
Slovensko a Slováci sa ocitli v zmenenom 
svete. Je veľmi dôležité uvedomiť si to skôr, 
ako nás prevalcuje „naša“ predvolebná 
kampaň. Európske voľby, voľby do europar-
lamentu nám jasne ukázali, že občania si 
uvedomujú ako vlastne nemôžu zasiahnuť 
do diania orgánu, ktorý rozhoduje o množ-
stve vecí v ich každodennom živote. 
Ako keby sa vytvorila nejaká nová asymetria, ne-
rovnováha a jednotlivec je odsunutý nabok. Jas-
ne sa to ukazuje napríklad teraz, keď nastupujú 
staronové či nové tváre do čela únie a aliancie 
– všetko sú to politici, ktorí podporovali americ-
kú inváziu do Iraku, hoci európska verejnosť tak 
vtedy, ako aj teraz, je vo väčšine proti nej. Je to 
neuveriteľný paradox – akú máme záruku, že v 
ďalšej vojne títo páni budú schopní rozoznať fak-
ty od propagandistického zdôvodňovania vojen-
ského zásahu? Čím dokázali, že sú osvietenej-
ší ako ostatní? Predseda komisie Barroso urobil 
všetko, aby bol hlavným kandidátom na druhé 
volebné obdobie na čele eurokomisie bez toho, 
aby predložil program, bez toho, aby zložil účty 
z prvého obdobia a bez toho, aby už začala pla-
tiť Lisabonská zmluva, ktorá určuje iné okolnos-
ti, za ktorých sa predseda komisie, takrečeno 
hlavná tvár Európy, volí. Ako máme veriť týmto 
pánom v čase terajšej krízy, najmä ako majú ve-
riť tí, ktorí nie sú proti únii či aliancii, ktorí nie sú 
a necítia antieurópsky a nie sú naladení antima-
ericky, ale iba chcú vedieť fakty? A vedieť včas 
a nie dodatočne. Fakty, ktorými sa zdôvodňuje 
politika únie a aliancie. V tomto všetci, ktorí bez-
výhradne podporovali inváziu do Iraku, zlyhali. 
Teraz budú na čele európskych a euroatlan-
tických organizácii s rozhodujúcim slovom. 
A my nemáme nijakú stopercentnú záruku, 
čím sa budú riadiť a pritom sme v čase veľ-
kej a zásadnej krízy. Ocitli sme sa v krízou 
zmenenom svete ale zrejme nezmenenej 
eurobyrokracie.
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Čo DNES robiť? 

Skompromitovaní v prvom šíku

V súvislosti s čoraz frekventova-
nejšími diskusiami o rokoch 1968 
a 1989 treba konštatovať, že kaž-
dá historická udalosť má viac prí-
čin i viac dôsledkov, ako by si že-
lali sami aktéri spoločenského 
pohybu či len dodatoční pritaká-
vači komukoľvek a čomukoľvek.
Jedným z neodškriepiteľných faktov 
bol záujem vtedajšieho Sovietskeho 
zväzu mať na hranici medzi Česko-
slovenskom a Nemeckou spolkovou 
republikou rovnaké vojenské kapaci-

ty, aké mali na druhej strane železnej 
opony počas Studenej vojny Spoje-
né štáty americké. Táto téma gene-
ruje rozličné interpretácie, vrátane 
konštrukcie, že Alexander Dubček 
v službách sovietskej vojenskej roz-
viedky GRU umožnil svojej druhej 
vlasti, ako nazýval ZSSR, dosiahnuť 
uvedený strategický cieľ.
Pre následnú normalizáciu iritova-
nej československej spoločnosti, 

pobúrenej okupáciou ČSSR spo-
jeneckými vojskami Varšavskej 
zmluvy je charakteristické oficiál-
ne vysvetlenie, že väčšina ľudí bola z 
KSČ formálne vylúčená práve vzhľa-
dom na ich postoje k zradnej invázii 
ozbrojených síl spriatelených socia-
listických krajín. Pripomeňme, že na 
hanebnom čine sa nepodieľali Ru-
munsko a Juhoslávia, ktorá ani ne-
patrila do sovietskeho bloku, ale do 
hnutia nezúčastnených. 

Pokračovanie na 2. strane

(Ab)normalizácia spoločnosti

Napriek snahe spolitizovať súdnictvo útok-
mi na vašu osobu, ste získali dôveru Súdnej 
rady SR a stali ste sa predsedom Najvyššie-
ho súdu (NS) SR bez toho, aby čo len jeden 
hlas bol proti vám. Už z toho vidno, že od-
borný názor a názor politický je úplne opač-
ný. Myslíte si, že sa to dá časom zmeniť, ale-
bo je to naša slovenská špecifickosť?
- Mňa už nič neprekvapí, iba to, ak by sa niek-
torí opoziční politici začali správať slušne. Od-
borná verejnosť, sudcovia, ale aj bežní občania 
poznajú moje názory, ktoré nemením. Poznajú 
moju prácu. Samozrejme, že s princípmi, ne-
úplatnosťou sa jednoducho nehodím lobistom 

a istým zbohatlíkom. Nemôžu ma podplatiť, lebo 
je to o mne známe, že peniaze nie sú mojou 
métou a ani drogou, tak ma musia mediálne ni-
čiť. Pár redaktorov, ktorí sa kamarátia s Danie-
lom Lipšicom a mám silné presvedčenie, že to 
nerobia zadarmo, píšu o mojej osobe klamstvá 
a nezmysly. Chcem poďakovať Aliancii Fair-play 
za špinavú kampaň, ktorá naštvala členov Súd-
nej rady, sudcov a hlavne ich zjednotila. Neo-
čakával som taký jednoznačný výsledok. Ale ak 
denne dostávate do služobnej mailovej schrán-
ky, ktorú pracovne využívate, ako napríklad vy-
sokoškolský pedagóg pri styku so študentmi,

Pokračovanie na 3. strane

Slovo má ŠTEFAN HARABIN, predseda Najvyššieho súdu SR

Píšu klamstvá a nezmysly

ROBERT FIcO vyhlásil, že vláda Slo-
venskej republiky, ani vládna koalícia 
nepodľahne žiadnemu tlaku ani vy-

dieraniu vo veci novelizácie zákona o 
štátnom jazyku, ktorú prijal 30. júna 
2009 slovenský parlament a podpí-
sal aj prezident Slovenskej republi-
ky. „Slovenská republika je kraji-
na, kde sa plne rešpektujú práva 
príslušníkov národnostných men-
šín. Slovenská republika je však 
predovšetkým suverénna kraji-
na, v ktorej je oficiálny štátny ja-
zyk slovenský jazyk. Je celkom 
prirodzené očakávať, že sloven-
ský jazyk ako oficiálny štátny ja-
zyk bude rešpektovať a ovládať 
každý občan Slovenskej republi-
ky bez ohľadu na jeho národnosť. 
A najmä je prirodzené očakávať, že 
každý občan bude mať právo sa ta-

