy dneška. 
Plán na oživenie hospodárstva, boj proti zme-
ne klímy, 

ENERGETIcKá BEZPEČNOSť, 
Fond na prispôsobenie sa globalizácii, potra-
vinový nástroj pre rozvojové krajiny vo výške 1 
miliardy, Európsky technologický inštitút, 5 mi-
liárd na energetické projekty a širokopásmový 
internet pre vidiecke oblasti a pakt o migrácii – 
to všetko vychádza z iniciatívy Komisie. 
Komisia ukázala, že EÚ je schopná pracovať s 
27 členmi, viesť dialóg a prinášať výsledky. Ko-
misia bola motorom, ktorý poháňal vpred eu-
rópsku agendu. Dosiahla konsenzus všetkých 
27 členských štátov na všetkých zasadnutiach 
Európskej rady v dobrých aj zlých časoch. 
Toto je vysvedčením tejto Komisie.
Barrosova Komisia začala svoju prácu 22. 
novembra 2004. Mandát tejto Komisie sa 
má podľa plánu skončiť 31. októbra 2009. 
V priebehu posledných štyri a pol roka pri-
jala Komisia ambiciózne legislatívne návr-
hy. Od začiatku roku 2005 Európsky par-
lament a Rada úspešne odsúhlasili vyše 
470 návrhov v rámci spolurozhodovacie-
ho postupu.

Kópiu dokumentu  možno nájsť na interne-
tovej adrese: 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

DUŠAN D. KERNÝ

Výsledky eurokomisie v období rokov 2004 – 2009 

BruSel pred voľBaMi pripoMíNa 
čo uroBil za veľké platy
Európska komisia koncom mája predstavila prehľad  dosiahnutých výsledkov pred za-
čatím kampane na voľby do Európskeho par lamentu. Redakcia SR dostala k dipozícii 
časť tohto samohodnotenia, z ktorého vyberáme a vyzývame prispievateľov a čitateľov, 
aby sa vyjadrili, ako to vnímajú oni. Podľa názoru redakcie hodnotenie je súčasťou ob-
rovského úsilia predsedu komisie Barrosa o znovuzvolenie, na čo využíva všetky mož-
nosti pred júnovými voľbami a toto hodnotenie má zabiť dve muchy jednou ranou – 
ukázať, že komisia je pred voľbami aktívna a najmä vykresliť obraz predsedu Barrosa 
ako aktívneho politika, hoci našinec vie, že práve kríza ukázala slabosť pozície pred-
sedu eurokomisie väčšmi ako kedykoľvek predtým. Medzi perličky tvrdení môže pat-
riť tvrdenie o tom, ako sa komisia usilovala usmerňovať globalizáciu tak, aby vyjadro-
vala európske hodnoty pričom o pánovi predsedovi je najmä známe, že sa zasadzoval 
za flexibilitu pracovného trhu a zvýšenie konkurencieschopnosti, čo nie sú len európ-
ske hodnoty.
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Pred časom Hospodárske noviny 
uverejnili kritickú úvahu poslanky-
ne Magdy Vášáryovej (na snímke), 
kde zauvažovala nad otázkou, či 
sme naozaj takí zaostalí ba priam 
v dnešnej Európe smiešni, prí-
zemní, keď sa tu naťahujeme o 
učebnice zatiaľ čo susedné štáty 
robia veľkú, skutočne euroatlan-
tickú politiku dejinného významu. 

Otázky, ktoré položila poslankyňa SDKÚ boli reč-
nícke. Z toho ako boli formulované malo byť čitate-
ľovi zrejmé jasné, ako veľmi zaostávame za úrovňou 
dnešnej Európy, akoby to malo viesť k poznaniu, že 
tak zaostáva nielen politika vládnych strán, ale aj tých, 
čo sa vydávajú za národné (a to sú tuším všetky tri) a 
teda, že je to priam nevyspelosť národná, ba priam 
neschopnosť národná dostať sa na úroveň iných. 
Slovenská pripečenosť a národné tančeky a spe-
vy, to je už dávno politický folklórny námet istej 
časti tunajších „svetových“ písačiek. Napokon,  
z koktania pani poslankyne na parlamentnej 
pôde si už poriadne utiahol vďaka doslovným ci-
tátom iný autor Slovenského rozhľadu tak, že sa 
to doteraz nedá 

ČíTAť BEZ TOHO, 
aby sa človek nepobavil nad vyjadrovacími 
schopnosťami pani poslankyne.
Pokiaľ ide o pochybovačné otázky o slovenských 
schopnostiach či skôr neschopnostiach (doplne-
né originálnymi úvahami o tom, že zborový spev ná-
rodných piesní rozhodne nie je znakom vlastenectva, 
ktorý zasa prezentovala v istom týždenníku týždeň), 
sú však iného razenia. 
Myslím si, že ak už niekto raz zastupoval Slovenskú 
republiku a ešte k tomu na poste veľvyslanca v Poľ-
sku, mal by mať istú úroveň, ak už nepoviem elegan-
ciu či noblesu. Taká prostoduchá úvaha v porovná-
vaní úbohosti slovenskej scény so svetovou poľskou 
nielenže nerobí dobré meno poslankyni NR SR, ale 
vyvoláva vo mne otázky o samotných schopnostiach, 
danostiach porovnávať porovnateľné a ešte k tomu 
pre hospodársky denník bez toho, aby sa skĺzavalo 
do niečoho, čo by som azda nazval úbohá propagan-
da. A najmä skĺzavať do niečoho, čo odhaľuje trvalú 
tendenciu istej časti vydeľovať sa od hlúpej masy, kto-
rou sme my všetci ostatní. 
Táto tendencia je daná istej časti verejnosti oddávna 
a ja by som celkom vážne poradil pani poslankyni, 
aby to v prípade spomenutého článku vo vlastnom zá-
ujme nepoužívala, aby sa nezhadzovala a na druhej 
strane ako bývalá veľvyslankyňa zasa, podľa môjho 
názoru, nepodkladala. 

PREČO? 
Každý rozumný človek oddávna sleduje to, čo sa deje 
v zahraničí – pani poslankyňa predsa nie je tým člo-
vekom, na ktorého názory čakáme pokiaľ ide naprí-
klad o Poľsko. Ak hovorí o tom, ako poľský minister 
Sikorsky robí vo Washingtone veľkú politiku u Obamu 
v čase, keď sa my doma takrečeno prízemne zápec-
nícky prdúskame s učebnicami, porovnáva neporov-
nateľné a to ešte úplne od veci. 
Každý pr iemerne in formovaný č lovek v ie, 
že Radoslaw Sikorsky bol  min is t rom obra-
ny,  teraz je  min is t rom zahraničných vecí .  Je 
to afgánsky veterán, jedna z jeho najznámejších foto-
grafií z Afganistanu je so samopalom kalašnikov pod 
ramenom, mudžahedíni podporovaní USA boli jeho 
priateľmi, lebo na afgánskej vojne vykrvácal a rozpa-
dol sa ich a Sikorského úhlavný nepriateľ – ZSSR.
Sám hovorí, že antikomunizmus nasával s materským 
mliekom. Sikorsky vyštudoval v Oxforde, pracoval pre 
jeden z najdôležitejších neokonzervatívnych inštitútov 
v USA, ktorý formoval či vplýval na formovanie sme-
rovania politiky prezidenta G. W. Busha. Už ako poľ-
ský minister obrany formoval poľskú politiku ako aj 
nasadenie poľských jednotiek v Iraku a Afganistane s 

Bushovým ministrom obrany D. Rumsfeldom a veľmi 
jednoznačne a suverénne tlmočil poľské požiadavky, 
medziiným aj finančné, ktoré sú nevyhnutné tak pre 
poľskú účasť vo vojne v Iraku a Afganistane, ako aj 
pre modernizáciu poľskej armády. 
Či vo funkcii ministra obrany alebo teraz vo funkcii mi-
nistra zahraničných vecí je pre R. Sikorského zrejmé, 
že imperiálne ambície bývalého ZSSR zdedila terajšia 
Ruská federácia. Poľsko bolo motorom prijatia kon-
cepcie Východného susedstva Európskou úniou, už 
dlhé roky pracovalo na tom, že Európska únia 

MUSí MAť VýcHODNÚ STRATéGIU. 
Výsledky vidíme – a tým aj dôsledky vyplývajúce pre 
slovenskú zahraničnú politiku.
Avšak to nie je všetko. Dalo by sa povedal, za 
všetkým hľadaj ženu – v prípade ministra Sikor-
ského je to Američanka Anne Applebaumová, 
ktorá so svojim poľským životným druhom zdie-
ľa rovnaký svetonázor. Je nositeľkou Pulitzero-
vej ceny (2004) za knihu Gulag o sovietskych 
koncentračných táboroch (bola preložená do 
mnohých jazykov, o. i. do ruštiny a voľne sa v 
RF predáva). Kto číta prestížny americký denník 
Washington Post vie, že je autorkou mnohých 
ostrých komentárov odsudzujúcich energetickú 
politiku Ruskej federácie, menovite jaj autorov, 
najmä Vladimíra Putina.
Pani Applebaumová je žena, ktorá, ako tvrdí nemec-
ký týždenník Der Spiegel, „uviedla svojho manžela 
do sveta washingtonských konzervatívnych salónov“ 
(Der Spiegel č. 19/2006). 
Pre slovenskú verejnosť či médiá je Sikorsky istotne 
zapamätovateľný komentárom k oznámenej stavbe 
podmorského plynovodu medzi Ruskom a Nemec-
kom: nazval ho obdobou paktu Stalin – Hitler, známy 
ako pakt Ribbentrop – Molotov, ktorým si sovieti a na-
cisti rozdelili v roku 1939 sféry vplyvu vo východnej 
Európe a rozdelili si na polovicu aj Poľsko. 
O tom, že o manželský pár je stále záujem však sved-
čí skôr aktivita českej či maďarskej tlače, ktorá udr-
žuje v Poľsku 

STáLycH SPRAVODAJcOV 
verejnoprávnych médií, kým slovenské verejnopráv-
ne demonštrujú svoju provinčnosť práve tým, že stále 
spravodajské miesta tam zrušili. A to by mala kritizo-
vať pani veľvyslankyňa za ktorej éry mala vo Varšave 
spravodajcu tak TASR, ako aj SRo a STV. Alebo te-
raz, keď tam ona osobne už nie je, nie je ani dôležité 
či sú tam verejnoprávne médiá? Je známa nejaká kri-
tika pani poslankyne v tomto smere či jej lobovanie ak 
jej toľko záleží na porovnávaní s Poľskom????
Drobný príklad českej prítomnosti poskytuje na-
príklad Mladá fronta Dnes z 9. apríla 2009 v ce-
lostránkovom rozhovore Magdalény Sodom-
kovej Slavná novinářka Anne Applebaumová, 
manželka polského ministra zahraničí vypráví, 
co vše poznala ve střední Europě. 
Nuž nie je Magdaléna ako Magdaléna. Podstatná 
chyba rečníckych otázok o akoby neuveriteľnej za-
ostalosti a prízemnosti na Slovensku, ktoré položi-
la pani poslankyňa, spočíva práve v porovnaniach: 
chce azda tvrdiť, že opozičné strany, ktorákoľvek z 
nich má taký kaliber akým v strednej Európe a nepo-
chybne v euroatlantických vzťahoch, 

OSOBITNE VO VZťAHOcH 
Kaczynského Varšavy a Bushovho Washingtonu 
predstavoval R. Sikorsky? Kde vidí povedzme v opo-
zícii taký manželský pár? Jednoducho ani opozícia, 
čo by ako škrabala, nemá nikoho, koho by mohla so 
Sikorskym a jeho manželkou porovnať, nikto nie je vo 
Washingtone tak doma, zo všetkých čo poznáme (zo 
starších trebárs M. Bútora) a ak áno, nemajú taký ži-
votopis a takú motiváciu a váhu formovať východnú 
politiku a politiku voči Rusku, môžu sa len prispôso-
biť poľskej.
Jednoducho máme iných ľudí, sme dobrí v inom, 
ale na tomto ľade na Sikorského nemáme práve 
tak, ako sme trebárs nemohli „vyprodukovať“ so 
svojimi dejinami, ich príbehom a ich veľkosťou 
kandidáta na pápeža. Akáže slovenská zaosta-

losť? Kdeže, veď práve najtypickejším znakom 
provinčnosti je padať na zadok pred takýmito 
javmi. Inteligentný človek by to mal chápať. 
Pani poslankyňa sa už raz odpísala v televíznej de-
bate v Markíze, keď mala ako prvá žena, kandidujú-
ca v prezidentskej kampani, nie zlé možnosti voči R. 
Schusterovi a V. Mečiarovi, lebo isteže predstavova-
la alternatívu. Poslala ju k vode jedinou vetou o sta-

rých pánoch, ktorí by už mali ísť na dôchodok, a tým 
aj svoje preferencie. Jej napodobiteľka I. Radičová 
sa úzkostlivo rečami, ale nie rečou tela vyhýbala rov-
nakej chyby vo svojej kampani. Tak hlboko sa pre-
pad kvôli starým pánom uchoval v pamäti reklamných 
agentúr ako verejne nepoužiteľný. Používali ho iba na 
bočnej scéne, v koncertoch pre mladých ľudí vystu-
poval herec (SND !!!) Richard Stanke s radou „ma-
rec, poberaj sa starec“. Ako to dopadlo, kto sa v mar-
ci napokon poberal aj s kandidátkou samotnej SDKÚ, 
sme napokon videli.
Preto ešte raz späť k Magde Vášáryovej – správna 
otázka neznie prečo vláda nerobí vo Washingtone tak 
suverénne ako poľský minister. Práve tak ako si pani 
poslankyňa nekladie otázku, prečo naše herečky ne-
dostávajú Oskara či nie sú hviezdy v Hollywoode. Ne-
rád by som opakoval to, čo urobil bývalý spoluposla-
nec SDKÚ Banáš, ktorý hovoril niečo o akoby

NAJLEPŠIE PLATENEJ HEREČKE 
čias husákovho režimu, skôr by som si položil otázku, 
ako to všetko vyzeralo medzi Varšavou a Bratislavou, 
keď dzurindovská vláda aj s výrazným varšavským zá-
zemím chystala do prezidentského kresla Eduarda 
Kukana a namiesto neho na ministerské kreslo pre 
zahraničie prichádzala do úvahy práve veľvyslankyňa 
v Poľsku. 
Bolo by možno lepšie, keby politici hovorili as-
poň s odstupom času, ako to všetko naozaj bolo, 
aby sa dopustili transparentnosti a otvorenosti v 
tom, ako sa robí politika. Pravda, ak sa nebude 
držať výroku E. Kukana, predsa to tu všetko ne-
vyklábosíme ako staré baby.
Poznať veci by pre vedomie a sebavedomie platcov 
daní na Slovensku znamenalo oveľa viac, ako pro-
vinčné padanie na zadok či úloha teľaťa čo otvára 
ústa na nové vráta. Teda myslím si, že by som člá-
nok Magde Vášáryovej neuverejnil nie preto, že s ním 
nesúhlasím, ale naopak, kvôli tomu, aby som ju, po-
vedzme, ušetril znemožniť sa. Ale od ideologického 
správcu stránky komentárov vypestovaného za čias 
dzurindových vlád a okrem toho mysliaceho si, že má 
patent na poznanie Poľska, to očakávať nemožno. 
Ak by chceli obaja radu, tak možno by sa vypla-
tilo, aby pani poslankyňa podporila projekt za-
hraničných spravodajcov verejnoprávnych médií 
a im prenechala kvalifikované informácie z prvej 
ruky namiesto propagandistické odvaru. Ak by 
sme totiž skutočne vedeli, čo sa v našom bez-
prostrednom susedstve deje, nemusel by kde 
kto s kde čím zaskakovať nášho človeka trebárs 
vo Varšave. 

