
Niet nijakej hlásnej trúby týchto pomerov 
nového režimu, aby sa nehovorilo o dni da-
ňovej slobody. To je, ako všetci vieme ten 
deň, keď aritmeticky rátané, všetok váš plat 
je skutočne váš a už nič nedávate štátu. 
Každý, kto pobudol či žil v Európe samozrejme 
vie čo to je, a aj ten kto nežil nie je trubiroh, vie 
rátať keď ide o jeho peniaze. Nikde nemá deň 
daňovej slobody takú magickú príťažlivosť pre 
médiá ako na Slovensku, nikde nie je spojený 
s celou šnúrou, ba reťazou pochybností o štá-
te, menovite o tomto, slovenskom štáte. Vytvá-
ra sa tu dojem, ako by štát bol nepriateľ človeka, 
cudzorodý živel, symbolizoval utláčanie občana, 
ako by to bol len mechanizmus, ktorý ho okrá-
da. Nie že by som až tak dôveroval štátu. Napo-
kon toto nie je štát, kde by som si od každého 
predsedu vlády čo tu doteraz bol, kúpil ojazde-
né auto, alebo nedajbože bicykel. Teda, aby 
som bol úprimný, najmä bicykel nie.
Lenže deň daňovej slobody, mediálna ra-
dosť všetkých liberálov a libertariánov nám 
nehovorí pravdu o tom, že ten štát potrebu-
jú masy ľudí, potrebujú solidaritu a aj od ich 
životnej úrovne závisí udržateľnosť prostre-
dia ostatnej spoločnosti. Priveľmi sa ľudia 
orientujú na osobný prospech, na osobný 
zisk, aby sme ich podporovali ešte egoiz-
mom namiereným proti štátu. Ten peniaze 
potrebuje a ide len o to, či ich použije ako 
vo Švédsku či Fínsku alebo ako – no paleta 
štátov, ktoré slúžia ako výstražný príklad je 
oveľa väčšia ako tých, čo slúžia príkladom. 
Všetkým musí ísť o to, aby panovala spolo-
čenská zhoda o dobrom spravovaní obcí, 
regiónov, vyšších územných celkov a napo-
kon štátu. 
Dane potrebujeme a nepotrebujeme vyvoláva-
nie atmosféry, že tento slovenský štát je škod-
ca. Stojíme pred novou situáciou - potrebujeme 
aj tento nový štát s minimálnou suverenitou vo 
všetkých oblastiach vedieť použiť ako užitočný 
nástroj pre občana a nie pre skupiny a skupinky.
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Je pre mňa veľkou cťou, že v tejto slávnost-
nej chvíli môžem vyhlásiť, že Slovenská re-
publika dnešným dňom opäť potvrdzuje 
svoju štátnu suverenitu, svoje demokratické 
smerovanie, svoju ústavnú esenciu a svoju 
hlbokú oddanosť základným hodnotám de-
mokratického sveta. 
Voliči v slobodných a demokratických voľbách 
zvolili za hlavu štátu úradujúceho prezidenta 
pána Ivana Gašparoviča. Účasť vo voľbách 

PREVÝŠiLA očAKáVANiA 
a ľudia na Slovensku potvrdili, že im osud Slo-
venska leží na srdci. Chcel by som sa aj dnes, 
pri príležitosti inaugurácie prezidenta Slovenskej 
republiky, poďakovať všetkým našim občanom, 
ktorí prišli voliť; všetkým kandidátom na prezi-
denta, ktorí viedli slušnú volebnú kampaň, ako aj 
všetkým tým, ktorí sa na voľbách podieľali po or-
ganizačnej a technickej stránke. Chcel by som 
im všetkým poďakovať za to, že tretie priame voľ-
by prezidenta Slovenskej republiky prebehli bez 
komplikácií a pochybností. Že prebehli v ústav-

nom rámci, legitímne a transparentne. Že sme si 
zvolili hlavu štátu slobodne a demokraticky. 
Rád by som zdôraznil slová „slobodne“ a 
„demokraticky“. Dnes samozrejmosť, kto-
rá bola po stáročia pre Slovákov len snom. 
Z pohľadu slovenských dejín je dnešný deň 
veľkým sviatkom pre celé Slovensko. Je to-
tiž dôstojným potvrdením toho, že na Slo-
vensku už sedemnásty rok žijeme v slobod-
nom a demokratickom zriadení.
A preto, už len z úcty ku všetkým tým, ktorí sníva-
li o slobodnom, suverénnom a demokratickom 
Slovensku – z úcty k takým osobnostiam našich 
dejín ako boli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hur-
ban, Milan Rastislav Štefánik či Alexander Dub-
ček – pristupujme k dnešnému aktu inaugurá-
cie nového prezidenta Slovenskej republiky so 
všetkým rešpektom, ktorý si tento akt zaslúži. 
Najvyššie štátne funkcie a inštitúcie si zaslúžia 
náš rešpekt a úctu. Nemusia sa nám vždy pá-
čiť rozhodnutia štátu, nemusíme vždy súhlasiť s 
konkrétnymi politikmi. Čaro demokracie je prá-

ve v tom, že spolu dokážeme diskutovať, aj keď 
so sebou navzájom nesúhlasíme. Dôležitý nie je 
súhlas, ale vzájomný rešpekt a úcta. Apelujem 
preto na všetkých občanov Slovenska, aby reš-
pektovali 

ZáKLADNé DEmoKRATicKé iNŠTiTúciE 
a nespochybňovali ich rozhodnutia. Aby nespo-
chybňovali štát, jeho legitímne zvolených repre-
zentantov a základný demokratický princíp – 
princíp väčšiny. 
Funkcia prezidenta Slovenskej republiky je jed-
nou z najdôležitejších ústavných funkcií v našom 
demokratickom systéme. Týmto tvrdením ne-
nadväzujem iba na znenie ústavy či na formálne 
vymedzené právomoci hlavy štátu. Nadväzujem 
na obrovský potenciál, aký v sebe funkcia prezi-
denta ukrýva. Prezident je nielen ústavnou funk-
ciou, ale aj štátnym symbolom, ktorý odzrkadľu-
je celonárodnú vzájomnosť a solidaritu, národnú 
jednotu a naše základné demokratické hodno-
ty. Prezident je v politickom systéme autoritou. 

Pokračovanie na 2. strane

Príhovor predsedu NR SR PAVLA PAŠKU na inaugurácii prezidenta SR iVANA GAŠPARoVičA  

SLOBODNE, S REŠPEKTOM A ÚCTOU

Robert Fico v tejto súvislos-
ti uviedol, že vo väčšine prí-
padov strana SMER-SD sa 
snaží nereagovať na osočova-
nie, klamstvá a hrubé obviňo-
vanie zo strany opozície, do-
konca na rozdiel od vlády m. 
Dzurindu SMER-SD nezačí-
nal vládnutie čiernymi knihami, 
ale celú energiu od prvého dňa 
zostavenia vlády venuje plne-
niu programového vyhlásenia 

vlády SR. Ako príklad plytvania 
použila SDKÚ-DS výstavbu no-
vého bloku jadrovej elektrárne 
v Jaslovských Bohuniciach 
v spolupráci s Českou repub-
likou. Robert Fico zdôraznil, 
že SDKÚ-DS nezmyselne prija-
la záväzok odstaviť dva zdravé, 
bezpečné a za miliardy korún 
zmodernizované bloky jadro-
vej elektrárne v Jaslovských 
Bohuniciach, čo v praxi vie-

dlo k zmene Slovenska z kra-
jiny, ktorá elektrinu vždy vyvá-
žala, na krajinu, ktorá energiu 
musí dovážať. SDKÚ-DS rovna-
ko organizovala predaj sloven-
ských energetických zdrojov – 
SPP, Slovenské elektrárne, 
rozvody elektrickej energie 
na celom území Slovenskej 
republiky. „SDKÚ po získa-
ní provízií z privatizácie tých-
to strategických podnikov bolo 
úplne jedno, do akej situácie 
sa Slovensko dostane – že ne-
máme žiadnu alternatívu. 

Pokračovanie na 3. strane

Sabotéri a záškodníci

Mikuláš Dzurinda sa nechal počuť, že za krí-
zu môže aj Robert Fico a jeho vláda. Hovo-
rí dokonca o kríze vzťahov, že dochádzalo a 
dochádza k arogancii proti opozícii, oháňal 
sa silnými slovami o žalobách na súdoch a 
vytváral zdanie, ako štátna moc prenasledu-
je chudákov opozičníkov. Pravda je však úpl-
ne opačná. Absolútne, priam brachiálne, sa 
moci chopil práve Dzurinda. Namiesto jed-
ného nočného rokovania parlamentu, kto-
ré vyčítajú od roku 1994 až dodnes, boli 
po voľbách v roku 1998, kedy sa stal Dzu-
rinda prvý raz premiérom, celé série noč-
ných rokovní koaličných poslancov. odvo-
lávalo sa ako na bežiacom páse. Všetkých 
do radu. od veľvyslancov po radových 
úradníčkov. Dokonca aj takých, ktorí drža-
li Dzurindovi palce, ale mali smolu, že ich za-
mestnávala ešte Mečiarova vláda.
Po tvrdom tlaku odstúpil generálny prokurátor, 
Dzurindova vláda začala zasahovať do súk-
romných firiem a aj tam začala z pozície moci 
čistiť, čo mohla. Prestali lietať napríklad slo-
venské lietadlá, za ktorých zrodom stála Me-
čiarova vláda a vytrvalosť Viliama Vetešku. 

Pokračovanie na 2. strane

STANiSLAV HáBER

Letná turistická sezó-
na napriek svetovej fi-
nančnej a hospodár-
skej kríze sa začala aj 
v Bratislave, v hlavnom 
meste Slovenskej re-
publiky. Historické vlá-
čiky už premávajú v uli-
ciach mesta. V hojnom 
počte ich využívajú 
nielen zahraniční, ale 
aj domáci turisti. Vyno-
vené výletné lode na 
Dunaji čakajú na svo-
jich cestujúcich.

Text a foto: 
MiLan PioVarči

dzurindove blúznenia

Kde ZosTalI NaŠI?
Pamätáme sa na útoky terajšej opozície na 
premiéra R. Fica, ktorý mal v pláne navštíviť 
Bielorusko. Opozičníci kričali: „čo si to do-
voľuje? Paktovať s touto totalitnou kra-
jinou, na čele ktorej stojí diktátor Luka-
šenko?“ Európska únia i život však dali za 
pravdu Bielorusku. Dobre o tom vedia naši 
západní susedia. Českí podnikatelia – sym-
bolicky povedané – zatrúbili na útok na spri-
vatizovanie tamojších podnikov. Bieloruská 
vláda už koncom minulého roku odštartovala 
rozsiahlu privatizáciu a záujemcom zo zahra-
ničia sa núkajú veľké možnosti. Českí podni-
katelia sa na celý proces pripravili prostred-
níctvom Memoranda o spolupráci, ktoré 
podpísali predstavitelia Hospodárskej komo-
ry ČR a Obchodnej a priemyselnej komory 
Bieloruska. A čo naši? Zdá sa, že opäť za-
spali dobu a stále si myslia, že Bielorusko žije 
v nútenej izolácii... (vm)

PLUSOVÝ CYPRUS
Hospodárstvo Európskej únie sa v prvom 
štvrťroku dostalo do červených čísiel. V prie-
mere bol medziročný prepad rekordne vyso-
ký – predstavuje 4,4 percenta. Predsa aj tu 
však existuje výnimka – existuje jedna, jedi-
ná členská krajina, ktorej ekonomika za sle-
dované obdobie neskončila v záporných čís-
lach. Ani medziročne, ani s medzištvrťročným 
porovnaním. Je ňou Cyprus! Možno by niekto-
rí ekonómovia mali častejšie cestovať na tento 
rozdelený ostrov, než napríklad do Bruselu, či 
Londýna. (mez)

Predseda strany SmER-SD Robert Fico 25. júna 2009 rea-
goval na nehorázne obvinenia zo strany predstaviteľov 
SDKú-DS ohľadom viacerých údajných káuz, ktoré majú 
byť spojené s vládou Roberta Fica.
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Opozičná politika má 
mnoho výhod. Ale iba 

vtedy, ak je konštruktívna, 
schopná a dôsledná. Inak po-
vedané, presne opačná, ako 
to predvádza SDKÚ-DS. Tá 
svoje „schopnosti“ naposle-
dy bravúrne predviedla spus-
tením čudnej stránky, na kto-
rej ohovára a vytvára kauzy. 

Dzurindovci si zvolili in-
ternet za spôsob kritiky 

tejto vlády. Dosť málo na to, 
aby sa profilovali ako opozič-
ná alternatíva v parlamentnej 
demokracii. Ak k tomu prirá-
tame ich osem ročné šante-
nie, potom môžeme hovoriť, 
že ani tri roky práce v opozič-
ných laviciach pre mnohých 
politikov nestačí na to, aby 
získali stratenú pokoru a se-
bareflexiu. Nech opak tohto 
tvrdenia dokážu takou web 
stránkou, na ktorej by ozrej-
mili tunelovanie tunelov, ku-
povanie poslancov a mnohé 
ďalšie praktiky, ktoré sa ne-
zlučovali s princípmi práva, 
morálky a občas aj logiky. Vý-
stižný názov by bol www.ma-
mezausami.sk. SDKÚ-DS do-
konca ani na nižšej úrovni 
nenašla dostatok sily a zmys-
lu pre slušnosť a rešpektova-
nie zákonov. Svedčí o tom na-
príklad ignorovanie návrhu 
prokurátora v súvislosti s od-
predajom pozemkov dcére 
riaditeľa bardejovskej stred-
nej školy. Hoci ich reprezen-
tanti v laviciach Prešovského 
samosprávneho kraja detail-
ne poznali námietku proku-
rátora, rozhodli sa to igno-
rovať a spoločný majetok 
priklepli „svojim“. Bez rozpa-
kov. Rovnako ľahostajne a so 
zmyslom pre vlastné chúť-
ky. Jednoducho tak, ako boli 
zvyknutí. Hoci sa časy menia, 
praktiky ostávajú. 

Napokon, čo očakávame 
od strany, ktorú vedú dl-

hodobo maximálne nedôve-
ryhodní politici? Skupina ľudí, 
s ktorými si spájame zave-
denie dvadsaťkorunáčok pri 
ošetreniach, otváranie účtov 
vo švajčiarskych bankách, 
sociálnu reformu, aká brala 
peniaze invalidom a ďalšie 
experimenty, ktoré robili z na-
šej spoločnosti skúmavku a z 
ľudí pokusné zvieratká. Aj te-
raz jednoducho skúšajú, čo 
zaberie na voličov. Na ich sľu-
by už ľudia neberú, tak testu-
jú niečo nové. Hlavným zaklí-
nadlom sa stala hospodárska 
kríza, ktorá im vyhovuje viac 
ako prosperita, sociálne is-
toty a ekonomický profit. Ani 
rok pred parlamentnými voľ-
bami nenašli silu vyrovnať sa 
s vlastnými chybami a zlyha-
niami. Napriek tomu si vybra-
li novú zábavku. Internet ne-
využívajú na prezentovanie 
konštruktívnych alternatív či 
vzdelávanie, ale na ohovárač-
skú kampaň, ktorá nevytvára 
pracovné miesta, neskvalit-
ňuje zdravotníctvo a nechrá-
ni bezbranných. 

Stanislav KUBáNEK
poslanec NR SR

Dokončenie z 1. strany
A práve takúto autoritu potrebuje Slo-
vensko v časoch globálnej hospodár-
skej krízy. 
Potrebujeme prezidenta, ktorý spá-
ja a nie rozdeľuje – prezidenta, kto-
rý vnáša pokoj a stabilitu do politic-
kého zápolenia. Potrebujeme prezi-
denta, ktorý dokáže povýšiť zodpo-
vednosť nad svoje ideové presved-
čenie, štátny záujem nad záujmy jed-
notlivých skupín, rozum nad emócie 
– prezidenta, ponúkajúceho rozva-
hu, nadhľad a politickú zmierlivosť. 
Som presvedčený, že pán Ivan Gašpa-
rovič 

ViAcKRáT DoKáZAL, 
že môže slovenskej spoločnosti ponúk-
nuť hodnoty, ktoré v dnešných časoch 
tak veľmi potrebujeme. 
Dovoľte, aby som v tejto súvislosti upo-
zornil na určitý neduh, ktorý sa rozmáha 
v slovenskej spoločnosti. Akoby sa sta-
lo módou vyčítať politikom a inštitúciám 
niečo, čo je ich absolútnou prirodzenos-
ťou. Napríklad, prezidentovi sa vyčíta, že 
by mal byť politicky angažovanejší a ná-
zorovo vyhranenejší. Pritom sa zabúda 
na to, že samotná funkcia predurčuje 
každého prezidenta k tomu, aby vnášal 
do politického a spoločenského života 
predovšetkým stabilitu a pokoj. 
Dovoľte, aby som použil aj ďalšie príkla-
dy: Ústavnému súdu sa vyčíta, ako roz-
hoduje o tom, či sú zákony v súlade s 
ústavou. Pritom je jeho základným prá-
vom a povinnosťou rozhodovať o ústav-
nosti našich zákonov. To isté sa deje 

vo vzťahu k parlamentu. Je nám vyčíta-
né, že v parlamente prebieha hodnotový 
konflikt, polemiky a politický boj. Ale pý-
tam sa: a nie je náhodou parlament prá-
ve o tom, aby konflikt prebiehal na jeho 
pôde a nie na uliciach? 
Som si istý, že sa nemá atakovať štát 
a štátni predstavitelia za to, že robia 
to, čo robiť majú. Konštruktívna kriti-
ka je podstatou demokracie, ale ne-
zamieňajme si kritiku a šikanovanie. 
Bol by som rád, keby sa slovenská ob-
čianska spoločnosť naučila aspoň ele-
mentárnej férovosti. Pretože pokiaľ sa 
kritika mení na samoúčelné osočovanie, 
pokiaľ sa vlastný názor mení na ideolo-
gickú vieru, pokiaľ sa politický oponent 
mení na nepriateľa, potom už nehovorí-
me o demokracii, ale o totalite. 
Vyspelosť spoločnosti závisí od úrov-
ne, akú dosiahli nielen politici, ale aj 
ich kritici. Nehľadajme chyby tam, 
kde nie sú. Neočakávajme od ústav-
ných činiteľov niečo, čo sa vymyká 
ich poslaniu. 
Pre výkon funkcie prezidenta je najdô-
ležitejšia dôvera ľudí. Bez dôvery ľudí 
by nebolo demokracie, nebolo by líder-
stva, nebolo by možné spravovať štát. 
O to s väčším potešením konštatujem, 
že Slovensko si po tretíkrát zvolilo prezi-
denta v priamych voľbách a vyjadrilo tak 
tým najpriamejším spôsobom svoju dô-
veru v hlavu štátu. 
Pán Ivan Gašparovič môže nadviazať na 
svoje päťročné funkčné obdobie a po-
kračovať v tom, čo začal. Môže však 
nadviazať aj na svojich predchodcov, na 

pána michala Kováča a pána Rudolfa 
Schustera. Bol to prezident Michal Ko-
váč, ktorý stál pri zrode Slovenskej re-
publiky a ako historicky prvý slovenský 
prezident 

DôSToJNE oBHAJoVAL 
naše národné a štátne záujmy. Jeho 
nasledovník, prezident Rudolf Schus-
ter, ako prvý priamo zvolený prezident 
Slovenskej republiky, stál pri našom 
vstupe do Európskej únie a vo svojom 
úrade dennodenne potvrdzoval, že je 
človekom na svojom mieste a že Slo-
vensko je sebavedomý európsky ná-
rod, ktorého hlas nemožno ignorovať. 
Prezident ivan Gašparovič vo svo-
jom prvom funkčnom období stál 
na čele krajiny, ktorá vstúpila do 
schengenského priestoru a prija-
la spoločnú európsku menu EURo. 
Bol pri tom, keď sme sa definitívne 
pričlenili k veľkej európskej rodine, 
ku grandióznemu projektu zjedno-
tenej Európy. 
Dovoľte, aby som vyjadril vďaku našim 
doterajším prezidentom za všetko, čo 
pre Slovensko urobili. Boli pri tom, keď 
sa Slovensko z malej podceňovanej kra-
jiny vyšvihlo medzi európsku elitu. A to 
je dôvod nielen pre naše uznanie, ale aj 
pre našu národnú hrdosť, ktorú tak veľ-
mi potrebujeme. 
Vážený pán prezident Gašparovič, 
dovoľte, aby som Vám v mene všetkých 
prítomných poďakoval za Vaše doteraj-
šie služby štátu, za to, s akou vervou a 
úsilím ste vykonávali svoju funkciu prezi-
denta – za to, že dôstojne reprezentuje-

te celé Slovensko! 
Keď dnes položíte ruku na Ústavu Slo-
venskej republiky, aby ste slávnostne 
zložili sľub, dôjde k symbolickému spo-
jeniu, ktoré 

VySTiHUJE PoDSTATU 
celého nášho politického systému. 
Symbolicky tak vyjadríte, že Vaším 
základným poslaním je napĺňať po-
solstvo našej ústavy, chrániť občian-
ske, kultúrne aj sociálne práva na-
šich občanov a robiť všetko preto, 
aby sa na Slovensku aj Vaším pri-
činením dodržiavali základné de-
mokratické a humanistické hodnoty. 
Vaše poslanie je nerozlučne späté s 
ústavou a jej odkazom. 

Vážený pán prezident,
dovoľte na záver, aby som Vám úprimne 
pogratuloval k Vášmu opätovnému zvo-
leniu a jedným dychom Vám zaželal veľa 
šťastia, úspechov a rozvahy pri výkone 
Vašej funkcie. Želám Vám, aby ste aj na-
ďalej dôstojne reprezentovali Sloven-
sko doma i v zahraničí. Aby ste do slo-
venskej spoločnosti – tak ako doteraz – 
vnášali pokoj a stabilitu. Aby ste boli tým 
symbolickým majákom, ktorý Slovensku 
bude ukazovať smer, akým sa má vydať, 
aby prekonalo globálnu hospodársku 
krízu a vrátilo sa k obdobiu prosperity a 
blahobytu. 
Nech je Vaša činnosť sprevádzaná 
úspechmi, pretože Vaše úspechy sú 
úspechmi celej slovenskej spoloč-
nosti, celého štátu, celého nášho ná-
roda!