kýmto štátnym jazykom dorozumieť. 
Ak sa takéto právo občanovi Sloven-
skej republiky odníma, je prirodze-
né, ako je tomu aj v iných prípadoch, 
že nastúpi sankcia. Vláda Slovenskej 
republiky odmieta akékoľvek vyhlá-
senia cudzieho parlamentu, týkajúce 
sa suverénnej slovenskej záležitosti 
– slovenského štátneho jazyka. Ma-
ďarskí politici ako keby stále ne-
pochopili, že Uhorsko už dávno 
zaniklo a že nemôžu dávať suve-
rénnej krajine - Slovenskej repub-
like - akékoľvek ultimáta alebo 
požiadavky. Maďarskí politici by 
asi boli najradšej, keby Slováci ži-
júci na juhu Slovenska, ktorých je 
tam väčšina, boli nútení učiť sa 
po maďarsky, aby tam mohli žiť. 
Právna úprava umožňuje na Slo-
vensku široké používanie men-
šinových jazykov. Je však celkom 
pochopiteľné, že svoju právnu úpra-
vu má aj oficiálny štátny slovenský ja-
zyk. 

Pokračovanie na 2. strane

Uhorsko Už dávno zaniklo
Predseda vlády a strany SMER-SD Robert Fico reagoval 20. júla 
2009 na tlačovej konferencii na vyhlásenie maďarského parla-
mentu, ktorým žiada Slovenskú republiku zrušiť schválenú no-
velu zákona o štátnom jazyku. O deň neskôr, 21. júla 2009, sa 
k novele zákona a iniciatívam maďarských politikov vyjadrili na 
spoločnej tlačovej konferencii aj ministri zahraničných vecí Mi-
roslav Lajčák a kultúry Marek Maďarič.

PAVOL JANÍK

nEnávisŤ
Prijatie novely jazykové-
ho zákona vyvolalo v ra-
doch SMK a v opozičných 
stranách a straničkách 
búrku nevôle, nenávis-
ti a zloby voči vládnej ko-
alícii. Niektorí občania Slo-
venskej republiky maďarskej 
národnosti sa veľmi usilo-
vali spôsobiť medzinárod-
ný škandál. Na svojej strane 
mali a stále majú takmer všet-
ky médiá pôsobiace na úze-
mí Slovenska. Rôzni pisate-
lia pravidelne medzi občanov 
vypúšťali jarmočné balóniky 
plné lží.
Hystéria maďarských politi-
kov bola nevídaná. Dokonca 
sa obrátili na všetky možné 
i nemožné európske inštitú-
cie so žiadosťami, aby zákon 
preskúmali. Neuveriteľné je, 
že parlament Maďarskej re-
publiky žiadal vládu SR, aby 
novelu zákona zrušila.
Takýto hrubý a bezprece-
dentný nátlak a arogantné za-
sahovanie do vnútorných zá-
ležitosti nášho štátu premiér 
Robert Fico celkom oprávne-
ne a razantne odmietol.
Výmysly a hlúposti niekto-
rých politikov a „odbor-
níkov“ mali hlavnú úlo-
hu, aby sa zrodila veľká 
konfliktná a odsúdenia-
hodná téma o postave-
ní maďarskej menšiny na 
Slovensku. Nakoniec oča-
kávaný politický úspech 
nepriniesli. Jarmočné ba-
lóniky spľasli.
V správe vysokého komisá-
ra pre národnostné menšiny 
OBSE Knuta Vollebaeka sa 
okrem iného konštatuje, že v 
novele zákona o štátnom ja-
zyku netreba nič podstatné 
zmeniť a že Slovensko postu-
puje v súlade so svojimi zá-
väzkami a neobmedzuje pou-
žívanie menšinových jazykov 
a Slovákom zaručuje, aby sa 
na každom úrade dohovorili v 
slovenčine.
Napriek tomu je stále dosť 
tých, ktorí naďalej vyvolá-
vajú pochybnosti a šíria o 
obsahu správy komisára 
klamstvá a lží, s cieľom čo 
najdlhšie nad vodou udr-
žať spolitizovanú tému a 
očierňovať našu krajinu v 
zahraničí. Nemali by zabú-
dať, že v USA, ak viete len 
po slovensky, alebo po ma-
ďarsky, môžete robiť iba tie 
najpodradnejšie práce. Ame-
rická demokracia v prípade 
jazykového zákona na Slo-
vensku neplatí?              

JOZEF KUcHÁR

Politici z SDKÚ sa rozhodli, že si po-
svietia na Lesy SR š. p.. Urobili tak tí 
„praví“. Najprv vystúpil s kritikou Ivan 
Mikloš. Nie je to tak dávno, čo bol 
na fotografii prichytený na bicykli v 
chránenom území Národného parku 
Poloniny pri obci Nová Sedlica. Tam 
sa však na bicykli nesmie. Tým dal jas-
ne najavo, aký má v skutočnosti vzťah k 
hodnotám prírody a jej ochrany. Navy-
še Mikloš vyhlásil, že mu stav v podni-
ku Lesy pripomína stav v SPP pred ro-
kom 1998. Ako vieme, po tomto roku sa 
Mikloš levím podielom podpísal pod ne-
výhodnú privatizáciu plynárenského prie-
myslu. Pri nej štát prišiel o miliardy korún 
v odhade predaja, hovorilo sa o stovkách 
miliárd, o ktoré Slovenská republika priš-
la. Fakt, že predaj týchto akcií Mikloš 
nepoistil proti kurzovým stratám a 
Slovensko tak prišlo odhadom o de-

väť miliárd korún, je pritom len kvap-
kou v mori.
Lenže ak dnes prirovnáva práve Mikloš 
situáciu v Lesoch SR š. p., k situácii v 
SPP pred privatizáciou, je to vážne varo-
vanie. Čo ak by Mikloš opäť túžil v budú-
cej možnej vládnej funkcii aj tento podnik 
privatizovať? Ak vieme, aká je zbabraná 
privatizácia SPP, môžeme predpokladať, 
čo by sa stalo s Lesmi. Navyše v prípade 
SPP došlo k bezprecedentnej privatizá-
cii, ktorá udivuje svojim doslova hlúpym 
spôsobom. Štátu totiž zostala v plynáren-
skom priemysle väčšina akcií, lenže vďa-
ka za Mikloša pripraveným privatizačným 
zmluvám, je táto väčšina v praxi v pod-
state nepoužiteľná. Podľa zmlúv totiž ria-
denie má v rukách minoritný vlastník ak-
cií. Preto prirovnanie Lesov SR š. p., k 
SPP znie v podstate z Miklošových úst 
viac ako desivo.