Prečo neuverejniť článok poslankyne NR SR za SDKÚ-DS Magdy Vášáryovej?

inteligentný človek by to mal chápať
DUŠAN D. KERNÝ

Foto: MARTIN PETRENKO

Mega – krádeže 
utajujú

Téza Mikuláša Dzurindu, že 
z vládnutia za osem rokov 
sa zodpovedal vo voľbách 
v roku 2006, je falošná. Za 
obdobie svojho vládnutia 
sa zodpovedá aj ďalej. Nič 
sa voľbami v roku 2006 ne-
skončilo. Dzurinda tvrdí, že 
sa prekrúcajú fakty spred 
troch rokov, a že občania mu 
už všetko spočítali. Nespočí-
tali. Osem Dzurindových vlád 
prinieslo uzatváranie zmlúv štá-
tu s obchodným tajomstvom. 
Dodnes sme sa nedozvedeli 
ako boli sprivatizované Sloven-
ské telekomunikácie, ktorých 
bilančná hodnota v roku 1999 
bola porovnateľná s veľkosťou 
majetku, aký bol privatizovaný 
za šesť rokov dvoch vlád Vladi-
míra Mečiara, teda okolo 128 
miliárd korún. Ako vieme, Slo-
venské telekomunikácie boli 
predané jedným predajom za 
21 miliárd korún, kým šesť ro-
kov privatizácie za dvoch Me-
čiarovych vlád priniesol výnos 
okolo 28 miliárd korún.
Dzurindova vláda však pre-
dala aj Slovenské elektrár-
ne, ktorých hodnota bola 
odhadovaná odborníkmi 
na 120 až 200 miliárd ko-
rún, ale dzurindovci preda-
li tento energetický skvost 
Slovenska za 33 miliárd 
slovenských korún. Ak si po-
rovnáme hodnotu, ktorú zís-
kala SR za predaj SPP, horko 
môžeme zaplakať. Majetok 
odhadovaný odborníkmi na 
viac ako 500 miliárd sloven-
ských korún sme previedli 
na zahraničné firmy za 133 
miliárd. Čiže Dzurindových 
osem rokov nás ožobračili o 
stovky miliárd korún.
Dzurinda s Ivanom Miklošom 
však dnes stoja na čele kritiky 
vlády za odpredaj teplého vzdu-
chu v minulom roku. Za od-
predaj, ktorý sa môže opakovať 
každý rok. Nedošlo k výpreda-
ju strategického energetické-
ho priemyslu. Nik nepočul, že 
by pre nepoistenie kurzového 
rizika prišla SR o 7 miliárd ko-
rún ako v prípade prevodu akcií 
SPP, za čo bol Dzurinda zodpo-
vedný spolu s Miklošom, keďže 
v tom čase vládli. Ak teda minis-
ter kultúry Marek Maďarič po-
vedal Dzurindovi, že porovnáva 
stovky miliárd s možnou jednou 
miliardou, mal zjavne pravdu. 
Navyše, Maďarič pripomenul 
známy fakt, že napriek výzve 
predsedu vlády Roberta Fica, 
opozícia nepredložila dôkazy, 
že odpredaj emisných kvót bol 
pre Slovensko nevýhodný.
Napriek povedanému, Dzurin-
da sa obhajoval za svoje ko-
nanie pri kritike predaja emi-
sii aj týmito slovami: „Chceme 
zabrániť, aby ste kradli“. Ak by 
sme šli na rovnaký slovník, čo 
robili dve Dzurindove vlády za 
osem rokov? Môžeme pove-
dať, že mega kradli? Ak hovo-
ríme o možnej strate jednej mi-
liardy pri porovnaní so stratami 
stoviek miliárd, ktoré majú na 
rováši Dzurinda s Miklošom?

STANISLAV HÁBER
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V kabinete Spolkovej republiky Ne-
mecko sú ministerské kreslá, ktoré 
sa právom označujú ako katapultové 
sedadlá. Medzi tieto kabinetné kres-
lá patrí aj kreslo ministra zdravotníc-
tva SRN. Cez to všetko súčasná mi-
nisterka zdravotníctva SRN pani Ulla 
Schmidt (SPD) už slúži druhému kan-
celárovi resp. kancelárke a aj druhej 
vládnej koalícií. Je už v tomto úrade 
deväť rokov a na politickej scéne SRN 
ju mnohí až priam obdivujú, ako dobre 
zvládla úlohy v tomto skutočne veľmi 
ťažkom a citlivom rezorte, čo zdravot-
níctvo predstavuje. Podarilo sa jej rôz-
nymi reformnými opatreniami, ktoré 
vypracovalo jej ministerstvo a za kto-
ré ona niesla politickú zodpovednosť, 
uchovať v krajine sociálny pokoj a 
zmier. Jednoducho povedané rešpekt.

REFORMNé DIELO VEĽKEJ KOALícIE 
CDU, CSU, SPD

Už nie celkom šťastne dopadla nová re-
forma zdravotníctva, ktorá nadobudla 
platnosť od 1. januára 2009. “Architekti 
a konštruktéri” (úradníci ministerstva, zá-
stupcovia lekárskych komôr a združenia 
lekárov pre nemocenské poistenie, zá-
stupcovia farmaceutického priemyslu, zá-
stupcovia nemocenských poisťovní atď.), 
ktorí sa podieľali na tvorbe tejto reformy, 
vychádzali jednoducho z toho, že treba 
zmeniť od základu celý systém financo-
vania zdravotníctva. Len pre zaujímavosť, 
občania SRN vydajú ročne na zdravie 
252,8 miliárd eur.

REFORMA A JEJ FINANČNý FOND
Nosným pilierom novej reformy zdravot-
níctva je tzv. finančný fond, do ktorého 
prispievajú poistenci svojimi mesačnými 
poplatkami (15 % zo mzdy) plus podiel za-
mestnávateľa a ten zbytok sa bude finan-
covať z daňových poplatkov. Tento fond 
má asi o 3 miliardy eur viacej ako boli vý-
daje na zdravotníctvo v minulom roku. 
Podmienkou je, že všetky nemocenské 
pokladne môžu resp. v budúcnosti budú 
požadovať len poplatok 15 % zo mzdy po-
istencov, teda určitá rovnoprávnosť. Táto 
skutočnosť by mala priniesť obrovské 
úsporné opatrenia, lebo nebude potreb-
né mať v SRN 235 nemocenských pois-
ťovní ako je tomu doteraz, ale postačí, keď 
bude jedna centrálna nemocenská pois-
ťovňa na úrovni jednotlivých spolkových 
krajín a jedna centrálna nemocenská po-
isťovňa na úrovni spolku. 
Ďalším veľmi dôležitým cieľom bola 
úprava honorárov za lekárske výkony 
medzi novými spolkovými krajinami 
(Ost) a bývalými spolkovými krajina-
mi (West). Honoráre lekárov v nových 
spolkových krajinách boli nižšie. Tento 
cieľ sa aj podarilo splniť, o čom sved-
čí skutočnosť, že by lekári v spolko-
vej krajine Brandenbursko mali dostať 
tento rok o 70 miliónov viac, čo pred-
stavuje jeden vzrast o 8 %. Háčik je len 
v tom, že tieto finančné prostriedky nebu-
dú rozdelené rovnomerne medzi lekárov 
v Brandenbursku, lebo bol včasne zme-
nený tzv. rozdeľovací systém honorárov 
a podľa neho zaznamenajú niektorí leká-
ri obrovský plus a na druhej strane niekto-
rí lekári zaznamenajú značný mínus. Tento 
fond od samého začiatku kritizovali exper-
ti, že sa vytvára nová inštitúcia, ktorá bude 
potrebovať nové personálne vybavenie a 
správa tohto fondu spotrebuje obrovské 
finančné prostriedky. Ďalej “architekti” 
tohto diela vychádzali z toho, aby sa posil-
nil a lepšie financoval tzv. Hausarztmodell 

(model obvodných lekárov) a síce tak, že 
každý obvodný lekár dostane za pacienta 
a za kvartál len určitú sumu a keď dokážu 
lekári nemocenskej pokladni, že majú veľa 
chronicky chorých pacientov, tak dostanú 
väčší honorár a ich nemocenské poklad-
ne sú potom oprávnené požadovať via-
cej finančných prostriedkov z tohto fondu. 
Táto skutočnosť môže viesť k tomu, že 
nemocenské pokladne sa budú pokú-
šať robiť svojich poistencov ešte chor-
ľavejších ako v podstate sú a na dru-
hej strane zase lekárov to môže zviesť 
k tomu, že zrazu aspoň na papieri sa 
z jednoduchej záhy stane životune-
bezpečný vred a to všetko len vďaka 
tzv. rozdeľovaciemu mechanizmu s 
názvom “Morbiditätsorientierter risi-
kostrukturausgleich” (Morbi – RSA) čo 
v preklade znamená chorobnosti za-
ložené na rizikovej štruktúre odškod-
nenia. Ide tu o 80 vyvolených chorob-
ných stavov, ktoré sú pre nemocenské 
pokladne a aj lekárov veľmi intere-
santné a zaslúžia si pozornosť. 
Štatistika Spolkového úradu pre poisťov-
ne už teraz vykazuje, že sa ochorenia ako 
astma, diabetes (cukrovka), vysoký krvný 
tlak a depresívne ochorenia atď. až pria-
mo, ako epidémia nákazlivých chorôb 
rozšírili. Ja osobne mám dojem, že te-
raz v SRN vznikne, teda aspoň na papie-
ri nová forma ochorenia tzv. “Morbus Mor-
bi – RSA”.

LEKáRI DEMONŠTROVALI
Svoju nespokojnosť s novou reformou dali 
najavo aj lekári demonštráciou hneď v ja-
nuári a začiatkom februára ako vo veľkých 
tak aj v okresných mestách SRN. Mnohým 
lekárom ide skutočne o existenciu. V tejto 
reforme sa veľmi zohľadnil model obvod-
ného lekára (Hausartz) a pritom boli znevý-
hodnení odborní lekári. Televízne stanice 
vo svojich vysielaniach prezentovali napr. 
ortopédov, ktorí podľa novej reformy do-
stanú podľa rozdeľovacieho honorárové-
ho systému len 35 eur za pacienta a kvar-
tál. Skutočne jeden honorár, s ktorým 
sa nedajú pokryť náklady jednej vyso-
košpecializovanej ortopedickej praxe. 
Obdobné problémy majú aj mnohí odbor-
ní lekári nielen v Bavorsku, ale aj v iných 
spolkových krajinách SRN.

CSU V BAVORSKU JE ZA NOVÝ ŠTART
Politická reprezentácia CSU a hlavne jej 
bavorský minister zdravotníctva Markus 
Söder, po veľmi nešťastných voľbách do 
krajinského parlamentu (17 % straty hla-
sov a strata absolútnej väčšiny) sú úplne 
za nový štart a síce preč od centralistic-
ky riadenej medicíny a zavedenie takého 
fondu, aby sa zabránilo prideľovaciemu 
systému v zdravotníctve. Preto bude po-
trebne vytvoriť jeden finančný zdroj z po-
isteneckých poplatkov, sociálne znesiteľ-
né doplácanie za výkony, medikamenty a 
daňových prostriedkov, aby každý pacient 
nebol na tom horšie ako predtým a žiad-
ny lekár aby nedostal menej. Pekné pred-
savzatie, ale málo realizovateľné. 
Práve ten istý Markus Söder, ktorý vte-
dy ešte vo funkcii generálneho sek-
retára CSU a neskoršie ako krajinský 
minister pre spolkové záležitosti Ba-
vorska v Berlíne sa podieľal priamo na 
tejto reforme a aj za ňu hlasoval, zrazu 
požaduje nový štart. Mnohí z veľkej ko-
alície sa dnes pýtajú, čo sa s ním stalo. 
Odpoveď je jednoznačná, na jeseň budú 
voľby do spolkového parlamentu a tam by 
bolo dobre, keby CSU opäť získala abso-
lútnu väčšinu v Bavorsku.

SPOLKOVá MINISTERKA 
STREDOBODOM KRITIKy

Ostrá kritika po tejto nie veľmi vydarenej 
reforme sa zosypala na spolkovú minister-
ku a to aj od spolutvoriteľov (straníckych 
a parlamentných kolegov, lekárskych zvä-
zov, farmaindustrie, nemocenských pois-
ťovní) tejto reformy, ako keby ona sama 
bola jej tvorkyňou. Skutočne ona a jej mi-
nisterstvo nesú za túto reformu politickú 
zodpovednosť. Napriek tomu by sa mno-
hí z tých spolutvoriteľov mali sami seba 
opýtať, či urobili všetko pre to, aby táto re-
forma bola úspešná. Tu je jasne vidieť, že 
napr. Lekárske združenie pre nemocen-
ské pokladne veľmi nespravodlivo roz-
delilo finančné prostriedky pre jednotlivý 
kolegov. Aj honoráre popredných funkci-
onárov Lekárskeho združenia pre nemo-
censké pokladne by sa mali upraviť pod-
ľa tejto reformy. Nakoľko celkové príjmy 
Lekárskeho združenia v posledných ro-
koch zaznamenali klesajúcu tendenciu a 
napriek tomu výdaje pre špičkový funkci-
onárov sú neprimerane expanzívne. Na 
druhej strane šéfovia jednotlivých nemo-
cenských poisťovní si ku koncu roka dob-
re pridali na prémiách (bonus – doplat-
ky). Ich platy stúpli za posledné dva roky 
o 44.000 eur a tak ich príjem vzrástol roč-
ne asi na 273.000 eur a to práve v čase, 
keď nemocenské pokladne majú nižšie 
príjmy z následku bankovej a hospodár-
skej krízy a zo zvýšenej nezamestnanosti. 
Ďalej treba ešte počítať s tým, že s naras-
tajúcou nezamestnanosťou budú aj daňo-
vé príjmy v budúcom čase ďaleko nižšie a 
práve fond pre zdravotníctvo je na dotácie 
z daňových príjmov priamo odkázaný. Tu 
je jasne vidieť, akú predstavu majú špič-
koví reprezentanti nemocenského poiste-
nia o solidárnom princípe, ktorý v podstate 
predstavuje základnú ideu nemocenské-
ho poistenia. 