SLOBODNE, S REŠPEKTOM A ÚCTOU

Dokončenie z 1. strany
A nezostalo len pritom. Začali priamo vtedajších opozičných 
politikov väzniť, prenasledovať a perzekuovať. Dokonca táto 
štvavá kampaň vyvrcholila prvou politickou vraždou v dejinách 
Slovenska, keď bol zavraždený bývalý trojnásobný minister za 
HZDS Ján Ducký. A túto vraždu nedokázali dve Dzurindove 
vlády za osem rokov vyšetriť a doviesť na súd, ktorý by sa aj 
uzavrel a bolo jasné, kto vraždil a prečo.
Takéto šialené prenasledovanie naposledy Slovensko 
zažilo možno v 50-tych rokoch minulého storočia, kde 
tiež zomierali opoziční politici. Ani jednému však nevy-
hadzovala vládna moc dvere od bytu do vzduchu, ako 
sa to stalo lídrovi opozície po roku 1998 a to Vladimíro-
vi mečiarovi. Spomeňme nezákonné väznenie opozičné-
ho poslanca ivana Lexu a jeho škandalózny únos zo za-
hraničia na Slovensko, hoci dnes už aj európske súdne 
orgány rozhodli, že nemal byť stíhaný. 
Dzurinda však bez začervenania hovorí o terajšom prena-
sledovaní opozície. Nik však nevie, že by bol Dzurinda za-
držaný, trebárs iný Ivan Mikloš väznený a uväznený. Ktorý 
z bývalých vládnych politikov z čias Dzurindových vlád bol 
zastrelený? Alebo inak zavraždený? O čom to Dzurinda ho-
vorí? STANiSLAV HáBER

Robert Fico informoval po ro-
kovaní vlády SR, že od januára 
do mája 2009 Slovenská záruč-
ná a rozvojová banka zagaranto-
vala 372 úverov rôznym podni-
kateľským subjektom v celkovej 
hodnote viac ako 2,5 miliardy 
korún (83 miliónov eur). Sloven-
ská záručná a rozvojová banka 
má stále ešte priestor na posky-
tovanie ďalších garancií. „A nao-
zaj sa ukázalo, že bolo 

VEľmi SPRáVNE 
rozhodnúť sa prevziať v mene 
štátu určité záruky najmä pri 
úveroch, kde banky komerčné-
ho typu môžu mať pocit, že ri-
ziko je príliš vysoké, aby týmto 
podnikateľským subjektom po-
mohli“, uviedol Robert Fico.
Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny realizova-
lo 68 zmlúv v súvislosti s opat-
rením, na základe ktorého štát 
prepláca zamestnávateľovi od-
vody v prípade, že ide o skráte-
ný pracovný čas. Vláda tým za-
chránila 44.000 pracovných 
miest. Vláda SR v stredu tiež 
rozhodla, že uvoľní 27,3 mi-
lióna eur (822 miliónov ko-
rún), aby sa mohlo uzatvoriť 
ďalších 170 zmlúv so za-
mestnávateľmi, ktorí požiadali 
štát o pomoc v súvislosti s plate-
ním odvodov, pretože majú za-

mestnancov na skrátený pra-
covný čas. 
Vláda SR prijala rovnako roz-
hodnutie o vyčlenení 16,6 mi-
lióna eur (500 miliónov korún), 
ktoré bude môcť minister pôdo-
hospodárstva použiť spoločne s 
ďalšími prostriedkami z Progra-
mu rozvoja vidieka na vytváranie 
nových pracovných miest v poľ-
nohospodárstve, predovšetkým 
v oblasti rastlinnej a živočíšnej 
výroby a lesníctva. Predpokladá 
sa, že tento projekt by mal vy-
tvoriť ďalších 5.000 pracovných 
miest.  
Vláda veľkú pozornosť venova-
la aj problematike čerpania fon-
dov. 30. júna 2009 totiž končí 
prvé obdobie čerpania. „Oča-
kávame, že výsledky Slovenskej 
republiky budú veľmi dobré a 
budú určite 

PoRoVNATEľNé 
s ktoroukoľvek inou krajinou Eu-
rópskej únie. Ale nás teraz za-
ujíma rozpočtové obdobie ro-
kov 2007 – 2013. Aj preto bola 
schválená a prijatá informácia 
Centrálneho koordinačného or-
gánu ministerstva výstavby a re-
gionálneho rozvoja na zvýšenie 
efektívnosti čerpania finanč-
ných prostriedkov zo štrukturál-
nych fondov a z Kohézneho fon-
du s tým, že je prijatý celý rad 

opatrení vo vzťahu k jednotlivým 
ministerstvám, aby čerpanie na-
dobudlo väčšiu dynamiku, pre-
tože práve fondy považujeme za 
jeden z významných nástrojov, 
ako bojovať proti hospodárskej 
kríze“, povedal Robert Fico.
Vláda SR na svojom rokovaní vy-
šla v ústrety Združeniu miest a 
obcí Slovenska a v súvislosti s 
realizáciou Programu rozvoja vi-
dieka a Operačného programu 
rybné hospodárstvo sa rozho-
dla vyčleniť sumu 3,087 milió-
nov eur na 

PREPLATENiE DPH 
príjemcom v súvislosti s rea-
lizáciou týchto dvoch progra-
mov. Malé obce sa totiž sťažo-
vali, že musia platiť DPH, čo im 
znemožňovalo vzhľadom na ich 
finančnú kondíciu sa zúčastňo-
vať týchto projektov. 
Minister financií dostal za úlohu 
predložiť v čo najkratšom čase 
návrh zákona, ktorý sa týka mla-
domanželských pôžičiek. Rov-
nako dostal za úlohu v čo naj-
kratšom čase predložiť program 
poskytovania pomoci ľuďom, 
ktorí stratili schopnosť splá-
cať úver na bývanie v dôsledku 
hospodárskej krízy. Minister fi-
nancií ďalej dostal za úlohu pri-
praviť technické predpoklady 
ukladania dočasne voľných fi-
nančných prostriedkov štátnych 
podnikateľských subjektov v 
Slovenskej záručnej a rozvojo-
vej banke. 
Komerčné banky totiž pristúpili 
v poslednom čase k poskytova-
niu úverov podnikateľským sub-
jektom konzervatívne a neuve-
riteľne sprísnili podmienky na 
poskytovanie úverov. (krs)

Reálne opatrenia proti kríze
Vláda SR sa na svojom zasadnutí 17. júna 2009 zao-
berala témou svetovej hospodárskej krízy a hodnote-
ním opatrení, ktoré v boji proti kríze prijala. Rovnako 
prijala nové opatrenia a úlohy v boji proti kríze. Záruč-
ná a rozvojová banka podpísala na podnet Vlády SR 
rámcovú dohodu s komerčnými bankami, na základe 
ktorej štát prostredníctvom tejto banky ručí za úve-
ry, ktoré komerčné banky poskytujú podnikateľské-
mu sektoru.

Vladimír Čečot, štátny tajomík ministerstva vnútra a Ján Mikolaj, 
minister školstva, vedy a športu a podpredseda vlády v prestáv-
ke rokovania vlády Slovenskej republiky. 

Foto: MarTin PeTrenko

dzurindove blúznenia
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Dokončenie z 1. strany
Že sme naozaj odkázaní na dobrú vôľu 
Ruskej federácie a Ukrajiny, že reálne hro-
zí nedostatok energií pre slovenský prie-
mysel a pre domácnosti“. 
Podčiarkol, že ako protipól tejto pravicovej 
politiky funguje sociálna demokracia, kto-
rá je za silné postavenie štátu v energetic-
kej sfére a za bezpečnosť dodávok ener-
gie pre priemysel a ľudí. „čo si myslíte, 
prečo sme mali také ťažkosti v plyno-
vej kríze v januári tohto roku? No pre-
to, lebo pán Dzurinda predal ešte aj 
plynové zásobníky a nás zbavil kon-
troly nad Slovenským plynárenským 
priemyslom. A určite by sme boli bý-
vali túto krízu zvládali inak, ako sme 
ju zvládali za podmienok, kedy vše-
tok strategický majetok bol predaný a 
sprivatizovaný pod cenu“.
Koaličná vláda vrátila do vlastníctva štá-
tu strategický podnik Transpetrol, ktorý 
je dôležitý na to, aby Slovensko ovládalo 
tranzit ropy cez územie Slovenskej repub-
liky. Rovnako to bol SMER-SD, ktorý drží 
ceny energií na prijateľnej úrovni. 
„Dnes naozaj nikto nespochybňuje a mô-
žete sa spýtať kohokoľvek, či už v SPP na 
Slovensku, alebo ľudí v Európskej únii, že 
dostavba Jadrovej elektrárne Mochovce a

 VÝSTAVBA NoVéHo BLoKU 
jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohu-
niciach sú jedinou cestou, ako zabezpe-
čiť energetickú bezpečnosť. Tak sa teda 
pýtam chytrákov z SDKÚ pána Dzurindu a 
pána Mikloša, ktorí predali všetko ohľad-
ne energií, ako chcú zabezpečiť, aby Slo-
vensko nemalo strach pred ďalšími kríza-
mi, ktoré môžu prísť vďaka obchodným 
sporom medzi Ruskom a Ukrajinou? Ako 
chcú zabezpečiť prípadné výpadky ply-
nu a nahradiť tieto výpadky relevantnými 
zdrojmi, ktoré zabezpečia, že na Sloven-
sku bude teplo a svetlo a že nebude tma a 
zima? Označiť výstavbu Jadrovej elektrár-
ne Jaslovské Bohunice za príklad číslo je-
den plytvania alebo krádeže, môžu za da-
ných okolností len politici, ktorí chcú pre 
Slovensko a jeho ľudí len to najhoršie. A 
najhoršie chcú len sabotéri a záškod-
níci. SDKú-DS sa takto správala nie-
len osem rokov vo vláde, ale aj teraz v 
opozícii“, zdôraznil R. Fico. 
Rovnako sa opýtal, ako môže niekto ozna-

čiť za plytvanie a krádeže napríklad pro-
jekt širokorozchodnej železnice. „Chce 
širokorozchodnú železnicu Rakúsko? Ak 
chce Rakúsko širokorozchodnú železni-
cu, znamená to, že my sme zlodeji a ľudia, 

ktorí plytvajú, ale Rakúsko už nie je kraji-
na, ktorá chce kradnúť a plytvať? Už ne-
hovorím ani o tom, aký obrovský význam, 
vzhľadom na zavedenie logistických cen-
tier na území SR tento projekt v prípade 
realizácie bude mať“, povedal premiér.
Za plytvanie nemôžeme označiť ani Geolo-
gický prieskum na výstavbu diaľnic. „To sa 
už naozaj úplne zbláznili? Tak teda nech 
nám povedia priatelia z SDKÚ, kde chcú

 ZíSKAť FiNANčNé ZDRoJE, 
ak hovoria, že projekty PPP sú plytvanie. 
Projekty, ktoré zabezpečujú v tejto ťaž-
kej hospodárskej kríze zdroje finančného 
charakteru, predovšetkým zo súkromnej 
sféry“, dodal predseda strany SMER-SD.
Robert Fico sa tiež opýtal, akým plytva-
ním je dostavba terminálu bratislavského 
letiska. „chápem, že boli nervózni, pre-
tože sme im v poslednej chvíli zasta-
vili privatizáciu bratislavského letiska 
a podľa všetkého sme im zobrali po-
merne veľa provízií z rúk, pretože asi 
boli dohodnutí s tými, ktorým to chce-
li predať. Ale my teraz ideme vlastnou 
cestou. Terminál sa stavia, bude odo-
vzdaný v stanovenom termíne. Bude to 
moderné letisko, ktoré bude mať všet-
ky predpoklady na to, aby aj lákalo zá-

kazníkov, aj bolo významným strate-
gickým bodom na území SR. Ale bude 
to letisko, ktoré bude v rukách SR“, 
uviedol premiér.
Robert Fico uzavrel, že ak SDKÚ bude v 

takejto kritike a krokoch ako napríklad ne-
podporenie Lisabonskej zmluvy alebo pri-
jatia eura pokračovať, voliči budú mať v 
roku 2010 veľmi ľahký výber. „Buď pod-
poria 

SABoTéRoV A ZáŠKoDNíKoV 
z SDKÚ, ktorí sú kvôli volebnému výsledku 
schopní obetovať všetko, ale úplne všet-
ko. Pri Lisabone boli schopní obetovať 
dobré meno Slovenskej republiky. Pri 
eure boli schopní obetovať schopnosť 
SR mať komparatívnu výhodu v hlbo-
kej hospodárskej kríze. Pri Schenge-
ne nemali problém riskovať, že Slovensko 
bude zo Schengenu vyradené, len aby to 
poškodilo vláde, ktorá je v súčasnosti pri 
moci v Slovenskej republike. čiže voliči 
si budú môcť vybrať týchto záškodní-
kov a sabotérov, ktorí nevedia čo majú 
ponúknuť, tak si myslia, že čím horšie, 
tým lepšie. Lebo to poškodí vládu a po-
škodí to SMER. Ale majú aj druhú mož-
nosť – a táto možnosť je vybrať si politikov, 
ktorí rozmýšľajú nad bezpečnosťou a bu-
dúcnosťou Slovenskej republiky aj pri chy-
bách, ku ktorým bežne dochádza. Ak je 
niekto aktívny, robí aj chyby. My sa však 
tieto chyby pokúšame postupne naprá-
vať“.  (krs)

M. Dzurinda a i. Mikloš predali všetko v oblasti energií.  Foto: M. PeTrenko

Sabotéri a záškodníci

Predseda vlády Robert Fico reagoval 
26. júna 2009 na obvinenia zo strany 
predstaviteľov SDKú-DS ohľadom nove-
ly zákona o verejnom obstarávaní a PPP 
projektov. 
V súvislosti s novelou zákona o verejnom ob-
starávaní, ktorý do NR SR predložila vláda SR 
a jej zámerom je výrazné skrátenie lehoty na 
prípadné určenie 

NEPLATNoSTi KoNcESNEJ ZmLUVy 
pri projektoch verejno-súkromného partner-
stva (PPP) z jedného roka na 30 dní,  pred-
stavitelia SDKú-DS na tlačovej konferencii 
uviedli: „Vláda SR ide zrejme poslednou no-
velizáciou zákona o verejnom obstarávaní kryť 
obrovský škandál. Dnes ešte nevieme pove-
dať aký, nestihli sme si to preštudovať do takej 
hĺbky. Vieme, kto je investorom na týchto verej-
ných obstarávaniach – sú to mecenáši a spon-
zori SMERu.“
Predseda strany SMER-SD označil tieto výroky za 
hrubé obvinenie. Uviedol, že dvanásť významných 
komerčných bánk z celej Európy vrátane Európ-
skej banky pre obnovu a rozvoj sa chcú podieľať 
na financovaní projektu výstavby rýchlostnej ko-
munikácie R1 medzi Zvolenom a Nitrou, pričom 
Európska banka pre obnovu a rozvoj financuje 
27% tohto projektu. „Tieto banky nám oznámi-
li, že je potrebné ešte urobiť malú novelizáciu v 

zákone o verejnom obstarávaní, aby tam nebo-
la ročná lehota, ktorá ich núti odložiť financova-
nie tejto diaľnice až o rok. Ale pokiaľ zmeníme 
tento zákon len v tejto veci a skrátime tú leho-
tu na 30 dní, môžeme uzatvoriť financovanie 
rýchlostnej komunikácie  R1 veľmi rýchlo“, zdô-
vodnil premiér novelizáciu zákona o verejnom ob-
starávaní. „Chce vari SDKÚ tvrdiť, že dvanásť 
európskych bánk vrátane európskej banky 
pre obnovu a rozvoj, ktoré kompletne finan-
cujú výstavbu R1-ky, sú mecenáši a spon-
zori Smeru? To sa tá SDKÚ už naozaj úplne 
zbláznila? To takýmto spôsobom chce obvi-
ňovať, opľúvať vládu, SMER a ďalšie vládne 
strany len preto, lebo robíme 

VEREJNé iNVESTíciE 
takéhoto obrovského charakteru? Musím 
konštatovať, že takúto hodnotu majú všetky 
obvinenia zo strany SDkÚ a je to prejav poli-
tiky, ktorej cieľom je za každú cenu pošpiniť 
vládu, ale najmä zastaviť akýkoľvek rozvojo-
vý program Sr.“ 
Vláde SR záleží na obrovských verejných investíci-
ách, pretože na svete je kríza exportu, kríza spot-
reby a jediné, na čom sa dá v tejto situácii posta-
viť hospodársky rast, sú verejné investície. „Toto 
je sabotážna politika. Jednoducho nie je možné 
za cenu zničenia štátu, za cenu zničenia SR ni-
čiť vládu alebo ničiť SMER, pretože oni si mys-
lia, že to je dobrá cesta, ako zlikvidovať súčas-

nú vládnu moc. To, čo sa dnes deje, sa nedeje 
nikde na svete. Namiesto toho, aby podávali po-
mocnú ruku, všetko sabotujú, na všetko útočia, 
všetko považujú za škandál, samozrejme, bez 
akýchkoľvek argumentov“.
Robert Fico označil za smutné, že takýto štýl poli-
tiky hlúpeho obviňovania preberajú aj niektoré mé-
diá. Ako príklad uviedol 

DENNíK PRAVDA, 
ktorý 16. júna 2009 v komentári obvinil stranu 
SMER-SD z toho, že sponzori pán Poór a Široký 
ovplyvňujú rozhodnutia SMERu. Požiadal o opra-
vu a denník Pravda uverejnil, že „skutkové tvrde-
nia, ktoré sme uverejnili, sú nepravdivé. Poór 
a Široký neboli sponzormi SMERu a nie sú 
nimi ani v súčasnosti. SMER nemá obchod-
ných partnerov a o podpore prezidentského 
kandidáta rozhodli slobodné legitímne poli-
tické orgány strany.“  
Robert Fico rovnako uviedol, že tieto obvinenia vy-
chádzajú z úst politickej strany, ktorá organizovala 
tunelovanie tunela Branisko. Ako príklad uviedol, 
že nominanti politickej strany SDKÚ - riadiaci pra-
covníci Slovenskej správy ciest v čase, keď bola 
vláda m. Dzurindu - V. Horváth, R. Veselka a D. 
matonok - na základe vystavovania fiktívnych fak-
túr a navyšovania cien v cenových ponukách neo-
právnene prevádzali finančné prostriedky v celko-
vej sume okolo 260 miliónov slovenských korún 
na spoločnosti, ktoré mali účty v švajčiarskej ban-

ke UBS. Z tohto účtu v švajčiarskej banke UBS 
bola časť finančných prostriedkov následne pre-
vedená na osobné súkromné účty R. Veselku v 
banke UBS v sume 1 milión švajčiarskych frankov, 
Valeriána Horvátha v banke UBS v sume 216 tisíc 
švajčiarskych frankov, D. Matonoka v banke UBS v 
sume 280 tisíc švajčiarskych frankov. Časť finanč-
ných prostriedkov v sume 1,670 milióna švajčiar-
skych frankov bola následne prevedená na účet v 
ďalšej banke vo Švajčiarsku, patriaci spoločnosti, 
ktorá bola kontrolovaná R. Veselkom a následne 
boli finančné prostriedky prevedené 

NA oSoBNÝ účET 
R. Veselku v tejto banke, odkiaľ bol v roku 2006 
pánom Veselkom realizovaný výber v hotovosti v 
sume 445 tisíc švajčiarskych frankov a na osob-
ný účet V. Horvátha bolo prevedených ďalších nie-
koľko stotisíc švajčiarskych frankov.
Celý tento prípad predseda vlády označil za škan-
dál. „nepoznám prípad, kde by našli na no-
minantov vládnych strán od roku 2006 súk-
romné účty vo švajčiarskych bankách. 
nepoznám situáciu a prípad, kde by sme 
mali presné čísla, koľko peňazí sa ulialo pri 
tunelovaní Braniska, kam tie peniaze išli, ako 
to celé prebiehalo. Toto je škandál!“, povedal 
premiér.
Novelu zákona o verejnom obstarávaní 
schválila Národná rada SR v utorok 30. júna 
2009. (ks)

OPOzíCiA TUNELOVALA TUNEL BRANiSKO

Zlikvidovali milión kráv
Štát v súčasnej mliečnej kríze, ktorá naplno zasiahla Slo-
vensko, vytvára množstvo podporných programov pre far-
márov. ministrovi pôdohospodárstva totiž záleží na tom, 
aby chov kráv u nás neskončil úplne. Podpory na veľkú 
dobytčiu jednotku, čo je u hovädzieho dobytka jedna doj-
nica, predstavujú 148 eur a chovatelia ich získajú skôr, 
než po iné roky, kedy sa vyplácali na sklonku roka. Navy-
še vďaka opatreniam ministerstva cez Plemenárske služ-
by SR získali chovatelia 13 eur bez DPH na jednu dojni-
cu. A vďaka podpore od Európskej únie na zmiernenie 
dopadov hospodárskej krízy majú možnosť farmári získať 
ďalších 81 eur na jedno zviera. Napriek týmto snahám 
však po prepočítaní znamená táto pomoc vo výške pia-
tich centov na liter vyprodukovaného mlieka, pričom stra-
ta je tri aj štyrikrát vyššia, teda 13 až 17 centov na liter. 
Farmári tak od januára tohto roku stratili pre mliečnu krí-
zu viac ako 35 miliónov eur, čiže viac ako miliardu sloven-
ských korún.
Takáto strata by bola citeľná aj pre štát, ale tu ju znášajú súk-
romní podnikatelia. Tí, pre ktorých je poľnohospodárstvo ich 
životným cieľom. Teda ide o úzku skupinu osôb. Nečudo, že 
mnohí z nich 

LiKViDUJú SVoJE STáDA. 
Ak sa pozrieme na štatistiku, dozvedáme sa šokujúce fakty. 
Kým v roku 1989 žilo v slovenských stajniach takmer 1,6 mi-
lióna kusov hovädzieho dobytka, dnes po dvadsiatich rokoch 
je to iba 480 tisíc zvierat. Za dvadsať rokov sme sa teda zbavili 
viac ako milióna jedincov. Z toho kravy v roku 1989 predstavo-
vali 570 tisíc kusov a dnes ich u nás žije spolu 210 tisíc s tým, 
že z toho dojníc je už len 170 tisíc.
Dôvody pádu stavov hovädzieho dobytka a najmä dojníc pro-
dukujúcich mlieko sú vysvetľované neúprosnou ekonomikou, 
keď sa liter mlieka vykupuje od farmárov za smiešnych 15 cen-
tov, hoci náklady sú viac ako dvojnásobné. Predseda Sloven-
skej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Vladimír Cho-
van prezradil ďalšiu šokujúcu vec. Odberatelia mlieka oznámia 
farmárom, za koľko mlieko predali, až na konci mesiaca. Teda

 NEExiSTUJE NoRmáLNE TRHoVé PRoSTREDiE, 
v ktorom sa dohodnú dodávky, za čo kto predáva. Trh s mlie-
kom teda deformujú obchodné vzťahy a najmä podľa 
chovana Brusel, ktorý navýšil mliečne kvóty pre jednotli-
vé členské štáty únie. V Bruseli si totiž zrátali, aká má byť 
spotreba mlieka v budúcnosti a vyšlo im, že tá by mala 
ešte aj rásť. Tým argumentovala eurokomisárka mariann 
Fischel-Boelová na všetky výzvy, ktoré jej adresoval slo-
venský minister Stanislav Becík, aby sa táto kvóta znížila.
Minister Becík podporuje slovenských farmárov v ich protes-
toch proti takejto európskej politike. Veď vychovať produkč-
nú dojnicu trvá farmárovi viac ako dva roky. Ak by sme teraz 
na Slovensku pre ekonomické dôvody zlikvidovali stavy dojníc, 
onedlho by cena mlieka vyletela do neuveriteľných výšok. Také 
sú skúsenosti s pravidlami trhu, ktorý ovládajú zahraničné ob-
chodné reťazce. STANiSLAV HáBER



To, čo predvádzajú politici SDKú, sa nedá 
inak nazvať ako absolútna strata súdnosti. 
Webová stránka, ktorú založili a tvrdia na 
nej, že sa niečo ukradlo, je nič v porovna-
ní so škandálmi spojenými s menami po-
litikov z kŕdla mikuláša Dzurindu a ivana 
mikloša. Ak však aj dáme momentálne nabok, 
čo kto kedy a kde komu, zostávajú nám škan-
dály za osem rokov Dzurindovo – Miklošovej 
vlády, ktoré súvisia s nevratnými rozhodnutiami 
v privatizácii. A tie poškodzujú štát natrvalo aj 
do ďalekej budúcnosti spoločnosti.
Naposledy sa v dueli stretli pred televíznou ob-
razovkou STV expert dzurindovcov a poslanec 
Stanislav Janiš s ministrom hospodárstva Ľu-
bomírom Jahnátkom. Na členovi vlády bolo 
vidieť ako trpí za slová, ktoré Janiš vyslo-
voval až príliš ľahko. Hovoril o tom, čo má 
vláda robiť v prípade plynární, až to Jah-
nátek nevydržal a povedal mu to jasne a 
prosto. Vďaka Dzurindovým vládam nemá-
me žiadne rozhodovacie právomoci v SPP, 
hoci štát má väčšinu akcií. Jednoducho 
môžeme zahraničných manažérov iba po-
zvať na kávu.
Do tejto pozície nás dostali Dzurindove a Miklo-
šove zmluvy o privatizácii. Zbavili sme sa mono-

polného distribútora plynu za smiešnych 133 
miliárd korún a dnes hoci máme väčšinu akcií, 
nemôžeme v podniku ani rozhodovať. Na Jani-
šovom vystupovaní však bolo vidieť, že politici 
v SDKÚ jednoducho strácajú pamäť. Pasujú sa 
za jediných arbitrov, čo je správne a čo nie pri 
správe štátu, ale na vlastné lapsusy úplne za-
budli. Najhoršie je, že tieto chyby nás poško-
dzujú aj dnes, keď nie sú vo vláde, ale rozdáva-
jú prázdne rady.

STANiSLAV HáBER
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NiE DoViDENiA, 
ALE ZBoHom
Niektoré zahraničné fir-
my od nás odchádzajú. Ani 
nie tak kvôli kríze, ako pre-
to, lebo už nepatríme medzi 
krajiny s lacnou pracovnou 
silou. Tí, ktorí prišli kvôli 
tomu – využili všetky úľavy 
a výhody, ktoré im poskytol 
náš štát a teraz sa chysta-
jú nám definitívne zamá-
vať na rozlúčku. Netreba za 
nimi banovať, veď prídu iní 
investori s inými ambíciami. 
Vezmime si len taký molex 
z najznámejšieho priemy-
selného parku v Kechneci 
pri Košiciach. Táto firma do-
stala mimoriadne veľa úľav 
i priamych dotácií, našich 
zamestnancov však plati-
la – slušne povedané  pri-
skromne. moLEx bol pritom 

určitý čas vlajkovou loďou 
Kechneckej flotily. Starosta 
Kechneca JUDr. Jozef Kon-
koly si z pripravovaného od-
chodu molexu ťažkú hlavu 
nerobí: „Jedni odchádza-
jú, iní prichádzajú, o budúc-
nosť nášho priemyselného 
parku nemusím mať oba-
vy...“ 
V budúcnosti tých, ktorí od 
nás odchádzajú, budeme 
môcť stretnúť v Bulharsku, 
Rumunsku, na Ukrajine a 
možno dokonca aj v mon-
golsku ...

TEKUTÝ cHLiEB
Zdá sa, že kríza bude mať aj 
vplyv na významné hospodár-
ske odvetvie Európy akým je 
produkcia piva. Ročne ho pi-
vári v krajinách EÚ vypijú za 
125 miliárd (!) euro. Okrem 

toho pivovarníctvo prispelo do 
europokladne v minulom roku 
čiastkou 58 miliárd. V súčas-
nosti v európskych pivovaroch 
pracuje až 164 000 ľudí a ďal-
ších 2,6 milióna našlo uplat-
nenie v odboroch, ktoré úzko 
súvisia s varením a distribú-
ciou piva. Európa je zároveň 
aj najväčší producent piva zo 
všetkých svetadielov planéty... 
U nás sa však zníženia spotre-
by piva nemusíme obávať. Zim-
né mesiace naznačili, že ho 
síce pijeme menej v reštaurá-
ciách a pohostinstvách, ale o 
to viac doma...