Ďalším čudným kritikom Lesov SR š. p., 
je bývalý štátny tajomník ministerstva pô-
dohospodárstva a dnes poslanec za 
SDKÚ Ján Golian. Ten totiž kedysi pod-
nikal práve v drevárskom priemysle. Ako 
vysvetlil minister pôdohospodárstva 
SR Stanislav Becík, po jeho hospodá-
rení zostala v Lesoch SR š. p. seke-
ra neuveriteľných 11 miliónov korún! 
Čiže situáciu v Lesoch dnes kritizuje člo-
vek, ktorý v minulosti napomáhal vzniku 
dlhov v tomto štátnom podniku. A to sa 
už naozaj možno SDKÚ čudovať, že na-
sadilo do politického boja práve takúto 
persónu. To je, akoby SDKÚ na svoju tla-
čovú besedu rovno pozvala podnikateľku 
Sidóniu B. Tá bola v podnikateľskom sub-
jekte, ktorý zlikvidoval dlh po SDKÚ a zá-
roveň sa objavila aj vo firme, ktorá bola za 
vlády Mikuláša Dzurindu úspešná v bizni-
se so štátnym majetkom.

Už z tohto krátkeho výpočtu vidno, 
že Mikloš a Golian neboli práve naj-
šťastnejšie vybrané persony, kto-
ré mali kritizovať situáciu v podniku 
Lesy. Otázkou je, či v SDKÚ majú vô-
bec politikov, ktorí by neboli zaplete-
ní do nejakého škandálu, ktorý už v 
minulosti výrazne poškodil záujmom 
Slovenska. 
Nezabúdajme, že Miklošove škandá-
ly nepoškodili Slovensku len v minu-
losti, ale škodia mu neustále. A tie 
Golianove rovnako, keďže podnik 
Lesy má stále problémy a chýbajú 
mu prostriedky. A to aj tie od Goliano-
vej firmy. Jednoducho, v SDKÚ nema-
jú neskompromitovaných politikov. A 
svoje „S“ v názve môžu pokojne pre-
kladať ako „Skompromitovaná“ DKÚ 
a nie „slovenská“.

STANISLAV HÁBER



Dokončenie z 1. strany 
Formou nášho poďakovania bolo nie tak dáv-
ne umožnenie bombardovania Juhoslávie le-
teckými údermi USA a NATO, ktorých obeťa-
mi boli viaceré civilné zariadenia (televízia) a 
najmä civilné osoby, vrátane žien a detí. A na-
vyše sa náš súčasný šéf diplomacie stal 
okupačným správcom Bosny a Hercego-
viny.
Vráťme sa však do obdobia konsolidácie oku-
povaného Československa, keď podľa tiché-
ho pokynu Dr. Gustáva Husáka vraj niektorých 
ľudí vylučovali z KSČ v skutočnosti za zločiny v 
50. rokoch. Paradoxom bolo, že osobný mu-
čiteľ niekdajšieho politického väzňa a buržo-
ázneho nacionalistu G. Husáka zotrval počas 
normalizácie vo funkcii plateného funkcionára 
aparátu KSČ. 
Nezanedbateľnou okolnosťou je prob-
lém vnútrostraníckeho súperenia a vyrov-
návania si osobných účtov na všetkých 
úrovniach. Teoreticky mohol napríklad v 
straníckych súbojoch zvíťaziť vedúci ide-
ologického oddelenia ÚV KSS Miroslav 
Kusý a stať sa krutým normalizátorom, ale 
prehral a stal sa obeťou nežnej normalizá-
cie. Dnes je povestným antikomunistom.
Pravdou je, že aj na najvyššej úrovni prevero-
vali ľudí za postoje k okupácii ľudia, ktorí sami 
pôvodne proti invázii verejne protestovali – na-
príklad geniálny básnik Miroslav Válek, ktorý 
sa stal po roku 1968 členom Predsedníctva 
ÚV KSS a ministrom kultúry SSR. Na jeho ob-
hajobu by mali vystúpiť tí, ktorým počas nor-
malizácie osobne pomohol.
(Ab)normalizácia spoločnosti po roku 
1989 sa začala napríklad tým, že v rezor-
te Federálneho ministerstva vnútra viedol 
občiansku previerkovú komisiu bývalý ve-
liteľ koncentračného tábora z 50. rokov. 
V hlučných dozvukoch podobných morálnych 
kritérií a spoločenských anomálií žijeme a ži-
voríme doteraz. V oficiálnych dejinách však 
zostanú len prázdne frázy typu 40 rokov totali-
ty a dnes ešte nevieme presne koľko desaťro-
čí demokracie. Povrchné politické nálepky sa 
menia, život v útrobách živého organizmu ľud-
skej súvzťažnosti pokračuje.
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Celosvetová hospodár-
ska kríza výrazne po-

značila náš ekonomický a 
následne aj spoločenský i 
osobný život. Nepozná zľu-
tovanie, čo dokazuje stra-
ta pracovných príležitostí a 
nedostatok peňazí na mno-
hé zmysluplné sociálne či 
vzdelávacie projekty. Eko-
nomickej kríze sa nevyhý-
bajú ani samosprávy. Sú nú-
tené bojovať za štandardné 
plnenie svojich úloh, finan-
covanie služieb a vytváranie 
podmienok pre dôstojný ži-
vot občanov. 

Treba však zdôrazniť, že 
neštandardná situácia 

si občas vyžiada nie cel-
kom štandardné metódy. Za 
tie ale nemôžme považovať 
všetko, čím by sa dali v bu-
dúcnosti ospravedlniť teraj-
šie zlyhania. Zlyhania trhu 
nie sú dôvodom na morálne 
zlyhania a chybné rozhod-
nutia. Aj preto sa nestotož-
ňujem s iniciatívami, ktoré 
majú za cieľ predávať spo-
ločný mestský majetok len 
kvôli vidine jediného, už 
neopakovateľného príjmu. 
Predaje majetkov, ktoré z dl-
hodobého hľadiska prináša-
jú samospráve zisky nie sú 
šťastnou formou riešenia 
momentálnych problémov. 
Nikto z nás v tejto chvíli ne-
pozná finálne dopady ani 
termín ukončenia krízy. Aj 
napriek tomu si politici mu-
sia zachovať chladnú hla-
vu a popri prognózach by 
sa mali tiež opierať o zdravý 
sedliacky rozum. Naši pred-
kovia nepredávali majetok  
ktorý mal hodnotu a z hľa-
diska budúcnosti bol kľúčo-
vý. Ani teraz tomu nie je 
ináč. Radšej hľadajme také 
formy, ktoré nám zo spoloč-
ného neuberú, ale práve na-
opak. Budú efektívnym a 
zmysluplným zhodnocova-
ním majetku, ktorého vlast-
níkom sú všetci, ale správ-
com radnice. 

Predaj majetku nie je 
všeliekom, lebo príj-

my sa raz pominú a maje-
tok sa nenavráti. Skôr pod-
porujme šetrenie tam, kde 
sa ešte stále veselo rozha-
dzuje. Púšťajme sa radšej 
do aktivít, v ktorých bude-
me míňať len v nevyhnut-
nej miere, potrebnom ob-
jeme a hlavne s rozvahou. 
Každý politik musí skladať 
účty. Nerobme také rozhod-
nutia, po ktorých ostanú len 
zvesené hlavy a smutné po-
hľady. Mestu Prešov ale aj 
iným to výrazne nepomôže 
a ľudia si to nezaslúžia. Aj 
preto Okresná organizácia 
SMER-SD v Prešove nepod-
poruje a ani v budúcnosti 
nebude podporovať nezmy-
selné sa zbavovanie spoloč-
ného majetku. 