PANI MINISTERKE ScHMIDT 
neostáva nič iné, len upozorňovať šéfov 
nemocenských pokladní, aby sa už ko-
nečne postarali o prísnu kontrolu výdajov 
vo vlastných inštitúciách, veď sú za to aj 
dobre platení, ako uvádza Financial Times 
Deutschland. Zástupcovia farmaindus-
trie mlčia. Okrem triviálnych fráz ako, my 
sa nachádzame vo svetovom konkurenč-
nom boji globalizácie a výskum na nové 
medikamenty je veľmi finančne nákladný, 
sme nič iného nepočuli. O ročných príj-
moch šéfov farmaindustrie, ktoré dosahu-
jú úctyhodnú finančnú sumu, sa nebudem 
zmieňovať. Určite aj v tomto odvetví sú 
ešte možnosti, ktoré by pozitívne ovplyv-
nili situáciu zdravotného zabezpečenia asi 
podľa hesla: nie všetko, čo je drahé, musí 
byť automaticky aj lepšie. Medikamenty v 
SRN sú veľmi drahé a výdaje zákonodar-
ného nemocenského poistenia za medi-
kamenty predstavujú sumu 41,7 miliárd 
eur ročne. Ministerka Schmidt sa po-
starala, aby táto reforma dostala od 
ministra financií SRN o 3 miliardy eur 
viacej, čo nebolo v momentálnej si-
tuácii až tak ľahké a dala tejto refor-
me rámcové podmienky. Ten zbytok si 
musia medzi sebou spravodlivo rozde-
liť všetky inštitúcie, ktoré sa na zdra-
votnom zabezpečení obyvateľstva po-
dieľajú, keď majú dobrý úmysel, aby 
táto reforma bola aspoň trochu úspeš-
ná. Úspech tejto reformy je možný len 
tak, keď sa plne bude zohľadňovať so-
ciálna spravodlivosť a solidárny prin-
cíp.

MUDr. PETER TRSTAN
člen Klubu Slovenských žurnalistov pri ÚSN v Mnichove

Problémy v zdravotníctve v Spolkovej republike Nemecko sú jablkom sporu

SolidárNy priNcíp a reForMa

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

chorobný optimizmus opozície?
Mne osobne to pripomína perpetum mobile. Teda nie-
čo, čo by malo fungovať naveky a nefunguje to vôbec, 
pretože je proti tomu samotná podstata našej existen-
cie. Tak teda žiadny stroj, ktorý pracuje na základe več-
nej energie, pretože tá stratená sa nahradí novou, kto-
rú produkuje tá pôvodná. A tak pekne dookola. Asi tak, 
ako neexistuje perpetum mobile, ale celé generácie o 
ňom snívali a zdá sa, že poniektorí medzi nami ešte aj 
snívajú, i keď zákony fyziky sú neúprosné, tak pracu-
je aj opozícia v slovenskom parlamente. Za tie tri roky 
existencie súčasnej NR SR sa neustále pokúša odvolať 
niektorého z ministrov. Koľko pokusov si už vybrala? Asi 
osem. Azda sa na Slovensku nenájde ani jeden posla-
nec, politológ či novinár, ktorý by dokázal ihneď, „tak 
z hlavy“ vymenovať všetkých tých, ktorých sa opozícia 
pokúšala odvolať z vlády premiéra Roberta Fica. Pokiaľ 
si spomínam tak prvým bol minister zdravotníctva Mi-
lan Valentovič, posledným (dúfajme, že skutočne po-
sledným, nie ostatným) minister Igor Štefanov. Samo-
zrejme, ani v jednom prípade poslanci SDKÚ-DS, SMK a 
KDH neuspeli a ešte pred samotným hlasovaním to ve-
del na Slovensku aj každý priemerný stredoškolák. Po-
kiaľ mu niečo výrazy „koalícia“ a „opozícia v NR SR“ nie-
čo hovoria.
Koľko zbytočného času, teda skôr strateného, koľko financií 
stojí toto nekonečné odvolávanie ministrov súčasného vlád-
neho kabinetu! Dzurindovci a spol. to síce veľmi dobre vedia, 
ale kedy inokedy majú také možnosti toľko hovoriť, v podsta-
te čo len chcú, toľko kydať na celú koalíciu, celú vládu, jej 
jednotlivé inštitúcie a úrady? Len pri takýchto odvolávaniach. 
Ešte šťastie, že široká verejnosť má možnosť tieto tzv. od-
volávania ministrov sledovať na televíznych obrazovkách a je 
z nich jednoducho zhrozená. Ale opozícia si z toho nič ne-
robí. Musíme jej uznať aspoň jedno: výdrž a nekonečný op-
timizmus, v týchto prípadoch už skutočne chorobný. Lebo 
pripusťme, že niektorí páni poslanci aj tomu veria, že sa im 
dotačného ministra podarí „odstreliť“. Aspoň sa tak tvária.
V každom prípade mne osobne sa nechce veriť, že po-
slanci SDKÚ-DS, SMK a KDH majú až také medzery v 
počtoch a nevedia si zrátať, koľko členov v parlamen-
te majú SMER-SD, SNS a HZDS. Samozrejme, neexistuje 
taký zákon či predpis, ktorý by neumožnil zmenu na niekto-
rej z ministerských stoličiek. Aj to vie priemerný stredoško-
lák. Na to tu je však premiér, alebo koaličná rada a nakoniec 
hlava štátu. Žiadny z ministrov nemá svoju funkciu vyárendo-
vanú na celé volebné obdobie, teda na štyri roky. Niektorí 
sa o tom aj presvedčili na vlastnej koži. Jednoducho z rôz-
nych príčin odišli na vlastnú žiadosť, alebo ich jednoducho 
odvolal prezident Ivan Gašparovič na návrh premiéra Roberta 
Fica. Možno sa tak ešte do budúcoročných parlamentných 
volieb stane ešte raz alebo niekoľkokrát alebo nestane. Vždy 
to ale bude bez toho, aby to opozícia ovplyvnila, alebo do-
konca nechceného ministra odvolala. To sa jej nepodarí a už 
aj preto, lebo taká slabá a nejednotná opozícia tu ešte nebo-
la. Napriek tomu, že sa dokonca „rozšírila“ o konzervatívnych 
demokratov okolo Vladimíra Palku. O „sile a jednote“ opozí-
cie hovorí aj to, že v prezidentských voľbách sa nikdy nevie 
dohodnúť na jednom kandidátovi. Ale to je už iná kapitola....

VLADIMíR MEZENcEV



V poradí už 8. ročník význam-
ného európskeho projektu Eu-
ropean Quadrille Dance Festi-
val, zameraný na podchytenie 
mladej generácie zo školského 
prostredia, prebehol 15. mája 

na území deviatich európskych 
štátov. A keďže symbolom mla-
dosti je tanec a voľná zába-
va, tohto roku boli na programe 
paneurópskeho spojenia mla-
dých štvorylkové tanečné kre-

ácie. Medzi 59 zúčastnenými 
mestami bol aj Prešov, v centre 
ktorého sa predpoludním zišlo 
približne 4 tisíc školákov. Všetci 
v červených a bielych tričkách s 
logom projektu. Po krátkom ná-
cviku sa presne o 12. hodine, 
vďaka časovému signálu prená-
šanému internetovou sieťou zo 
Slovinska do celej Európy, za-
čalo synchronizované tancova-
nie štvorylky. Dnes už síce nie 
práve módnemu, ale stále neza-
budnutému klasickému tancu. 
Podľa neoficiálnych informácií 
Prešov získal medzi 59 európ-
skymi mestami primát v počte 
zúčastnených tanečníkov a tým 
prispel veľkým dielom k vytvore-
niu nového kontinentálneho re-
kordu.
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Stranu pripravil 
MILAN GROFČáK

Záver mája sa niesol v zna-
mení rokovaní mestských 
parlamentov. Poslanci za-
stupiteľstva krajského mesta 
Prešov prerokovali v stredu 
27. mája  okrem štandard-
ných okruhov aj Komunit-
ný plán sociálnych služieb a 
rozvoja komunít v meste. Zá-
roveň rozhodli aj o tom, kto 
si prevezme Cenu Mesta 
Prešov za rok 2008.
V rovnaký deň mimoriad-
ne zasadali aj poslanci sabi-
novského zastupiteľstva. Dô-
vodom ich neplánovaného 
stretnutia bola možnosť vý-
stavby závodu na zhodnoco-
vanie plastových odpadov. 
O deň neskôr sa stretli na 
svojom pravidelnom rokova-
ní volení zástupcovia obča-
nov mesta Stropkov. Okrem 
prehodnocovania výsled-
kov, ktoré dosiahlo mesto 
za vlaňajší rok, venovali sa 
aj citlivej téme v sociálnej 
oblasti – vlaňajšiemu hos-
podáreniu Mestskej nemoc-
nice v Stropkove a bytového 
hospodárstva mesta. 

 •   •   •
Slávnostný okamih nastal v 
utorok 26. mája v Medzila-
borciach. Za účasti vrchol-
ných predstaviteľov Prešov-
ského samosprávneho kraja 
(PSK) tam otvorili prevádz-
ku novej okružnej križovat-
ky, ktorá bola vybudovaná za 
9 mesiacov s nákladom cca 
400 tisíc eur. Dôvodom pre 
jej výstavbu bola vysoká ne-
hodovosť v úseku pôvodnej 
veľmi neprehľadnej križovat-
ky. Krajská samospráva po-
užila na realizáciu tohto kru-
hového objazdu prostriedky 
z úveru poskytnutého Eu-
rópskou investičnou bankou 
a vlastné financie. V krátkej 
dobe je to tretia dopravná 
stavba svojho druhu na úze-
mí kraja (Humenné a Vranov 
nad Topľou), ktorú pripravil a 
financoval samosprávny kraj. 
Výstavba štvrtej sa v krátkej 
dobe rozbehne v Novej Les-
nej na úpätí Vysokých Tatier.

•   •   •
V závere predposledného 
májového týždňa sa v Pre-
šove uskutočnilo trojdňové 
medzinárodné športovo-kul-
túrne stretnutie mladých a 
zdravotne handicapovaných 
ľudí  z partnerských miest 
Praha 10 (ČR), Nowy Sacz 
(Poľsko), Nyíregyháza (Ma-
ďarsko) a usporiadateľské-
ho Prešova. Mladí ľudia re-
prezentovali svoje mestá v 
hádzanej, volejbale, basket-
bale, futbale a plávaní.  Pre-
šovská radnica získala na 
toto stretnutia priateľstva, 
ktoré bolo na míle vzdialené 
prianiam niektorých štvavých 
„politikov“  európsky grant vo 
výške viac ako 21 tisíc eur z 
„balíka“ Aktívne občianstvo.

Stalo sa v kraji

na hranici
Na schengenskej hranici v 
bode Vyšné Nemecké-Užho-
rod sa stretli v sobotu 16. 
mája zástupcovia východné-
ho Slovenska a Zakarpatskej 
oblasti Ukrajiny v rámci už 8. 
ročníka Dňa dobrosusedstva 
s prianim, aby sa táto hrani-
ca nestala novou európskou 
Železnou oponou. Medzi pri-
bližne 800 účastníkmi stret-
nutia priateľstva bol predse-
da Národnej rady SR Pavol 
Paška, predsedovia výcho-
doslovenských krajských sa-
mospráv Peter Chudík (PSK) 
a Zdenko Trebuľa (KSK), ba 
aj exprezident Rudolf Schus-
ter. Delegáciu ukrajinskej 
strany, v ktorej bola aj veľvy-
slankyňa tejto krajiny v SR 
pani Inna Ohnivec, viedol 
predseda Zakarpatskej ob-
lastnej štátnej administratívy 
Oleg O. Havaši.

Prešovský samosprávny kraj má ďalší dôvod k spokojnosti a pozi-
tívnej bilancii. V týchto dňoch totiž uplynulo už šesť rokov od vzni-
ku a otvorenia Zastúpenia PSK v Bruseli. Dvaja pracovníci regio-
nálneho zastúpenia vykonali za ten čas obrovský kus práce nielen 
poskytovaním priamej pomoci našincom v hlavnom meste Európy, 
ale najmä operatívnym získavaním  čerstvých informácií z diania v 
bruselských inštitúciach a najmä o nových výzvach umožňujúcich 
čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. Vďaka iniciatívam, pracovitos-
ti a úspešnosti Zastúpenia PSK v Bruseli sa severovýchodný región 
Slovenska dostal do povedomia mnohých členských krajín a regió-
nov únie, ale aj tamojších európskych inštitúcií. Pritom, vedúca tej-
to zastupiteľskej základne prešovskej krajskej samosprávy v Bruseli 
Mgr. Natália Tarasovová pravidelne podrobne informuje o činnos-
ti zastupiteľskej kancelárie poslancov krajského parlamentu na ich 
zasadnutiach. Súbežne s Prešovom jubiluje v týchto dňoch aj Dom 
slovenských regiónov v Bruseli, ten si pripomína štvrté výročie svo-
jej existencie. Aj týmto, pre slovenské regióny významným udalos-
tiam, je venované prvé tohtoročné číslo internetových novín (aj v slo-
venčine) Euronews 2009. 