To JE TRúFALoSť!
Predseda SmK, teda stra-
ny, reprezentujúcu národ-
nostnú menšinu, dal návrh 
na odvolanie Róberta Fica z 
funkcie predsedu vlády SR! 

Z toho vidieť, že politik ná-
rodnostnej strany má  u nás 
všetky možnosti a to i na-
priek tomu, že predstavite-
lia SmK neustále v zahraničí 
šíria nepravdivé informácie 
o útlaku maďarskej menši-
ny zo strany  majoritného 
národa. U našich južných 
susedov si určite ani jeden 
obyvateľ krajiny nevie pred-
staviť situáciu, že by prí-
slušník národnostnej men-
šiny mohol podať takýto 
návrh. Veď samotní maďar-
skí politológovia otvorene 
hovoria, že ešte veľmi, veľ-
mi dlho potrvá, než sa ob-
čan maďarska slovenskej, 
chorvátskej, rómskej, alebo 
inej národnosti dostane do 
parlamentnej lavice v Buda-
pešti. Skôr sa tak nestane 
nikdy ... JáN SLiAčAN

GLOSÁR Slovenského rozhľadu

PhDr. miLAN PioVARči
podpredseda únie slovenských novinárov

Voľakedy najmä na vidieku 
bolo bežné, že gazda si ráno 
vypil pohárik pálenky, vzal do 
rúk kosu či iný poľný nástroj 
alebo náradie a šiel na pole. 
Tvrdú prácu prerušil iba vte-
dy, keď ženy priniesli na pole 
obed. Po skončení práce nie-
kedy zašiel i do hostinca.
Gazdovia tam popili, poho-
vorili, ale dlho sa nezdržali, 
lebo skoro ráno museli zasa 
do ťažkej práce na pole s 
čerstvými silami. kolobeh sa 
opakoval každý deň a v čase 
žatvy, keď zlé počasie ohro-
zovalo úrodu, gazda pracoval 
i v noci. Aj vtedy sa v každej 
dedine našlo zopár alkoholi-
kov, ale nebolo ich veľa. 
Dedinskí chlapci mohli ísť na 
pivo až potom, keď dorástli na 
mládencov alebo ich odviedli 
na vojenčinu. a tí mladší, kto-
rí sa občas dostali načierno 
do krčmy, sa neraz báli, aby 

ich prvý z dospelých odtiaľ s 
hanbou nevyhodil. Ženy ob-
čas prišli do krčmy, aby si od-
viedli domov muža, aby ne-
minul peniaze alebo aby sa 
dobre vyspal, lebo ráno mu-
sel ísť na pole. 
Podľa svetovej tlače sa v po-
sledných rokoch u mladej ve-
kovej skupiny v európe, teda 
aj u nás, alarmujúco zvýšil po-
čet prípadov zranení, invalidi-
ty i úmrtí, v ktorých hral hlav-
nú úlohu alkohol. Alkohol 
zabíja ročne v európe, kde je 
najvyššia spotreba, 55 000 
mladých ľudí. Na základe jed-
ného výskumu sa mladí pri-
znali, že sú v priebehu mesia-
ca aspoň tri razy opití. najviac 
mladých opilcov je vo veku 
od 15 do 16 rokov. Podľa 
prieskumu na vzorke 300-ti-
síc študentov sú najmladší al-
koholici z Litvy, Poľska, Slo-
vinska a Slovenska. a cirhóza 
pečene, vyskytujúca sa dote-
raz najčastejšie po 40. až 50. 
roku života, sa ,,presunula“ 
napríklad u žien po 20. roku. 
alkohol je teda najnákladnej-
ším zdravotným problémom 
verejnosti. Žiaľ, aj u nás.

PočKAť NA NoVú 
AURoRU?
Z môjho života som odstrá-
nil tuky, aby som znížil hladinu 
cholesterolu, ale ako odstrá-
niť zo života kapitalizmus, aby 
som znížil hladinu adrenalínu?

NiE JE HLADoVKA 
AKo HLADoVKA
Keď hladuje jednotlivec, je to 
protest sledovaný médiami, 
keď hladuje celá sociálna sku-
pina, je to odrážanie od dna, 
ktoré novinárov nevzruší.

KEBy STE ViDELi!
Má skvelú reputáciu. Ale keby 
ste videli jeho pečeň!

NESmiERNE SLáVNy
Je to nesmierne slávny futbalo-
vý klub. Poznáte iný s väčšími 
škandálmi?

mEmENTo moRi
Ak nemáš na to, nezomieraj!

EŠTE ŠťASTiE
Ešte šťastie, že spolu s mla-
dosťou sa k nám nemôže vrá-
tiť ani naivita.

RoZBoZKáVANá 
REPUBLiKA
Celá naša republika sa krížom-
krážom bozkáva – v reláciách 
typu Hráme našim jubilantom.

PoSUN PRioRíT
Hra za vlasť je už len drobnou 
epizódou vo veľkej hre za pe-
niaze.

RENomé
Má vysoké renomé. Natiera 
iba priečelia, ale viackrát.

moJA ABSURDiTA
V pracovni mám toľko podkla-
dov určených na budúce spra-
covanie, že sa v nej už vôbec 
nedá pracovať.

VARoVANiE
Aspoň stručné varovanie prv 
ako sa rozrečním: Obozretní 
nadávajú všade miestnym ná-
rečím.

POLiTiCKÉ 
SENTENCiE

miLAN KENDA

Kresba: Andrej mišanek

• Z redakčnej pošty • Z redakčnej pošty •
Už dlhšie sa nám neozval náš čitateľ marián 
Važan z Bratislavy-Petržalky. Nehneváme sa 
naňho, veď sa s redakciou spojil vždy, keď ne-
mohol kúpiť Slovenský rozhľad. Zdá sa, že nový 
systém distribúcie nášho dvojtýždenníka je už 
predsa lepší ako predchádzajúci...

•   •   •
Pravidelnou čitateľkou Slovenského rozhľadu je aj 
pani Mária Pavlíková z Košíc. Jej dcéru Evu, hereč-
ku divadla A. Bagara v Nitre pozná celé Slovensko. 
Pani Pavlíková patrí medzi tých, ktorí nešetria slova-
mi chvály na adresu redakcie. Ďakujeme, takéto slo-
vá vždy dobre padnú, ale my dobre vieme, kde nás 
tlačí topánka...

•   •   •
Dve zaujímavé publikácie poslal do redakcie 
RNDr. Ján Bienik, cSc., majiteľ vydavateľstva 
EKo-KoNZULT Bratislava. Prvú napísal Július 
Handžárik, šéfredaktor časopisu Slovanská vzá-
jomnosť a zároveň uznávaný odborník na slo-
vensko-maďarské vzťahy. Dielo pod názvom 
Trianonská trauma – Sprisahanie proti republi-
ke? už veľmi dlho chýbalo na našom knižnom 
trhu. V súčasnosti je aktuálnejšie o to viac, že v 
maďarsku silnejú hlasy za zrušenie Trianonskej 
dohody i Benešových dekrétov. Strany JoBBiK a 
FiDESZ sa určite postarajú o to, že v Bruseli i Bu-
dapešti bude ešte veľmi horúco... Ďalším „die-

ťaťom“ tohto vydavateľstva, ktoré sme dostali 
do daru, je kniha RNDr. Karola ondriaša, Drcs., 
podpredsedu KSS. Kto v nej bude hľadať fakty 
o privatizácii a tunelovaní našich podnikov, tak 
bude veľmi sklamaný. o to viac sa potešia mi-
lovníci inteligentného humoru a sci-fi, tí si prídu 
na svoje. Kniha VyTUNELoVANí začína slovami: 
Všetko, čo je napísané v tejto knižke, je vymys-
lené. Ak by ste chceli tvrdiť, že je to pravda, tak 
vám to nikto neuverí....

•   •   •
Na zamatový hlas redaktora košického štúdia Čs. 
rozhlasu Jána Mizeráka radi spomínajú tí skôr naro-
dení rozhlasoví poslucháči. Tento náš kolega sa po 
roku 1990 rozhodol vydávať kulturistický časopis, 
ktorý mal to najlepšie meno v celej ČSFR. Neskôr 
sa však plne sústredil na predaj všetkého, čo súvi-
sí s kulturistikou, posilňovaním, či kondičnou prípra-
vou. Napriek tomu pravidelne navštevuje predajňu 
novín a časopisov v susedstve na Hlavnej ulici v Ko-
šiciach. Ako sám hovorí: „Robíte to dobre a preto sa 
na každé nové číslo Slovenského rozhľadu tak teším. 
Našťastie, nemám problémy si tento obľúbený dvoj-
týždenník kupovať, vo „svojej“ predajni mi ho vždy od-
ložia...“ Nuž, slová uznania od človeka, ktorý pôsobil 
v rozhlase i v klasickej novinárčine pri výrobe novín, 
vždy potešia. Dúfame, že ho ani v budúcnosti neskla-
meme.... VLADimíR mEZENcEVSMER-SD PEVNE NA ČELE

SMER-SD má väčšiu podporu ako celá opozícia. Vyplýva to z 
prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra FocUS 
od 2. do 9. júna 2009. SMER-SD by volilo 40,4% občanov. Na 
druhom mieste by skončila SDKÚ s 15,8%, čo je pokles o dve 
percentá. Mierne dolu išla aj SNS, ktorú by volilo 9% ľudí. SMK 
by podporilo 8,6 a KDH 8,3%, čo je takmer rovnako ako minulý 
mesiac. Mierne stúpli preferencie ĽS-HZDS – zo 4,2 na 5,3%.
Agentúra mEDiAN SK, s.r.o. uskutočnila v termíne od 11.5.2009 
do 7.6.2009 prieskum verejnej mienky s nasledujúcu otáz-
ku „Pokiaľ by ste sa ich zúčastnili, akú stranu alebo hnu-
tie by ste volili?“ z respondentov, ktorí v prieskume nevylúčili 
svoju účasť na voľbách a vedia, koho budú voliť, boli spontánne 
odpovede opýtaných nasledovné: 46,8% tých, ktorí by dali svoj 
hlas strane SMER-SD, na druhom mieste s 13,9% by skončila 
SDKÚ-DS, tretie SNS s 11,2% a štvrtá KDH s 10,1%. Nasledujú 
ĽS-HZDS 7,3%, SMK 6,2%, SaS 1,3% a KSS 1,2%.
PRIESKUM, ktorý uskutočnila spoločnost PoLiS SLoVAKiA, 
s.r.o. v dňoch 13. až 23. júna 2009 s tou istou otázkou, naj-
väčšiu podporu, celkom 44,8 percenta by získal Smer-SD. Na 
druhej priečke so 17,5 percentami by skončila SDKÚ-DS a na 
tretej s 10,8 percentami KDH. Na štvrtom mieste by sa umiest-
nila SNS so 6,1 percentami a päticu by uzatvorila SMK s 5,7 
percentami. Šiestu priečku by obsadila ĽS-HZDS, ktorú by vo-
lili štyri percentá respondentov. Nasleduje Sloboda a Solidari-
ta s 2,9 percentami, Slobodné fórum s 1,7 percentami a KSS 
s 1,6 percentami. Desiatku by uzatvorilo Hnutie za demokraciu 
s 1,2 percentami.

BOLESTNÁ STRATA PAMäTE

Exminister financií SR Ivan 
Mikloš kritizuje všetko a 
všetkých, ktorí majú iní názor 
ako on. Neustále navrhuje zni-
žovať dane. Pritom neberie na 
vedomie, že ľudia a firmy na 
Slovensku a v Rumunsku sú da-
ňami zaťažené oveľa menej ako 
v ostatných štátoch únie.
Daňové zaťaženie na Sloven-
sku a v Rumunsku bolo v roku 
2007 najnižšie v celej Európ-
skej únii. Vyplýva to z údajov, 
ktoré zverejnil Eurostat. Prie-
mer zaťaženia v únii bol 39,8 
percent HDP. Najvyššie za-
ťaženie bolo v Dánsku (48,7 
percenta).
Španielska vláda chce zvýšiť 
dane, aby zastavila rastúci de-
ficit rozpočtu. Povedal to špa-
nielsky minister financií Car-
los Ocaña. Uvažuje o zvýšení 
rôznych daní, nie však DPH. V 
USA, ktoré sú pre Ivana Miklo-
ša veľkým vzorom vo všetkých 

oblastiach ekonomiky a trho-
vého hospodárstva,  úrady pre 
dohľad nad finančným trhom 
USA zatvorili v minulých dňoch 
tri banky v štátoch Georgia, Se-
verná Karolína a Kansas s cel-
kovým majetkom 1,5 miliardy 
dolárov. Tento rok skrachovalo 
už 40 amerických bánk. Ban-
ky položila najmä vysoká neza-
mestnanosť, ktorá znemožnila 
klientom splácať úvery, najmä 
vysoké hypotéky.
Poslanec NR SR Ivan Mikloš 
kritizuje ministrov vládnej koa-
lície, že nesprístupňujú verej-
nosti informácie, ktoré sa týka-
jú používania verejných financií. 
V žalostných časoch, keď se-
del v Dzurindovej vláde, štát 
nevýhodne predal Slovenské 
telekomunikácie, tri veľké ban-
ky, Transpetrol, SPP a tri ener-
getické podniky bez toho, aby 
zverejnil zmluvy s privatizérmi. 
Kde bol vtedy Mikloš? (jk)

KRITIK PoslaNeC MIKloŠ
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RobeRT FICo, predseda vlády sR
účelom predkladaného vládneho návrhu zá-
kona o Špecializovanom trestnom súde je 
zriadenie nového Špecializovaného trestné-
ho súdu v sústave súdov Slovenskej repub-
liky, ktorý kontinuálne nadviaže na činnosť 
doterajšieho Špeciálneho súdu. Predkladaný 
vládny návrh zákona reaguje na rozhodnutie 
ústavného súdu z 20. mája 2009, ktorým 
ústavný súd SR rozhodol o návrhu skupiny 
poslancov na začatie konania o súlade záko-
na č. 485/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho 
súdu a úradu Špeciálnej prokuratúry s ústa-
vou SR. 
V nadväznosti na to sa v záujme zachovania ta-
kejto inštitúcie zameranej na boj proti korupcii a 
organizovanému zločinu predkladá tento vládny 
návrh, ktorým sa zriadi Špecializovaný trestný súd 
a ktorým sa v tejto súvislosti novelizujú aj niektoré

 ĎALŠiE PRáVNE PREDPiSy,
upravujúce právomoc a postavenie tohto súdu 
a jeho sudcov. Nový Špecializovaný trestný súd 
sa navrhuje zriadiť formou zákona. Jeho zriade-
nie formou ústavného zákona nie je potrebné ani 
účelné. Predložený vládny návrh zákona v plnom 
rozsahu rešpektuje citované rozhodnutie Ústav-
ného súdu. Špecializovaný trestný súd sa zriaďu-
je ako samostatný súd so špecializovanou agen-
dou v oblasti trestného práva. Jeho pôsobnosť 
má byť zameraná na ochranu pred korupciou, or-
ganizovaným zločinom a dôsledkami trestných či-
nov vyššej spoločenskej nebezpečnosti. 
V súlade s rozhodnutím ústavného súdu sa 
ustanovuje osobitná vecná pôsobnosť Špe-
cializovaného trestného súdu. oproti dote-
rajšej právnej úprave sa rozširuje pôsobnosť 
Špecializovaného trestného súdu o niektoré 
nové 

SKUTKoVé PoDSTATy 
trestných činov, ako je úkladná vražda, ma-
chinácie pri verejnom obstarávaní a verej-
nej dražbe, falšovanie pozmeňovanie a neo-
právnená výroba peňazí a cenných papierov, 
zneužívanie právomoci verejného činiteľa, 
prijímanie úplatku, podplácanie a nepriama 
korupcia. 
Predložený vládny návrh zákona novelizuje aj zá-
kon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 
tým spôsobom, že ruší podmienku pre sudcov 
Špeciálneho súdu byť oprávnený oboznamovať 
sa s utajovanými skutočnosťami stupňa prísne 
tajné a podstatne znižuje výšku funkčného prí-
platku za výkon ich funkcie. Návrh zákona zacho-
váva princíp právnej istoty v súvislosti s doteraj-
ším rozhodovaním Špeciálneho súdu. Navrhujú 
sa prechodné ustanovenia, ktoré zabránia vzniku 
právneho vákua v období po vyhlásení rozhodnu-
tia Ústavného súdu v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky, v súvislosti s agendou doterajšieho 
Špeciálneho súdu. Vo vládnom návrhu je defino-
vaný prechod výkonu súdnictva, t. j. oprávnenie 
Špecializovaného trestného súdu, zriadeného 

PoDľA ToHTo ZáKoNA KoNAť 
v právoplatne neskončených veciach, ktoré sú 
súčasťou agendy Špeciálneho súdu zriadeného 
podľa doterajších právnych predpisov. Rovnako 
sa navrhuje prechod práv a povinností vyplý-
vajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a štát-
nozamestnaneckých vzťahov a iných obdob-
ných právnych vzťahov a práv a povinností z 
osobných vzťahov sudcu štátu. 
Špecializovaný trestný súd sa navrhuje zriadiť ako 
súd trvalý, to znamená, že zákon časovo neob-
medzuje jeho pôsobnosť. Chcem vás požiadať o 
podporu tohto návrhu zákona. 
Vážené dámy a páni, to, čo som počul z opozič-
ných lavíc, ma núti zareagovať na niektoré vyhlá-
senia a aj napraviť veci a dať ich do správneho 
svetla. Po prvé chcem povedať, že odmietam vy-

tváranie atmosféry, že za tejto vlády je všetko hor-
šie a zlé. Pani poslankyňa, ja si pamätám, za va-
šej vlády 15%-nú dôveru súdnictvu, aj nižšiu, 
takže prosím, nevytvárajte tu obraz, že teraz je 
nejakých 30% dôvery v slovenské súdnictvo, že 
to je katastrofa. V roku 2004, keď ste boli v polo-
vičke vášho vládnutia, tak sme na Slovensku zisti-
li 131.244 trestných činov, v polovičke vládnutia, 
v roku 2008 tých trestných činov bolo iba 104 ti-

síc, to znamená o 30 tisíc menej. Pamätám si 
na to, že v tom istom období, bolo 122 vrážd. 
V roku 2008 94 vrážd. Lúpeží bolo 2156, te-
raz je 1371. Krádeží vlámaním bolo 27 tisíc, te-
raz je 15 tisíc. Krádeží vlámaním do bytov vy ste 
mali 3 tisíc, my máme 2 tisíc. Krádeže motoro-
vých vozidiel 6 tisíc, a teraz 4 tisíc. Nevytvárajte 
tu nejaký obraz, že všetko je horšie, všetko je zlé, 
pretože za tejto vlády ministerstvo vnútra a polícia 
pracujú tak, ako majú pracovať a určite pracujú aj 
prokuratúry a pracujú aj súdy a tie výsledky sú ab-
solútne viditeľné. 
Dovoľte mi ešte niekoľko poznámok k tomu, čo 
bolo povedané. Stále sa tu otvára nejaká otázka, 
že treba to vraj schváliť ústavným zákonom. Pre-
čo ste 

úSTAVNÝm ZáKoNom 
napr. neschválili dôchodkovú reformu? Je to pod-
statne väčší problém ako Špecializovaný trestný 
súd. Dnes tí ľudia prišli o polovičku svojich úspor, 
prichádzajú o všetko, nedostanú nič v budúcnos-
ti z druhého piliera, vtedy ste nekričali, že treba 
prijímať zásadné veci ústavnými zákonmi. Dnes to 
otvárate ako nejakú tému, ktorá je pre vás mimo-
riadne dôležitá. 
Odmietam pátos, s ktorým sa pokúšajú niektorí 
poslanci z opozície k tejto téme vystupovať. Ja 
si pamätám, že v deň, keď rozhodol ústav-
ný súd SR a ja toto rozhodnutie plne rešpek-
tujem, ste nás poopľúvali tak, že sa už ani 
inak poopľúvať nedá. Poobviňovali ste nás z 
toho, že zodpovedáme za rozhodnutie ústav-
ného súdu, že my sme to celé zorganizovali 
a v ten istý deň, ako ste nás poopľúvali, ste 
nám telefonovali večer, že čo s tým urobíme, 
lebo ste nemali ani nemáte žiadne riešenia. 
Nie ste schopní napraviť to, čo ste sami spô-
sobili.
Najprv nás obviňujete z najzávažnejších trestných 
činov, že sme 

oVPLyVNiLi úSTAVNÝ SúD, 
že sme to všetko zorganizovali a potom nám taj-
ne ako krysy telefonujete večer o 20, o 21, o 22 
hod., čo s tým budeme teraz robiť pre Boha, ako 
to všetko napravíme, ako to celé urobíme. Ne-
chcite, aby som menoval poslancov NR, ktorí 
nám takto telefonovali večer, lebo tých poslancov 
bolo pomerne veľa. chcem vám ďalej povedať, 
že odmietam principiálne delenie ľudí na ne-
jakých slušných, alebo neslušných, alebo 
sudcov ústavného súdu, ktorí sú slušní, ale-
bo neslušní. Sú to sudcovia ústavného súdu 

SR a títo sudcovia si robia svoju prácu. Prin-
cipiálne odmietam v mene vlády SR, aj strany 
Smer-SD organizovanie akýchkoľvek občian-
skych protestov proti rozhodnutiu ústavného 
súdu SR. Toto môžete robiť niekde inde, ale 
nie na Slovensku. A navyše ma veľmi pobavi-
lo, keď ste zorganizovali celoslovenské stretnutie 
proti rozhodnutiu ÚS SR v Bratislave, musím vám 
povedať, že keď sme otvárali jedno športové ih-

risko v obci, ktorá mala 150 obyvateľov tak tam 
prišlo 3 krát viacej ľudí ako vám na celoštátne 
stretnutie proti rozhodnutiu Ústavného súdu Slo-
venskej republiky. Takúto máte podporu vo va-
šich návrhoch a vašich názoroch.
Ja som za to, aby sme jednoducho riešili vec-
ný problém, ktorý tu vznikol. Tento nález reš-
pektujem a 

mUSím Ho REŠPEKToVAť, 
tak isto ako rešpektujem nález ústavného 
súdu vo veci zákona o preukazovaní pôvodu 
majetku, s ktorým som tiež nebol nadšený, 
lebo si myslím, že zákon o preukazovaní pô-
vodu majetku bol dobrý, ale ústavný súd po-
vedal, že má protiústavné prvky a my to mu-
síme v plnom rozsahu rešpektovať. 
Dnes stojíme pred vecným riešením, ja plne reš-
pektujem aj názory, ktoré prezentuje ľudová stra-
na HZDS, ktorá hovorí, že by sa dalo ísť cestou 
špecializovaných trestných senátov, sú iné práv-
ne stanoviská, nikto tu nespochybňuje rozhodnu-
tie Ústavného súdu, nakoniec prevládol názor, že 
treba to riešiť zákonom takým, ako je dnes pred-
ložený do Národnej rady Slovenskej republiky a 
jednoducho verím, že tento zákon prejde. Tak-
že páni poslanci z opozície, my to nerobíme kvô-
li vám, zabudnite na to, my to robíme kvôli Ústav-
nému súdu Slovenskej republiky, robíme to kvôli 
tomu, aby na Slovensku fungovali súdy. To, že 
máme rozdielny názor s našimi koaličnými part-
nermi to nie je prvý ani posledný krát a môže sa 
to stať aj v budúcnosti, ale na rozdiel od vás nie 
sú takí podliaci a kriváci, oni nám rovno povedia, 
že majú iný názor, my si to vykonzultujeme a do-
kážeme prijať aj prijateľné rozhodnutia. Ďakujem 
a podporte tento zákon.

daNIel lIPŠIC, poslanec KdH
Máme návrh zákona o Špecializovanom trest-
nom súde, ktorý predložila vláda, čo oceňujem 
a chcem zároveň povedať, že schválenie tohto 
zákona bude víťazstvom slušných ľudí, ktorých 
znepokojilo zrušenie Špeciálneho súdu. Možno 
prvýkrát za posledné roky sa ľudia vyjadrili bez 
ohľadu na stranícku príslušnosť úplne jasne. Ak 
je úlohou parlamentu schvaľovať zákony ktoré vy-
jadrujú vôľu absolútnej väčšiny našich občanov, 
tak myslím, že dnes a v nasledujúcich dňoch to 
budeme môcť všetci preukázať. 
Dovoľte mi jednu citáciu: „Zákony sú ne-
funkčné, ak nie sú podporené silnou a jas-
nou politickou vôľou, ak nie sú aplikovateľné 

kvôli nedostatku adekvátnych štruktúr a naj-
mä, ak v týchto štruktúrach nie sú profesio-
nálne kvalifikovaní ľudia. Ak chceme dosiah-
nuť významné výsledky, treba vypracovať 
jednotné stratégie, ktoré by sa zverili rozho-
dovacím koordinačným centrám na úrovni 
polície a justície.“ Tieto slová povedal vyšet-
rovací sudca Giovanni Falcone, ktorý bol ná-
sledne na Sicílii zavraždený sicílskou mafiou. 
úlohou úradu Špeciálnej prokuratúry a Špe-
ciálneho súdu bolo 

VyTVoRiť BARiéRU 
vplyvu mafie a skorumpovaných politikov. or-
ganizovaná kriminalita nie je nebezpečná len 
tým, aké trestné činy pácha, násilné, ekono-
mické, finančné, ale tým, že ohrozuje samot-
né základy demokratickej spoločnosti. Pre-
tože je založená na princípe, podľa ktorého 
jej predstavitelia sa snažia cez svoj vplyv, pe-
niaze, vydieranie, korupciu dosiahnuť posta-
venie, že stoja nad zákonom. Dosiahnuť bez-
trestnosť. 
Mnohí naši spoluobčania poznajú aj vo svojom 
okolí a vo svojich regiónoch veľké ryby, ktoré si 
dlho mysleli a niektorí myslia možno dodnes, že 
stoja nad zákonom, že akúkoľvek trestnú činnosť 
spáchajú, nebude voči nim vyvodzovaná zodpo-
vednosť kvôli ich vplyvu, kontaktom a peniazom.