Stanislav KUBÁNEK
poslanec NR SRDokončenie z 1. strany

Je smutné, koľko lží a nezmyslov sa ob-
javilo v poslednom období okolo nove-
lizácie jazykového zákona. (...) Každý 
však vie, že novelizácia jazykového zá-
kona, nedávno prijatá v Národnej rade 
SR, nezmenila nič na jeho podstate a 
na vzťahu medzi štátnym slovenským 
jazykom a menšinovými jazykmi. Prá-
ve naopak, v niektorých oblastiach 
používanie menšinových jazykov 
rozšírila a zaviedla sankcie za po-
rušovanie jazykového zákona, teda 
za porušovanie pravidiel používa-
nia štátneho slovenského jazyka, 
ku ktorým pravidelne dochádza na 
zmiešanom území Slovenskej re-
publiky“, uviedol Robert Fico.
Premiér ďalej zdôraznil, že vláda Slo-
venskej republiky sa nenechá tlačiť 
a vydierať maďarským parlamentom. 
„Čo nás má čo poučovať maďarský 
parlament o používaní slovenského 
štátneho jazyka na území Slovenskej 
republiky? To je presne to isté, ako 
keby som ja teraz zvolal slovenské po-
litické strany a urobili by sme vyhlá-
senie proti používaniu maďarského 
štátneho jazyka na území Maďarskej 
republiky. Toto už je naozaj čosi, čo je 
pre nás úplne neakceptovateľné“, do-
dal. 
Štátny tajomník Ministerstva kultúry 
SR IVAN SEČÍK v tejto súvislosti po-
vedal, že celý proces prípravy nove-
ly zákona o štátnom jazyku prebiehal 
poldruha roka s tým, že zákon prešiel 
celým legislatívnym procesom, teda 
sa ním zaoberala nielen Legislatívna 
rada vlády, ale aj Rada vlády pre ná-
rodnostné menšiny. Voči návrhu tej-
to novely neboli vznesené najmenšie 
pripomienky zo strany žiadnej, okrem 
maďarskej národnostnej menšiny ži-
júcej na Slovensku. Podľa Ivana Se-
číka tento zákon primárne rieši 
otázku uplatňovania slovenského 
jazyka ako štátneho jazyka Sloven-
skej republiky a v nijakej miere ne-
gatívne nezasahuje do režimu zá-
kona 184 z roku 1999 o používaní 
jazykov národnostných menšín, ba 
naopak minimálne v siedmich prí-
padoch sa týmto zákonom rozširu-
je aj možnosť používania jazykov 
národných menšín.  
Štátny tajomník ďalej uviedol, že Mi-
nisterstvo kultúry SR má desiatky sig-
nálov o tom, ako sa ľudia, ktorí žijú na 
jazykovo zmiešaných územiach, ne-
môžu dohovoriť po slovensky a ako 
nemôžu uplatniť svoje základné prá-
va vo verejnom styku alebo v styku s 
orgánmi štátnej správy.  „Táto situácia 
je naďalej neudržateľná. My sme ne-
chceli znovuzavedením sankcií vytvoriť 

jazykovú políciu, alebo policajný štát. 
My len chceme priviesť zamestnancov 
alebo pracovníkov verejných organi-
zácií a predovšetkým orgánov štátnej 
správy, aby pri uplatňovaní práv každé-
ho občana mu garantovali ich zabez-
pečenie v slovenskom jazyku, čiže v 
štátnom jazyku Slovenskej republiky“, 
dodal.

MIROSLAV LAJČÁK, minister zahra-
ničných vecí SR v úvode svojej tlačo-
vej konferencie v utorok 21. júla 2009 
zosumarizoval niektoré z výrokov, kto-
ré na adresu novely zákona o štátnom 
jazyku zazneli z úst maďarských po-
litikov alebo sa objavili v maďarskej 
tlači: „Jazykový imperializmus“, „In-
štitucionálne prenasledovanie Maďa-
rov“, „Maďarský holokaust“; predse-
da Fideszu Viktor Orbán: „Zákon je 
taká absurdita, ktorú si v 20. storo-
čí nedovolil žiadny štát, ale Slová-
ci si to koncom prvého desaťročia 
21. storočia dovolia.“; predsedníčka 
maďarského parlamentu Katalin Szi-
li: „Zmeny pre maďarskú menšinu, 
aké nemajú v Európe obdobu.“; vy-
hlásenie poslancov štyroch strán ma-
ďarského parlamentu: „Najvážnejšie 
porušenie ľudských práv, ktoré prijal 
zákonodarný zbor v rámci Európskej 
únie.“; slovenská europoslankyňa za 
SMK Edit Bauer v Štrassburgu rozo-
slala všetkým poslancom Európskeho 
parlamentu list, v ktorom hovorila o ab-
surdnom obmedzení používania men-
šinových jazykov a o jasnej diskriminá-
cii v rozpore so štandardmi Európskej 
únie, Rady Európy a Organizácie pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe...
Minister uviedol, že v piatok 17.júla 
2009 sa v Budapešti zišla zmiešaná 
slovensko-maďarská komisia pre 
otázky národnostných menšín, pri-
čom slovenskí experti museli svo-
jim kolegom odpovedať na otázky 
typu – či budú môcť byť nápisy ná-
hrobných kameňov zosnulých ob-
čanov v maďarčine, či budú môcť 