Napriek rôznym chýrom a neplodných diskusiách o 
potrebe či bojaschopnosti a funkčnosti zložiek slo-
venskej profesionálnej armády sa vojenský život ube-
rá svojim tempom bez akéhokoľvek zníženia intenzity. 
Príkladom toho, ale aj priam vzornej spolupráce príslušníkov 
armády a civilného obyvateľstva bude pripravovaný letecký 
trojdeň na prešovskom letisku, ktorý sa rozbehne v závere 
tohto týždňa. Vzdušná i pozemná náplň piatku, soboty a ne-
dele (5. až 7. júna), súvisiacich  predovšetkým s tohtoroč-
ným Dňom detí, ale najmä s Týždňom mesta Prešov, bude 
mimoriadne príťažlivá a atraktívna najmä pre chlapcov od 8 
mesiacov do 80 rokov. Na čo všetko sa Východniari môžu 
tešiť? Piatok 5. júna bude patriť Dňu otvorených dverí Letec-
kej základne Prešov, plnom letových ukážok forsírovaných 

vojenskými pilotmi na najrôznejších strojov, patriacich do vý-
zbroje slovenského vojenského letectva. Teda od vrtuľníkov 
po klenot slovenského letectva zo základne Sliač. A je iba 
prirodzené, že vojaci v snahe, aby niekoľko tisíc ľudí každé-
ho veku (taká je pravidelná návštevnosť každoročného dňa 
otvorených dverí leteckej základne) neodchádzalo domov s 
hlavami nakrivo od neustáleho pozorovania neba, pripravi-
li aj bohatý program na zemi, plný predstavovania najrôznej-
šej modernej vojenskej techniky. Na popoludnie pripravili 
susedia z Aeroklubu sériu vyhliadkových letov (a šušká 
sa, že na nich sa budú podieľať aj vojenskí letci so svo-
jimi vrtuľníkmi). 
Aeroklubu Prešov bude patriť aj sobota 6. júna. A keďže jej 
letiskový program začína až o 10. hodine, všetci budú mať 
dostatok času zájsť najskôr do svojej volebnej miestnosti. 
Kým na zemi sa bude odvíjať odľahčujúci kultúrny program, 
vzduch bude plný lietajúcich strojov a strojčekov, no aj od-
vážnych mužov s kupolami padákov nad hlavami. Tento (a na-
sledujúci) deň je totiž venovaný Medzinárodnému zletu ultra-
ľahkých lietadiel (ULL) Slovenskej federácie ULL. Očakáva 
sa účasť cca 15 strojov z Česka, Poľska a SR. Medzi nimi 
sa určite objaví aj supermoderný ULL stroj Viper (Zmija) pre-
šovskej výroby, ktorý žne sériu úspechov na medzinárodných 
leteckých salónoch po celej Európe. Všetci účastníci zletu 

by mali absolvovať sériu navigačných kvalifikačných letov. 
Vo vzduchu sa však objaví aj letecká história sama v podobe 
dvojplošníka Po-2 Polikarpov, medzi európskou verejnosťou 
známeho „kukuruznika“ (kukuričníka), vyrobeného niekedy 
v 30-tych rokoch minulého storočia, medzi svetovými vojna-
mi. Bolo to prieskumné a bombardovacie lietadlo (využíva-
né aj v poľnohospodárstve), osadené päťválcovým hviezdico-
vým motorom, ktorý umožňoval dosiahnuť cestovnú rýchlosť 
okolo 100 km za hodinu, ale pre dosiahnutie väčšej pres-
nosti bombardovania sa bez problémov dalo letieť aj pomal-
šie. Ako nás informoval predvádzací pilot Leteckého múzea 
v Košiciach Ing. Ivan Chvojka, je to dar múzeu od bývalého 
prezidenta SR Rudolfa Schustera.  Mimochodom, terajší 
predvádzací pilot leteckého múzea bol do roku 2005 
akrobatickým pilotom v slávnej slovenskej skupine Bie-
le albatrosy, ktoré skončili svoju činnosť so zánikom Le-
teckej akadémie v Košiciach. Škoda, Biele albatrosy do-
stávajú pozvánky k možnostiam predviesť svoje umenie na 
najznámejších európskych leteckých dňoch ešte dnes...
Ako piatkové popoludnie, tak aj sobota a  nedeľa sú vyhrade-
né vyhliadkovým letom pre verejnosť a ako sme už spomína-
li zletu ultraľahkých lietadiel, no dostatok zábavy bude aj na 
zemi. Celú túto vzdušnú slávu by však umocnilo pekné a prí-
jemné počasie. Budú ho organizátori mať?

Príťažlivý letecký víkend

Na ministerstve dopravy zrejme 
usúdili, že Východniarov je v Bra-
tislave dosť a viac ich tam netre-
ba. Už niekoľko rokov sa totiž 
mestá Prešovského kraja sna-
žia dosiahnuť, aby aspoň jeden z 
rýchlikov, vychádzajúcich denne 
do Bratislavy z Košíc,  mal svo-
ju štartovaciu stanicu v Prešo-
ve, prípadne v inom meste se-
verovýchodu Slovenska. Kedysi, 
za čias „federálu“, ich bolo do-
statok, či už išli z Humenného 
alebo z Medzilaboriec. A teraj-
šie krajské mesto Prešov malo 
aj tzv. víkendový spoj, využívaný 
predovšetkým študentmi či „týž-
dňovkármi“. 
V utorok 19. mája sa na prešov-
skej radnici stretli zástupcovia 
radníc niekoľkých miest v Pre-
šovskom kraji so zástupcami Že-
lezníc Slovenskej republiky a 
Železničnej spoločnosti Sloven-
sko, aby opäť rokovali o priamom 

dennom spojení medzi Prešo-
vom a hlavným mestom. Mestá 
neboli náročné, stačil by jeden 
rýchlik. Železničiari tvrdili, že rea-
lizácia tejto požiadavky nie je pre 
nich žiadnym technickým prob-
lémom, rozhodnúť však musí mi-
nisterstvo dopravy. To však  rov-
nakú požiadavku Šarišanov už 
niekoľkokrát zamietlo. Asi pre-
to, že na ministerstve dopravy je 
už rovnaký čas doslova pretlak 
Východniarov. Alebo preto, že 
na ministerstve nikto nevie, kde 
vlastne Šariš leží? Pretože rých-
lik s menom Šarišan vychádza do 
Bratislavy - z Košíc. Tak či onak, 
zatiaľ víťazia ministerskí byrokra-
ti. Pravdepodobne ešte nikto z 
nich nikdy necestoval do Prešo-
va, Bardejova či Humenného vla-
kom a nebol nútený „bleskovo“ 
prestupovať na stanici v Kysa-
ku. A tak večná hra na kolo, kolo 
mlynské stále pokračuje dokola.    

V znamení sympatií
Seriál predvolebných stretnutí lídrov strany SMER-SD a jej kan-
didátov na posty europoslancov so sympatizantmi tejto strany so 
silným sociálnym programom neobišli ani Prešov. A ako vždy v 
podobných prípadoch, aj v nedeľný podvečer 24. mája bola veľ-
ká sála Divadla Jonáša Záborského plná do prasknutia. Počas 
Euromajálesu opäť vládla výborná nálada a Prešovčania dáva-
li najavo svoju podporu reformným snahám predsedu súčasnej 
vlády a jeho výkonnej i politickej garnitúre. Aj keď samotná poli-
tická dimenzia stretnutia Roberta Fica s potencionálnymi volič-
mi bola krátka, napriek tomu mala vyčerpávajúci obsah. Robert 
Fico predovšetkým zdôraznil význam eurovolieb a účasti obča-
nov na nich v súčasnej situácii štátu, ktorého rozmach bol pri-
brzdený svetovou  hospodárskou krízou a neprajnosťou opo-
zície. Tá, opantaná snahou opäť sa dostať k moci, absolútne 
nerešpektuje životne dôležité záujmy štátu a jeho občanov. 
Prítomní Prešovčania sa potom mohli zoznámiť s niekoľkými kan-
didátmi strany SMER-SD do eurovolieb na čele s PhDr. Borisom 
Zalom, ktorí predstavili svoje zámery v prípade zvolenia. Medzi 
nimi bola aj dvojica kandidátok z východného Slovenska, Ing. 
Svetlana Pavlovičová z Prešova a Mgr. Monika Smolková z Košíc 
(na foto zľava). Obe si zaslúžia hojnosť hlasov východosloven-
ských voličov! Skvelú atmosféru Euromajálesu umocnil aj ďalší 
program zábavného charakteru.   

Svetový deň boja proti jednej z najzáker-
nejších chorôb ľudstva, skleróze multi-
plex (SM), si naša planéta pripomenula 
v stredu 27. mája, a pri tejto príležitosti, v 
rámci celosvetového hnutia „Skoncujme 
so SM“, uskutočnil Klub SM v Prešove o 
dva dni neskôr slávnostný benefičný kon-
cert v Divadle Jonáša Záborského. Jeho 

cieľom bolo nielen upozorniť na existen-
ciu tejto choroby a ťažký život ňou po-
stihnutých ľudí, ale predovšetkým získať 
možnosť pomôcť z finančného výťažku 
tam, kde je to najpotrebnejšie. Klub SM 
v Prešove patrí medzi najiniciatívnejšie v 
rámci celoslovenskej štruktúry zdravotne 
postihnutých.  

kolo, kolo mlynské?

Európsky primát vybojoval prešov

konCErT doBrýCH ľudÍ

Bruselský úspech samosprávy
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Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

STV chystá prepúšťanie, 
lebo vraj niet na výplaty. Už 
sa raz prepúšťalo a potom 
sa za to muselo po súdnych 
rozhodnutiach platiť. Toto 
perpetuum mobile v STV 
funguje za každého šéfa.

Akási Harmónia AT na Sloven-
sku znova rozvinula „zásta-
vy za autonómiu“ v Dunajskej 
Strede. Zasiahne proti ním po-
lícia tak ako proti Slovenskej 
pospolitosti? Alebo sa bude-
me nečinne pozerať, ako nám 
tu niekto rozvracia republiku?

Drogová scéna sa na Slo-
vensku vyzbrojuje, hlásia 
z polície. A na východe re-
publiky chcú pestovať ko-
nope.

V Košiciach sa niekto vyhrážal 
ústavnému sudcovi a chceli 
údajne otráviť jeho manželku. 
Košice majú byť hlavným eu-
rópskym mestom kultúry.

Bývalý šéf SIS Igor cibula 
sa objavil na stránke ma-
ďarských autonomistov zo 
spolku Harmónia a mal im 
vraj vypracovať ich tézy. Vy-
svetlenie je prozaické, ne-
volá sa Paprika ale Cibuľa.

Veľkonočné oblievačky v SMK 
trvajú ďalej. Keď po Veľkej 
noci odišiel zo strany Simon, 
kúpačky pokračovali s Bugá-
rom a ďalšími členmi. Nedo-
hodli sa ani pod čerešňou a 
tak kým sa urodí nová paprika, 
SMK sa rozpadne.

Šéf SMK csáky šoféroval 
tak rýchlo, že nevidel znač-
ku obmedzujúcu rýchlosť. 
Keby nemal imunitu, tak sa 
k Orbánovi nedostane.

Arcibiskup Sokol vraj previe-
dol na účet agenta ŠtB pol 
miliardy korún. Už sa nebude 
spievať sedí sokol na javory, 
ale na kufríku ŠtB.

Akási organizácia Proti pri-
mitivizmu v politike bloko-
vala sídlo SNS v Bratislave. 
Prečo nešli blokovať Bru-
sel, Biely dom, či Kremeľ, 
žeby sa svetová politika ro-
bila v sídle SNS? Ak je to 
tak, tak jej stúpnu preferen-
cie. Ale rozdávali zadarmo 
kofolu z „pubu“ organizáto-
ra pána Hlinu. Ešte keby tak 
popršalo...

Koaličná zmluva je zdrap pa-
piera, povedal Vladimír Me-
čiar. Možno by mali koaličnú 
zmluvu vyhotoviť na pergame-
ne.

Exministerka Žiťňanská tvr-
dí, že zrušenie Špeciálneho 
súdu je politicky motivova-
né, pričom si ešte nemoh-
la prečítať úplné znenie 
rozhodnutia ÚS SR. Ďalšia 
anarchistka, po Lipšicovi.

roZHladŇa

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

love my tender
Slovenská politická scéna už ide voličom a obyvateľom s tými 
tendrami na nervy. Čo tender to kauza. A pritom je to také jed-
noduché, minister by si mal jeden deň zobrať montérky, farbu 
a štetec a nalepiť ten plagát niekde na viditeľné miesto v hlav-
nom meste a potom ísť na pivo. A bolo by po probléme. Ani 
EÚ by sa nespytovala, kdeže visela tá nástenka. Čo visí, odvis-
ne, čo je nalepené lepidlom TRIME TO, tak to drží.

Vyzná sa
Konzervatívni demokrati Slovenska (KDS) sú extrémistická úchylka, 
vyjadril sa Vladimír Mečiar o svojich poslaneckých kolegoch. Mož-
no si tiež prečítal rozhovor v SME v Vladimírom Palkom, ktorý vy-
niesol do nebies Františka Mikloška, a pri glorifikácii tohto kresťan-
ského trampa by musel blednúť závisťou aj Frank Zapata či Ernesto 
Che Guevara. A naozaj je to tá čiastka, ako povedal V. Mečiar, z 
VPN, ktorá už prešla aspoň šiestimi názvami. Treba len dodať, že 
nie je to čiastka, ale hŕba raždia.. Ale najkrajší odkaz do radov KDS 
si nechal V. Mečiar ako bodku. „Kedysi v bordeloch, keď nešli kšef-
ty, nemenili postele, ale prostitútky“.

To, čo je dobré neuverejňujú
Slovenský rozhľad hľadal a našiel materiály o ekonomickej 
situácii krajín eurozóny v ktorých sa veľmi dobre vyjadru-
jú o Slovensku a jeho ekonomike. Takzvané nezávislé mé-
dia tieto materiály neuverejňujú, pretože sa venujú témam, 
ktoré ich držia nad vodou a veciam, ktorými sa snažia spo-
chybniť súčasnú vládu.