KaTaRíNa TóTHová, 
poslankyňa Ľs-HZds
K citátom pána poslanca Lipšica by som 
mohla aj ja priložiť citát a síce, že v právnom 
štáte ani vysoké a mravné ciele nemožno 
dosahovať v rozpore s ústavou. A tento pán 
poslanec, ktorý tu pateticky vystúpil, spolo-
čenský záujem v boji s mafiou a s ďalšími ne-
gatívami urobil protizákonným a protiústav-
ným zákonom. 
A to je problém a to už ústavný súd povedal. 
Preto pán poslanec, vy by ste mali byť ako-
si vnútorne stiahnutý tým, že ste takýto pro-
tiústavný zákon prijali a nehovoriť len o sluš-
ných ľuďoch, pretože slušní ľudia by sa tešili, 
keby všetky zákony boli prijímané a vypraco-
vávané v súlade s ústavou.
Áno, môžeme hovoriť o názore k nálezom Ústav-
ného súdu, ale ten, tú kampaň, ktorú ste vy spus-
tili s názormi, že rozhodnutie Ústavného súdu je 
hanebné rozhodnutie, nemá miesto v právnom 
štáte. Skutočne to bolo niečo, čo by sa už v his-
tórii Slovenskej republiky nemalo opakovať. Syp-
te si popol na hlavu, lebo vy ste boli strojcom pro-
tiústavného zákona.

Lucia Žitňanská, 
poslankyňa sdKÚ-ds
Špeciálny súd je súd, ktorý si získal za krátku 
dobu svojej existencie dôveru ľudí z rôznych dô-
vodov, možno aj svojou otvorenosťou, pretože 
každé jedno pojednávanie je pod drobnohľadom 
médií a sprostredkovane verejnosti. Preto som 
presvedčená, že dnes je našou povinnosťou uro-
biť všetko pre zachovanie tejto špecializovanej in-
štitúcie, pre zachovanie kontinuálneho pôsobe-
nia tejto špecializovanej inštitúcie v jej zložení, tak 
ako pôsobí dnes.
Treba povedať, že na tejto parlamentnej 
schôdzi máme predložené dve možné rieše-
nia. Je tu vládny návrh zákona o Špecializo-
vanom trestnom súde, o ktorom rokujeme te-
raz, ale na tejto schôdzi je aj ústavný zákon 
o Špeciálnom súde, ktorý sme predložili ako 
opoziční poslanci. A ja som stále presvedče-
ná o tom, že ústavný zákon by bolo to lepšie 
riešenie... 

Zo záznamu rokovania NR SR bez 
redakčnej a jazykovej úpravy vybral (jk) 

ODzNELO V PARLAMENTNEJ DEBATE
počas 39. schôdze NR SR v dňoch 16. až 30. júna 2009

Foto: MarTin PeTrenko
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ODzNELO V PARLAMENTNEJ DEBATE
počas 39. schôdze NR SR v dňoch 16. až 30. júna 2009
vladIMíR MečIaR, 
poslanec Ľs-HZds
Otázky fungovania akejkoľvek štátnej moci, sú 
postavené na filozofickom základe trojdelenia 
moci. Existuje moc zákonodarná, ktorá zá-
kony prijíma, moc výkonná, ktorá zákony 
vykonáva a moc súdna, ktorá podľa záko-
nov rozhoduje. Tieto moci nesmú nahra-
dzovať jedna druhú. musia vychádzať jedna 
z druhej. Súdne rozhodnutia sú súčasťou 
právneho poriadku SR, aj keď nemajú silu 
zákona, ale vytvárajú formu precedensov, 
ktorými sa súdy a právny poriadok štátu ria-
di a rozhoduje sa podľa nich. čiže je to roz-
hodnutie každého orgánu vykonané podľa 
práva, je súčasťou práva, opravné prostried-
ky sú súčasťou tohto poriadku. Výkonná ale-
bo parlamentná moc nemôže nerešpektovať 
ústavný súd a pritom dehonestovať slobodné 
rozhodovanie jeho sudcov, dehonestovať in-
štitúciu a dehonestovať obsah rozhodnutia. To 
nejde. Nemôže tu o práve a právnom poriadku 
rozprávať niekto, kto práve to porušenie právne-
ho poriadku a ústavy vniesol do právneho sys-
tému. Tak aspoň s úctou trošku k ľuďom pove-
dať: „Vážení, prepáčte.“, ale to nepočujem. Ja 
len počujem nové pózy, nové gestá, nové hr-
dinstvá a počúvam, že tí, čo majú odlišný práv-
ny názor a správny právny názor, potvrdený naj-
vyššou autoritou tohto štátu v oblasti práva, čo 
je ústavný súd, to nie sú slušní ľudia a tí, čo sa 
mýlili, to sú slušní ľudia. Je možná takáto po-
zícia delenia na slušných a neslušných? Mož-
no označiť sudcov ústavného súdu, ktorí vynies-
li rozhodnutie za neslušných ľudí? Možno súdy, 
prokurátorov a ďalších ľudí, ktorí majú tento ná-
zor, označiť za neslušných ľudí? Nefetišizuje 
tu niekto inštitúciu, ktorá vôbec nemá taký 
dosah na občianske a ľudské práva, ani na 
ochranu pred trestnosťou, aké sa jej v tom-
to parlamente skupinou opozície pripisu-
jú? Je to najmenej výkonná trestná inštitú-
cia zo všetkých inštitúcií, okresov a krajov, 
ktoré na Slovensku existujú. S kopou vecí, 
ktoré sa preťahujú. Som si vedomý toho, že 
na pravej strane poniektorí budú namietať, 
keď im podpredsedu KDH podozrivého z 
korupcie dodnes právoplatne neodsúdili a 
už to trvá koľko? Sedem či osem rokov? No 
a to nie je ani politický, ani občiansko-práv-
ne v rozpore s istými zásadami. 
Ak rešpektujeme tento princíp trojdelenia moci, 
tak musíme povedať aj to, že výkonná moc 
môže robiť to, ale aj parlamentná moc, čo jej 
ústava dovoľuje. Čo jej ústava nedovoľuje, je 
konaním v rozpore s ústavnosťou. Ak jednotli-
vé moci sa navzájom nahrádzajú, konajú proti 
systému ústavnosti. Pokiaľ ide o vzťah výkon-
nej, parlamentnej moci a súdnej moci, tak ústa-
va hovorí, že môže, a je aj povinná zákonodarná 
moc reagovať na rozhodnutie ústavného súdu 
publikované v Zbierke zákonov. Nie na komuni-
ké z rozhodnutia a zasadnutia ústavného súdu. 
Parlamentná moc má stanovenú lehotu dokedy 
musí uviesť súlad zákona s Ústavou SR do účin-
nosti. Nemôže to robiť vopred, bez publikovania 
tohto nálezu, nahradzovať nález, prijímať iné zá-
kony, dokonca vytvárať systém dvojprávia, keď 
po istú dobu budú prijaté dva platné zákony, 
ale s rôznou dobou účinnosti a vytvára sa dvoj-
poriadok pre toto rozhodovanie. Toto výkonná 
moc urobiť nemôže. Aj keď to navrhuje vlá-
da, aj keď bude väčšina parlamentu za, aj 
keď budem sám z týchto päťdesiatich, na-
šťastie nie som sám, budem hovoriť o tom, 
že tento postup je protiústavný, proti ústav-
nosti, aj proti ústave Slovenskej republiky. 
Preto sa s ním stotožniť nemôžem a podpo-
riť ho nemôžem. 
Pokiaľ ide o vlastný obsah tohto zákona, to, čo 
prináša nové, alebo to, čo zostáva staré, je v 

ňom rovnako veľa chýb, ktoré idú do rozporu 
s Ústavou Slovenskej republiky. Samozrejme, 
pretože sa netajím s tým, že bol som už pri vzni-
ku Špeciálneho súdu proti a hovoril som, že je 
v rozpore s ústavou a trvalo to niekoľko rokov, 
kým sa to potvrdilo, tak i dneska hovorím, že ide 
o konanie, ale aj obsah zákona je v rozpore s 
ústavou v ôsmich bodoch. 
Nie je mojou úlohou robiť analýzu tohto zá-
kona, hovoriť, v čom by mal byť zmenený 
a opravený. Ak to výkonná moc urobila v 
podstate z večera do rána, bolo pred voľ-
bami a nálady ľudí boli také, tak musí aj ve-
dieť si obhájiť svoje stanovisko, ale potom 
aj parlamentná moc, znovu pred ústavným 
súdom. Ale musí potom aj parlament pove-
dať, prečo ústavný súd nerešpektuje. musí 
to povedať verejnosti, či je to v mene práva 
a poriadku, alebo je to v mene toho, že sa 
snažíme zaviesť dvojprávie a dvojporiadok. 
Pokiaľ ide o rozhodovanie sudcov, chcem 
povedať, že všetky reči, úvahy a kvalifikácie 
o tom, že konali pod nátlakom, boli lož a vý-
mysel. Skôr je to otázka morálky a zodpo-
vednosti morálnej, etickej sudcu ústavného 
súdu, ktorý túto lož medzi ľuďmi šíril. Nako-
niec to nepriamo zobral späť, ale išlo o lož. 
Na tú lož reagovala hlava štátu, členovia vlády, 
poslanci, väčšinou opoziční, a v mene nej vyzý-
vali ľudí na námestiach. V mene lží. Nie pravdy, 
nie právneho poriadku, nie inštitúcie ústavného 
súdu a ústavnosti. Takže toto tiež nemožno pri-
jať ako argument, ktorým je demokratické ko-
nanie poslancov, členov vlády a ústavných inšti-
túcií navzájom tolerované. Môžeme mať rôzne 
politické názory, ale rozhodnutia rešpektovať 
musíme. Tam, kde prestáva platiť toto, začína 
platiť anarchia, tam sa začína rúcať právny štát. 

Magda váŠáRyová, 
poslankyňa sdKÚ-ds
Ja som vystúpila aj minulý rok k správe ÚPN. 
Nebudem hovoriť to, čo som vtedy hovorila, ale 
myslím si, že dojem z môjho vystúpenia bol je-
den, že považujem existenciu Ústavu pamä-
ti národa za mimoriadne potrebnú a že sledu-
jem jeho činnosť o oceňujem všetko to, čo bolo 
v ústave za minulý rok urobené a čo nás posú-
va v našom vnímaní našej histórie a v tom, aby 
sme sa vyhli chybám, ktoré sme robili v minulos-
ti, ďalej. Takže v tomto ohľade pán riaditeľ ďaku-
jeme veľmi pekne.
chcela by som ale upozorniť na niektoré 
veci, ktoré ako človek, ktorý to naozaj sle-
duje chcem snemovni pripomenúť a kde zo-
stáva dlh, ktorý sme ústavu pamäti národa 
dlžní. Ešte na tejto schôdzi podal môj ko-
lega martin Fedor pozmeňujúci návrh, kto-
rý by upravil odmeňovanie zamestnancov a 
členov Správnej a Dozornej rady ústavu pa-
mäti národa. Koaliční poslanci tento návrh 
odmietli. Dovolím si upozorniť, že pre za-
mestnancov na odmeny sa rozdeľovalo 21 
miliónov 675 tisíc korún, z toho správna a 
dozorná rada zobrala 7 miliónov 127 tisíc 
korún. 
Súdne spory, ja som už minulý rok hovorila, že 
táto snemovňa musí prijať novelu zákona, preto-
že musíme legislatívne ošetriť skutočnosť, pre-
tože nie je možné, aby Ústav pamäti národa pre-
beral právnu zodpovednosť za obsah vo svojich 
archívoch, registračných protokolov. Pretože 
úPN má podľa zákona, ktorý bol schválený 
v tomto parlamente, akurát vykonávať úpl-
né a nestranné hodnotenie, sprístupňovať 
dokumenty a zverejňovať údaje. Nezodpo-
vedá za pravdivosť alebo nepravdivosť úda-
jov vo svojom archíve. Predsa, ľudia neža-
lujú archívy Slovenskej republiky za to, že 
tam sú niektoré údaje a materiály, ktoré sú 
im nevhodné.

MaReK MaďaRIč, 
minister kultúry sR
Zmyslom, podstatou, cieľom záko-
na o štátnom jazyku je zabezpečiť 
všetkým občanom Slovenskej re-
publiky, aby vo verejnej sfére mali 
dostupné všetky informácie, ktoré 
potrebujú vo svojom štátnom jazy-
ku. Z toho vyplýva aj to, že Slová-
ci nebudú nútení na území Sloven-
ska vo verejnom styku ovládať jazyk 
žiadnej národnostnej menšiny. 
Popritom zdôrazňujem, zákon o 
štátnom jazyku nezasahuje ne-
gatívne do jazykových práv ná-
rodnostných menšín. Zdôrazňu-
jem to, pretože v diskusiách o 
novele často dochádzalo k myl-
ným interpretáciám najmä v sú-
vislosti s jazykovými právami ná-
rodnostných menšín. Používanie 
menšinových jazykov upravujú 
iné právne predpisy. 
Zákon o štátnom jazyku však nevy-
lučuje zo svojej pôsobnosti ani jazy-
ky národnostných menšín a predložená novela 
zákona dokonca rozširuje priestor pri ich uplat-
není vo viacerých oblastiach verejného života. 
Po schválení tejto novely pribudnú príslušníkom 
menšín také zákonné možnosti používania ich 
materinského jazyka, ktoré doteraz neboli v na-
šom právnom systéme zakotvené. Podľa našej 
ústavy je slovenský jazyk štátnym jazykom SR a 
v tejto úlohe si plní nenahraditeľnú funkciu jed-
notného dorozumievacieho prostriedku na úze-
mí Slovenskej republiky. Keďže štát vytvára vo 
vzdelávacom systéme podmienky na to, aby 
ho mohli ovládať všetci občania, je významným 
prostriedkom ich vzájomného dorozumievania 
bez ohľadu na sociálnu, náboženskú či národ-
nostnú príslušnosť. 
integračnú úlohu štátneho jazyka ako zá-
kladného dorozumievacieho prostriedku v 
rámci štátneho útvaru vyzdvihli aj tvorcovia 
švédskeho jazykového zákona. V dôvodo-
vej správe k návrhu zákona uviedli: úlohou 
švédčiny v spoločnosti je, aby ju osoby pô-
sobiace a bývajúce vo Švédsku ovládali v ta-
kej miere, aby sa mohli zúčastňovať na spo-
ločenskom živote, zachovať si svoje práva 
a plniť si svoje povinnosti. Na plnohodnot-
né spolupodieľanie sa na spoločenskom ži-
vote je potrebný prístup k jazyku, ktorý je 
spoločný, ktorému obyvatelia majúci byd-
lisko v danej krajine rozumejú a ktorý ve-
dia používať. Vo Švédsku je takýto spoloč-
ný jazyk švédčina, ktorú je možné používať 
vo všetkých oblastiach života. 
Návrh švédskeho jazykového zákona švédsky 
parlament schválil 28. mája 2009. Ako vidieť, 
legislatívne zakotvenie postavenia štátneho ja-
zyka sa vo Švédsku nepokladá za tému patria-
cu do minulého storočia. Spomínam to aj preto, 
pani poslankyňa, aby som vyvrátil tvrdenia, kto-
ré tu odzneli pri prvom čítaní k novele zákona, 
že vyspelé demokracie ako napríklad Švédsko 
nepotrebujú vo svojej legislatíve zakotvovať štát-
ny alebo úradný jazyk.
Je pravdepodobné, že príklad Švédska 
budú nasledovať aj ďalšie krajiny, ktoré za-
tiaľ jazykové zákony nemajú. Napríklad Nór-
sko, kde ministerstvo kultúry v apríli tohto 
roku pripravilo po rokovaní parlamentu k ja-
zykovej správe za roky 2007 až 2008 sprá-
vu, ktorej súčasťou je návrh, aby sa pripravil 
jazykový zákon legislatívne zakotvujúci nór-
činu ako hlavný a národný jazyk v Nórsku. 
Tie štáty Európskej únie, ktoré už jazykové zá-
kony prijali, dôsledne dbajú na ich uplatňovaní a 
priebežne ich aktualizujú. Všade tam, kde platí 
zákon o štátnom jazyku, sú ustanovené aj oso-

bitné orgány alebo inštitúcie, ktoré zabezpeču-
jú praktický výkon dohľadu nad dodržiavaním ja-
zykového zákona. 
V Slovinsku je to inšpektorát ministerstva kultú-
ry a Medzirezortná komisia vlády Slovinskej re-
publiky. V Poľsku rada pre poľský jazyk, v Lo-
tyšsku Centrum pre štátny jazyk pričlenené k 
ministerstvu spravodlivosti, v Litve Štátna komi-
sia pre litovský jazyk a Štátna jazyková inšpekcia 
Litovskej republiky pôsobiaca pri ministerstve 
kultúry, v Belgicku Stála komisia pre jazykový 
dohľad, v Rumunsku vykonáva dohľad nad zá-
konom ministerstvo kultúry, v Estónsku Jazy-
ková inšpekcia. Vo Francúzsku na udržiavanie 
zákona o štátnom jazyku dohliada celý rad špe-
cializovaných inštitúcií. 
Podotýkam, že súčasťou viacerých jazyko-
vých zákonov sú aj sankčné ustanovenia, 
ktoré umožňujú orgánom dohľadu uložiť po-
kutu bezprostredne po zistení porušenia zá-
konných ustanovení, to znamená, bez aké-
hokoľvek predchádzajúceho upozornenia. 
V Slovinsku sa výška pokút za porušenie usta-
novení jazykového zákona pohybuje v rozpätí 
od 6259 do 62 tisíc 593 eur. Najvyššia navr-
hovaná sankcia v materiále, ktorý je predme-
tom dnešného rokovania, teda nedosahuje ani 
spodnú výšku sankcie ukladanej v Slovinskej re-
publike. 
okrem toho, sankčný mechanizmus tak ako 
je navrhnutý v predloženej novele zákona o 
štátnom jazyku, má predovšetkým preven-
tívny charakter, pretože pred uložením po-
kuty počíta s písomným upozornením čím 
utvára dostatočný priestor na nápravu bez 
akéhokoľvek finančného postihu. 
ministerstvo kultúry ako ústredný orgán 
štátnej správy má zákonnú povinnosť do-
hliadať na dodržiavanie ustanovení záko-
na o štátnom jazyku, avšak súčasné znenie 
mu neumožňuje vykonávať účinný dohľad. 
Tento dohľad však neznamená postiho-
vanie individuálnych jazykových prejavov. 
ľudia teda nebudú trestaní za pravopisné 
chyby alebo za to, že hovoria nespisovne. 
Dohľad neznamená ani umŕtvenie súčasnej 
podoby jazyka. V § 11 sa jasne hovorí, že 
sa nevylučuje používanie inojazyčných no-
vých termínov, pojmov, ako aj používaní ne-
spisovných jazykových prostriedkov. inak 
povedané, zákon o štátnom jazyku pripúš-
ťa používanie výrazov zo všetkých vrstiev ja-
zyka, aj slangových aj nových preberaných 
z cudzích jazykov.

Zo záznamu rokovania NR SR bez 
redakčnej a jazykovej úpravy vybral (jk) 

Kresba: PhDr. Peter Gossányi
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PRiESTOR

Vošiel som k svojmu obuvníkovi, 
ktorý mi udržuje a obdivuje ruč-
ne šité „budapeštianky“, topánky, 
ktoré vie dnes oceniť len gene-
rácia sedemdesiat a viac. Chcel 
som iba, aby mi urobil o jednu dier-
ku v remeni naviac. Ktorým sme-
rom, znela otázka. No tým, aby 
som si mohol remeň viac utiah-
nuť. Kríza, kríza, čo? dal si obuv-
ník otázku, ktorá bola zároveň 
odpoveďou. Všetci totiž vidíme, 
že Slovensko sa ocitlo v zmene-
nom svete. Ibaže máme problém 
s tým, ako sa musíme zmeniť my. 
Pretože zmeniť sa treba. Nejde o 
uťahovanie opaskov. Ide o to, že 
všetci krížom krážom od západu 
po východ vidíme – Slovensko je 
na 85 percent závislé od expor-
tu. Vyše 60 percent kapitálu je v 
zahraničných bankách a ostatný, 
prakticky všetok slovenský kapi-
tál, je v daňových rajoch. Kým za 
bývalej vlády okolo 250 000 ľudí 
našlo prácu v zahraničí, teraz sa 
skôr nevoľky ako voľky vracajú. 
Tlač cez celé prvé stránky ozna-
muje ako si Fico nevie poradiť s 
krízou, ako si vláda nevie poradiť s 
nezamestnanosťou a zadlžuje bu-
dúce generácie. Ľahko v opozícii 
a ťažko vo vláde v týchto časoch 
Európskej únie. My však na roz-
diel od všetkých predošlých ro-
kov novej nezávislosti, nestojíme 
zoči voči zlej vláde a jej politike či 
zlému štátu, ale zoči voči novej si-
tuácii, ktorá je skúškou všetkých 
regiónov ako sa vieme vyrovnať s 
potrebou novej kultúry spoločen-
stva, národného spoločenstva. 
Nie preto, aby sme unikali do na-
cionálnej ulity, ale presne naopak 
– aby sme ako najväčšia, najpo-
četnejšia komunita, teda národ so 
zodpovednosťou – vytvorili atmo-
sféru integrácie. Ako nájsť ces-
tu k dobre udržiavanému priesto-
ru malého štátu malého národa 
to potrebujeme čerpať z pouče-
nia národných dejín. Integrovať 
sa okolo cesty novej modernizá-
cie Slovenska v čase krízy, vyu-
žiť ten priestor, ktorý nám ešte zo-
stal.  Na ceste hľadania v dobách 
neistôt nemôžeme podporovať ni-
koho kto si myslí, že čím horšie, 
tým lepšie.

Je tragikomické, ak dnes vyčíta sloven-
skej vláde jej správanie v čase finančnej krí-
zy práve ivan mikloš. Hovorí o tom, že kro-
ky vlády sú nedostatočné. Vypočítava, ako 
rastie nezamestnanosť na Slovensku. Vyčíta 
údajné plytvanie v tendroch a v nedostatoč-
nom čerpaní eurofondov. Povedzme si prav-
du, po vláde mikuláša Dzurindu a bačovaní 
v nej práve miklošom, musela vláda Roberta 
Fica revidovať všetky programy v čerpaní eu-
rofondov, ktoré dlhodobo stagnovali. Jedno-
ducho, neboli dobre naštartované. Spomeň-
me si, to čo sľubovali Dzurinda s miklošom 
pred vstupom Slovenska do Eú v prospech 
poľnohospodárov, a splnila až Ficova vláda. 
Konkrétne v roku 2007, kedy sa prvýkrát na-
výšil národný doplatok do výšky možných 30 
percent pre farmárov, hoci to sľuboval pred 
Kodaňským samitom v roku 2003 ešte Dzu-
rinda. Koho to teda dnes kritizuje mikloš? 
Sám seba?
Ak hovoríme o tendroch, ako to bolo s predajom 
budovy po SDKÚ? Nezískala ju firma, ktorej ma-
jitelia v inej firme uspeli za Miklošovej a Dzurindo-
vej vlády v privatizácii štátneho majetku z rezortu 
obrany? Veď to bolo priame napojenie politic-
kej strany, jej sponzorov a ziskov získaných zo 
štátnych majetkov. O čom teda hovorí Mikloš? O 
akom dnešnom boji proti korupcii? Mohol pro-
ti nej účinne bojovať, kým bol pri moci. Vidno, 
že o korupcii sa mu hodí rozprávať, len kým je v 
opozícii.
Nepoškodil slovenskú ekonomiku svojimi ne-
kompetentnými rozhodnutiami pri výpredaji stra-
tegického priemyslu Slovenska? A to hovoríme 
o monopolných podnikoch, ktoré sa už nezre-
produkujú v štátnom majetku. Neobjavia sa nové 

v takýchto hodnotách, v akých sa predávali dis-
tribučné energetické spoločnosti, Slovenský 
plynárenský priemysel, Slovenské elektrárne a 
pod. O Slovenských telekomunikáciach poml-
čiac, Transpetrole atď. Výnos z týchto predajov 
bol neúmerne nízky. Dosiahol ledva 350 miliárd 
korún. Toľko kedysi predstavoval výšku celý roč-
ný štátny rozpočet Slovenska.
Za dve volebné obdobia teda mal Dzurinda spo-
lu s Miklošom k dispozícii nie osem štátnych roz-
počtov, ale deväť. A aj tak si pamätáme na hrozi-
vý prepad pracovných miest na Slovensku, ktoré 
nám nepriniesla svetová hospodárska kríza. 
Teda situácia, za ktorú Slováci nemohli. Prinies-
li nám ich Dzurinda s Miklošom, ako akýsi no-
vodobí antimikuláši, ktorých činnosť vo vládnych 
funkciách reálne okrádala slovenských občanov. 
O takých perličkách, akým bolo nepoistenie kur-
zových pohybov pri výpredaji strategického prie-
myslu, za čo sme boli okradnutí o ďalšie miliar-
dy, už hovoríme dlhšie obdobie. Ale Mikloš sa za 
to nehanbí. Vystupuje s kritikou vlády a tvári sa, 
že má na to právo. Existuje riešenie, ako sa jeho 
ďalšiemu negatívnemu pôsobeniu na Slovensko 
môžeme brániť. Ale vyzývanie na jeho skončenie 
účinkovania v politike sa nestretáva so žiadnou 
Miklošovou reflexiou.
Môžeme len Mikloša a Dzurindu ignorovať. Oba-
ja títo páni sa nevedia hanbiť za to, čo narobi-
li. Kritizujú s vážnou tvárou Ficovu vládu za to, 
čo nespôsobila svojou činnosťou. Nehovoria o 
svojich tendroch, o svojej privatizácii, ale vyčíta-
jú vláde tendre, ktoré sa každý rok budú opako-
vať. O tých, ktoré už zopakovať nemôžeme z čias 
Dzurindových vlád, mlčia. Bodaj by nie. Toto ml-
čanie ich usvedčuje z pokryteckého správania.