byť dvojjazyčné názvy reštaurácií, 
či budú môcť dvaja etnickí Maďari 
zamestnaní v štátnom úrade medzi 
sebou súkromne hovoriť maďarsky. 
Podľa šéfa slovenskej diplomacie celá 
táto diskusia ukázala, že kritici si neda-
li ani tú námahu, aby si novelu zákona 
prečítali. Slovensko rovnako vyslalo 
svojich expertov do Haagu na stret-
nutie s vysokým komisárom Orga-
nizácie pre bezpečnosť a spoluprá-
cu v Európe Knutom Vollebaekom.  
„chcem vás informovať, že Úrad 
vysokého komisára konštatoval sú-
lad našej novely s medzinárodný-
mi záväzkami Slovenskej republi-
ky. Bolo konštatované, že novela 
zákona sleduje legitímny cieľ. Úrad 
vysokého komisára taktiež konšta-
toval, že sankčné opatrenia, ob-
siahnuté v novele, sú kompatibil-
né s medzinárodnými štandardmi. 
Navrhuje ich veľmi starostlivú im-
plementáciu. A vysoký komisár na-
báda zjavne vo vykonávacích na-
riadeniach upresniť terminológiu 
zákona, aby nedošlo k dezinterpre-
tácii“, informoval minister zahra-
ničných vecí.  
Minister kultúry Marek Maďarič ešte 
v tejto súvislosti dodal, že to, čo o 
tomto zákone zaznievalo z Budapešti 
alebo na našej politickej scéne z úst 
predstaviteľov SMK a „bugárovcov“, 
boli veľké klamstvá. „To najzákladnej-
šie klamstvo, ktoré sa šírilo, bolo, že 
na Slovensku na základe tohto záko-
na budú ľudia pokutovaní za to, že sa 
rozprávajú v menšinových jazykoch. 
Druhým klamstvom bolo, že Sloven-
sko je pod medzinárodným tlakom. Ak 
niekto nejaký tlak vyvíjal, bolo to Ma-
ďarsko a potom to boli kritické vystú-
penia niektorých jednotlivcov, napr. 
v Európskom parlamente. Samozrej-
me, u nás to dostalo nálepku, že Eu-
rópsky parlament je proti jazykovému 
zákonu. (...) Pre mňa v tomto kontexte 
je naozaj neuveriteľné a aj neosprave-
dlniteľné, že niektoré médiá, špeciál- 
ne denník SME a niektoré opozičné 
strany sa nepostavili na stranu objek-
tivity a pravdy, ale sa postavili na stra-
nu týchto klamstiev a na stranu maďar-
skej politiky. Potvrdila to aj analýza 
vysokého komisára, že novelizácia 
zákona sledovala legitímny cieľ. A 
ja som ho už viackrát rôznymi slo-
vami pomenoval: právo na infor-
mácie v štátnom jazyku na celom 
území Slovenskej republiky pre ob-
čanov Slovenskej republiky aj na 
slovenskom juhu, kde s výnimkou 
dvoch okresov žije vo väčšine oby-
vateľstvo slovenskej národnosti“, 
zdôraznil Marek Maďarič. (krs)

Uhorsko Už dávno zaniklo(ab)normalizácia ...

Preklad novely zákona o štátnom jazyku a jeho poskyt-
nutie do zahraničia tým, ktorí sa o túto problematiku 
zaujímajú, by mohol znížiť útoky na novelu a eliminovať 
dezinformácie, ktoré o nej kolujú. Myslí si to poslanky-
ňa Národnej rady SR Katarína Tóthová (ĽS-HZDS), kto-
rá sa preto rozhodla vyzvať ministra zahraničných vecí 
(MZV) SR Miroslava Lajčáka, „aby urýchlene zabezpe-
čil preklad tejto novely, a tým poskytol do zahraničia in-
formáciu o jej pravdivom obsahu“.
Tóthová pre TASR uviedla, že pre túto výzvu sa rozhodla 
preto, „lebo v čase, keď som bola podpredsedníčka vlá-
dy pre legislatívu a prijímal sa zákon o štátnom jazyku, som 
sa presvedčila, aké dezinformácie v zahraničí boli už vtedy 
k takému zákonu vyprodukované“. Ako jednu z nepravdi-
vých informácií o súčasnej novele zákona, ktorú parlament 
schválil 30. júna, uviedla vyhlásenie predsedníčky maďar-
ského parlamentu Katalin Sziliovej. Tá hovorila, že je ne-
horázne, aby sa dávali pokuty za používanie menšinového 
jazyka. „Podľa prijatej novely sa pokuty za používanie men-
šinového jazyka nedávajú, ale dávajú sa tam, kde má byť 

použitý štátny jazyka a sa nepoužije,“ zdôraznila poslanky-
ňa. V súvislosti s nepravdivými informáciami o novele pri-
pomenula, že v čase, keď pôsobila ako podpredsedníčka 
vlády a vnímala dezinformácie okolo vtedajšieho zákona o 
štátnom jazyku, urobila vo Viedni tlačovú besedu, na kto-
rej rozdala preložené znenie zákona. „Bolo šokujúce, ako 
boli všetci prítomní presvedčení, že sme zakázali používa-
nie menšinového jazyka aj na ulici. A keď sme im rozda-
li preložený zákon v angličtine, tak boli úplne prekvapení, 
že oni majú iné informácie, ako je obsah zákona. A z tohto 
dôvodu som vyzvala pána ministra, pretože som zistila, že 
po tej tlačovke sa znížili útoky na náš zákon o štátnom jazy-
ku,“ objasnila Tóthová. Predpokladá, že aj v tomto prípade 
by preklad pomohol eliminovať dezinformácie, ktoré sa ší-
ria o súčasnej novele.
„Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák sú-
hlasí s poslankyňou ĽS-HZDS Katarínou Tóthovou, 
že preložená verzia jazykového zákona by prispe-
la k lepšej informovanosti o jeho podstate v zahrani-
čí,“ uviedol pre TASR hovorca MZV SR Peter Stano. 

Ako dodal, rezort už vypracoval vlastnú pracovnú ver-
ziu prekladu, ktorú predložil na expertnej úrovni rele-
vantným medzinárodným inštitúciám. Rovnako je pri-
pravený zabezpečiť distribúciu oficiálneho prekladu 
v zahraničí hneď, ako ho dodá predkladateľ zákona. 
„Ministerstvo však pripomína, že zákon nenadobud-
ne platnosť, kým ho nepodpíše prezident a až potom 
ho rezort môže dať na vedomie zahraničným partne-
rom,“ zdôraznil Stano.
Novelu, ktorá reaguje na problémy s praktickou realizá-
ciou staršej verzie zákona kritizuje celá maďarská politic-
ká scéna, obidve slovenské politické strany reprezentu-
júce maďarskú menšinu, ako aj maďarské mimovládne 
organizácie. „Najvážnejší paragraf je ustanovenie o sank-
ciách v nadväznosti na ustanovenia o dohľade, a paragraf 
o tom, čo vlastne štátny jazyk je,“ uviedol Kálmán Petőcz 
z Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku. Dikcia zákona 
podľa neho nedáva záruky, že sa tieto ustanovenia nebu-
dú zneužívať na selektívne trestanie nepohodlných sub-
jektov. (rsr)

Deformácie DomA Aj v zAhrAničí

Škandál v europarlamente
V Štrasburgu sa 14. júla 2009 stretli po-
slanci EP. Hlavným bodom programu roko-
vania bola voľba nového predsedu. Vo chví-
li, keď sa predseda EP Jerzy Buzek dostal 
k rečníckemu pultu, vpochodoval do sály 
csanád Szegedi – maďarský europoslanec 
z extrémistického Hnutia za lepšie Maďar-
sko - Jobbik. Namiesto saka mal oblečenú 
gardistickú vestu. Bola to drzosť a provoká-
cia, konštatovali mnohí poslanci. Je to jas-
né gesto, akým smerom sa pravdepodobne 
bude uberať maďarská politika. (r)
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tisíce spamových odkazov, ochromí to vašu prá-
cu a to nazlostí každého. A tá rakva pred mi-
nisterstvom bol absolútny suterén, so smrťou a 
pohrebom sa totiž nežartuje. Tam končí všetko, 
aj nenávisť voči mojej osobe by mala mať svo-
je medze. Ja neželám nikomu nič zlé, ale ak si 
mládežníci z kresťanskej strany robia „srandu“ 
z pohrebu, nesú kríž, tak niečo je choré v našej 
spoločnosti i v „kresťanskej strane“. Mňa ako 
veriaceho to pobúrilo. A nielen mňa, ale aj via-
cerých duchovných, dúfam, že nebudú mlčať. 
Jednému zo signatárov sa tieto „žarty so smr-
ťou“ už vrátili počas jeho akcie, kde na nezod-
povednosť doplatili, žiaľ, nevinní mladí ľudia.