Ostatná televízna diskusia „Na telo“ medzi Mikulášom Dzurin-
dom a Marekom Maďaričom bola niečo, čo môže existovať len 
na Slovensku. Predaj emisií je ďalší vírus, ktorý chce zasiať opo-
zícia do radov koalície. Ale ako sa to snažil vykresľovať M. Dzu-
rinda, tak to je skutočne neuveriteľné. Niekedy sa stane, že tre-
ba čosi podobné ako emisie predať skôr, lebo potom pôjde 
cena dole, alebo naopak, neskôr. Stalo sa, že sme sa usilova-
li. O nejakú miliardu je to možno menej ako sme si želali, alebo 
nie. Robiť z toho div nie svätokrádež, je od M. Dzurindu naozaj 
pakovština na druhú. Práve on to bol, ktorý predal slovenské zla-
té vajcia pri strate niekoľkých stoviek miliárd, čiže tu naozaj ne-
šlo o fazuľky. A ktovie, koľko si z toho uliala SDKÚ-DS alebo jej 
lídri. To nikto nevie, ale vie sa, že sa to tak robí. A tu zrazu, ur-
čite nechtiac, sme vraj stratili možno miliardu a budeme o tom 
bubnovať každý deň a stále so silnejšou intenzitou. Iste, škoda 
tej miliardy, mohlo byť viac na zateplenie. Ale čo spôsobili stovky 
miliárd straty za Dzurindu, za tie peniaze by sme dnes mali zatep-
lené aj suché záchody, nielen obytné bloky. A to ešte Dzurinda 
niekoľkokrát v tej besede zdôraznil, že vraj im to voliči spočítali, 
čím chcel jasne naznačiť divákom, aby to voliči spočítali za tieto 
emisie aj Smeru na budúci rok. Dokonca do predaja namočil aj 
premiéra Fica. Ale o deň nato vydala SDKÚ-DS vyhlásenie pred-
sedu poslaneckého klubu Janiša, že Izák padol, lebo emisie ro-
bil poza chrbát Smeru. Predseda SDKÚ-DS tvrdí, že za preda-
jom stojí premiér a predseda poslaneckého klubu tej istej strany, 
že to bolo poza chrbát Smeru. Čo si o tom možno myslieť, to ne-
cháme na úsudok čitateľov. Hrá sa už o parlamentné voľby a tak 
každá chybička krásy sa nafúkne do obludných rozmerov a ad 
absurdum. Taká je technológia politiky. Treba v tom opozíciu ne-
chať, udusí sa vo vlastnej šťave. Pretože to je len šťava, nijaké 
grády to nemá.

Mečiarovo HZDS-ĽS sa akosi 
prepadáva a ak niečo neurobí, 
nedostane sa ani do parlamentu. 
Ale Slotova SNS je tu reálne a jej 
preferencie sú stále na solídnej 
úrovni. A tak stratégia opozície 
zavelila do útoku, treba SNS jed-
noducho stiahnuť pod vodu, teda 
pod tých 5 percent, ktoré sú po-
trebné do parlamentu. 
No a potom Smeru nezostane 
nič, len rokovať s niektorou zo 
strán súčasnej opozície! Dob-
ré média pochopili a spustili 
útok na SNS, čo je delostrelec-
ká príprava na frontálny pozem-
ný útok. Hlavná pozornosť sa 
samozrejme upriamila na Jána 
Slotu, ktorému už začnú preze-
rať aj trenírky, či ich nemá ná-
hodou červené, alebo dokonca 
žlté. Tam ho nájdu v Mercedese, 
v ktorom nesedel, potom v ga-
ráži, kde vraj nadával policajtke, 
ktorej nenadával. Janko Slota je 
jednoducho dnes najsledovanej-
ší muž v celej strednej a východ-
nej Európe. Treba však pove-
dať, že čím si ho viac podávajú, 
tým je populárnejší a rovnako aj 
SNS. Čo ho nezabije, to ho posi-
ľňuje. Lenže niektoré krkavce by 

ho najradšej zabili, SNS by mala 
mať na oči na stopkách a strá-
žiť svojho šéfa viac ako doteraz. 
Už aj v slovenskej politike a hlav-
ne v tých dvoch opozičných stra-
nách sa jednoducho nezastavia 
pred ničím, tak ako sa nezasta-
vili v roku 1998. 
Kto vlastne zabil Duckého, kto 
vyhadzoval dvere do Elektry, ako 
vlastne prišiel o život Remiáš? 
To sú otázky, na ktoré dodnes 
nepoznáme odpoveď. Ale veď 
poradcovia terajšej opozície 
boli z krajiny, kde dodnes ne-
poznajú odpoveď na otáz-
ku, ako zomrel J. F. Kennedy. 
SDKÚ túži po moci ešte viac ako 
v roku 1998, uvedomuje si, že 
je to jej jediná šanca na prežitie 
na slovenskej politickej scéne a 
urobí všetko, aby sa tak stalo. S 
KDH, potom ako sa na čelo do-
stane J. Figeľ, už nebudú môcť 
veľmi počítať a hrozí, že sa nao-
zaj od seba oddelia navždy. 
Ak samozrejme J. Figeľ urobí v 
KDH v tom súčasnom neporiad-
ku poriadok. A potom môže mys-
lieť aj na viac ako na sedenie v 
opozícii. Veľmi rátať nemôže ani 
s SMK, lebo radikalizmus Csá-

kyho jej do karát nehrá, spojitosť 
Csákyho s Orbánom tiež nie. A 
tak musí SDKÚ niečo urobiť, 
pričom si prostriedky vybe-
rať nebude, aby svoj cieľ do-
siahli. Okrem biča a korbáča 
budú používať aj med či cu-
kor, striedavo, ako sa to bude 
hodiť. Netreba im na tento zá-
mer naletieť, netreba sa dať 
napáliť. 
Všetko, s čím príde koalícia, 
podrobia masmediálnemu hr-
motu, pôjdu aj do ulíc, možno 
budú hádzať aj hrach na stenu, 
jednoducho, zopakujú scenár 
z roku 1998 plus nejaké inová-
cie z technológií svojich spojen-
cov spoza hraníc. Financie na to 
majú a keď potrebujú, tak ich do-
stanú. Treba ich strategický plán 
nalomiť vo voľbách do EP a zlo-
miť ho vo voľbách do VÚC. Doká-
žu sa však otriasť rýchlo, tak ako 
po prezidentských voľbách, kde 
to elegantne zvládli s Radičovou, 
tak, že sa za ňou len zaprášilo. 
Vykľučkovali aj z nehlasova-
nia o Lisabonskej zmluve, za 
čo síce dostali z Bilderber-
gskej skupiny, ktorá vládne 
svetom a diktuje svetovú poli-
tiku poza uši, ale majú naďalej 
jej podporu. A tak netreba nič 
nechať na náhodu, aj keď sa 
zdá, že v koalícii zaškrípalo, 
treba dotiahnuť vládnutie do 
konca s čo najmenšími odre-
ninami.

Strategický plán opozície

pakoTEloMÁnIa

Desiatim krajinám s rozvíja-
júcou sa ekonomikou hrozí 
zníženie kreditného rajtin-
gu v priebehu roka, pove-
dal Edward Parker, šéf vý-
boru rozvíjajúcich sa trhov 
Európy Co Fitch Ratings. 
Rusko, Maďarsko, Ukrajina, 
Rumunsko, Srbsko, Gruzín-
sko, Litva, Lotyšsko a Es-
tónsko - všetky tieto kraji-
ny majú doteraz rajting s 
negatívnou prognózou a to 
znamená, že ten môže byť 
ešte znížený.
Historická skúsenosť hovorí, 
že za negatívnou prognózou 
Fitch, fakticky nasleduje zní-
ženie rajtingu, je to už pravi-
dlo a v priebehu roka má 60 
percentnú reálnosť. V situá-
cii súčasnej globálnej krízy to 
môže byť aj vyššie číslo, po-
vedal Parker.
Keď Fitch prijíma riešenie o 

znížení rajtingu, berie do úva-
hy dynamiku platového ba-
lansu, možnosť tej ktorej kra-
jiny refinancovať vnútorné 
dlhy, ekonomické opatrenia 
ako odpoveď na krízu a úspe-
chy v rozhovoroch o tom, či 
dostane medzinárodnú po-
moc. Okrem toho musí tu byť 
podpora Medzinárodného 
menového fondu, že krajina 
spĺňa kritéria dohovoru, na-
príklad o skrátení výdavkov, 
čo je tiež veľmi dôležité.
Najslabšiu pozíciu pod-
ľa Fitch má Moldavsko „B-“. 
Ukrajina je len o jednu úro-
veň vyššie, teda „B“, Gruzín-
sko „B+“. Tieto krajiny sú naj-
viac ohrozené nedostatkom 
prítoku kapitálu.
Najsilnejšie pozície majú 
Česká republika a Slovenská 
republika „A+“ a Poľsko o dve 
úrovne nižšie „A-“. Slovensko 

sa vďaka vstupu do eurozó-
ny stalo „tichou myškou“. Na 
druhej strany Poľsko a Česká 
republika v čase finančných 
otrasov vďačia za úspech 
tomu, že majú nižšiu úroveň 
deficitu rozpočtu a nemali 
veľký rast úverových operá-
cii. Ale to platí aj o Slovensku.
Nedávno agentúra Fitch zní-
žila kreditné rajtingy Estón-
sku, Litve a Lotyšsku, od-
volávajúc sa na zníženie 
ekonomických perspektív. 
Podľa Fitch ekonomika Lo-
tyšska sa v tomto roku zní-
ži o 12 percent, Estónska a 
Litvy o 10 percent. V tomto 
roku zatiaľ zaznamenali vo 
svete len tri prípady zvýše-
nie rajtingu, všetky tri boli z 
Latinskej Ameriky. Naproti 
tomu bolo 22 znížení. Polo-
vica z nich je z Európy, z vý-
chodnej a južnej.

Silná pozícia Slovenska

Slovenský premiér už niekoľkokrát vyzval slo-
venské média, aby pravdivo informovali o kro-
koch vlády, aj o úspechoch, aj o skutočnom 
stave krízy či o podobných veciach. Zbytoč-
ne! Mal by si uvedomiť jedno, že je to zbytoč-
né, lebo to ako keby hádzal hrach na stenu. 
Slovenské média majú svojich chlebodarcov, 
zdroje, aj finančné, ktorým treba slúžiť. Ne-
budú prinášať nič pozitívne o vládnej koalícii. 
Taká je realita a tá je nemeniteľná a ani sloven-
ský premiér ju nezmení. Dovolíme si sloven-
skému premiéroví pripomenúť fakt, ktorý určite 
pozná, pretože si o tom čvirikajú vrabce. Na-
miesto toho, aby vyzýval novinárov k tomu, na 
čo nikdy nepristúpia, mal by sa zaoberať zdroj-

mi, ktoré z ministerstiev týchto novinárov vese-
lo kŕmia. Za vlády Dzurindu sa tieto chlieviky 
(rozumej ministerstvá) vyčistili dôkladne. Dzu-
rindovci však zanechali na každom minister-
stve niekoľko „našich ľudí v Havane“, akože 
kvázi odborníkov a tí sa jednoducho činia tak, 
aby si ich na druhom brehu vážili a možno aj 
čímsi odvážili. Média si môžu týchto ľudí dovoliť 
aj zaplatiť, čo aj robia. A tak sa nečudujme, že 
do médií preniknú veci, ktoré možno ešte ani 
minister nevie alebo sa využije akýsi záznam a 
spraví sa z toho div nie 11. september. Sloven-
ský premiér by mal nechať novinárov na poko-
ji, výzvy či silnejšie slová sú len sliny do vetra a 
hrach na stenu.

ako HraCH na STEnu

S opozíciou to ide čím ďalej tým viac dolu vodou. Snaží sa, 
odvoláva ministra ktorého práve inštalovali, hľadá kauzy, kto-
ré sa síce udržia tri dni na stránkach „dobrých“ médií, ale 
márnosť nad márnosť, všetko je márnosť. Preferencie Sme-
ru sa pohybujú stále na tej istej úrovni a ak to tak pôjde ďalej, 
tak naozaj bude treba k vládnej koalícii len dve strany, teda 
SMER-SD a ešte jednu. 
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Fašizmus v Nemecku vznikol ako čisto účelo-
vá ideológia – išlo prakticky o prvú ideológiu, 
ktorá vznikla ako politická technológia „na ob-
jednávku“ istých elitných tried, ktoré v dôsled-
ku prehry cisárskeho Nemecka v I. sv. vojne 
stratili svoje pozície a v dôsledku aktivít ľavi-
cového hnutia mohli stratiť aj perspektívu ich 
znovuzískania. Ako účelová ideológia (po-
litická technológia), nemecký fašizmus 
využil populárne pojmy – aj „národ“ aj 
„socializmus“ vtedy medzi takéto pojmy, 
prinajmenšom v Nemecku, patrili. Preto sa 
fašistické hnutie v Nemecku nazývalo ako „ná-
rodno–socialistické“ – pritom treba zdôrazniť, 
že socialisti boli jedným z prvých cieľov fašis-
tických politických represálií... 