STANiSLAV HáBER

Poslanec NR SR mikuláš Dzurinda sa 
takmer pravidelne prezentuje v rôz-
nych médiách. Jeho názory a stano-
viská obsahujú iba kritiku vládnej ko-
alície. Hovorí o slušnosti v politike, o 
slušných ľuďoch a najmä o sebe. Tvr-
dohlavo a mnoho rokov sa drží vlast-
nej zvrátenej zásady – ,,Nepochváliš 
sa sám, iní to za teba neurobia.“
Chválenkársky, ale nepravdivo zdôrazňu-
je úspechy jeho dvoch vlád, ktoré spôso-
bili väčšine občanov mnoho problémov, 
starostí a trápenia. Notoricky obchádza 
aj fakt, že jeho strana ani raz voľby nevy-
hrala, že nesplnil mnohé sľuby a už vôbec 
mu neprekáža, že už dávno sa vinou svo-
jej politiky stal najnedôveryhodnejším po-
litikom na Slovensku. V apríli 2002 vyše 
48 percent občanov jeho politike neve-
rilo. Spoločnosť rozdelil na mocných a 
bezbranných. Čas a dosiahnuté výsled-
ky ukázali, že vládna moc v rokoch 1998 
až 2006 bola v rukách nesprávneho člo-
veka. Občania vo voľbách to jednoznač-

ne potvrdili. Veď aj dnes patrí k najnedô-
veryhodnejším a arogantným politikom. 
Niektorých členov vládnej koalície častu-
je slovami, ktoré medzi slušnými politikmi 
nemajú miesto. Jeho slovník sa zmenil k 
horšiemu. Aj v časoch, keď mu moc za-
hmlievala oči, v jeho prejavoch bolo veľa 
hrubosti, neokrôchanosti a arogancie. 
Počúvali sme kadečo. Na sťažnosť jedné-
ho občana, že sa mu ťažko žije, Dzurinda 
reagoval: „máš väčší bachor ako ja, čo 
ešte chceš?“
Na slovnú výmenu s dôchodkyňou zaznela 
z jeho úst historická veta: „máte viac na 
hodinu, ako mám ja!“ (Jeho plat pred-
stavoval 97 450 Sk mesačne.) Za zmien-
ku stojí aj odporúčanie prepusteným za-
mestnancom Pratexu Čadca: „Ja som si 
premiérske kreslo vybicykloval, tak si 
aj vy vybicyklujte svoje platy.“
Po nástupe k moci v roku 1998 sa v parla-
mente predstavil nezabudnuteľnou vetou, 
keď na adresu opozície povedal: „máte 
špinavé paprče. Žasnem nad drzosťou 

pána poslanca. máte na svojej hlave 
také hrubé maslo, že sa to ani nedá 
opísať.“
Dzurinda, ktorý má dnes na svojej stra-
ne novinárov, v máji 2002 na ich adresu 
okrem iného povedal: „Ak by som mal sú-
diť podľa článkov v médiách, musel by 
som sa domnievať, že poctivosť, zod-
povednosť a pravdivosť sa nevypláca-
jú a že na Slovensku sa ešte stále viac 
vypláca populizmus, alibizmus a šíre-
nie poplašných správ. Viac rešpektu a 
pozornosti si vyslúžia nezmysly o tom, ako 
sa vlastne vôbec nič nepodarilo a Sloven-
sko sa dostáva na argentínsku cestu, než 
triezvy pohľad. Niektoré novinové titulky 
sú absolútne neetické, nekorektné. Otvo-
rím si ráno noviny, pozriem si večer televí-
ziu a zdá sa mi, že žijem v inom štáte. Nie 
je seriózne vytrhávať veci z kontextu. To je 
neobyčajne demagogické a arogantné vi-
denie. Odpovedal som dlhé hodiny minu-
lý týždeň, dlhé minúty aj teraz na tlačovej 
konferencii. Vy ste nemali odvahu položiť 

konkrétnu otázku a teraz po tlačovej konfe-
rencii to takto demagogicky zužujete. Je to 
neetické, neseriózne a nekorektné.“
Expremiér dnes až príliš často hovorí o 
klientelizme. Zamlčuje, že v roku 1998 
muselo zo štátnej a verejnej správy odísť 
mnoho ľudí, vedúcich aj radových pracov-
níkov. Na ich miesta nastúpili nominanti z 
vládnej koalície. Nechýbal medzi nimi ani 
brat M. Dzurindu. V tejto súvislosti vtedaj-
ší premiér povedal: „Šéfom tej komisie 
nie je môj brat, ale funkcionár Želez-
níc SR, ktorý je zhodou okolností mo-
jím bratom.“
Bývalý minister kultúry Milan Kňažko na 
otázku, koľkých vedúcich pracovníkov 
v rezorte odvolal, odpovedal: „odvo-
lal som všetkých.“ Na časy dzurindiz-
mu si dodnes spomínajú aj redaktori Slo-
venskej televízie, internovaní v budove na 
28. poschodí... Lenže Dzurinda tak ako 
predtým, aj dnes povie len to, čo mu vy-
hovuje. Urobí aj vo vlastných radoch čo 
mu je najvýhodnejšie. Ako vždy – má viac 

ambície ako munície. A navyše – okrem 
skromnosti a súdnosti mu naďalej chýba 
aj čistejšia duša, ktorá by ožiarila v radoch 
SDKÚ-DS cestu ľuďom z tmy, do ktorej 
ich Dzurinda dostáva. Aj preto mnohí čle-
novia aj poslanci NR SR stranu opustili.
Napriek tomu predseda SDKÚ-DS je pre-
svedčený, že všetko vie, všade bol, všetko 
videl; aj v Amerike. Práve toto svojské vi-
denie politiky spôsobuje, že odmieta fak-
ty, dosiahnuté výsledky terajšej vládnej 
koalície, aj opatrenia v boji so svetovou 
hospodárskou krízou. Dzurinda sa ostro, 
neprofesionálne a zaujato vyjadruje aj k 
problémom v justícii. Hovorí o nedôvere 
občanov k súdom a prokuratúre. Hrieš-
ne zabúda, že v roku 2002 podľa priesku-
mu OMV Slovenského rozhlasu, ktorý sa 
uskutočnil od 13. do 19. mája 2002 sú-
dom a prokuratúre nedôverovalo až 72 
percent občanov a Národnej rade Sloven-
skej republiky až 82 percent občanov. Aj 
takáto je vizitka vládnutia M. Dzurindu.

JoZEF KUcHáR

POČMÁRANÁ DzURiNDOVA ViziTKA

Politické pokrytectvo opozície

DUŠAN D. KERNÝ

VTiP PRE NEZAmESTNANÝcH
Svojský zmysel pre humor prejavili pracovníci internetového 
portálu PRoFESiA, na ktorom si mnohí nezamestnaní hľa-
dajú pracovné ponuky. V ponuke sa objavil inzerát – hľadá-
me ministra spravodlivosti. A nečakal tam iba pasívne, ale 
na svoj e-mail ho dostali všetci, ktorí si nechávajú na e-mail 
posielať vybrané ponuky. Šéf portálu Profesia povedal, že in-
zerát tam dali oni sami, lebo to považovali za dobrý vtip. Ne-
zamestnaní sa určite smiali až sa za hladné bruchá chytali.

JAZyKoVÝ ZáKoN
Novela zákona o ochrane štátneho jazyka zdvihla adrenalín ma-
ďarským politikom a časti opozície. Najviac ich rozčúlili sankcie, 
pokuty za jeho nedodržiavanie, ktoré v doteraz platnom zákone 
chýbali. Lenže zákon bez sankcií stráca právnu silu a  je iba etic-
kou normou, ktorej dodržiavanie je dobrovoľné a ponechané iba 
na svedomí užívateľa. A o tom aké je svedomie mnohých, sved-
čí najlepšie predvolebné moratórium, ktoré sa nedodržuje, lebo 
chýbajú v zákone sankcie. Pritom cieľom schváleného zákona je 
dosiahnuť, aby štátny jazyk plnil integrujúcu funkciu jednotného 
dorozumievacieho prostriedku. Zákon vymedzuje rozsah jeho po-
užívania vo verejnom styku tak, aby každý občan mohol dostať in-
formáciu, ktorej porozumie, umožňuje teda aj používanie iných 
jazykov. Nová právna norma nie je o používaní jazykov národnost-
ných menšín, ale o používaní štátneho jazyka a o tom, kde a akým 
spôsobom sa môže používať, nebráni pritom ľuďom, aby mohli 
vzájomne komunikovať v jazyku, ktorému rozumejú. Lenže pod-
ľa reakcií niektorých politikov asi nerozumejú. Veď si predstavte 
tú katastrofu, keď napríklad volebné bilbordy SMK budú musieť 
okrem maďarského textu mať aj slovenský preklad! Keď pred nie-
koľkými rokmi boli spory o dvojjazyčné tabule označujúce obce, 
sprevádzal som nemeckého novinára po južnom Slovensku. Pý-
tal sa, odkedy sú označenia ulíc a obchodov aj v maďarčine. „od-
jakživa“ odpovedal som. „Tak potom prečo sa sťažujú?“ - zne-
la ďalšia otázka. oZAJ PREčo?

mAJETKoVé PRiZNANiA
majetkové priznania politikov rozbúrili mediálnu hladinu. Za-
čalo sa porovnávanie, komu čo pribudlo a či podľa prizna-
ných príjmov na to mohol mať financie. Lenže ako porovnať, 
keď hodnota majetku sa neuvádza, rovnako ako sa neuvá-
dza presnejšia špecifikácia nehnuteľností lebo zákon to ne-
vyžaduje? ostávajú otázky politikom a podľa miestnej tra-
dície hneď aj spochybňovanie odpovedí. Výsledok nemá 
výpovednú hodnotu, pripomína hľadanie senzácie pre sen-
záciu. čo s tým? Jedna možnosť je zmeniť zákon a poža-
dovať aj doplňujúce údaje. Ale schvália to poslanci? Druhá 
možnosť je dať si tú prácu a vypátrať priznané nehnuteľnosti 
(kataster je predsa na internete) a až potom na konkrétnych 
faktoch spochybniť slová politikov ak nebudú pravdivé. To 
by bol profesionálny prístup. Lenže to je beh na dlhé trate.

DURAy SA mUSí oSPRAVEDLNiť
Podpredseda Strany maďarskej koalície Miklós Duray sa musí Slo-
venskej národnej strane písomne ospravedlniť. Tak rozhodol bra-
tislavský krajský súd. Súd rozhodoval o známej kauze, keď ešte v 
roku 2006 označil Duray stranu národniarov za fašistickú.

JoZEF ŠUcHA, 
podpredseda Únie slovenských novinárov

VŠIMLI SME SI
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Stranu pripravil 
miLAN GRoFčáK

Záverečný júnový víkend do-
kázal, že úsilie terajšej vlá-
dy Slovenskej republiky o 
vybudovanie kvalitnej schen-
genskej hranice na výcho-
de krajiny nebolo zbytočné. 
Príslušníci oddelenia hranič-
nej kontroly Policajného zbo-
ru SR v lokalitách Ulič, Pet-
rovce a Podhoroď dokázali v 
spolupráci s kolegami z Mo-
bilnej zásahovej jednotky ria-
diteľstva hraničnej polície v 
Sobranciach v šiestich záťa-
hoch zadržať 21 nelegálnych 
narušiteľov hranice. Okrem 
dvoch zadržaných Ukrajincov 
a dvoch Gruzíncov chceli cez 
našu hranicu Európskej únie 
ilegálne prejsť piati Moldav-
ci a dokonca tucet Afgán-
cov. Žiadneho zo zadržaných 
nelákali krásy života na Slo-
vensku, konečným cieľom 
všetkých boli krajiny západ-
nej časti kontinentu. 

•   •   •
Statočný boj Štrbského ple-
sa, tak by sa dal nazvať sú-
časný stav vo vývoji situácie 
okolo výberu sedmičky divov 
sveta modernej doby. Naše 
najväčšie tatranské jazero fi-
guruje v súčasnej dobe na 
desiatom mieste rebríčka. 
Čím je Štrbské pleso také vý-
nimočné? Z jeho dna vyteka-
jú dva vodné toky, ale každý 
z nich smeruje na inú sve-
tovú stranu. Vody jedného 
z nich majú svoj cieľ na se-
vere v Baltiku, druhého pu-
tujú na juhovýchod do Čier-
neho mora. Západná časť 
terasy plesa je totiť považo-
vaná za hlavné európske roz-
vodie medzi touto dvojicou 
morí.  Morénové jazero má 
plochu 19,76 ha a napriek 
rôznym povestiam maximál-
nu hĺbku cca 20 metrov, leží 
v nadmorskej výške 1346 
metrov. Nielenže nemá po-
vrchový odtok, ale ani prítok. 
V súvislosti s terajším stavom 
smršťou zničených lesov v 
jeho okolí je treba spomenúť 
dve podobné katastrofy v ro-
koch 1925 a 1941.  Je bá-
ječné vedieť, že oblasť ple-
sa je vo svete známa aj inými 
hodnotami, nielen tabuľovou 
vojnou...

•   •   •
Prvé júlové dni sa niesli v 
znamení zasadnutí obecných 
samosprávnych orgánov rôz-
neho stupňa. Hneď prvého 
júla rokovali členovia Mest-
skej rady v Prešove. Posu-
dzovali prípravu projektov v 
oblasti rekreácie, turizmu a 
služieb v oblasti cestovného 
ruchu i výsledky následných 
finančných kontrol zo stra-
ny útvaru hlavného kontroló-
ra mesta v základných ško-
lách a mestských akciových 
spoločnostiach. Zdá sa, že v 
krátkom čase sa bude iskriť! 
Zároveň sa zaoberali prob-
lematikou správy mestských 
bytov a hospodárením s nimi. 

stalo sa v kraji

Aká je u nás dnešná ekonomická situácia, o tom 
netreba dlho hovoriť, veď ju poznáme. mnohí aj na 
koži svojej i svojej rodiny. V okresoch Prešov a Sa-
binov sa odzrkadlila mnohými prípadmi hromad-
ného prepúšťania a teda prudkým nárastom počtu 
nezamestnaných. mnohí z takto postihnutých sa 
neocitli v takejto situácii počas ostatných rokov 
„demokracie“ po prvý raz a nemožno sa teda ču-
dovať, že niektorí z nich hľadajú cestu úniku. Re-
alita? S nárastom počtu nezamestnaných, aritmeticky 
pribúda aj počet maródov. Podľa údajov Sociálnej pois-
ťovne v Prešove, ktorá má „pod palcom“ okresy Prešov 
a Sabinov, medziročný nárast (2008/prvé 4 mesiace 
2009) počtu maródov je 38%. Reálny dopad? Kým vla-
ni vydala poisťovňa na úhradu nákladov maródiek cca 
828 tisíc eur, za prvé štyri mesiace tohto roku je to už 
1,3 milióna eur. 
Jednou z foriem, akou sa Sociálna poisťovňa pokúša 
ochrániť svoje aktíva, bola minulotýždňová celoplošná 
previerková akcia, zameraná na kontrolu tých „maró-
dov“, ktorí okrem úhrady normálneho poistenia si pri-
plácajú aj v rámci tzv. dobrovoľného nemocenského 
poistenia. Na rozdiel od bežných previerok nemoc-
ných počas pracovných dní, k víkendovej kontrolnej 

akcii, zameranej práve na nemocných platiteľov aj dob-
rovoľného poistenia (základné nemocenské poistenie 
im platí zamestnávateľ alebo štát, k tomu si sami dob-
rovoľne priplácajú),  a ktorí teda počas maródiek berú 
vlastne z dvoch zdrojov), priložili svoje ruky k dielu aj 
kolegovia z iných poisťovní v kraji. Celkom stihli preveriť 
256 poistencov evidovaných ako  práceneschopných, 
z nich v 67 prípadoch vzniklo podozrenie z porušenia 
liečebného režimu. Okrem niekoľkých, ktorí dokázali 
svoju neprítomnosť na lôžku v čase previerky osprave-
dlniť povolenou vychádzkou alebo mimoriadne nutnou 
návštevou zdravotnej pohotovosti (aj tieto prípady sú v 
štádiu ďalšieho preverovania), ostatní, ako sa zdá, šta-
tút nemocného využili na rôzne domáce a poľnohos-
podárske práce, ba dokonca aj na prácu v zahraničí. 
Budú teda nasledovať pokuty, v rozsahu od 9,25 do 
166 eur, ale pomôže to riešiť dnešnú realitu? 
Vedenie Sociálnej poisťovne síce čiastočne chá-
pe nových nezamestnaných, ktorí „hodiac sa na 
maródku“  snažia sa riešiť svoju neradostnú situ-
áciu kráčajúc v šľapajách odvolaných riaditeľov a 
neúspešných politikov, u ktorých je takýto postup 
bežnou a často neúnosne tolerovanou manierou, 
na druhej strane však majú ťažké srdce na obvod-

ných lekárov, ktorí svojou nezodpovednou činnos-
ťou takéto špekulatívne konanie ospravedlňujú a 
vypísaním maródneho lístku vlastne legalizujú. Pri-
čom, samotná Sociálna poisťovňa na takýchto leká-
rov s „mäkkým prístupom k maródkam“  dosah nemá a 
teda voči ním nemôže prakticky podnikať žiadne kroky. 
Ďalšou dvojicou veličín, ktoré sa pod tento stav pod-
pisujú,  je nárast nezamestnanosti a tiež dlhé čakacie 
lehoty na odborné vyšetrenia, ktoré sa postupne pre-
dlžujú aj napriek tomu, že centrálne zdravotnícke inšti-
túcie sa oháňajú prebytkom lekárov v slovenskom zdra-
votníctve. V každom prípade však bude víťazom zákon, 
ktorý Sociálnym poisťovniam ukladá povinnosť kontro-
lovať dodržiavanie liečebného režimu u tých, ktorí sú 
buď skutočne nemocní alebo sa iba rozhodli byť chorý-
mi a snažia sa získať peniaze nelegálnym a na prvý po-
hľad jednoduchým spôsobom. Výsledky previerky pre-
šovskej Sociálnej poisťovne však dokumentujú, že také 
jednoduché to predsa len nie je...
Jedna zo skúseností pracovníkov Sociálnej poisťovne, 
získaných kontrolami v teréne,  je však doslova úsmev-
ná: čím krajšie počasie, tým horšie výsledky pre-
vierok. A opačne, čím horšie a nevľúdnejšie, tým 
sú výsledky previerok lepšie!

Zákon funguje aj v sociálnej oblasti

Dlhodobá kontrolná činnosť 
je súčasťou každodennej ruti-
ny aj úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Prešove, do 
ktorého pôsobnosti spadajú 
okresy Prešov a Sabinov. Svo-
jou dôkladnosťou a rozsahom 
bola v tomto smere výnimkou 
májová kontrola nelegálne-
ho zamestnávania na území 
krajského mesta Prešov. Vý-
sledky dokazujú, že tá najod-
pudzujúcejšia tvár slovenské-
ho kapitalizmu, ktorú možno 
prirovnať iba k nevoľníctvu, 
ešte stále existuje a žije. od-
bor kontroly úradu práce v 
spolupráci s mestskou polí-
ciou v Prešove, Hraničnou a 
cudzineckou políciou a prí-
slušníkmi poriadkovej polície 
uskutočnili dve prekvapujúce 
denné a jednu nočnú kontro-
lu v 37 jednotkách obchodu 

a služieb, pričom na jednot-
livých pracoviskách preverili 
73 osôb. Zistili pritom 5 osôb 
zamestnaných „na čierno“. 
Keďže okres Prešov je v nelegál-
nom zamestnávaní dlhodobo naj-
horší v kraji, úrad práce venuje 
kontrolám veľa pozornosti a síl, 
od začiatku roka do konca mája 
ich vykonal 55. Medzi iným ob-
javil na jednej stavbe päticu ne-
legálne pracujúcich Ukrajincov, 
ktorým navyše ešte chýbali aj po-
volenia k pobytu na našom úze-
mí. 
Pracovníci úradu práce dlhdobo 
zápasia aj s ďalšou formou zne-
užívania nedostatku pracovných 
miest zo strany zamestnávajú-
cich bezohľadných podnikavcov. 
Je ňou práca na dohodu o pra-
covnom pomere, často svojou 
dĺžkou poriadne prekračujúca 
zákonom povolenú časovú hrani-

cu. Počas májových kontrolných 
previerok zistili z celkového poč-
tu preverovaných osôb až jednu 
štvrtinu (25%) takto využívaných 
ľudí. 
Tento stav je spôsobený stá-
le sa zhoršujúcou situáciou na 
trhu práce. Miera nezamestna-
nosti dosiahla ku koncu mája v 
okrese Prešov 14,01%, v okre-
se Sabinov hrozivých 22,48%. V 
reálnych číslach sa medzi uchá-
dzačmi o zamestnanie nachádza 
v okrese Prešov 11.854 osôb, z 
nich 5.146 žien, v okrese Sabi-
nov 5.434 osôb (2.682 žien). 
Územný rozptyl uchádzačov o 
zamestnanie je adekvátny poč-
tu obyvateľov v aktívnom veku. 
V krajskom meste Prešov je ku 
koncu mája evidovaných 4.777 
nezamestnaných, v Sabinove 
1.052, v Lipanoch 492 a vo Veľ-
kom Šariši 373.  

BOhATÁ LEVOČA
Bývalé spišské kráľovské mesto Levoča sa konečne dočkalo širo-
kého medzinárodného uznania, ktoré mu právom patrí aj v „moder-
nej dobe“. V španielskej Seville bolo v sobotu 27. júna  jej histo-
rické jadro tohto mesta a dielo Majstra Pavla zaradené na Zoznam 
svetového dedičstva UNESCO. 
Prvá písomná zmienka o tomto meste pochádza z roku 1249 a 
jeho výborná poloha v kotline na križovatke obchodných ciest me-
dzi východom a západom, ale aj medzi severným a južným Spi-
šom, ho priam predurčovali k budúcemu rozkvetu. Dominantou 
historického jadra je známa renesančná radnica, pochádzajúca 
zo záveru 14. storočia. Levoča bola už v stredoveku známa ako 
kultúrne stredisko, v 16. storočí tu existovala latinská škola, kto-
rá sa postupom času pretransformovala na známe lýceum. Tunaj-
šia Breuerova tlačiareň, založená v roku 1620, potvrdila kultúrny 
význam Levoče vytlačením najznámejšieho diela J. A. Komenské-
ho Orbis Pictus. Ďalším klenotom Levoče je kostol sv. Jakuba s 
oltárom, ozdobeným drevorezbami Majstra Pavla z Levoče, jed-
ného z najvýznamnejších umelcov slovenského stredoveku. Ako 
samotné historické jadro, tak aj kostol sv. Jakuba sú magnetom 
pre množstvo turistov a milovníkov umenia i histórie z celého sveta.  

Veľké víťazstvo vybojovali na bruselskej 
pôde tretiačky Gymnázia v Snine Domini-
ka Galandová a Dominika Zgaburová so 
svojou učiteľkou Anreou Čopíkovou. Zú-
častnili sa európskej súťaže študentov 
stredných škôl, ktorú organizovala Únia 
pre európu národov vo Výbore regiónov 
eÚ v Bruseli. 
Ako ostatní súťažiaci, aj sninská reprezen-
tácia musela obrazovú časť svojho projek-

tu doprevádzať živým komentárom pria-
mo pred prítomnými politikmi únie a zdá 
sa, že obe Dominiky svojim šarmom a svoj-
ským humorom (ale aj vtipnou náplňou vi-
zuálnych dokumentov zo života svojej ško-
ly, ktorú tam vlastne prezentovali) zdolali 
strohosť politických bariér  a prítomných 
doslova očarili. 
Tak, že práve im prisúdili tohtoročnú pal-
mu víťazstva. Blahoželáme!