Dlhodobo útočia na vás politici typu Danie-
la Lipšica, či predtým jeho súputník z KDH 
Ján Čarnogurský, s ktorým ste mali spory 
už v čase, keď ste prvýkrát zastávali post 
predsedu NS SR. Čarnogurský už v politike 
nepôsobí, ale Lipšic akoby sa snažil ho za-
stupovať. Ako vnímate tieto útoky v priebe-
hu času na vašu osobu?
 - Pán Čarnogurský mi kedysi ďakoval, ešte ako 
predsedovi NS SR, keď si súd pod mojím vede-
ním zachoval nestrannosť a nezávislosť v rozho-
dovaní. Následne zistil, že ja nie som na úplatky, 
vybavovanie a protekciu, naše cesty sa rozišli. 
Daniel Lipšic chorobne túži po moci. Najskôr 
začínal ako liberál a odporca Slovenskej repub-
liky, potom po pobyte v USA sa stal z neho kres-
ťanský demokrat. Ten vyškolil aj Čarnogurské-
ho, Palka, a vyškolí aj Dzurindu a spol. Ak sa mu 
postavia do cesty, zničí ich cez médiá. Odbor-
ne nič neznamená, ale je dobre mediálne cvi-
čený. Teraz sa hrá na Obamu. Ja som zažil nie-
koľko jeho nových začiatkov. Ako kresťanský 
politik sa dokonca snažil i o obnovenie trestu 
smrti. Občanov straší vo vrcholovej politike po-
maly už 15 rokov, avšak jeho preferencie pri-
tom reálne oscilujú stále len na úrovni od 1 do 
1,3 percent. Okrem mediálnych bublín a stra-
šenia neurobil nič poriadne. Keby sa radšej viac 
venoval právu! On je však človek bez charizmy, 
podľa mňa z vnútorného napätia je aj predčasne 
zostarnutý, vyzerá na vyše 50 rokov. Ja ho ľutu-
jem ako človeka, ale želám, nech sa mu darí as-
poň v súkromí, keďže nie je stále tým opozič-
ným lídrom.

Napriek snahám o škandalizáciu vašej oso-
by ste si udržali vlastnú auru dôstojnosti. Je 
to povahová črta, ktorá vyplýva z vašej funk-
cie sudcu, alebo ste ju získali výchovou v 
rodine, či škole?
- Mal som tvrdú výchovu, ale spravodlivú a láska-
vú. Pochádzam z deviatich detí, viem čo je tvrdá 
práca na poli, pár hodín spánku a zase otroči-
na na roli. Otec totiž nevstúpil do komunistickej 
stany ani do družstva a hrdlačil na roliach, kto-
ré kúpil za peniaze zarobené v Amerike v bani. 
Preto si vážim vzdelanie a prácu. Každú pocti-
vú prácu treba robiť zodpovedne a ctiť si ju. Pe-
niaze sú vedľajšie. Rovnako by som to nevydržal 
bez viery v Pána Boha, rodiny a priateľov. 

Ak by ste mali charakterizovať prostredie, 
ktoré vás formovalo, ako by ste ho pome-
novali? Môžete bližšie objasniť vaše vzory v 
čase mladosti?
- Asi pre každého chlapca je vzorom jeho otec. 
Ten môj bol pracovitý a čestný človek. Vedel sa 
postaviť zlu, nedokázal sa pozerať na nespra-
vodlivosť. Za vojny okrem toho, že bol v povsta-
ní, pomáhal i jednej známej židovskej rodine, 
ale to je len zlomok jeho skutkov. Práve tiež pre-
to ťažko nesiem označenie z úst niektorých tzv. 
politikov a médií, že som antisemita. Vážim si 
každého čestného človeka a za najväčšie oce-
nenie považujem svoju návštevu v Izraeli, kde 
som bol ako prvý slovenský minister spravod-
livosti a rokoval som so svojím partnerom. Až 
za môjho pôsobenia vo funkcii ministra boli od-
škodnené všetky obete holokaustu. Rovnako 

dôležitá bola pracovná návšteva vo Vatikáne 
a stretnutie so Svätým otcom a osobné rokova-
nia s vrcholnými predstaviteľmi Svätej stolice.

Čo považujete za najzávažnejšie vykonať 
po vašom nástupe do novej funkcie?
- Jednoznačne zrýchliť konanie na Najvyššom 
súde SR a nedať priestor na pochybné rozhod-
nutia v miliardových sporoch na úkor štátu, aby 
mali zisky lobisti. Tí čo zanedbajú svoje povin-
nosti a budú prepúšťať po svojich chybách ob-
žalovaných z vrážd, takým nedám spávať. Ale 
naopak, vážim si svoju súperku Babiakovú pri 
voľbe o post predsedu NS SR. Je to odbor-
níčka, ktorá má dobré pracovné výsledky, hoci 
máme odlišné názory na mnohé veci, to reš-
pektujem a vážim si ju za jej prácu. Každého, 
kto prezentuje svoju predstavu a má vlastný ná-
zor, rešpektujem, ale treba pojednávať a praco-
vať.
 
Ako sa pozeráte na rozhodnutie Ústavného 
súdu SR o zrušení Špeciálneho súdu a na 
rozhodnutie NR SR prijať zákon o Špeciali-
zovanom trestnom súde?
- Zdržím sa komentára. Čas ukáže, kto mal prav-
du. Osobne si myslím, že právne argumenty 
predsedu ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara sú veľmi 
racionálne a vychádzajú z Ústavy SR a judika-
túry ESĽP. Na druhej strane sa konečne býva-
lí špeciálni sudcovia začnú zaoberať aj úkladný-
mi vraždami, mafiou, rafinovanou ekonomickou 
kriminalitou a nielen drobnými úplatkami za 500 
korún a podobnými prípadmi, ktoré tvorili 90 
percent ich práce. Majú slušné zázemie a pla-
ty, tak nech pracujú, aby dokázali, že si ich za-
slúžia.

Má Slovensko vôbec do budúcnosti šancu, 
aby sa prestalo súdnictvo politizovať sna-
hou časti politického spektra zasahovať do 
týchto vôd?
- Vždy tu bude snaha ovplyvňovať a zasahovať 
do jednotlivých zložiek v štáte. Treba ich odde-
liť, najmä súdnu moc a vzájomne sa rešpekto-
vať a kontrolovať. Myslím si, že sme demokra-
tický štát s podobnými chorobami ako bežné 
štáty EÚ. Netreba sa stále podceňovať, s rých-
losťou konania majú problém v každej demokra-
cii. Netreba však pred týmto zatvárať oči a treba 
to principiálne riešiť.