NEMEcKý FAŠIZMUS, 
t.j. „národný socializmus“ však nemá nič spo-
ločné tak s normálnym vlastenectvom, ani so 
socializmom ako takým – je to krajne pravi-
cová ideológia, ktorá spĺňa všetky objektívne 
definičné kritériá pravicovej ideológie. (Me-
dzi tie základné patrí napr. preferovaná for-
ma vlastníctva – kým socializmus preferuje 
kolektívne formy vlastníctva a hlavne zruše-
nie kapitalizmu, nemecký nacizmus tvrdo 
obhajuje súkromné vlastníctvo, postavenie 
kapitalistu a kapitalizmus ako taký – obha-
jujúc to tézou, že „socializmom“ je vlastne 
kapitalizmus, ktorý zjednotí kapitalistov a 
pracujúcich na princípe národného šoviniz-
mu. Využitím nacionalizmu ako jednotiace-
ho algoritmu triedne rozdelenej spoločnos-
ti však uplatňuje klasický prvok pravicových 
ideológií. Snaha obrátiť konkurenčný ideo-
logický pojem vo svoj prospech proti jeho 
pôvodnému významu, potom patrí ku kla-
sickým ideologickým „trikom“ ako takým.) 
To je skutočnosť, ktorá jednak nemecký fašiz-
mus usvedčuje z toho, že napríklad so socia-
lizmom nemá veľa spoločné, no a jednak ho 
usvedčuje z toho, že má veľa spoločného 

S INýMI MODELMI 
fašistickej ideológie – napríklad s talianskym 
fašizmom. Pokiaľ ide o podobnosti týchto fa-
šistických režimov a ideológií, sú tiež zrejmé 
– počnúc „vodcovským princípom“, končiac 
rituálnym zdvíhaním hornej končatiny na po-
zdrav „vodcu“. Toto, tak ako rad ďalších zna-
kov, nemá žiadna iná ideológia, iba fašistická, 
a naopak, obe fašistické ideológie – nemec-
ká i talianska verzia – tieto podstatné prvky 
obsahovali, teda môžme ľahko dokázať, že 
ide o jeden a ten istý ideologický typ... Tre-
ba dodať, že tento problém je z dnešného 
hľadiska banálny, a bol na odbornej úrov-
ni vyriešený pred desiatkami rokov. Pove-
dať dnes, či naznačovať, že nacizmus ne-
bola verzia fašizmu, prinajmenšom nie je 
veľmi kompetentné.
Ak priamo či nepriamo naznačíme, že v prí-
pade nemeckého nacizmu vlastne nešlo o fa-
šizmus, ale o akýsi socializmus národného 
typu (pričom národ, aj socializmus sú i dnes 
viac menej populárne pojmy), tak sme vlast-
ne po viac ako 60. rokoch „naleteli“ pomer-
ne hlúpej povedačke, ktorú vymysleli fašis-
tickí ideológovia ako napr. Alfred Rosenberg 
(jeden z hlavných ideológov nemeckého fa-
šizmu) a ktorá sa ani v čase svojho vzniku ne-

brala veľmi (resp. dlho) vážne. Podstatné je, 
že sa tým dopúšťame i zmiernenia hodnote-
nia nemeckého fašizmu, ktoré však nie je po 
nijakej stránke opodstatnené. Tento systém i 
ideológia boli fašistické (spĺňali VŠETKY defi-
ničné kritériá fašizmu ako ideológie i ako sys-
tému), a s tým boli spojené aj isté charakte-
ristiky týchto systémov. Historicky sa vyskytli 

TOTALITNé SySTéMy
prakticky všetkých „hlavných“ ideologických 
typov (napr. liberalistické, socialistické, fašis-
tické), no iba fašizmus hlása zavedenie totalit-
ného systému ako svoj otvorený program. 
Iná vec je, prečo dnes fašizmus znova „vytŕ-
ča rožky“... Jedným z dôvodov je fakt, že 
otázka fašizmu patrí ku obligátnej „tak-
tickej“ výbave ostatných ideológií, hlav-
ne socializmu a (neo)liberalizmu – jed-
ným z nástrojov ideologického boja je 
snaha o stotožnenie ideologickej konku-
rencie s fašizmom (ako historicky sprofano-
vanou ideológiou). Tak socializmus, ako aj li-
beralizmus (liberál–kapitalizmus) sa snažia 
hľadať rôzne „podobnosti“ svojho ideologic-
kého náprotivku s fašizmom. Tento absurdný 
prvok ideologického boja sa v krajinách stred-
nej Európy uplatnil v postsocialistickom obdo-
bí ako jeden z nástrojov boja proti rezíduám 
predošlej 

ĽAVIcOVEJ IDEOLóGIE,
a zároveň potenciálnej ideologickej konku-
rencií ľavice v novovznikajúcich neoliberalis-
tických režimoch (často nemálo ideologic-
ky i inštitucionálne homogénnych). Relatívne 
zmierňovanie hodnotenia fašizmu (ako logic-
kej súčasti snahy jeho priame či nepriame 
zrovnávanie so socializmom resp. liberaliz-
mom) tak v postsocialistických podmienkach 
potichu (a niekde i celkom otvorene) vyho-
vovalo a vyhovuje najmä „systémovej“ ne-
oliberalistickej pravici. Tento fakt je zjav-
ný v štátoch (pobaltské štáty a posledne 
i Ukrajina), kde sa uvedená „fašizoidná“ 
ideologická koncepcia stala súčasťou ofi-
ciálnej ideológie pravicových vládnucich 
kruhov. Hoci menej, no jednako viditeľná je 
aj v ostatných štátoch strednej a východnej 
Európy. Výsledky vidíme sami – evidentné sú 
nielen v spomínaných východných štátoch, 
ale aj v Maďarsku, no už i v Česku a u nás. 
Sociálnu a psychologickú pôdu táto koncep-
cia nachádza v psychologických „kotvách“ is-
tej časti populácie v časoch, keď sa v tých-
to štátoch pod vplyvom Nemecka realizovali 
okupačné, alebo 

BáBKOVé FAŠISTIcKé REŽIMy 
– niektorí ľudia sú náchylnejší prijať zmierli-
vé hodnotenia fašizmu už len preto, aby tak 
„očistili“ vieru svojich predkov, či sami seba... 
Potiaľto sa pohybujeme na úrovni ideologic-
kej motivácie neoliberalistickej pravice v pod-
mienkach neoliberalistických systémov stred-
nej a východnej Európy.
S takýmto vysvetlením však sotva vysvetlíme 
realizáciu tejto koncepcie naprieč celou post-
socialistickou Európou, ani systematickú pro-
pagáciu (neustálym zviditeľňovaním) rôznych 
skutočných či údajných fašistických zoskupe-
ní zo strany „systémových“ masmédií, ktoré 
národné pravicové kruhy priamo nekontrolu-

jú (zato ich kontroluje geopolitické centrum). 
A to v štátoch, kde sa koncept do istej mie-
ry sociálne „ujíma“, ako aj tam, kde sa veľ-
mi neuchytil – je zjavne umelým produktom. 
Je pravda, že uvedená ideologická koncep-
cia sa národným pravicovým kruhom hodí, no 
je pravdou i to, že – podľa všetkého – je sú-
časťou ideologického konceptu, ktorý má šir-
ší systémový charakter. Zrovnávanie predchá-
dzajúceho zriadenia (socializmu) s fašizmom 
bolo čiastočne legalizované – a to dokonca 
de iure – aj u nás. Zákon o zriadení ÚPN de-
finuje cieľ jeho výskumu ako „totalitné režimy 
v r. 1939–1989“. Tím jednak zákonne určuje, 
že bývalý režim bol totalitný (čo nezodpovedá 
realite, i tá najoficiálnejšia liberalistická polito-
lógia tento režim označuje ako „autoritatívny“, 
t.j. „netotalitný“) a ukladá nejakej kvázi–ve-
deckej ustanovizni s akým výsledkom ho má 
skúmať. Zároveň absolútne ideologicky 
zrovnáva politické režimy, ktoré predsta-
vujú významnejšie vzájomné rozdiely ako 
povedzme súčasný a bývalý režim. Pritom 
ústavy takéhoto druhu vznikli ako „podľa kopi-
ráka“ po celej strednej a východnej Európe, 
podobne ako napríklad určitý systém organi-
zácie staronovej oficiálnej občianskej spoloč-
nosti, či TV relácie „veľký brat“ a „nevesta pre 
milionára“, resp. celý rad ďalších systémo-
vých a ideologických prvkov... 
Ak chceme pochopiť možnú podstatu tohto 
ideologického konceptu ktorý sa realizuje 

V POSTSOCIALISTICKÝCH ŠTÁTOCH, 
musíme pochopiť funkcie fašizmu z pohľadu 
toho, čím hlavne je, teda ako politickej tech-
nológie. Jeho najvšeobecnejšou funkciou 
bola záchrana kapitalizmu v istých štátoch v 
čase krízy, jednak pritiahnutím parametrov 
politických režimov, čo patrí k štandardným 
politickým metódam, ako aj, obrátením ná-
lad verejnosti nasmerovaných PROTI systé-
mu, tak, aby slúžili jeho zachovaniu – čo je 
prvok pomerne novej technológie. Ide o po-
merne prepracovanú sociálnu a psycho-
logickú (ideologickú) technológiu, ktorej 
podstatu stručne vysvetľuje napr. Jan Va-
lach v článkoch Vládci světa (Britské Lis-
ty 6.12.2007) a Princip nenávisti. Náklady 
takéhoto ideologického „obratu“ sú však 
obrovské – logicky, ak niekoho, tak z hľa-
diska svojej objektívnej sociálnej pozície 
ako aj politického názoru, orientované-
ho na zmenu systému, chcete presvedčiť, 
aby ho podporoval, vyžaduje to vymýva-
nie mozgov. 

NáSLEDKy POZNáME. 
Dnes už asi nedôjde k otvorenej legalizácií 
samotného slova „fašizmus“. Zároveň, samot-
né slovo nie je vôbec dôležité, ako ukazujú i 
rôzne názvy jednotlivých variant tejto ideoló-
gie... Fašizmus vo svojej konkrétnej dobovej 
podobe je, z hľadiska svojej funkcie, len spo-
mínanej funkcií slúžiaci ideologický mechaniz-
mus, ktorý vynašli, musíme uznať, že geniál-
ni politickí technológovia v 20. a 30. rokoch 
20.st. Technológia fašizmu je teda historic-
ky relatívne nový, no zároveň overený radikál-
ny spôsob udržania status quo. Vznik kvázi–
fašistických systémov (ktoré sa nemusia 
nazývať „fašistickými“ – nakoniec viď prí-
klad nemeckého „národneho socializmu“ 
– no do značnej miery budú uplatňovať fa-
šistickú doktrínu a technológiu) v perifér-
nych kapitalistických štátoch, môže byť, a 
vzhľadom k „nedávnym“ historickým skú-
senostiam, pravdepodobne aj je jedným z 
variant stabilizácie socioekonomického i 
geopolitického status quo. Ospravedlnenie 
fašizmu, jeho zrovnanie na úroveň „štandard-
nej“ ideologickej konkurencie, je logickým 
predpokladom revitalizácie doktríny, pocho-
piteľne aj ak by sa vyskytla pod iným menom 
ako „fašizmus“, „nacizmus“ či iné názvy minu-
lých variant tejto ideológie, alebo ak by bola 
proste „napasovaná“ na aktuálny ideologický 
koncept. KAROL KRPALA

autor je politológ

Ideológia ako politická technológia „na objednávku“ istých elitných tried

Nezáleží pod akým názvom
Ako sa zdá, problém fašizmu sa z rôznych dôvodov stal súčasťou politickej proble-
matiky aj u nás. V. Meznecev v článku „Vyznávači nacizmu, alebo nacionalisti?“ (SR 
č. 6/2009) okrem iného uvádza: „...fašizmus sa zrodil v Taliansku a stal sa symbolom 
diktatúry, ktorej predstaviteľom bol Benito Mussolini. Hitler bol nacionálny socialis-
ta ...“. Ako pokračuje ďalej, sovietski boľševici „hitlerovcom hovorili jednoducho – fa-
šisti. I keď nimi nikdy neboli.“ Na základe toho vyvodzuje, že ideológiou slovenského 
štátu bol „národný socializmus“, nie fašizmus. Tieto názory celkom nezodpovedajú 
skutočnosti a argumenty v ich pozadí obsahujú rad natoľko vážnych nepresností a 
omylov, že je nutné ich poopraviť. Je pravda, že fašizmus ako ideológia a hnutie vzni-
kol, presnejšie, ako sociálne hnutie sa najprv prejavil v Taliansku. Pravdou je však aj 
to, že tzv. „národný socializmus“, je nemeckou verziou fašizmu. Túto skutočnosť si 
možno všimnúť aj z pozície laika: Hitlerov najbližší spojenec bol práve Mussolini (bol 
to jeho vzor), spojencom Nemecka fašistické Taliansko. To by prakticky nebolo mož-
né, ak by išlo o ideologicky nesúrodé systémy. Fakt, že nemecký a taliansky koncept 
mali iné názvy iba ukazuje, že názov konkrétnej verzie nie je podstatný.

K vzácnym historickým objektom v Bratislave patrí aj budova s 
názvom BIBIANA na ktorej je umiestnená od 1. júna 1998 tabuľ-
ka s textom: „Na pamiatku 1462 detí z Trenčianskej a Nitrian-
skej župy, ďalších desaťtisícov slovenských detí deportovaných 
na maďarské územie Uhorska a cieľavedome odnárodňova-
ných v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia“.

Text a foto: MILAN PIOVARČI

nEoBjaVujME ICH
Kto sleduje krajanský život, tak má dosť informácií o živote Slová-
kov vo Vojvodine. Vie napríklad, kto sú to ľudoví výtvarníci z Kova-
čice a počul určite aj o chýrnych klobásach, ktoré šíria slávu na-
šim krajanom v celom Srbsku. Nedávno sa mi do rúk dostali údaje 
aj o školách, ktoré navštevujú Slováci v srbskej Vojvodine. Nemô-
žem napísať, že sú to „slovenské“ školy, lebo sa na nich vyučuje 
takmer rovnako v srbčine i slovenčine. Dokonca ten istý predmet v 
oboch jazykoch. Aj v tomto prípade zrejme platí, že opakovanie je 
matka múdrosti. Tak napríklad počet úspešných absolventov uni-
verzít a ostatných vysokých škôl v Srbsku, ktorí maturovali  na zná-
mom „slovenskom“ gymnáziu v Báčskom Petrovci, niekoľkokrát 
prevyšuje srbský priemer. Z tohto by si mali vziať príklad tí, ktorí sú 
zodpovední za vyučovanie na školách u nás s vyučovacím jazykom 
maďarským. Ich absolventi sa na slovenských univerzitách a ostat-
ných vysokých školách často neuplatnia iba preto, lebo neovláda-
jú slovenčinu. Aspoň nie tak, aby v nej zvládli vysokoškolské učivo.
Krajania v Srbsku sú skromní ľudia, uznávaní intelektuáli, ale aj 
úspešní roľníci, vďační za každú pozornosť zo strany krajiny ich 
predkov. Zároveň však nám odkazujú: „Neobjavujte nás! My sme 
stále tam, kde sme boli, ale vieme dobre, kde máme svoje kore-
ne. Len na nás nezabúdajte...“

prEčo TEn plač?

nEprEHÁŇajME To
Všetci tí, ktorí sa pred  časom rozhodli z košických železiarní odísť 
do predčasného dôchodku to rozhodne neoľutovali. Odišli sku-
točne s balíkmi peňazí, ktoré im umožňujú solídne žiť bez práce a 
teraz sa nemusia obávať, či by ich majitelia, teda Američania, pre-
pustili  v časoch krízy za takých výhodných podmienok, za akých 
odišli ešte v minulom roku. Pritom asi nikto z nich nepomyslel na 
ďalší významný faktor predčasného odchodu na odpočinok, Je 
síce pravda, že práca šľachtí človeka, že práve tá nás odlišuje 
od ľudoopov, ale ani s ňou to nemáme preháňať. Tak napríklad 
podľa rozsiahleho amerického výskumu ľudia, ktorí do dôchod-
ku odišli predčasne, napríklad ako 55-roční, sa často dožívajú 
až 80 rokov. Tí, ktorí prestanú pracovať až v 65 rokoch života, si 
v mnohých prípadoch dôchodok veľmi neužijú. Inou záležitosťou 
je problém vyspelých európskych krajín a teda i nás – pribúda-
nie obyvateľov v postproduktívnom veku, predlžovanie priemer-
nej dĺžky života a zároveň podpriemerný prírastok obyvateľstva. 
To všetko si vyžaduje zavádzanie veľmi nepopulárneho opatrenia 
– zvyšovanie veku pri odchode na dôchodok. Preto aj pri tomto 
dôležitom životnom rozhodnutí – odísť skôr, či čakať na dovŕšenie 
oficiálneho veku na odchod do dôchodku platí to známe a overe-
né – lepší vrabec v hrsti než holub na streche... 