Prešovský profideň 2009 bol názov ne-
všedného stretnutia, ktoré pripravil úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove v 
tamojšej prímestskej rekreačnej oblasti Si-
gord. Zišlo sa tam vyše 40 profesionálnych rodín 
so 62 deťmi, o ktoré sa starajú. Okrem nich sa 
problematike profesionálneho rodičovstva (kto-
ré je v podstate pre dieťa aj samotných profiro-
dičov prechodným a dočasným stavom) venovali 
odborní zamestnanci detských domovov, život-
ní partneri profirodičov, psychológovia a ďalší od-
borníci. Okrem odborných diskusií za okrúhlymi 
stolmi a štyroch workshopoch bola najcennej-
šou devízou stretnutia výmena skúseností preras-
tajúca často do osobných vyznaní na túto citlivú 
a obtiažnu tému. Zdá sa, že problém nespočíva 
v samotnej odbornej starostlivosti o deti ani v prí-
padoch, keď ide o zdravotne postihnuté dieťa (i 
keď niektorí zo začínajúcich profirodičov sa tejto 
profesie po bližšom spoznaní problematiky jed-

noducho vzdali), ale vo vznikajúcich citových väz-
bách medzi detvákmi a ich dočasnými rodinami, 
pretrhnutie ktorých je potom nielen obtiažne ale 
priam bolestné pre obe strany a hľadanie výcho-
diska niekedy aj nemožné. 
Bohatý program bol pripravený aj pre samotné 
deti, ktoré po úvode profidňa mali svoj samostat-
ný program plný zábavy, športu a hier. Pre neza-
interesovaného pozorovateľa nebolo možné 
zistiť rozdiel medzi deťmi a dospelými v pro-
firodinách či riadnych rodinných zväzkoch. 
Pritom, mnohé profirodiny majú aj svoje 
vlastné deti, ktorým pribudol nový dočasný 
súrodenec. Zaujímavým zistením bola sku-
točnosť, že prevažnú časť profirodičov tvoria 
mladí ľudia (k 1. máju bol evidovaný stav pro-
firodín 50 s 90 deťmi). Všetkým zúčastneným 
padlo toto stretnutie plné úprimnosti, starostlivos-
ti a dobrých rád k duhu, takže je iba pochopiteľ-
né, že by sa radi stretávali častejšie.

Stretli sa báječní rodičia

NelegálNa pRáca žije

SNiNSké víťaZStvo v BRuSeli

živel opäť vyčíňal
Počasie poslalo svoje prvé varovanie už dva týždne skôr v obci Lipníky 
zo dvadsať kilometrov od Prešova, keď sa tam v podvečer privalila hro-
zivá búrka s prietržou mračien, ktorá sa zmenila na silné krupobitie, po 
ktorom ostala krajina biela ako v zime. Slovenský severovýchod bol po-
stihnutý veternými smršťami, búrkami s krupobitím a nakoniec aj prívalo-
vými dažďami. Okres Prešov bol napadnutý nezvyčajne silnou víchricou 
s búrkou s ľadovcom približne o 17. hodine už v piatok 26. júna. Kade 
sa prehnal živel tam padali stromy a lietali kusy striech, mnohé sklá na 
domoch i automobiloch boli označkované dierami. Najväčšie škody utr-
peli obyvatelia Š. michalian, Gregoroviec, Jarovnice, Fintice, Fulian-
ka, Tulčík, Proč a ďalšie. Druhá búrková vlna vyčíňala v sobotu v noci na 
území okresu Bardejov, kde bolo živlom zasiahnutých deväť obcí (Bar-
dejovská Nová Ves, Richvald, Andrejová atď.), no tam už bola situá-
cia zhoršená prietržou mračien a dravými prívalovými vodami. Živel ohro-
zil aj lokality v okrese Svidník a Zamagurie, kde sa pričinil o vznik dnes 
už známej tragédie na Dunajci. Prívalové vody spôsobili obrovské ško-
dy aj v podtatranskom okresnom sídle Kežmarok, v susednej ľubici 
a v Spišskej Belej. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávne-
ho kraja má po tomto víkende o niekoľko starostí a vrások viac, najmä s 
prihliadnutím k práve odštartovanej letnej turistickej sezóne. Vodný živel 
jej od 27. do 29. júna spôsobil škody na cestách II. a III. triedy vo výške 
bezmála 338 tisíc eur na území piatich okresov: Bardejov, Svidník, Sta-
rá Ľubovňa, Kežmarok i Prešov. Najhoršia situácia je v obci Beloveža.



Vraví sa, že nikdy nie je ne-
skoro, ale slovenské lesy v 
posledných rokoch trpeli 
ako Daniel v jame levovej. A 
keď premiér konečne požia-
dal ministra pôdohospodár-
stva, aby odvolal vedenie 
Lesov, urobil dobre, aj keď 
to mohol urobiť skôr. To čo 
sa dialo 

V LESocH, 
v štátnom podniku, bolo neu-
veriteľné. Do slovenských le-
sov si chodil po drevo kde-kto, 
rúbalo sa krížom, krážom, vo-
zilo sa po nociach, pod rúš-
kom tmy, na lesných správach 
sa šafárilo naozaj od buka do 
buka, jeden vedel na druhé-
ho, tak to robil aj prvý, aj tretí či 
štvrtý. A bolo jedno, či sú stro-
my označené. Nikto nikoho ne-
kontroloval, všetci ťahali za je-
den povraz, ja na brata, brat 
na mňa. Budovanie lesných 
ciest? Treba sa na ne pozrieť, 
to nie sú cesty, ale tankodro-
my, bez ladu a skladu, to nie 
sú žiadne lesné cesty, ale len 

ich imitácia. Hlavne však, že 
sa každý technik preháňa div 
nie na najmodernejšom džípe 
a nocou blúdi po lese, určite 
nevyznačuje stromy na výrub. 
Tam, kde sa rúbalo, po výru-
be zostalo toľko bordelu, že sa 
jednoducho cez les nedá pre-
jsť a keď sa vydal lístok na ho-
tovenie odpadového dreva, to 
bol zasa biznis pre pracovní-
kov lesných správ, ktorí vede-
li ako sa obohacovať. Les sa 
doslova kynožil a kynoží naďa-
lej. Česť výnimkám, tí, čo pra-
cujú na lesných správach, ne-
majú k lesu 

NiJAKÝ VZťAH, 
nakoniec nie sú to horári, ale 
len technici. Bolo by sa nača-
se vrátiť k tradičným horárom, 
ktorí vedeli takmer o každom 
strome, o každej lesnej zveri, 
o všetkých studničkách a nao-
zaj to boli páni horári a nie ka-
dejakí homlesáci, ktorí o lese 
toho vedia ešte menej ako 
málo. Ak takýto stav naozaj 
niektorých slušných lesníkov 

či horárov dopálil, netreba sa 
ani čudovať. A zrejme ich ar-
gumenty presvedčili aj sloven-
ského premiéra, aby reagoval 
adekvátne. Bolo by skutočne 
treba urobiť v štátnom podni-
ku Lesy generálnu previerku, 
aby sa odhalila realita, ktorá 
nie je ani dobrá, ani ekonomic-
ky únosná. Len taký malý prí-
klad, na cestách v regióne Ge-
meru visia nad úzkymi cestami 
druhej či tretej triedy staručké 
stromy, 

BUKy, DUBy, HRABy, 
ktoré padajú pri každej búrke 
na cesty, rovnako ako pri sne-
hových kalamitách. „Po tých 
cestách idete ako v tuneli. Sú 
to stovky kilometrov ciest. Vie-
te koľko tam je kvalitného dre-
va, ktoré treba vyťažiť, aby sme 
zabránili nešťastiu? Možno by 
sa to dalo vyčísliť. Štátny pod-
nik Lesy to ani netrklo. Na 
druhej strane rúbali hlava 
nehlava aj to, čo mohlo pri-
niesť ešte väčší osoh. A tak 
sa nečudujme, že takéto 

hospodárenie nemohlo mať 
dlhé trvanie. A treba si vážiť 
tých ľudí, ktorí do toho zača-
li nahlas hovoriť. Nejde o gu-
ľôčky, ale o slovenské lesy. 
ide o naše rodinné striebro. 
A to ešte chceli Lesy, štátny 
podnik peniaze od štátu. To 
je neuveriteľné! Podnikatelia, 
ktorí kúpili na Gemeri lesy 

FiNANčNE KRVácAJú, 
lebo sa starajú o zver, sejú, sa-
dia, padajú do mdlôb, ale nikto 
im nepodá pomocnú ruku. A 
to nie sú slovenské lesy ? Slo-
venský premiér zareagoval, ale 
mal by sa tvrdo zasadiť za to, 
aby sme konečne nekynožilo 
naše rodinné striebro. Ak ne-
chce, aby ho súčasná opo-
zícia obvinila z toho, čo na-
príklad sama urobila so 
Slovenským plynárenským 
priemyslom či energetikou. 
Lebo slovenské lesy sú čosi 
viac ako SPP a energetika 
dohromady.
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Stranu pripravil 
DUŠAN KoNčEK

Jedna skupina Rómov dala 
Dušanovi Čaplovičovi zlé vy-
svedčenie v starostlivosti o 
Rómov, druhá ho prišla pod-
poriť. Podpredsedu vlády, ako 
povedal, však každé vysved-
čenie zaväzuje a motivuje. Aké 
mal maturitné?
Rusi presťahovali kasína na 
Sibír, myslia si, že je to hor-
šie zlo ako vodka.
Pekný darček dostala sudky-
ňa Petríková deň pred naro-
deninami. Bola nominovaná 
na ministerku spravodlivosti. 
Pri jej šarme je o veku hovo-
riť zbytočné.
Štát bude aj v budúcom 
roku dotovať STV a SRo. To 
čo im dá, potom musí zo-
brať za nedodržiavanie spi-
sovného jazyka.
Nový európsky komisár by 
podľa Jána Slotu nemal uspá-
vať indické kobry. Myslel tým 
Janka Figeľa. A čo keď ten 
síce uspí indickú kobru, ale 
prebudí KDH?
Politička Žitňanská chce 
zmeniť ústavu, lebo tam sú 
problémy spojené s justí-
ciou. Keby to povedal prof. 
m. čič, človek by aj uveril.
Slovenská opozícia zúrivo hľa-
dá, čím by zlomila vládnej ko-
alícii väzy. Najnovšie nezmys-
ly na www.ukradli.sk však len 
charakterizujú, aká je opozícia 
bezzubá a naozaj aj hlúpa.
Splnomocnenec pre Ró-
mov bude tvrdý chlap, po-
vedal podpredseda vlády a 
tiež povedal, že sa na túto 
funkciu žena nehodí. Hoci 
v tomto má pravdu, sloven-
ské sufražetky začali jančiť.
Recyklácia a zákon o odpa-
doch zdražia všetko čo je za-
balené. A bude to zdraženie 
nielen bielej techniky, ale aj 
potravín. To je to najmenej, 
čo sme čakali v čase globál-
nej krízy. V Maďarsku a Poľsku 
tak nakúpime oveľa lacnejšie.

RoZhladňa

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Láska politiku prenáša
Porozprávame vám príbeh Janka a Ivetky, lásky večnej a neko-
nečnej, ktorá vznikla pred slovenskými prezidentskými voľbami a 
takmer vyrazila dych aj drevorubačom, ktorí napríklad majú cit len 
pre kone. Krásne to bolo, ako v rozprávke o Radúzovi a Mahu-
liene. Janko na kolieskach, železná vôľa, športovec ako sa pat-
rí. Babky demokratky si aj poplakali, tie liberálnejšie, ktorým ne-
vadí život ako sa vraví v prievane, tie ortodoxnejšie mali iný názor. 
Všetko bolo ako v naozajstnom príbehu na filmový scenár. Lenže 
prišla hodina H a po nej sa odohrával už film Odviate vetrom. Ten 
beťár so železnou vôľou si našiel inú, kto neverí, ten sa len ťažko 
presvedčí, lebo to povedala Ivetka, Janko mlčal ako hrob, však je 
chlap, aj keby to bola pravda, chlap zatĺka. A tak nám skončila jed-
na selanka, o ktorej ktosi aj napísal, že bola imidžovou fabulou. Ale 
kto by už po tom pátral, veď aj tzv. investigatívci to len zazname-
nali, do krámu sa im to nehodí, lebo sa veľmi snažili pre Ivetku a 
takto nám chúďatko dopadla, ešte aj zlé gombíky postláčala. Miki 
sa jej ujal, veď už mu odtiaľ nebezpečie nehrozí. Len ten imidž 
je ta-tam. Kde-kde?

každá hus sa svojim perím chváli
Na jednom známom slovenskom filmovom festivale si moderátor-
ka Vacvalová pri uvádzaní prezidenta festivalu M. Lasicu v kontex-
te uvádzania kopla do slovenského prezidenta nie veľmi slušným a 
nie veľmi vyberavým spôsobom. Slovenskému prezidentovi naozaj 
nestojí za to, aby sa nad tým nejako vzrušil. Podobných kopancov i 
horších si slovenský prezident od Slovákov v prezidentskej kampa-
ni užil dosť. A tak pripomíname pani Vacvalovej starú známu prav-
du, že každá hus sa svojim perím chváli. Hoci v Hnúšti a v Tisovci 
bolo husí poskromne, sem tam sa nejaká našla. Lenže gemerské 
husí mali perie čistučké a voňavé. Bratislavské zasa boli napáchnu-
té okrem iného aj dimitrovkou. Veru tak, letela husička, letela zďa-
leka, švárny poľovník, strelil ju do boka...

Slovenská pošta zvyšuje ceny 
listov a balíkov či iných slu-
žieb vraj preto, lebo zavádza 
počítačový systém. Zaujíma-
vé, veď to by malo skôr zlac-
nieť služby. Je však monopol a 
podľa toho sa aj správa. 
V minulom a na začiatku tohto 
roka zlikvidovala po slovenských 
dedinách desiatky rokov slúžia-
ce pošty. Domy, v ktorých poš-
ta sídlila, boli majetkom SP a tie 
sa predávajú podľa hesla, bliž-
šia košeľa ako kabát. A počúvaj-
te dobre, na niektorých dedinách 
si prenajíma budovy, aby tam 
zriadila pobočky strediskových 
pôšt. Poštárky už dnes necho-
dia autobusom, ale autami, sa-
mozrejme nemožno čakať neja-
kú pravidelnosť a tak ľudia čakajú 

poštu celé doobeda a keď náho-
dou nemôžu, musia isť po poštu 
aj do niekoľko kilometrov vzdiale-
nej pobočky strediskovej pošty. 
Na dedinách bývajú zväčša dô-
chodcovia, starenky a starčeko-
via, predtým im poštárka doručila 
poštu do domu, teraz čakajú na 
ulici ako bezdomovci, kedy sa ko-
nečne ukáže žlté auto. Ak tomu-
to sa hovorí „služby“, tak neves-
tince sú služby na ďaleko vyššej 
úrovni. Pošta sa zrejme škrabe 
ľavou rukou za pravým uchom. 
Služby sa totiž tým pádom 
zhoršili, za niekdajšie služby 
poštárky, ktorá obhospodaro-
vala tri-štyri dedinky (jej plat, 
domová daň, elektrina) sa dnes 
vynakladá dvojnásobok financií 
(auto, plat, benzín, prenájom po-

bočiek, ich vybavenie, platenie 
elektriny, pracovníčka). Čuduje-
te sa, že Slovenská pošta zvyšu-
je ceny listov, balíkov a služieb? A 
obaľuje to do zavádzania počíta-
čového systému? mal by sa na-
príklad nad tým čudovať Naj-
vyšší kontrolný úrad, ktorý by 
si mal urobiť analýzu jej hos-
podárenia aj inovačných ná-
padov, ktoré v konečnom dô-
sledku jej služby zhoršili. A mal 
by si preveriť aj to, za akú cenu a 
komu sa budovy – majetok Slo-
venskej pošty na dedinách, kde 
pošty zrušili, predávali. Ak tak ne-
urobí, potom sa naozaj treba spý-
tať, na čo máme Najvyšší kontrol-
ný úrad, treba ho zrušiť a nech si 
každý robí čo chce. Však je de-
mokracia, ta ňe?

Počas návštevy čínskeho prezidenta na 
Slovensku spôsobili vzrušenie „muži v čier-
nom“, ktorí vydesili hlavne opozičných novi-
nárov i politikov. Takzvaní žurnalisti takmer 
presvedčili čitateľov, že to boli marťania, 
alebo prinajlepšom armáda čínskeho KGB, 
ktorá prepadla Slovensko a už sa tak znova 
schyľovalo k augustu 1968. Kresťanskí po-
litici sa predbiehali v komentároch, kto naj-
viac napľuje na slovensko-čínske vzťahy a 
pritom zabudli, že na Slovensku platí: Hosť 
do domu – Boh do domu. V ponímaní opo-
zičných politikov to tak zrejme nie je. Hoci na-
príklad Bushovi sme postavili atrapu krbu z Bie-
leho domu. Bratislavskí aktivisti, ktorí celý rok 
nemajú pomaly do čoho „pichnúť“ sa vzrušili 
tiež, konečne si prišli na svoje, doma sa nemu-
seli ničoho obávať. 
Známa to „Vasilisa Premúdra chmelár“ ne-
mohol samozrejme pri niečom takomto chýbať, 
aby si prišiel na svoje. A tak sa predviedol aj so 
svojimi „opričníkmi“. Ani vlas im nikto na hlave 
neskrivil, a po dobre vykonanej práci si mohli 
dať pivo. Ale čínski predstavitelia majú v láske 
slovenský folklór, o čom ich presvedčil ešte pre-
zident Schuster a tak sa nad tým len usmiali, len 
sa spýtali, či medzi tými vonku nie sú aj Detvan-
ci. Tí tam neboli, ale Chmelár si detviansky kroj 
obliecť mohol. Ešte si ho obliecť môže, keď sa 
rozhodne cestovať priamo do Pekingu, aby tam 

horekoval za niečo, o čom ani nič nevie. Fak-
tom je, že ľudské práva sa porušujú tak v USA, 
Rusku, Číne aj iných krajinách. Rozdiel je len v 
tých číslach, ktoré nepustia. Je rozdiel medzi 
1,3 miliardami a niečo vyše 5 miliónmi obyvate-
ľov. Ale prečo by naša „Vasilisa Premúdra“ ces-
tovala do Pekingu a tam priamo horekovala nad 
rozliatym mliekom? Čínska tlač určite nebude 
bubnovať na poplach, že „napadli nás Detvan-
ci“, a možno sa spýtajú, že koľko má to Slo-
vensko divízií. Nuž nemá ani jednu, len jedné-
ho patriota, čo lieta na tryskáči. Takýto folklór 
majú Číňania v láske. A možno by Chmelárovi 
umožnili preštudovať si čosi o čínskej histórii, 
kultúre, aby si nadobudol ešte výraznejšie vzde-
lanie. A možno by si osviežil aj marxizmus-
leninizmus, alebo maoizmus. Aj prechádz-
ka po čínskom múre je zaujímavá – aj s 
transparentom. Slovensko-čínske vzťahy by 
toto dotované extemporé nijako nenaruši-
lo. Každý sa zabáva po svojom, teda na čo 
má a na čo dostane. Svetové agentúry tento 
„úkaz“ ani nezaznamenali, veď ani za to nestál. 
A keď pivo bolo zadarmo, prečo by si človek 
„nezatancoval“? Celé to extemporé trvalo ako 
zvyčajne len tri dni a potom upadlo do zabudnu-
tia. Ale keď pôjde Chmelár s Dostálom do Pe-
kingu v detvianskom kroji, určite to oficiálna čín-
ska agentúra zaznamená. Folklór majú v Číne v 
láske. Slovenský zvlášť.

hosť do domu – Boh do domu

ČO JE ExTRÉMizMUS
Poslanci slovenského parlamentu nebrali ohľad na prezidentské 
veto a aj tak odhlasovali zákon o extrémizme. Hoci jeho definícia 
nie je celkom jasná. To tvrdil aj prezident Slovenskej republiky. A 
tak máme zákon o extrémizme. Hoci na Slovensku žiadnych extré-
mistov nenájdete, iba ak tých, ktorí sa združujú v jednej menšinovej 
strane a ktorých podporuje blízke zahraničie. Keď sme už ten zákon 
prijali, Okresný súd v Bratislave vyhlásil, že pozdrav „Na stráž“ nie 
je ani extrémistický a ani fašistický pozdrav. A vzápätí na to Najvyšší 
súd vyhlásil, že občianske združenie Slovenská pospolitosť bola za-
kázaná nezákonne. Ale slovenské žurnalistické smeti toto občian-
ske združenie nenazvali inak ako extrémistické. Minister vnútra sa v 
tomto prípade naozaj unáhlil a niekedy by mu neuškodilo, aby si pri-
pomenul starú múdrosť, že ráno je múdrejšie večera. Všetko čo na 
Slovensku zaváňa patriotizmom označíme podobným či ešte horším 
prívlastkom. A tak sa treba naozaj opýtať, čo je to vlastne extrémiz-
mus. Určite je ním vykrikovanie o autonómii, zrušenie Trianonu, či 
Benešových dekrétov, ale to by sme mohli povedať, že aj revízia No-
rimberského procesu rovnako. Slovákov nemožno zaradiť medzi ex-
trémistov, nikdy nimi neboli a ani nebudú. A na tých „iných“ máme 
dostatočne tvrdé zákony, aby si neplietli demokraciu s anarchiou. Tí 
čo boli v Maďarsku môžu potvrdiť, ako sa naši južní susedia nadchý-
najú Jobbikovcami, či Maďarskou gardou alebo extrémistom Orbá-
nom, ktorý určite je novým maďarským premiérom. Nevedno, pre-
čo sme museli prijať zákon o extrémizme, ono je to tak, že už sme 
prijali aj ustanovenie EÚ o rovných uhorkách a teraz sú už zasa pod-
ľa EÚ povolené aj krivé. Uhorky, či už rovné alebo krivé, zostanú 
vždy uhorkami. Aj Slováci Slovákmi. A stále platí, že ráno je múd-
rejšie večera.

ACh, LESY NAŠE SLOVENSKÉ

Slovenská pošta? Naozaj?!



INý sveTový PoRIadoK
V polovici júna tohto roka bola za zvukov hudby a vzájomných 
objatí podpísaná nová politická únia, ktorá hádže rukavicu he-
gemónii USA. Prvé stretnutie hláv štátov skupiny BRIK - Brazília, 
Rusko, India a Čína sa skončilo podpísaním deklarácie, ktorá vyzý-
va k vytvoreniu nového „mnohopolárneho svetového poriadku“ čo v 
diplomatickom jazyku znamená odmietnutie statusu Ameriky ako je-
dinej svetovej veľmoci. Prezident Ruska Medvedev zašiel ešte ďa-
lej, keď pred svojimi kolegami na zasadnutí povedal, že krajiny BRIK 
si želajú vytvoriť podmienky pre 

SPRAVoDLiVEJŠí SVEToVÝ PoRiADoK. 
Stretnutie so svojimi kolegami, prezidentmi Číny, Indie a Brazílie, 
nazval historickou udalosťou. Skupina BRiK zjednocuje štyri naj-
väčšie krajiny z rozvíjajúcich sa krajín sveta, tvoria 40 percent 
obyvateľstva sveta a 15 percent svetového HDP. Predstavitelia 
krajín skupiny BRiK vypracovali aj plán v oblasti boja so sve-
tovou krízou, ktorý chcú predstaviť na summite dvadsiatky v 
septembri v USA.
 „Sme pripravení vypracovať reformy medzinárodných finančných in-
štitúcií, aby odrážali pohyby vo svetovej ekonomike. Rozvíjajúcim sa 
krajinám treba dať viac možností“ vyjadrili sa hlavy štátov BRIK. Tie-
to krajiny sú pripravené spolupracovať v takých politických a ekono-
mických otázkach, ako je energetická a potravinová bezpečnosť. V 
prijatej deklarácii sa našlo miesto aj pre naliehavé potreby Kremľa „k 
vytvoreniu diverzifikovaného medzinárodného valutového systému“. 
Prezident Medvedev je pripravený na 

UKoNčENiE HEGEmóNiE DoLáRA 
na finančných trhoch a zbaviť ho statusu hlavnej rezervnej valuty 
sveta. Medvedev sa snaží o vytvorenie regionálnych rezervných va-
lút, vrátane ruského rubľa a čínskeho juanu, čo podľa jeho názoru 
zmäkčí následky budúcich ekonomických otrasov. Priamo v dekla-
rácii sa o dolári nehovorí, čo svedčí o tom, že Čína nie je presved-
čená o realite ruskej idei. Peking má totiž zásoby viac ako dva trilió-
ny dolárov a je veľkým kreditorom USA.
Stretnutie krajín BRiK sa udialo v čase dvojročných stretnutí 
krajín Šanghangskej organizácie spolupráce (SoS) v Jekate-
rinburgu, čo svedčí aj o tom, ešte viac upevniť pozíciu moskvy 
a Pekingu proti Západu. V ŠoS sú okrem Ruska a číny aj také 
stredoázijské krajiny, ako Kazachstan, Uzbekistan, Tadžikis-
tan a Kirgizsko. Status pozorovateľov majú irán, Pakistan, in-
dia a mongolsko a okrem toho na poslednom stretnutí bol ako 
hosť aj prezident Afganistanu. Prezident Iránu na stretnutí ŠOS 
podrobil kritike USA a povedal, že medzinárodný kapitalistický po-
riadok končí. Čína na stretnutí prišla s iniciatívou poskytnúť krajinám 
Ázie, ktoré trpia dôsledkami svetovej krízy sumu desať miliárd dolá-
rov, čím sa upevnila moc tejto krajiny v ŠOS. Pre Čínu a Rusko je 
ŠOS jeden zo spôsobov, ako kontrolovať vplyv USA na ich „zadnom 
dvore“ v strednej Ázii. Ruský prezident sa v Jekaterinburgu oddele-
ne stretol aj s prezidentmi Afganistanu a Pakistanu a hovorili o situ-
ácii v Afganistane, čo bol jasný signál pre amerického prezidenta, 
aby neignoroval záujmy Ruska v procese boja s Talibmi.
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Už dávno plánovaná návšteva minister-
ky zdravotníctva SRN v bavorsko – čes-
kom pohraničí sa konečne uskutočnila. 
Pôvodne bola táto návšteva plánovaná už v 
januári, ale z termínových dôvodov pani mi-
nisterky Ully Schmidt  (SPD), sa uskutočnila 
18. mája 2009. Návštevu organizovala Stra-
na sociálnych demokratov (SPD) v bývalom 
okrese Vohenstrauss, ktorý hraničí priamo 
s okresom Tachov (ČR). Veľký podiel na tej-
to návšteve mal predseda strany SPD v Ba-
vorsku a zároveň aj podpredseda parlament-
ného klubu SPD v spolkovom parlamente 
Ludwig Stiegler. Podujatie sa konalo v mest-
skej hale vo Vohenstrauss. Pred mestskou 
halou ju čakali zástupcovia Lekárskeho zväzu 
Horné Pfalsko sever, zástupcovia nemocnič-
ných zariadení, aby demonštrovali svoj nesú-
hlas s novou zdravotnou reformou. Po privíta-
ní pani ministerky a hostí poslankyňou SPD 
Krajinského parlamentu Slobodného štátu 
Bavorsko pani Annettou Karl sa ujala slova 
ministerka Ulla Schmidt. Pozvaní boli hlavne 
členovia dedinských a mestských organizácií 
SPD a zástupcovia nemocenských pokladní, 
nemocničných zariadení, lekárskych stavov-
ských organizácií a zástupcovia Sociálneho 
zväzu VdK, aj zástupcovia rôznych úradov v 
bývalom okrese Vohenstrauss.