Trojdelenie moci hovorí o moci výkonnej, 
zákonodárnej a súdnej, ako ju definoval 
osvietenec Montesqieu. Politika však zasa-
huje neúmerne všetky tri tieto oblasti. Ako 
sa tomu brániť?
- Vždy je to aj o osobnostiach. Pozrite sa, moji 
predchodcovia nastavili v justícii personálne 
pravidlá a teraz, keď som ich ja aplikoval a reš-
pektoval, bol som pre niektorých zlý. Naprí-
klad minister nemenuje za predsedu súdu víťa-

za výberového konania, ale vyberá si z prvých 
troch. Toto som ja nezaviedol. Alebo odvoláva-
nie predsedov bez uvedenia dôvodu. Rovnako 
právomoc Súdnej rady a spôsob voľby predse-
du Najvyššieho súdu. Stačí si pozrieť dôvodové 
správy a argumenty, keď to presadzovali. Dnes 
tí istí opoziční politici si sami pľujú do tváre a tvr-
dia úplný opak. Keď majú na čele justície svo-
je bábky, tak je to v poriadku, ale keď je de-
mokratická voľba podľa ich pravidiel s víťazným 
kandidátom, ktorý im nesedí, tak to je škandál. 
Ja si napríklad vážim dôveru Vladimíra Mečiara 
a premiéra Róberta Fica a snažil som sa urobiť 
ako minister čo najviac pre bežných ľudí. Kon-
troly exekútorov a notárov, trestanie nepoctiv-
cov a obrana spotrebiteľov sú toho jasným prí-
kladom. Rovnako boj s úžerníkmi, nebankovými 
subjektami, rôzne rýchlopožičovne peňazí, to 
bola vojna, tlak, vyhrážanie a rôzne odkazy. Tu 
ma podržala celá vládna koalícia, za čo im ďa-
kujem. Bolo mi cťou pracovať pre občanov tejto 
krajiny na poste ministra v tejto vláde.
 
Čo považujete za najväčší problém súčas-
ného slovenského súdnictva?
- Rýchlosť konania. Je to dlhodobý problém. Je 
tu rozdiel medzi východom a západom krajiny. 
Sudcovia majú rozličné prístupy k práci, máme 
aj lenivých kolegov napriek všetkým materiál-
nym výhodám, ktoré povolanie sudcu dnes pri-
náša. Občan nemôže čakať dlhé roky na roz-
hodnutie súdu.

Vo funkcii ministra spravodlivosti ste sa za-
sadili za ochranu občanov pred úžerníkmi. 
Myslíte si, že legislatíva je v tejto oblasti 
dnes na dostačujúcej úrovni?
- Už áno, po ôsmich rokoch kresťanských mi-
nistrov s nekresťanskými úrokmi je tu zavŕšenie 
boja s úžerou, kedy sa stanovili jasné pravidlá 
a finančné limity pre úroky a ročnú percentuál-
nu mieru nákladov (RPMN). Je to však obrovský 
boj, kde ide o miliardy korún získané na úkor 
tých najchudobnejších. Je to svinstvo, keď si 
dôchodca požičia 5000 korún počas Vianoc 
na drevo a vďaka našim zákonom od kresťan-
ských ministrov od neho vymáhajú 275 000 ko-
rún a potom mu chcú siahnuť aj na domček. Tak 
takéto zákony som poslal na smetisko dejín. Je 
hanbou právneho štátu, že niekedy vôbec exis-
tovali.

Aké méty ešte chcete v budúcnosti dosiah-
nuť, aké máte tajné sny?
- V práci. Nuž nezažiť infarkt. Ale vážne, rád by 
som napísal pamäti z oblasti justície. Zvládnuť 
súčasný post, poctivo pracovať a určite ma uvi-
díte aj v talári, budem súdiť. V rodinnej oblasti sa 
síce nepovažujem za starého, ale ak o pár rokov 
budem dedom, tak asi šťastnejšieho chlapa na 
zemi v tom okamihu nebude.

Zhováral sa: STANISLAV HÁBER

SLOVO MÁ ŠTEFAN HARABIN PREDSEDA, NAJVyŠŠIEHO SÚDU SR

Píšu klamstvá a nezmysly Tolerancia alebo nedôslednosť?
Zo správy ministerstva spravodlivosti SR vyplýva, že 
v minulom roku súdy na Slovensku právoplatne oslo-
bodili až 1666 osôb  Toto pomerne vysoké číslo vy-
voláva rôzne otázniky. Išlo o príliš veľkú a možno aj 
neopodstatnenú toleranciu voči obvineným alebo o 
nedôslednú činnosť polície a prokuratúry? Zaujíma-
vé je, že v ďalších prípadoch súdy podmienečne za-
stavili trestné stíhanie až 705 páchateľov. Naše súdy 
celkom odsúdili 26 681 osôb. Z tohto počtu bolo 
382 mladistvých a 63 žien. Veľký počet odsúdených 
potvrdzuje, že porušovanie rôznych zákonov je stále 
vážnym dlhodobým problémom v našej spoločnosti.

Šrotovné zvýšilo predaj áut
Štátna podpora vo forme šrotovného zvýšila v 
júni predaj nových osobných a malých náklad-
ných áut na Slovensku na rekordných 11 509 
kusov.

Pošta zvýšila ceny
Slovenská pošta od 1. júla 2009 opäť zvýšila poš-
tovné. Cena sa zvýšila v prípade listových zásielok 
o 9 percent, o dvanásť percent za balíky prvej trie-
dy a o 24 percent za balíky druhej triedy. Šéf Sloven-
skej pošty sa teda nemusí obávať o svoj neuveriteľ-
ný ročný plat.

Absentéri z opozície
K najväčším absentérom na rokovaniach Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky patria po-
slanci Ján Slota a Vladimír Mečiar z radov ko-
alície, ale v desiatke absentérov jednoznačne 
dominuje opozícia. Nechýbajú v nej okrem Mi-
kuláša Dzurindu, Františka Mikloška, Vladimí-
ra Palka, Pavla Hrušovského, Pála csákyho ani 
Ľuboš Micheľ, Peter Gabura a Tibor Mikuš. Naj-
menej rokovaní NR SR vynechali poslanci stra-
ny SMER-SD.

Voľby do VÚc v novembri
Poslancov samosprávnych krajov a ich predsedov 
budeme voliť v sobotu 14. novembra 2009. V kra-
joch, kde nezvolia predsedu VÚC, bude druhé kolo 
28. novembra.

Bratislava stále veľmi drahá
Napriek svetovej hospodárskej kríze hlav-
né mesto Slovenskej republiky Bratislava pat-
rí k najdrahším mestám na svete. Patrí jej 30. 
miesto a predbehla Prahu, Budapešť aj Varšavu.