VLADIMíR MEZENcEV

Keď majoritný vlastník Slovnaf-
tu Ing. Slavomír Hatina predal 
pred časom svoje akcie ma-
ďarskému MOL-u, tak to tzv. 
mienkotvorné médiá zazname-
nali iba spravodajsky, teda bez 
komentárov. Napriek tomu, že 
išlo o veľmi dôležitý strategic-
ký podnik, tak významný pre 
celé slovenské hospodárstvo. 
Teraz, kedy ruský Surgutne-
fgaz kúpil 21% akcií MOL-u, 
tak „naša“ tlač bije na po-
plach: dokonca sa tým nezao-
berala ani bezpečnostná rada 
štátu – a to je už na uváženie. 
Veď takto vzniká energetická 
a distribučná závislosť Sloven-

ska, ale na kom, to zdá sa, ko-
legovia u nás, či v Maďarsku 
nevedia. Nuž, plač a straše-
nie. Zdá sa, že väčšie obavy 
sme mali mať vtedy, kedy Slov-
naft sa stal súčasťou MOL-u a 
nie teraz. Ešte stále sa predsa 
bez ruskej ropy nezaobídeme 
a som presvedčený, že o tom 
vie svoje aj priemerný stredo-
školák na Slovensku. Len sa 
zdá, že mnohí novinári už za-
budli všetko, čo sa v škole uči-
li. Našťastie pre nich, okrem 
písania a čítania. Pre našin-
cov, ktorí čítajú ich „výtvory“ 
už to také šťastie rozhodne 
nie je.
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Na rozdiel od Čechov, kto-
rí až tak eufórie demokra-
cie v športe neprežívali a 
nezbúrali, čo bolo dobré a 
čo nakoniec prevzali naši 
dnešní partneri v EÚ. Na-
koniec treba povedať aj to, 
že žiadna vláda od vzniku 
Slovenskej republiky neve-
novala športu nijakú pozor-
nosť. 
Ak terajší premiér rozdáva 
peniaze na futbalové ihris-
ká, to je síce pekné, ale ak 
neexistuje metodika a sys-
tém výchovy talentov, tak je 
to jednoducho len pre star-
ších pánov, aby odtučňova-
li. Po MS v hokeji vo Švaj-
čiarsku, trénera 

FILCA NEODVOLALI, 
zostáva ďalej trénerom, 
hoci jeho komentáre, robi-
li sme voloviny a pod. je od 
trénera naozaj „odborný“ 
výklad. Ale na tom ani tak 
veľmi nezáleží, či tam bude 
Filc alebo Janko Paľko, to 
je jedno. 
S tými typmi hráčov, ktorí 
budú k dispozícii či na OH 
v Kanade alebo na ďalších 
MS v hokeji, nedokážeme 
zázraky. Okrem Kanady, 
Ruska, Fínska, Švédska, 
Českej republiky a USA na-
príklad prídu v plnej zbroji 
aj Lotyši, Bielorusi, Nemci, 
Nóri, Dáni, Švajčiari, síce 
aj Slováci, ale treba pove-
dať, že Šatan, či Demitra, 
ale 

ANI GáBORíK 
A ZEDNíK 

nás už z biedy nevytiahnú. 
Máme síce zopár dobrých 
obrancov, ale to je tiež na-
nič, keďže nemáme aspoň 
dvoch dobrých a stabil-
ných brankárov. Takže sme 
aj na OH odsúdení do dru-
hej desiatky. 
Na MS to môže dopadnúť 
ešte horšie. Naši južní su-
sedia síce vypadli, ale vid-
no, že im začal chutiť ho-
kej a urobia všetko preto, 
aby sa do A skupiny vráti-

li. Hoci budú možno aj na-
turalizovať niektorých hrá-
čov spoza mora, alebo z 
Európy. Okrem toho majú 
našu skvelú metodiku a po-
mohli sme im aj trénersky. 
V Maďarsku za 

POSLEDNÝCH 
pár rokov vyrástlo 14 zim-
ných štadiónov, takže im 
hokej naozaj chutí. Na Slo-
vensku nevyrástol ani je-
den, ak nepočítame ten, 
ktorý stavia Gáborík. Tre-
ba sa tiež spýtať, koľko ide 
z Tiposu do štátnej kasy a 
koľko na šport. Z českej 
Sazky ide na šport všet-
ko, na Slovensku ani jedna 
štvrtina zisku. To, že niekto 
pije pivo Corgoň, ešte slo-
venský hokej nespasí. To 
potom môžeme pokojne 
zaviesť reklamu - Fajčením 
podporme slovenský hokej 
či slovenský šport vôbec. 
Zbytočne teda vykrikuje-
me na Slovenský zväz ľa-
dového hokeja, či na Petra 
Šťastného, že kvôli nemu 
neprišli hráči z NHL. Šty-
ria hrali 

STANLEy cUP 
a ďalší štyria si liečili zrane-
nia alebo si vybavovali an-
gažmán v KHL, takže ne-
mal koho prehovárať. To, 
čo si Šťastný hudie o ve-
dení Slovenského ľadové-
ho hokeja, to je tiež nanič, 
keby mal rozum, tak by rad-
šej mlčal. Treba, aby sa do 
športu na Slovensku v glo-
báli viac angažoval štát, na-
koniec máme športovcov 
tak premiéra, ako aj prezi-
denta. Ak sa tak nestane, 
dopadnú MS na Slovensku 
tak, že v košickej skupine 
dostaneme od Maďarov na 
frak, čo bude slovenský Vi-
lágoš a môžeme sa pobrať 
do B skupiny. Ale to, že pa-
dáme vo všetkých druhoch 
športu je očividné. Vláda 
by sa mala naozaj zamys-
lieť, alebo ak chcete koa-
lícia, aby sa tento pád ne-

jakým spôsobom aspoň 
zastavil a odrazil sa potom 
v ďalších rokoch od dna. 
Netreba byť naivný, aj tu 
sa hrá o percentá voličov, 
lebo inak sa povie, za Dzu-
rindu sme boli na tom v ho-
keji lepšie, hoci to 

NEBOLA 
DZURINDOVÁ 

zásluha, ale hráčov NHL. 
Ale málokto si dovolí pove-
dať, že šport je súčasťou 
vládnutia, tak ako turizmus, 
či nebodaj poľnohospo-
dárska politika. Tak by sa 
vláda mala v tomto sme-
re angažovať, hoci je aj krí-
za. Stavať golfové ihriská 
pre starcov je síce módne 
a mondénne, ale tu sa ne-
preslávime. Nepreslávime 
sa ani tak, že si budeme vy-
mýšľať rozprávky. Vinco Lu-
káč to povedal celkom jas-
ne, keby on bol trénerom 
na týchto MS vo Švajčiar-
sku, hnali by ho do Košíc 
svinským krokom. Nájdime 
konečne 

SCHOPNéHO 
TRéNERA,

ktorý bude napríklad taký 
„patriot“ ako kanadský tré-
ner na lavičke Bielorusov. 
Bolo naozaj zábavné počuť 
ako potvrdený tréner Ján 
Filc povedal, že do vede-
nia tímu potrebuje odbor-
níka na Rusov. Naozaj zá-
bavné, mal by hľadať radšej 
odborníka na Bielorusov, 
Lotyšov a možno aj Maďa-
rov. Netreba sa pozerať na 
všetko cez ružové okuliare, 
náhodné víťazstvo futbalis-
tov v Prahe nad Českom 
padlo dobre, ale treba sa 
aj tu pozrieť na veci zblíz-
ka a pozorne. Slovenská 
liga vo futbale je len od-
var iných líg, takže jedna 
náhoda ešte jar neprine-
sie. Hokej nám odvial ru-
žové vidiny. Raz to muse-
lo prísť, niektorí to tvrdili 
už pred rokom dvoma, 
ich hlasy zanikli a nikto 
ich nepočúval. Napríklad 
tréner a skvelý hráč Wal-
ter. Teraz nám slovenský 
hokej na MS vo Švajčiar-
sku otvoril oči, nielen ho-
kejové, ale aj futbalové, 
ľahkoatletické, tenisové, 
či iné. Ak si znova nasa-
díme na oči ružové oku-
liare, padneme veľmi hl-
boko. Tak hlboko, že ani 
nevieme kde klesneme. 

DUŠAN KONČEK

nIElEn o HokEjI
Slovenský šport je v stave, ktorý sa nedá nazvať 
inak ako katastrofický. Najokatejšie sa to preja-
vilo na najpopulárnejšom športe – hokeji – na 
posledných MS vo Švajčiarsku. Generácia, kto-
rá slávila úspechy v NHL, odchovaná ešte v dob-
rom systéme, kde sa venovalo mladým talentom 
dosť pozornosti, vlastne už dožíva a za nimi sa 
neobjavilo nič. V eufórii demokracie sme zbúrali 
všetko, čo nám možno závidel svet, nielen v ho-
keji, ale aj v tenise, kde tiež poslední mohykáni 
ako Hrbatý, či Hantuchová ešte čosi hrajú, ale za 
nimi je už skôr potopa.
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kolotoč sa začal
Futbalová liga nebola ešte ani na 
konci a kluby už vyhadzovali tré-
nerov. Začala Žilina, nespokoj-
ná s druhým miestom a slabou 
hrou mužstva i s trénerom D. Ra-
dolským. Len nedávno ho vítala 
so slávobránou a už ho poslala 
preč. Náhradu našla na Mora-
ve. Zo Slovenska sa jej nepá-
čil nikto, tam Pavel Hapal. Nie 
je to neznámy muž, veď len ne-
dávno pôsobil v Nitre. Tam aj v 
Liberci vraj odviedol výbornú ro-
botu, ale aj tak ho poslali preč. 
Teraz to skúša Žilina, no zdá sa, 
že najprv sa mala zaoberať hráč-
mi, prečo hrali tak nemajstrovský 
a boj so Slovanom vlastne vzdali 
dávno pred skončením ligy. Naj-
ľahšie je však vymeniť trénera, 
tak to chodí.

vojaci zratúvali medaily
Dukla Banská Bystrica robí šport 
dobre, jej členovia získavajú veľa 
úspechov a kvalitne reprezentu-
jú. Roku 2008 získali na sveto-
vých a európskych podujatiach 
30 medailí. Aj plánovali dobre, 
lebo 27 medailí očakávali. Naj-
cennejšie boli tie olympijské zla-
té, Martikánova a Kaliskej. Dukla 
pracovala s rozpočtom 142 mi-
liónov korún a tak jej vyšlo, že 
jedna medaila stála 4,73 milióna 
korún. V porovnaní so svetom to 
nie je tak veľa. Riaditeľ VŠC Duk-
la Ľubomír Roško môže byť teda 
spokojný a bude sa uchádzať o 
miesto náčelníka odboru riade-
nia športu v Dukle. Nahradiť by 
ho mal doterajší zástupca Pe-
ter Korčok. Verme, že bude tiež 
úspešný.

Budú MS zriedkavejšie?
Výkonný riaditeľ hokejovej NHL 
Paul Kelly navrhuje, aby maj-
strovstvá sveta v hokeji zredu-
kovali. Nemali by sa konať kaž-
doročne, ale iba v dvojročných 
intervaloch. Povedal to na kon-
grese IIHF. Podľa navrhovateľa 
by sa nemali v jednom roku ko-
nať ZOH i majstrovstvá sveta, 
ako to bude roku 2010. Navrhu-
je, aby sa v nemajstrovských ro-
koch hral Svetový pohár. Veľmi 
časté MS by mohli tomuto podu-
jatiu aj uškodiť, myslí si Kelly. Nie 
sú to nové myšlienky, ale za úva-
hu stoja. Horšie je, že Kelly zatiaľ 
nemá podporu svojmu návrhu v 
NHL, ani v Európe. Zatiaľ sa totiž 
majstrovstvám darí finančne a to 
je argument pre ich zachovanie. 

kulturisti ušli kontrole
V Belgicku sa prihodila me-
dzi kulturistami ojedinelá situá-
cia. Nečakane museli zrušiť maj-
strovstvá Belgicka. Keď sa totiž 
mali začať, objavili sa antidopin-
goví komisári a vraj si na účastní-
kov posvietia, či nebodaj neuží-
vajú doping. Kým si však vybalili 
svoje nástroje, viacerí účastníci 
sa vyparili, zutekali, zmizli. Hlav-
ný komisár H. Cooman sa zhro-
zil, nič podobné nikdy nezažil. 
Povedal hneď, že takýto incident 
veru kulturistike reklamu neuro-
bí. Komisári budú teraz rozmýš-
ľať, ako zbehov potrestajú, ak im 
skutočne dokážu, že tam vôbec 
boli. Čo myslíte, prečo sa špor-
tovci vyhli skúške, na ktorú majú 
byť vždy pripravení? Boli to urči-
te hriešnici. 

Stranu pripravil IGOR MRáZ

o Z V E n Y

Adam Cibuľa - majster sveta v kategórii do 65 kg.  Foto: SITA
Potvrdilo sa to aj vo finálovom 
zápase. Iba desať minút boli 
Angličania na koni, získali ini-
ciatívu, útočili, strieľali a zdalo 
sa, že môžu toto stretnutie vy-
hrať. Sám Ronaldo ohrozoval 
brankára Valdesa zo päťkrát. 
Naskočila však desiata minú-
ta, zrodil sa protiútok, Inies-
ta prihral Eto´ovi a ten po obí-
dení Vidiča skóroval. To bola 
pre Manchester sprcha a od 
toho času bola pánom Barce-
lona. Naštartovala svoj ome-

govský stroj a rozleptávala 
súpera až do konca. Bráne-
ním i útočením, pestrosťou 
uprostred poľa, rýchlosťou, 
presnosťou i stálym ohrozo-
vaním brankára. Súper nemal 
také sily, aby ju mohol zasta-
viť. Xavi nastrelil ľavú žrď, šan-
ce mal opäť Eto´o, zo dvakrát 
Puyol, Busquets. Hlavné však 
bolo, že v 70. min. zacentroval 
Xavi pred bránku, dezoriento-
vaná obrana nechala voľného 
najmenšieho Messiho a ten dal 

hlavou druhý gól. Manchester 
iba sem-tam vystrašil Španie-
lov, ale tí si boli až príliš istí svo-
jim umením. Súper zaostal vo 
viacerých ukazovateľoch. Nie 
preto, že by nevedeli hrať, no 
protivník bol lepší. V obrane 
istejší, v zálohe technickejší a 
presnejší, v útočení efektívnej-
ší. Všeobecná mienka znela - 
zaslúžene víťazstvo Barcelony.
Fc Barcelona - Manches-
ter United 2:0 (1:0). Góly: 
10. Eto´o, 70. Messi. Presne 
rozhodoval Švajčiar Busacca. 
Zostava víťazov: Valdes - Pu-
yol, Pique, Yaya Toure, Syl-
viňho - Xavi, Busquet, Inies-
ta (90. Rodriguez) - Messi, 
Henry (73.Keita). Manches-
ter: Van der Sar - O´Shea, R. 
Ferdinand, Vidič, Evra - Park 
Ji Sung (66. Berbatov),  An-
dereson (46. Tevez), Carrick, 
Giggs (75. Scholes), Rooney - 
Cristiano Ronaldo.    