SoLiDáRNy PRiNcíP má PRioRiTU
Hneď úvodom svojho prejavu pani U. Schmidt 
zdôraznila, o čom je s ňou možné alebo ne-
možné diskutovať o zdravotnom zabezpeče-
ní občanov SRN. Jednoznačne odmieta tzv. 
dvojtriedne zdravotné zabezpečenie obča-
nov, ďalej takzvané prídelové zabezpeče-
nie (Rationierung) a ďalej jednoznačne od-
mieta tzv. prioritné (prednostné) zdravotné 
zabezpečenie poistencov v prípade ocho-
renia podľa jednej vypracovanej listiny, kto-
rú predstavil pred pár dňami prezident Spol-
kovej lekárskej komory pán prof. Hoppe. To 
by v praxi znamenalo, že pacienti s ocho-
rením, ktoré je uvedené na tejto listine, 
by boli prednostne ošetrovaní a nemuseli 
by za liečbu platiť a ochorenia, ktoré nie 
sú uvedené na tejto tzv. prioritnej listine, 
by sa dali presúvať na neskoršie termíny 
a pacienti by za liečbu museli doplácať. 
Ministerka Schmidt odmieta návrhy liberál-
nej strany FDP, aby sa zrušilo zákonodarné 
nemocenské poistenie a aby sa občania ne-
chali poistiť v privátnej poisťovni. Ďalej je proti 
všetkým snahám, aby boli z tzv. zdravotného 
zabezpečenia úplne alebo čiastočne vylúče-
ní napr. fajčiari, alkoholici, narkomani, obéz-
ni ľudia, ale aj nebezpečné športové aktivity, 
pri ktorých by podľa prioritného zabezpeče-
nia znamenalo, že by si všetky ochorenia, 
ktoré sú spôsobené zlozvykmi, museli zapla-
tiť buď čiastočne alebo úplne sami. Pri tej-
to príležitosti sa pýta, aký by to bol obraz o 

našej spoločnosti? V tejto súvislosti uviedla 
príklad, že poplatok do zákonodarného ne-
mocenského poistenia by sa znížil len o 0,7 
%, keby sa z tohto poistenia vyčlenili všet-
ky úrazy. Na druhej strane by ale zase ob-
čania potrebovali úrazovú poistku uzatvo-
riť v privátnej poisťovni a tá nie je skutočne 
lacná. Pani U. Schmidt i napriek finanč-
nej kríze odmieta zdravotné zabezpeče-
nie podľa tzv. modelu poloprázdnej kasy 
– teda len toľko sa dá uhradiť, čo vlastne 
momentálny finančný stav nemocenskej 
pokladne dovolí a ten zbytok by si mu-
sel doplatiť poistenec sám. S ňou sa dá 
diskutovať len o solidárnom princípe ne-
mocenského poistenia. A zároveň citovala 
Otta von Bismarcka: ,,Menschen stehen für 
Menschen“, čo v preklade znamená ,,Ľudia 
ručia za ľudí“ (Otto von Bismarck bol zakla-
dateľom myšlienky nemocenského poistenia 
a bol ríšskym kancelárom v rokoch 1871 – 
1890). Tým prakticky obhajuje svoju posled-
nú reformu, ktorá zabezpečuje financovanie 
nemocenského poistenia z tzv. zdravotného 
fondu, ktorý sa financuje z poplatkov zamest-
návateľa a zamestnancov a ten zbytok z da-
ňového systému Ministerstva financií. Ako sa 
bude napĺňať tento zdravotný fond daňovými 
prostriedkami, keď daňoví experti SRN odha-
dujú na tento rok mínus daňových príjmov až 
na 316 miliárd eur, o tom sa pani minister-
ka nezmienila. Každému je ale jasné, že keď 
sa nedá doplniť zdravotný fond z daňových 
prostriedkov, tak ostáva len jedna možnosť a 
teda budú to musieť uhradiť poistenci vo for-
me zvýšených poplatkov do nemocenského 
poistenia. Teda v podstate ten poistenec – 
radový občan, je odsúdený len na jednu sku-
točnosť a síce doplácať. V akej forme, to už 
je v podstate jedno.

PoTREBA NoVEJ FiNANčNEJ 
ARcHiTEKTúRy
Na problematiku momentálnej finančnej krí-
zy by doporučovala, aby sa vytvorila nová fi-
nančná architektúra. Pre občanov je potreb-
né zabezpečiť pracovné príležitosti a tým im 
dať nádej. Dnes je úplne zarážajúce, že ľu-
dia pracujú plných 8 hodín denne a nemôžu 
z tohto zárobku vyžiť. Mnohokrát predstavuje 
ich hodinová mzda ani nie 5 eur. Preto potre-
bujeme zákonom danú tzv. minimálnu hodino-
vú mzdu. Najväčším problémom vo veľkej 
koalícii je otázka sociálnej spravodlivos-
ti. Citovala, že demokracia žije z kompro-
misu. Ďalej citovala Willyho Brandta: ,,Život 
v mieri a slobode, lebo len ten je skutočne 
slobodný, kto vyžije z vlastného zárobku“. 
My chceme slobodu cez sociálnu spravod-
livosť. Potom sa zmienila o školstve, aby kaž-
dý mal ukončené vzdelanie, preto je potreb-
né investovať do školských systémov. SPD 
urobilo veľa reforiem v sociálnej oblasti a bez 

nich by sociálne systémy neboli prežili. Kaž-
dá inovácia je každému občanovi k dispozí-
cii a vedecký pokrok v medicíne zvýši kvalitu 
života, ale toto všetko stojí aj peniaze. Preto 
musíme investovať, aby každý mal pracovné 
miesto. Ďalej je potrebné investovať do palia-
tívnej medicíny, aby občania, ktorí sú postih-
nutí nevyliečiteľnými chorobami, boli dosta-
točne a humánne zaopatrení. Všetci musíme 
vidieť tú realitu, len v SRN sa v zákonodar-
nom nemocenskom poistení vynakladá roč-
ne 170 miliárd eur a pani ministerka sa pýta, 
ako to vyzerá v iných krajinách, ktoré toľko 
eur vynaložiť nemôžu. Preto je potrebné v 
prvom rade diskutovať o tom, ako tieto 
finančné prostriedky spravodlivo rozde-
liť a nie diskutovať o nejakých prioritných 
listinách. Lekári dostali o 3,8 miliárd via-
cej ako v roku 2007 a preto ich vyzvala, 
aby si tieto prostriedky spravodlivo roz-
delili v Združení nemocenských lekárov 
a aby už prestali demonštrovať a všetky 
problémy, ktoré zapríčinili ich reprezen-
tanti v Združení lekárov, neriešili na úkor 
pacientov. Ďalej pani ministerka zdôraznila, 
akú zodpovednosť prebrala SPD v koalícii za 
tzv. konjunkturálne programy, aby finančná a 
hospodárska kríza bola utlmená.
Záverom musím konštatovať, že pani minis-
terka sa nezmienila ani slovom o dôchod-
coch a ich naliehavých problémoch. Veď je 
to tá veľká časť našej spoločnosti (SRN má 
cca 20 miliónov dôchodcov), ktorá najviac 
musí doplácať na zdravotné zabezpečenie a 
medikamenty a ich príjmy sú veľmi obmedze-
né. Mnohí by boli radi, keby sa bola zmieni-
la o tom, ako to skutočne skončí s novou re-
formou zdravotníctva, ktorá sa robila v čase 
konjunkturálneho vzostupu a s nejakou fi-
nančnou a hospodárskou krízou v tom čase 
experti ani nepočítali.

EURóPA JE ZáRUKoU
V GLoBALiZoVANom SVETE
Po nej prehovoril predseda SPD v Bavorsku 
Ludwig Stiegler. Hneď v úvode ostro kritizo-
val lekárov a ich stavovské organizácie, aby 
už konečne prestali demonštrovať a spra-
vodlivo si rozdelili to, čo im pani ministerka 
Schmidt na finančných prostriedkoch prilep-
šila. Jeho reč sa niesla v duchu finančnej krí-
zy a volieb do EP. Vyzval podnikateľov, aby 
využili konjunkturálne programy Spolkovej 
vlády veľkej koalície a aby zabezpečili dosta-
tok pracovných miest pre výuku pre absol-
ventov základných a stredných škôl. Vše-
obecne vyzval všetkých, aby sa zúčastnili 
volieb do Európskeho parlamentu, lebo iba 
Európa je tá najlepšia poistka v globalizova-
nom svete.

mUDr. PETER TRSTAN,
člen Klubu slovenských žurnalistov pri 

Únii slovenských novinárov v Mnichove

SPoLKoVá miNiSTERKA ZDRAVoTNícTVA V PoHRANičí

demonštrovali nesúhlas s novou reformou

V súvislosti s Európskym ro-
kom tvorivosti a inovácie (ERTI) 
2009 Európska komisia vyhla-
suje fotografickú súťaž „Pred-
stav si nový svet“ (Imagine a 
new world). Vyzýva profesionál-
nych a amatérskych fotografov 
bez rozdielu veku z celej EÚ, 
aby prejavili svoju tvorivosť. Po-
rota vyberie víťazov, ktorí dosta-
nú ceny v podobe fotografic-
kého vybavenia a zájazdov do 
miest EÚ. Súťaž má svoju vlast-
nú webovú stránku: www.ima-
gine2009.eu. 
Termín odovzdania fotografií 
je 31. august 2009.
Predstavivosť je dôležitou 
schopnosťou človeka: pomáha 
dať skúsenostiam zmysel a po-
chopiť získané poznatky; prá-
ve vďaka predstavivosti doká-
žeme chápať svet. V dnešných 

časoch rýchlych zmien musíme 
byť flexibilní a tvoriví, musíme na-
plno využívať svoju predstavivosť 
a schopnosť inovovať a predsta-
vovať si svoju budúcnosť. 
Európska komisia vyzýva 
všetkých profesionálnych i ama-
térskych fotografov, študentov 
fotografie a tiež všetkých ostat-
ných talentovaných záujemcov, 
aby poslali svoje fotografie do 
fotografickej súťaže „Predstav 
si nový svet“. Je otvorená pre 
všetkých, ktorí majú trvalý pobyt 
v členskom štáte EÚ, niektorej 
kandidátskej krajine, na Islande, 
v Lichtenštajnsku alebo Nórsku 
a ktorí majú záľubu vo fotografo-
vaní. 
Porote súťaže bude predse-
dať profesor fotografie a prezi-
dent Európskej ligy umeleckých 
akadémií (ELIA) Chris Wainwri-

ght. Zaslané fotografie bude po-
sudzovať a víťazov vyberie me-
dzinárodná porota zložená zo 
známych odborníkov z oblas-
ti fotografie a umenia: Clau-
de Bussac, riaditeľka PhotoE-
spaña, Španielsko; François 
Hébel, riaditeľ Rencontres d‘Ar-
les, Francúzsko; Orsolya Kőrö-
si, výkonná riaditeľka Maďarské-
ho domu fotografie, Maďarsko; 
Vangelis Ioakimidis, riaditeľ Mú-
zea fotografie v Solúne, Grécko; 
Elina Brotherus, fotografka a vi-
deo umelkyňa, Fínsko; Klavdij 
Sluban, francúzsky fotograf slo-
vinského pôvodu.
Európska verejnosť môže vy-
brať víťaza kategórie „cena 
publika“ prostredníctvom 
internetového hlasovania. 
Štyria víťazi súťaže získajú 
hodnotné ceny v podobe fo-

toaparátov, fotografického 
vybavenia, zájazdov do eu-
rópskych miest a uznanie 
svojho talentu na európskej 
scéne.
Fotografická súťaž je jedným 
z viacerých podujatí organizo-
vaných Európskou komisiou v 
rámci Európskeho roku tvorivos-
ti a inovácie 2009. Pod heslom 
„Myslíme, Tvoríme, Inovujeme.“ 
ERTI 2009 je zameraný na zvý-
šenie povedomia o význame tvo-
rivosti a inovácie ako kľúčových 
spôsobilostí pre osobný, spolo-
čenský a hospodársky rozvoj. 
Zdôrazňovaním tvorivosti a ino-
vácie sa EÚ snaží formovať bu-
dúcnosť Európy v globálnej hos-
podárskej súťaži napomáhaním 
rozvoja tvorivých a inovačných 
schopností v každom z nás.

DUŠAN D. KERNÝ

nová fotografická súťaž „Predstav si svoj svet“
Baťka Lukašenko mení kurz
Tejto jari prijali Bielorusko do programu EÚ „Východné partner-
stvo“, napriek tomu, že bieloruská opozícia hlasno protestovala. 
Pred niekoľkými týždňami navštívila Bielorusko európska komisár-
ka pre zahraničné vzťahy Benita-Ferrero-Valdner, ktorá sľúbila Bie-
lorusku pomoc pri úveroch na oplátku za prístup európskych in-
vestorov do Bieloruska. No a v prvý deň júla prišla do Bieloruska 
početná delegácia kongresmanov USA na čele s Benjaminom Car-
dinom predsedom komisie bezpečnosti a spolupráce v Európe a 
baťka Lukašenko sľúbil, že ak USA zrušia Akt o záštite demokra-
cie v Bielorusku, dostanú USA prístup k bieloruským aktívam o 
čo sa márne doteraz snažilo Rusko. Lukašenko je zdá sa šikovný, 
ktorý si nielenže poradil s opozíciou podporovanou takmer celým 
svetom, ale už je prijímaný aj v Európe a zdá sa, že aj v USA. Z div 
nie Lucifera sa nakoniec stal rešpektovaný politik. Záujmy USA a 
EÚ sú iné ako Ruska a baťka Lukašenko sa bude práve toto sna-
žiť využiť k rozkvetu Bieloruska. Slovenské spolky podporované z 
USA, ktoré nosili opozícii v Bielorusku Adidasky majú slzy na kra-
jíčku. Bude treba totiž vymyslieť iného Lucifera, baťka Lukašenko 
už naberá iný kurz.

DUŠAN KoNčEK
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RAZ UŽ To BoLo
Nuž, vieme, že Rakušáci mali o túto fabriku záujem ešte 
kedysi začiatkom 90-tych rokov minulého storočia, keď 
sme sa hrabali zo socialistickej minulosti. Už vtedy sa ne-
tajili, že cieľom ich kúpy je iba jedno – zavrieť a zlikvidovať 
800 ročnú tradíciu ťažby soli na východnom Slovensku, 
aby zničili jedného konkurenta a získali nové odbytové te-
ritórium. Vtedy ich zámer nevyšiel, začal sa budovať nový 
závod Solivarov v zemplínskej Zbudzi, kde bolo (a dodnes 
je) už dlho známe výnosné a ľahko dostupné ložisko kvalit-
nej soli. Výstavbu financovala jedna z francúzskych bánk, 
záruku nad úverom mal Fond národného majetku. Išlo 
zhruba o 1,3 miliardy korún, i keď potreba bola vyššia o 
približne 400 miliónov. Aj tie boli zabezpečené, Francú-
zi boli ochotní ich poskytnúť s tým, že ďalší úver bude ru-
čený novou technológiou nového závodu. Stavba sa roz-
behla...

PRoBLémy AKo VŽDy
Na Slovensku nemôže nič nové vznikať bez problémov a 
teda inak tomu nemohlo byť ani v Zbudzi. Vďaka politic-
kým vývrtkám rokov 90-tych sa v prešovských Solivaroch 
menili riaditelia ako na bežiacom páse, kontinuita riadenia 
(a nielen tá) sa stratila, dlhodobé ciele sa akosi rozplynu-
li. Došlo však aj na novú šancu pre Solivary. Vďaka vply-
vu a práci pani ministerky Brigity Schmegnerovej bol celý 
dlh fabriky vyrovnaný, tá mohla pokračovať ďalej a s čis-
tým štítom budovať svoju svetlú i keď nie najružovejšiu bu-
dúcnosť. 
Výstavba novej fabriky v Zbudzi však mala jeden háčik: 
Stavebná časť i montáž technológie museli prebiehať kon-
tinuálne, teda, postavilo sa prízemie, inštalovala sa prí-
slušná časť technológie, potom prišlo na ďalšie podlažie a 
opakovalo sa to isté...Súčasťou závodu sa mali stať  aj ob-
rovské podzemné zásobníky, vznikajúce ako dutiny po vy-
dolovaní soľného ložiska (hrubého približne 300 metrov), 
ktoré mohli plniť funkciu doslova strategických štátnych 
zásob plynu. A ktoré mohli prispieť k plynulému vylepšo-

vaniu ekonomickej situácie podniku, aby bol schopný sa 
udržať v tvrdej konkurencii Poliakov a Rakúšanov. Žiaľ, vy-
robená a dodaná časť technológie dodnes stojí na daždi a 
slnku a pomaly sa rozpadá.

ZámERy BoLi múDRE
Celú situáciu okolo nedávnej minulosti a budúcnosti pre-
šovských Solivarov možno najlepšie ozrejmí vysvetlenie 
jedného z bývalých a politickou mocou doslova zo dňa 
na deň odvolaného riaditeľa tohto strategického výrobné-
ho potravinárskeho komplexu: - Solivary nikdy nemali ka-
pitálové zázemie, ktoré by im umožňovali pustiť sa do veľ-
kej investičnej akcie bez cudzej pomoci. Bol to prirodzený 
jav, vyplývajúci zo štátnej cenovej politiky. Rozdiel medzi 
výrobnými nákladmi a cenou bol malý, štát mal záujem, 
aby soľ bola finančne dostupná pre všetky vrstvy obyva-
teľstva. Ťažba soli v prešovských ložiskách však bola stá-
le nákladnejšia, keďže ložiská boli čoraz nedostupnejšie 
a menej výdatné. Nakoniec došlo k situácii, že ťaž-
ba v tomto závode bola z hľadiska európskych pa-
rametrov najnákladnejšia a teda nerentabilná. Preto 
sa rozhodlo o výstavbe nového závodu v Zbudzi a preto sa 
uvažovalo s postupným útlmom krajne nerentabilnej pre-
šovskej ťažby až do okamihu jej zániku. Bol to prirodzený 
vývoj. Zbudza sa mala stať moderným ťažobným a spra-
covateľským závodom, v Prešove by ostalo balenie, ex-
pedícia, odbytová stratégia atď. Žiaľ, tomuto zámeru bola 
zo strany centrálnych orgánov štátu síce venovaná pozor-
nosť, ale iba po veľmi krátky čas, i keď z hľadiska štátnych 
záujmov to mala byť centrom ostro sledovaná stavba. A 
tak bol  zo všetkých múdrych zámerov nakoniec realizova-
ný iba jeden, ten najhorší...

EŠTE NEDáVNo KLENoT
Solivary ešte v roku 2000 získali certifikát manažérstva 
kvality STN ISO 9001:2001, v roku 2004 titul Dodávateľ 
roka - od jedného z potravinárskych gigantov pôsobiacich 
na Slovensku a od Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory Čestné uznanie za mimoriadne zásluhy o rozvoj 
slovenského zahraničného obchodu a podnikania. Kleno-
tom výrobného programu Solivarov sa zrejme stala fluori-
zovaná soľ Maruška, ktorú v roku 2005 vysoko oceňovali 
najmä stomatológovia vo svojich odborných kruhoch a ča-
sopisoch. Solivary a. s. Prešov dodávali svojim odberate-
ľom výrobky zoradené v sedmičke sortimentných skupín, 
od jedlých kuchynských solí cez kúpeľové a farmaceutic-
ké po dusitanové či tabletované. Široká verejnosť nere-
gistrovala, že medzi nimi je  napríklad varená jemná soľ 
mliekarenská, varená jódovaná jemná soľ a ďalšie špecia-
lizované výrobky. 

„STRATENé“ miLióNy
K 31. 12. 2008 mal majetok a. s. Solivary Prešov hodno-
tu 1 miliardy a 576 miliónov, z nich obežný majetok 149 
miliónov. O mesiac skôr ešte vykazoval vlastnú produkciu 
91.587 ton soli so ziskom 40,5 milióna Sk. Zdalo by sa 
teda, že všetko je v poriadku. Ale...
Solivary Prešov majú pritom na krku exekúciu, ktorú voči 
ním uplatňuje 1. garantovaná Bratislava a to v celkovej výš-
ke 276,5 miliónov  Sk a ďalšiu exekúciu vo výške bez-
mála 9 miliónov. Okrem toho musí spoločnosť na základe 
výsledkov mimoriadnej daňovej kontroly (za obdobie roka 
2002) doplatiť štátu ďalšie milióny, i keď sa tejto povinnos-

ti stále bráni súdnou cestou. Ale, ďalší dlh vo výške 418,5 
milióna Sk (!) má na krku aj voči spoločnosti Whigham 
Traiding Limited. Reálne povedané, Solivary sú viac-me-
nej na mizine, ku ktorej sa dopracovali postupne. V roku 
2006 dosiahli hospodársky výsledok mínus 72,6 milióna 
Sk pri hodnote celkových záväzkov 1 miliarda a 116 mili-
ónov Sk, o rok neskôr hospodársky výsledok mínus 83 
miliónov s výškou záväzkov 1 mld a 147 miliónov. Odkiaľ 
sa nabrali takéto dlhy, keď fabrika bola štátom pred rok-
mi finančne „inovovaná“? Pred časom síce začali vyšetro-
vatelia pátrať po finančných tajomstvách Solivarov, všet-
ko však postupne stíchlo a zmizlo do stratena...Výsledok? 
Slovensko na jednej strane prišlo o soľ, na druhej strane 
mu ostanú veľké dlhy na splácanie. A ako to v takýchto prí-
padoch býva, vinníka niet! Občas síce vypláve na svetlo 
sveta názor, že Solivary ekonomicky pochovala výstavba 
zbudzianskeho závodu. Čísla a fakty však svedčia o tom, 
že skutočná pravda je kdesi inde.   

ŠKoDA! 
Tradícia ťažby soli v prešovskej lokalite má tradíciu prinaj-
menej 800 ročnú, veď bezmála toľko rokov má aj prvá pí-
somná zmienka o soli v tejto lokalite (1223) a je o viac ako 
polstoročie staršia ako prvá písomná zmienka o samot-
nom meste Prešov, ktorý v týchto dňoch oslavuje 710 vý-
ročie. V prvej písomnej zmienke sa spomínajú soľné pra-
mene a slanú vodu uvádza vo svojej darovacej listine z 
roku 1285 a uhorský kráľ Ladislav IV. Rodine Sósovcov 
daruje do užívania tri zdroje soli: Soľný potok, riečku Del-
ňa a soľnú studňu. V tejto lokalite prekvitala aj podzem-
ná banská ťažba soli (územie mestskej časti Soľná baňa 
a Solivar sú prakticky poddolované), ktorej koniec uro-
bil podzemný vodný príval 22. februára 1752. Múdre hla-
vy potom postavili nad šachtou Leopold tzv. „Gapeľ“. Bol 
to vlastne akýsi výťah, pomocou ktorého sa v byvo-
lích vreciach vynášala na povrch slaná voda. Výťahový 
rumpál  bol poháňaný koňmi a systém fungoval tak, že 
kým naplnené vrece stúpalo hore, prázdne klesalo do 
hlbín šachty. V 20. storočí boli konské sily nahradené 
elektrickými watmi. Prechod na novú „tekutú“ technoló-
giu si vyžiadal aj ďalšie fázy spracovania, v dôsledku kto-
rých boli vystavené tzv. četerne určené na usadzovanie 
soli a v roku 1800 bola postavená a daná do používania 
varňa soli František, na ktorej obrovských panviciach sa 
odparenie vody urýchlilo vysokým teplom získaného z pre-
mysleného a účinného vykurovacieho systému. František 
slúžil Solivarom až do roku 1970! Samotný Gapeľ, inak vo 
svete považovaný za unikát, mal však pohnuté osudy aj v 
21. storočí. Prudké zvýšenie hladiny a prietoku podzem-
nej vody vo vydolovaných priestoroch hrozili podmytím ce-
lého priestoru a prepadnutia klenby bane so stavbou Gap-
ľa na povrchu. A ktovie, ako by obstáli aj okolité rodinné 
domy. Včasný záchranný stavebný zásah, vyvolaný aktivi-
tami miestnych obyvateľov však najhoršiemu zabránil.  
Celá história ťažby soli v Prešove je „konzervovaná“ v his-
torickom komplexe bývalej fabriky, ktorý je dnes Národ-
nou technickou pamiatkou, spravovanou Technickým 
múzeom v Košiciach. Vlastnú soľ teda  Slováci ani Prešov-
čania mať nebudú, ale za to im ostane vo svete jedinečný 
technický unikát, už dnes hojne navštevovaný mládežou 
i dospelými, domácimi i cudzincami. Ním si však chleba 
nikto neosolí. A tak my, Slováci, budeme síce vítať hostí 
chlebom aj soľou naďalej, ale čia to vlastne bude soľ, ra-
kúska či poľská? miLAN oRSZáGH

slané slzy nad 800 ročnou prešovskou soľou
musíme sa s tým jednoducho zmieriť, Slovensko už svoju soľ mať 
nebude. A  ako si už o chvíľu budeme svoj čoraz ťažšie zarobený 
chlebík soliť, to nám napovie bežný pohľad do regálov: Vedľa po-
sledných balíčkov prešovskej soli zbadáte aj zahraničnú soľ, ale, 
ako to vždy v takýchto prípadoch v kapitalizme býva – s dvojná-
sobnou cenou. Takže, pre Slovákov sa soľ stane časom skutoč-
ne nad zlato! Fabrika je zatvorená, tichá a mŕtva, všetci pracovníci 
síce museli v máji čerpať dovolenky, ale situácia sa nezmenila ani 
začiatkom júna. Hromadné prepúšťanie nikto na úrad práce nena-
hlásil, ani k situácii nedal nijaké vyjadrenie. Za to z úst ľudí, ktorí 
ešte stále nevedia, či sú alebo nie sú v pracovnom pomere vo fab-
rike Solivary a. s. Prešov sme počuli, že počas ich neprítomnosti 
prišiel do závodu mobilný lis a zničil celú technológiu tak, že pre-
vádzku už nebude možné obnoviť. Nuž, nech ju parom vezme, ale 
čo ľudia?  Aký bude ďalší osud rodín 155 pracovníkov Solivarov a. 
s. Prešov? Na úrad práce prichádzajú postupne po jednom, troch 
či piatich, takže oficiálne nejde o hromadné prepúšťanie. Trik na 
obídenie zákona ...

MečIaRov TesT
média kŕmia verejnosť ne-
ustále novými informácia-
mi o tom, odkiaľ až kam 
stavia svoj most Béla Bu-
gár s novou politickou 
stranou. Vychvaľujú sa, 
koľko majú podpisov a 
čo všetko by radi videli v 
slovensko – maďarských 
vzťahoch. Ba Bugár ho-
vorí aj o iných národnost-
ných menšinách. ohá-
ňa sa Rusínmi, Poliakmi, 
či Rómami. Všetko tu už 
bolo. Kedysi mKDH, kto-
rého bol predsedom prá-
ve Bugár, malo tiež plány 
s národnostnými menši-
nami. Všetko skončilo vy-
tvorením SmK.
Predseda ĽS-HZDS Vladi-
mír Mečiar dal Bugárovi pria-
mo pred televíznymi kame-
rami jednoduchú otázku. Či 
je pravda, že nová Bugárová 
strana chce spolupracovať 
práve s SMK, od ktorej sa 
momentálne dištancuje, ak 
by sa strana Most dostala do 
parlamentu. I vykľulo sa šidlo 
z vreca. Bugár so svojim ele-
gantným úsmevom prisved-
čil. Vraj je celkom možné, že 
niečo také vraj bude potreb-
né. Zjavne len pre väčší zisk 
moci skupinky politikov ma-
ďarskej národnosti a nie pre-
to, že by to Slovensko nao-
zaj potrebovalo.
Ak si rozmeníme tento 
mečiarov test na drob-
né, dostávame zaujíma-
vú skladačku. V čase 
opozície SmK možno vy-
cítila, že sa čistí opozičný 
priestor. Bolo to vidno už 
v eurovoľbách, keď zrazu 
vyskočila pravicová stra-
na SaS Richarda Sulíka a 
takmer okrozila SDKú. Je 
jasné, že ak by Sulík us-
pel vo voľbách, najskôr by 
spolupracoval s ivanom 
miklošom, ktorému ke-
dysi na ministerstve finan-
cií robil poradcu. Podob-
ne je to v prípade Bugára. 
Ten sa trhol od SmK, keď 
už z KDH odišla skupina 
okolo Vladimíra Palka a 
Františka mikloška.
Takmer úspech Sulíkovcov 
zasa dal signál, že sa to dá. 
V opozícii sa pokúšajú zís-
kať vlastného sklamaného 
voliča. A tak sa klonujú. Vy-
skúšali to palkovci s mikloš-
kovcami, skúšajú to odpad-
líci od Mikloša a Dzurindu. 
Prečo by politici maďarskej 
národnosti mali zostať bo-
kom? Nech však volia ľudia 
tých, či oných, stále volia tú 
istú altarnatívu, ktorá tu už za 
osem rokov od roku 1998 
ukázala, čo všetko dokáže 
pre občana urobiť. Väčšinou 
to však bola prehliadka úbo-
hosti.

STANiSLAV HáBER
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Prišiel, zarobil a zmizol
Takto píše o bývalom futbalo-
vom predsedovi Košťálovi čes-
ká tlač. Odišiel vlani v decem-
bri, keď sa teraz „javí ako upír, 
ktorý sa zahryzol do atraktív-
nej lahôdky, vysal všetko čo mu 
chutilo a potom odletel“. V alp-
skom stredisku Kaprun kúpil 
hotel, ale jeho to nebaví, pre-
vádzkuje ho jeho manželka a on 
rekreuje. Nebol ani na zhromaž-
dení, ktoré v Česku volilo nové-
ho predsedu futbalového zvä-
zu a stal sa ním bývalý hráč Ivan 
Hašek. Bude mať čo robiť, kým 
po ňom všetko uprace a dá do 
poriadku. Čo sa dalo, Košťál 
všetko vyčerpal, napr. aj projek-
ty plánovaného štadióna zapad-
li prachom.

Woods lepší než Obama
Prezident USA Barack Obama 
bude mať ročný príjem 2 mili-
óny dolárov. Nie je to najhor-
šie. Čo je to však proti golfistovi 
T. Woodsovi, ktorý vlani zaro-
bil 110 miliónov dolárov, teda 
55-násobok platu prezidenta. 
Za nim sú basketbalové hviezdy 
Kobe Bryant, Michel Jordan a 
pilot formuly 1 Kimi Raikkönen 
s príjmami 45 miliónov dolá-
rov. Tak to zistil časopis Forbes. 
Až po nich nasleduje futbalová 
hviezda európskej najpopulár-
nejšej hry David Beckham, kto-
rý vraj zarobil roku 2008 42 mi-
liónov dolárov. 

Zase doping koňa
Už sa v minulosti objavilo, že 
kone dopovali, no teraz ide o 
veľkú rybu. Viacnásobnej olym-
pijskej zlatej medailistke v dre-
zúre Isabelle Verthovej nemec-
ká jazdecká federácia dočasne 
zakázala činnosť. Jej kôň Whis-
per podľa všetkého mal pozi-
tívny dopingový test na prete-
koch vo Wiesbadene koncom 
mája. Táto jazdkyňa získala už 
na OH zbierku takmer desiatich 
zlatých a strieborných medailí. 
Medzinárodná federácia ju už  
vypočúvala. Vysokých nemec-
kých funkcionárov to zaskočilo 
tak ako fanúšikov na celom sve-
te, označili to za katastrofu pre 
jazdecký šport. Hodlajú však 
naďalej pokračovať v propagá-
cii fair play v jazdeckom špor-
te. Dopovať kone, to je skutoč-
ne unikát. 

smrť mladej gymnastky
V športe sa občas objaví neja-
ká tragédia, no táto je obzvlášť 
krutá. Austrálska športová gym-
nastka (19 r), zomrela priamo 
na tréningu, keď spadla z nára-
dia. Bola to majsterka štátu Qu-
eensland Michelle Maitlando-
vá. Utrpela zranenie hlavy, keď 
nešťastne spadla na tréningo-
vom náradí z výšky iba 60 cen-
timetrov. Zomrela v nemocnici. 
Funkcionári zväzu sa domnieva-
jú, že si udrela hlavu o podlahu, 
hoci pod náradím boli žinenky, 
ako to vyžadujú bezpečnostné 
pravidlá. Je to zvláštne, ale na-
priek všetkému sa to stalo. Azda 
to bola skutočne poľutovania-
hodná nešťastná náhoda. Aj tak 
sa s prípadom začala zaoberať 
aj tamojšia polícia. 

Stranu pripravil iGoR mRáZ

O z V E N Y

Jozy Altidore z USA a Lucio z Brazílie vo finále Pohára konfede-
rácie 18. júna 2009 v Juhoafrickej republike.

motoristickú Formulu 1 až príliš často označujú 
novinári a komentátori za „cirkus na kolesách“. 
Neznamená to, že by Formula 1 bola úplne ne-
zaujímavá. Státisíce si ju pozrú naživo, milióny 
pri obrazovkách. ľudia rýchlosť milujú, napätie 
tiež a mnohí čakajú hodiny a na to, aká sa zase 
vyskytne havária. Aj keď dnes už každý vie, že 
F1 je najmä záležitosť značiek a výrobcov áut, 
ktorí z prípadných úspechov profitujú na rekla-
mách či na väčšom predaji svojich značiek. Pri-
šla však svetová ekonomická kríza a dotkla sa 
aj tohto športovo-komerčného podujatia. Vede-
nie medzinárodnej asociácie chcelo situáciu 
zachraňovať najmä znížením výdavkov družstiev 
(45 miliónov eur ročne), obmedzovaním trénin-
gov, finančným limitom. Všetko preto, aby mohli 
s bohatými štartovať aj chudobnejšie značky a 
aby vôbec mal kto na štart s nimi nastupovať. 
Nastala vojna peňazí i názorov. Dokonca vážne hro-
zilo, že budú dve formuly a každá bude jazdiť pod-
ľa svojho plánu a za svojich pravidiel i podmienok. 
69-ročný Angličan Max Mosley, prezident FIA sa do-
mnieval, že so svojimi myšlienkami prerazí ako vždy 
predtým, no tentoraz narazil na kamene. Silné druž-
stvá na čele s Ferrarim sa spojili a nastolili svoje 
predstavy. Vystúpili s nimi na Zasadaní svetovej rady 
motorizmu v Paríži v zastúpení ôsmich najsilnejších 
značiek FOTA. Na koniec prinútili predsedu FIA, že 
vyhlásil: „Bude len jedna séria efjednotky.“ Ozná-
mil tak vlastne svoju prehru, ústup z čela i zo slá-
vy. Prišlo to až tak ďaleko, že v ďalšom oznámil, že 

po skončení funkčného obdobia, nebude už za pre-
zidenta kandidovať (v októbri). Ešte niekoľko mesia-
cov predtým vyhlasoval, že FIA sa nikdy nepodria-
di moci automobilového priemyslu. Jeho vyhlásenie 
však znamenalo, že jednotlivé značky, najmä tie veľ-
ké, nechcú už byť pod vedením diktátora, založili si 
svoje združenie a sú rozhodnuté dirigovať súťaž sa-
mostatne. Tímy teda budú rozhodovať o všetkom. 
Sľúbili, že náklady budú postupne znižovať, ale kto 
vie, ako to bude vyzerať o tri-štyri roky. 
Na miesto prezidenta FIA bude hlavným kandidátom 
Michel Boeri z Monaka a ten bude mať určité inakšie 
myšlienky než Mosley. Zatiaľ ešte stačil od víťazov 
konania vymodliť dva ústupky. Že silné tímy budú po-
máhať trom nováčikom, ktorí budú jazdiť F1 od bu-
dúceho roka a že F1 bude najmenej do roku 2012 
pod patronátom  FIA. Po tejto bitke o moc a peniaze 
príde o veľké miliardy aj pokladník FIA B. Ecclesto-
ne, lebo viac si budú rozdeľovať firmy a nie asociá-
cia. Pokladník bol totiž nenásytný. Bral od usporia-
dateľov stále väčšie štartovné a vyháňal z okruhov 
divákov tým, že sústavne zvyšoval ceny vstupeniek. 
Veľká osmička urobí svoje poriadky, vyberie aj okru-
hy a plánuje odchod z Ázie, kde sa ukázal menší zá-
ujem než sa čakal. Do nových opatrení už dvaja spo-
menutí funkcionári nebudú mať čo povedať. Uvidíme 
teda, ako sa bude formula ďalej v nových podmien-
kach vyvíjať. Veľké európske štáty, kde sa autá 
aj pre F1 vyrábajú, nové usporiadanie a koniec 
sporov privítali. Tvrdia, že víťazom toho sporu sa 
stala formula. 

tour sa už rozbehla
Rok sa zíde s rokom a cyklistická Tour de France sa už 
rozbieha, V tomto roku mala štart 4. júla a cyklisti na nej 
prejdú 3454,5 kilometra. Riadna dávka, keď si predsta-
víme, aké sú po trati kopce. Štart bol v monaku a kto má 
chuť, môže v atlase hľadať, kadiaľ pelotón pôjde. Teda: 
monako-marseille-montpellier-Perpignan-Gerona-Barce-
lona-Tarbes. Lietadlom potom prevezú cyklistov do imo-
gec, ďalej bude Vatan-Tonnerre-Vittel-colmar-Besancon 
-Vierbier-Annecy-montelimar-mont Ventoux. odtiaľ sa pre-
vezú cyklisti po dlhej trase až k Parížu, kde bude posled-
ná etapa a 26. júla cieľ na champs Elisé. Novinkou je, že 
usporiadatelia chcú, aby boli preteky napínavé až do konca. 
Rozhodli preto, že predposledná etapa bude azda najťažšia a 
najkopcovitejšia, kde pôjde pelotón do výšky 1912 metrov. Či 
sa to nejako osvedčí, to ešte uvidíme. Veď cyklisti budú vtedy 
neobyčajne unavení a zrejme sa mnohí tak vysoko nevyšplha-
jú. Slovensko má na tohtoročnej Tour jediného zástupcu, kto-
rým je Peter Velits (24 rokov). Vlani ťažkú trať prešiel a preslávil 
sa práve na najväčších kopcoch. Uvidíme, čo dokáže v tomto 
ročníku. Ten najťažší vrch Mont Ventoux už raz prešiel na pre-
tekoch Paríž - Nice, ale to sa šlo z opačnej strany, odkiaľ je vraj 
stúpanie ľahšie. Teraz bude treba prejsť posledných 21 kilo-
metrov z výšky 300 m na vrchol v 1419 metroch. Číhať bude 
zrejme aj vietor, lebo je to tzv. otvorený kopec. Televízne sta-
nice už tieto preteky prenášajú priamo a priaznivci bicyk-
lov majú preto možnosť všetko sledovať podrobne. Aspoň 
niektoré časti, lebo na celých vyše 3000 km zrejme ne-
bude mať nikto čas. 

ciRkuS F1 Bude pokRačovať 

tak predsa vyhrala Brazília
Zaujímavé je, že naše kluby 
si nie sú isté postupom ani so 
súpermi v prvých kolách a s 
najslabšími. Všetky tvrdia, že 
to bude ťažké, ba želali si aj 
slabších súperov, napr. z An-
dorry, San Marína, Albánska, 
Luxemburska, Lichtenštajn-
ska. Len aby bola väčšia is-
tota a dostavil sa aký-ta-
ký úspech. Na atraktivitu 
a plnšie tribúny sa nepri-
hliada. Taká je dnes naša 
sila. chvályhodnejšie je, že 
všetci štyria zástupcovia 
sa zastrájajú, že by chceli, 
či mali postúpiť a súperov 
skrotiť. Ak sa chcú na me-
dzinárodnej scéne aspoň 
trochu ukázať, mali by to 
dokázať. 
SLoVAN BRATiSLAVA začína 
v Lige majstrov v druhom pred-
kole, prakticky od začiatku a s 
najslabšími. Súperom je NK 
Zrinjski Mostar z Bosny. Nie 
je to juhoslovanská sila, ba ani 
chorvátska či slovinská, hoci 
balkánsky štýl bude Mostar ur-
čite pripomínať. Mužstvo má 
tradíciu, založili ho už roku 
1905, no hralo zatiaľ iba dva 
zápasy v Lige majstrov a osem 
v Pohári UEFA. Vládne kruhy 
ho v rokoch 1945-92 zakáza-
li, pre chorvátske korene. Je 

to teraz druhý klub v Mosta-
re, kde je väčší, populárnej-
ší aj známejší Velež Mostar. 
Zrinjski je však teraz majstrom 
štátu a to treba mať na pamä-
ti. Slovan hral naposledy LM v 
ročníku 1999-2000, keď ho v 
druhom predkole vyradila cy-
perská Famagusta. Aj preto 
je veľmi potrebná rehabilitá-
cia. Prvý zápas bude 14. júla 
na bosnianskej pôde, odveta v 
Bratislave 21. júla. 
SPARTAK TRNAVA má už 
prvý zápas 1. predkola Eu-
rópskej ligy s Interom Baku z 
Azerbajdžanu za sebou. Hral 
doma, no pekný bol iba pol-
čas, keď dal Kožuch dva góly. 
Potom však hostia znížili na 
1:2 a nebudú merať dlhú ces-
to do Baku veľmi veselo. Baku 
má naftu a preto v kádri aj via-
cerých legionárov z Brazílie, 
Srbska, Bulharska, Slovin-
ska, Česka. Aj gruzínskeho 
trénera K. Cchkadzeho. Inter 
je síce mladý klub, hral v Lige 
majstrov štyri zápasy, ale ostal 
bez víťazstva. Aj tri remízy však 
o niečom hovoria. Inter bol na 
začiatku iba študentským klu-
bom, ale čoskoro sa stal napl-
no profesionálny. Roku 2008 
bol už majstrom štátu a roku 
2009 sa umiestil na druhom 

mieste iba bod za väčším a 
populárnejším FK Baku. Hral 
aj finále domácej pohárovej 
súťaže. Vlani v Lige majstrov 
vypadol po výsledkoch 1:1 a 
0:2 s Partizánom Belehrad v 
druhom predkole. V kádri bul-
harského prezidenta klubu (!) 
G. Nikolova sú tiež Brazílča-
nia, Bulhari, Srbi, Česi, Slo-
vinci aj Uruguajčan. Ak Trnava 
postúpi, vie už, že ďalej bude 
hrať s FK Sarajevo. Predseda 
Spartaka Trnava L. Kuna však 
už pred prvým kolom povedal: 
„Cez Baku musíme prejsť, je 
to náš prioritný cieľ.“ Verme, 
že sa to podarí. 
mŠK ŽiLiNA dostal za súpe-
ra moldavský klub FC Dacia 
Kišiňov a prvý zápas druhé-
ho predkola bude hrať 16. júla 
doma. Je to tiež mladý klub, 
založený iba roku 1999 a jeho 
štadión má iba 2700 miest. 
Zatiaľ hral len 4 zápasy Pohára 
UEFA z ktorých jeden vyhral. 
Dacia je dvakrát vicemajstrom 
Moldavska a finalista národné-
ho pohára. Oba úspechy do-
siahla tento rok. Hrala však 
roku 2007 v Intertoto Cupe a 
dostala sa do 3. kola. V Kiši-
ňove je však aj starší a silnej-
ší klub Zimbra, no Dacia bola 
už niekoľkokrát pred ním. Klub 
má ruského trénera R. Pilipču-
ka a v kádri najmä Ukrajincov 
a Gruzíncov. Žilina bude hrať 
proti ním prvý zápas 16. júla 
doma. Naše oveľa skúsenej-
šia jedenástka s viacerými po-
hárovými úspechmi by mala 
jasne cez neskúsený moldav-
ský FC Dacia prejsť.
mFK KoŠicE ako víťaz Slo-
venského pohára začne hrať 
až v 3. predkole Európskej ligy 
a meno súpera ešte nevie.  

Začína sa futbalová Liga majstrov aj Európsky pohár

Skrotíme prvých súperov?
Už sme na prahu ďalšej medzinárodnej sezóny. Prvé zá-
pasy sa začali hrať 1. júla a ďalšie budú 14. a 15. júla. 
Slovensko a jeho futbal sú samostatní a preto sa s ni-
kým nemusia deliť o miesta v súťažiach. Nastúpia teda 
štyria naši zástupcovia. V Lige majstrov Slovan a v Eu-
rópskej lige (bývalý Pohár UEFA) ďalšie tri, Spartak Tr-
nava, mŠK Žilina a mFK Košice. Samozrejme, že v pr-
vých predkolách hrajú iba slabšie mužstvá a naše patria 
do týchto skupín. o súperoch sa už rozhodlo. Jeden je z 
Bosny a Hercegoviny, druhý z Azerbajdžanu, tretí z mol-
davska a štvrtého pre mFK Košice ešte iba dožrebujú 
po prvých predkolách. 

Skončil sa už ôsmy ročník Pohára konfederácií v Juhoafrickej 
republike. Hovoria mu aj malé majstrovstvá sveta. Každý konti-
nent totiž posiela na ne svoje mužstvo a to má bojovať nie za 
štát, ale za celý kontinent. A rozhodovať o tom, kde na svete 
sa hrá najlepší futbal. Aj keď sa táto hra všade vyrovnáva, stá-
le ešte môžeme tipovať favoritov. Sú to mužstvá najmä z Južnej 
Ameriky a z Európy, kde je futbal najmasovejší a najkvalitnej-
ší. Svedčí o tom aj prehľad víťazov: Brazília trikrát, Francúzsko 
dvakrát, raz Argentína, Dánsko a mexiko. Ale aj ostatný svet sa 
činí. Vo finále už hrala Saudská Arábia, Austrália, Japonsko i Kame-
run. Aj v tomto ročníku sa potvrdilo, že ostatné mužstvá sa najlepším 
vyrovnávajú. Spomeňme len záverečné zápasy. Španielsko, momen-
tálne jasne najkvalitnejšie európske mužstvo prehralo boj o finále s 
Amerikou úplne jasne 0:2 a v zápase o tretie miesto sa natrápilo ešte 
viac s jedenástkou JAR-u. Vyhralo 3:2 až v predĺžení 3:2, keď dosiah-
lo víťazný gól Xabi Alonsom až v 107. minúte, aj to nie z hry, ale z vy-
dareného priameho voľného kopu. Pritom Španielsko pred zápasom 
z USA neprehralo v rade 35 zápasov! A Amerika? Veď sa tam futbal 
pred niekoľkými rokmi vôbec nehrával a - sú na najvyššej úrovni. V boji 
o postup do finále si  ledva poradila s najtesnejším výsledkom 1:0 Bra-
zília s JAR, gólom Daniela Alvesa v 88. min.
Vo finále mala zase veľa práce s USA Brazília. Prehrávala v polčase 
0:2 a potom len najvyšším úsilím obrátila výsledok na 3:2, keď dal 
gól v až v 84. min Lucio. Minimum môžeme konštatovať, že mužstvá 
USA a JAR boli veľmi blízko k ešte k lepšiemu umiesteniu. I keď nie 
sú ešte technicky a útočne na najvyššej úrovni, rozhodne sa perfekt-
ne bránili a mali skvelých brankárov. Pre Južnú Ameriku i Európu je to 
upozornenie, že rovnako môžu prekvapiť o necelý rok aj iné mužstvá 
na majstrovstvách sveta. Na to sa treba pripraviť. Veď Pohár konfe-
derácií bol vlastne na ne generálkou. Dopadla veľmi dobre, Afričania 
ukázali, že majú pekné a kvalitné štadióny, ale aj organizačné schop-
nosti. Čierny kontinent môže na MS prekvapiť, okrem iných mužstiev, 
aj kvalitou hry. Všetko je teda pripravené, hlavný štadión v Johan-
nesburgu ešte dostavujú, niektoré trávniky bez problémov poopravia 
a bude sa môcť začať. 