Finále Ligy majstrov: Barcelona - Manchester 2:0 (1:0)

Výsledok podľa očakávania
Futbalová sezóna vyvrcholila finálovým zápasom Ligy 
majstrov v Ríme pred 73 000 divákmi a miliónmi pred te-
levíznymi obrazovkami. V priebehu roka povypadali všet-
ky slabšie i rovnocenné kluby a ostali iba dva: Fc Barce-
lona a Manchester United. Postupovali umením svojich 
hráčov i kúskom športového šťastia, ktoré nemôže v ta-
kejto súťaži chýbať. Očakávalo sa, či Manchester obháji 
minuloročné prvenstvo, alebo či si trofej odnesie v tom-
to ročníku najpopulárnejší kolektív zo španielskeho Ka-
talánska, ktorý získal doma titul a vyhral aj Španielsky 
pohár. Okrem toho hral najkrajší a najefektívnejší futbal, 
azda na svete. 

Adam Cibuľa, rodák z Hnúšte, 
ktorý bude mať v septembri 45 
rokov, je ojedinelou osobou v na-
šom športe. Kulturista-róm získal 
totiž už piaty raz titul majstra Eu-
rópy v kategórii do 65 kg. Keď 
sa to niekomu prihodí po prvý 
raz, po zásluhe ho oslavujeme. 
Teraz to bolo akési všedné, hoci 
to stojí za pozornosť. Veď Adam 
žil a žije obkolesený manželkou 
a šiestimi deťmi veľmi skromne a 
nie je ani športovým vzorom. Ži-
votospráva nebola pre neho ni-
jakým svätým písmom, rozkazy 
a príkazy púšťa bokom svojich 
uší, fajčí takmer ako Turek, v mi-
nulosti si často vypil, mal trojroč-
ný zákaz činnosti, vzdal sa už ak-
tívnej činnosti... Talent má však 
neuveriteľný, pritom, keď si za-
umieni, je čistý profik, dodržia-
va program i prísnu diétu. Ako te-
raz. Bol dlho nezamestnaný, bral 

iba podporu štátu, ale s pomo-
cou svojho trénera, sponzora i 
manažéra v jednej osobe Duša-
na Ďubeka sa zaťal a povedal, že 
ide do Nového Sadu na ME zís-
kať medailu. Mnohí sa nad tým 
usmievali, ale niektorí, čo ho po-
znali, aj uverili. Stalo sa to skut-
kom. Po rokoch 1993, 1994, 
2004, 2006 a teraz priniesol 
zlatú medailu! Okrem nich má 
dve strieborné a jednu bronzovú 
z majstrovstiev sveta. Tú prvú mu 
dali v Budapešti pred šestnásti-
mi rokmi! Počerný chlapík, aj s 
manželkou nezamestnaný, často 
v dlhoch, bude rád, keď mu me-
daila prinesie nejakú kôpku eur. 
Vie čo s nimi. Tisícku mu sľúbil 
jeho šťastný sponzor, pán Ďu-
bek. Adam Cibuľa je skrátka sve-
tová rarita. Jeho športový a život-
ný príbeh nemá obdobu. Zaslúži 
si väčšiu pozornosť i publicitu.

Najmä družstvo biatlonistiek nám v minulých ro-
koch prinieslo z tratí veľa radosti. Muži sa pribli-
žovali, juniorské družstvá boli nádejné. Všetko sa 
nám akosi pokazilo, hoci biatlonisti hovoria o naj-
úspešnejšej biatlonovej sezóne. Isteže, bola, lenže 
zásluhou novej Slovensky, bývalej Rusky, Anasta-
sie Kuzminovej. Je skutočne výborná, má naše ob-
čianstvo a potešila striebrom z majstrovstiev sveta 
a z majstrovstiev Európy priviezla dve zlaté medai-
ly. Skutočne potešujúce. Táto športovkyňa dokon-
ca pri každej príležitosti ukazovala, ako si reprezen-
táciu váži, ako sa svedomito pripravuje, vychádza 
s kolektívom. Skrátka, ideál. Právom ju vyhlásili za 
kráľovnú biatlonovej stopy.
Lenže, čo a kto je za ňou? S tým sa už veľmi 
nemožno chváliť. Vo Svetovom pohári bola Ka-
linová na 86. a Halinárová na 90. Z mužov 52. 
Hurajt, 86. Šimočko, 92. Marek a 103. Miro-
slav Matiaškovci. To nie je veľa. Aj prezident 
zväzu Juraj Sanitra upozorňuje na nedostat-
ky a slabé výsledky. Predovšetkým s olympij-
ským tímom nie je spokojnosť, rovnako v mlá-

dežníckych reprezentáciách. Družstvo mužov 
malo väčšie plány než dosiahlo. Reprezentač-
né mužstvo žien pokladá J. Sanitra stále za ne-
konsolidované a jeho výsledky nezodpovedajú 
ambíciám pre OH 2010 vo Vancouveri. A tam 
by sme sa chceli spoliehať aj na štafetu. 
Roboty bude teda dosť. Tréneri, u mužov Milan 
Gašperčík a u žien Pavel Kobela nemenili repre-
zentačné družstvá, zrejme nemali ani koho. Ženy 
budú reprezentovať: A. Kuzminová, J. Gereková, Ľ. 
Kalinová, N. Prekopová a M. Halinárová. Tréner ho-
vorí o vysokých cieľoch, zo ZOH myslí o medaile. A 
zrejme zase na A. Kuzminovú, inak to tak dobre ne-
vyzerá. Muži: Marek Matiaško, Pavol Hurajt, Miro-
slav Matiaško, Matej Kazár, Dušan Šimočko a Mar-
tin Otčenáš. P. Kobela sa spolieha na družstvo, vraj 
desiate miesto by malo byť v jeho silách. V biatlone 
však nie je a nebude nikdy nič isté, ostane stále ri-
zikovým športom. Hoci je jasné, že na Kuzminovú 
sa možno ináč spoliehať ako, bez urážky, na Otče-
náša. A olympijská sezóna nebude ani taká ľahká, 
ako bola tá, čo je už za nami.

Naši hokejisti zhoreli na MS ako papier. Napriek tomu si však pozval 
viacerých zástupcov predseda slovenskej vlády Robert Fico na priateľ-
skú besedu. Hľadali sa návrhy na zlepšenie úrovne slovenského hoke-
ja. Predseda vlády prisľúbil, že sa bude angažovať pri výstavbe malých 
hokejových zimných štadiónov. Na začiatok a na skúšku teraz vyhľada-
jú dve mestá, alebo obce, kde by mohli na skúšku štadióniky vyrásť. 
Má to byť tam, kde sa funkcionári zaujímajú najmä o výchovu hokejovej 
mládeže. Predseda SZĽH Juraj Široký to uvítal. Hovorilo sa aj o ďalších 
chystaných projektoch pre ďalší rozvoj hokeja. R. Fico prisľúbil aj po-
moc pri výstavbe tréningovej haly v Košiciach. Na stretnutí sa zúčastnil 
aj generálny sekretár zväzu Igor Nemeček, asistent trénera reprezen-
tácie František Hossa a piati hráči, ktorí hrali na MS: Ján Lašák, Andrej 
Sekera, Ivan Baranka, Juraj Štefanka a Štefan Ružička. „Milo nás pre-
kvapilo, že predseda vlády prejavil záujem o stretnutie aj po takomto vý-
sledku, aký sme vo Švajčiarsku dosiahli. Aj keď naše výsledky neboli 
širokou verejnosťou prijaté pozitívne, premiér dokázal, že pri nás hoke-
jistoch nestojí iba vtedy, keď sa nám darí, ale aj vtedy, keď to nejde tak, 
ako by sme chceli,“ povedal pre SITA Juraj Široký. „Bolo to od premié-
ra veľmi pekné gesto,“ dodal k stretnutiu brankár Ján Lašák. 

Šesť a päť ťažko prejde
Už tento mesiac bude kongres FIFA a tam by mali schváliť 
pravidlo 6 plus 5, čo znamená, že v základnej zostave muž-
stiev musí byť najmenej šesť hráčov, oprávnených reprezento-
vať krajinu, v ktorej mužstvo hrá, ostatní môžu byť cudzinci. V 
EÚ sa to odborníkom nepáči, pretože tu platí možnosť voľné-
ho pohybu pracovných síl. FIFA argumentuje, že tomu nebrá-
ni, kluby môžu mať legionárov koľko chcú, iba hrať môžu naraz 
iba piati. Kto však bude cudzincov platiť, keď nemôžu hrať? U 
nás by už tiež nemohla hrať napr. Dunajská Streda s toľkými 
legionármi, s koľkými často nastupuje. Veľké kluby sa tiež brá-
nia, lebo napr. v Anglicku majú 59 percent cudzincov, v Portu-
galsku 53,7 percenta, v Belgicku a Nemecku po 51 percent, 
v Rusku 50 percent, atď. Vo všetkých futbalovo vyspelejších 
štátoch je to okolo 30 percent cudzincov a ligové súťaže sto-
ja často na ich umení, pretože domácich uchádzačov o vrcho-
lový futbal je vo fajnovej a spotrebnej Európe málo. Ak by teda 
FIFA toto pravidlo uviedla do života, mohlo by prísť nielen k pro-
testom, ale aj k súdnym sporom. 6 plus 5, presadzuje najmä 
predseda FIFA Sepp Blatter, vraj by to pomohlo rozvoju talen-
tov, i ku skvalitneniu reprezentačných mužstiev jednotlivých 
štátov. Ale Blatter bude sotva sláviť úspech. Na jednej strane 
sú zákony Európskej únie a na druhej strane zase hromady pe-
ňazí a tie často víťazia nad novými myšlienkami. 

najlepšia v biatlone je kuzminová

CIBuľa To dokÁZal

pekné gesto premiéra

Možno ste sledovali finále Ligy majstrov vo fut-
bale a dobre viete, že druhý gól, znamenajú-
ci istotu a aj titul, vsietil Lionel Andrés Mes-
si. Malý Argentínčan v drese Barcelony, ktorý 
dával o sebe vedieť dobrými výkonmi po celý 
rok. Zoznámme sa s ním trochu bližšie. Prekvapu-
je, že je to neobyčajne nízky chlapík, ktorý si udá-
va výšku iba 169 cm. A navyše, vraj má len 67 ki-
logramov. O takých aj odborníci hovoria, že nie sú 
schopní hrať veľký futbal vo veľkých mužstvách. 
Veď čo si taký „trpaslík“ počne s robustnými ob-
rancami, schopnými odkopnúť ho aj s kopačkami. 
Lenže Messi, ako si každý môže všimnúť, je z iné-
ho cesta. Nebojí sa na trávniku ničoho a nikoho. 
Preto, lebo je od obrov oveľa rýchlejší, lepšie ovlá-
da loptu, techniku má azda najlepšiu na svete, vie 
perfektne prihrávať a navyše - strieľať. Prepletá sa 
medzi súpermi často ako medzi drevenými figúrka-
mi a vyvoláva na tribúnach potlesk.
Ako teraz v Ríme, neraz poplietol hlavu aj naj-
lepším z Manchestru. A v 70. minúte korunoval 
dielo svojho mužstva. Dostal sa na miesto, kto-
ré nikto nestrážil, loptu od Xaviho zasiahol už v zá-
klone, s čím by už väčšina hráčov nič neurobila, no 
Messi krásne vyskočil a s inžinierskou presnosťou 
poslal loptu nechytateľne do rohu súperovej brán-
ky. Napriek tomu, jeho cesta na špičku európske-
ho futbalu nebola ľahká. 
Narodil sa pred 22 rokmi, 24. júna 1987 v Rosa-

riu a nemá teda ešte ani tých 22. V Argentíne hrá-
val za klub Abanderade Grandoli a potom už za 
známy Newells Old Boys (1995-2000). Do Špa-
nielska sa sťahoval do Barcelony, ale medzi ná-
deje FC, do B-mužstva. Tam ho cibrili plných päť 
rokov, kým sa roku 2004 dostal do kádra A-muž-
stva. Vydržal tam doteraz. Je majstrom sveta do 
20 rokov 2005, olympijský víťaz 2008, víťaz 
Ligy majstrov 2006 a 2009, majster Španiel-
ska 2005, 2006 a 2009. Vyhral aj španielsky 
Superpohár 2006, pohár aj tohto roku. Argen-
tínu reprezentoval 33-krát a dal 10 gólov. Má z 
toho radosť, veď trénerom je teraz sám Diego 
Maradona a toho on zbožňuje, najmä pre mla-
dých je prínosom.
Lionel dokonca útočí na titul najlepšieho v Európe 
a verí si, že Cristiana Ronalda, hráča Manches-
tru, môže prekonať. Vo finále Ligy majstrov bol lep-
ší od neho. Volajú ho „Pulga“ čo znamená blcha. 
Veľa toho už z futbalu vie, no chce sa ešte zlepšo-
vať. Hovorí: „V tomto ročníku som zmenil svoju hru. 
Menej driblujem, viac strieľam. Mám už úlohu byť 
kľúčovým hráčom Barcelony. Mám viac voľnosti, 
sám rozhodujem, čo s loptou urobím. Chcem však 
byť užitočný najmä celému mužstvu. To by malo 
prinášať víťazstvá a zábavu pre divákov. Hráme prí-
ťažlivo, útočne a všetkých nás to baví. Tento roč-
ník bol vynikajúci a som rád, že som mohol svojou 
hrou k tomu prispieť.“

víťazstvo zariadil lionel Messi