Predsedom EP je Poliak
Novým predsedom europarlamentu sa stal poľský 
expremiér Jerzy Buzek z Európskej ľudovej strany. 
Európsky parlament ho zvolil v prvom kole počtom 
hlasov 555 z 736 poslancov z 27 krajín. (jk)

•   •   •

Kto má pravdu?
Ministrovi financií Jánovi Počiatkovi opozícia vytý-
ka, že je vo svojich prognózach dopadu globálnej 
krízy na slovenské hospodárstvo veľmi optimistic-
ký. Vôbec to však nie je pravda. Minister odhaduje 
pokles na celý tento rok na -6,2%. Medzinárodný 
menový fond na -4,5, Národná banka Slovenska 
na -4,2. Štatistický úrad SR predpokladá pokles 
ekonomiky na -3,5, rovnako ako Európska ban-
ka pre obnovu a rozvoj, a najväčším optimizmom 
srší Európska komisia – podľa jej odhadu prepad 
bude predstavovať len 2,6%. (mez)

STRUČNE

vEľa, Či málo?
Armáda SR má 444 vojenských policajtov. Je to veľa, 
alebo málo? Vojaci si môžu myslieť, že málo, alebo 
tak akurát, ostatní, najmä štátni policajti, že priveľa. 
Kompletná vojenská polícia totiž ročne rieši toľko prí-
padov, koľko jedno priemerné obvodné oddelenie 
PZ SR. Z toho jednoznačne vyplýva, že tých ochran-
cov poriadku vo vojenských uniformách je akosi pri-
veľa. Čo však s nimi? Okrem toho musíme zdôraz-
niť, že zarábajú podstatne viac než ich „občianski“ 
kolegovia, ktorí však robia oveľa viac. O spravodli-
vosti sa teda nedá veľmi hovoriť. Odborníci tvrdia, že 
časť vojenských policajtov by mala prejsť do Policaj-
ného zboru SR a vytvoriť vysoko špecializované jed-
notky spoločne s policajtmi, podliehajúcimi MV SR. 
Nie je to zlý nápad. Mali by sme potom niečo také 
ako v Taliansku. Tam sú predsa karabinieri výkvetom 
medzi ochrancami poriadku a najmä v boji proti ma-
fii dosiahli úctyhodné výsledky. Nakoniec, ani výraz 
„slovenskí karabinieri“ neznie ani exoticky, ani akosi 
zvláštne. Naopak, veľmi dôveryhodne... (vm)



Predseda SMK P. Csáky hrubým a neokrôchaným 
spôsobom zaútočil na B. Bugára a jeho novú stranu 
Most-Híd. Urobil tak formou platenej politickej inzer-
cie v denníku Új Szó. V rozhovore okrem iného po-

vedal: „Most-Híd nebude maďarská strana. Nebude 
ani slovensko – maďarská, pretože do nej Slováci, 
ktorí si aspoň niečo o sebe myslia, nevstúpia. Most-
Híd bude strana heretikov (kacírov), zradcov ná-
roda, odpadlíkov, dezertérov, ktorí chcú maďar-
stvo asimilovať. Bugárovci sa v júni zišli v srdci 
Žitného ostrova, na podujatí boli len Maďari, ale 
každý hovoril aj po slovensky. Takýto znetvorený 
prístup nepredpisuje ani zdeformovaný sloven-
ský jazykový zákon. Most-Híd je stranou asimi-
lácie. Z národného hľadiska je to bitúnok. Most-
Híd je taká zlátanina, na začiatku ktorej naženú 
pomýlených Maďarov, aby na konci vyšli ne-
šťastní asimilovaní ľudia.“
Aj toto sú slová bývalého podpredsedu vlády Miku-
láša Dzurindu a jeho opozičného partnera. Žiaľ, ani 
po týchto slovách plných zloby, nenávisti a rozdúcha-
vania národných vášní predstavitelia SDKÚ a KDH 
svojho „strategického partnera“ neopustia. Spoloč-
ne budú bojovať proti slovenskému jazykovému zá-
konu. Vrana k vrane sadá... (jk)
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ZÁKON ÁNO, A ČO MORÁLKA?
Dobrovoľní platiči poistného do 
Sociálnej poisťovne, ktorí sa po 
nástupe do zamestnania neod-
hlásili, musia spätne zaplatiť dlžné 
poistné. Musia ho zaplatiť aj keď v 
tom čase už platil za nich poiste-
nie ich zamestnávateľ. Podľa záko-
na je to správne – neodhlásil sa, 
musí platiť. Ale čo morálka úradu, 
ktorý nakoniec žije z daní občanov 
a má im slúžiť?
Predseda sociálneho parla-
mentného výboru Jozef Halecký 
(ĽS-HZDS) si myslí, že ak sa obja-
vili nezrovnalosti, Sociálna poisťov-
ňa by mala občana upozorniť. Nie 
však po dvoch rokoch ale naprí-
klad po dvoch troch mesiacoch. 
„Mali by ho písomne upozorniť, 
aby prekontroloval svoj spôsob 
poistenia“ povedal Halecký. Áno, 
to by bol ústretový krok k občano-

vi. Námietka, že takéto listy zaťa-
žia rozpočet poisťovne, neobstojí. 
Keď poisťovňa presviedčala obča-
nov aby vystúpili z druhého piliera, 
poslala tisíce listov za desaťtísíce 
eur. Práve to boli zbytočne vyho-
dené peniaze.

NEČÍTALI, ALE KOMENTOVALI
Mohlo by sa povedať, že to bola ja-
lová diskusia, keby nemala vážne 
dôsledky. Hovorím o hystérii z no-
vely zákona o štátnom jazyku. Ma-
ďari vypustili do sveta nezmysly o 
tom, že „novela zákona upravuje 
pokuty za používanie menšinové-
ho jazyka“ (predsedníčka maďar-
ského parlamentu Katalin Szili), 
aby som menoval ten najväčší.
 K týmto nezmyslom sa vyjadrovali 
aj európsky politici a aby toho ne-
bolo málo aj mnohí novinári (i za-
hraniční) pričom sa vôbec  neza-

ujímali o skutočné znenie zákona. 
Odsudzovali jeho prijatie odvoláva-
júc sa na spomínané nezmysly.
 Za tento vývoj je čiastočne zod-
povedná slovenská vláda, pretože 
podcenila mediálnu prípravu a tr-
valo niekoľko týždňov kým zverej-
nila anglický preklad zákona a kým 
podala vysvetlenia k nezmyslom, 
ktoré rezonovali na politickej scé-
ne Európy. Ale to už chytala psa za 
chvost. 
Na nedostatočné a pomalé reak-
cie vlády upozornila poslankyňa 
Katarína Tóthová (ĽS-HZDS), kto-
rá ako podpredsedníčka vlády pre 
legislatívu mala skúsenosti z príj-
mania zákona o štátnom jazyku v 
roku 1995. Zvolala vtedy tlačov-
ku vo Viedni  na ktorej rozdali do 
angličtiny preložený text zákona a 
vysvetlili jeho pravý obsah. Tento 
krok prispel k tomu, že z pripravo-

vanej deklarácie na záver Vieden-
ských rozhovorov  zástupcov men-
šín v decembri 1995  bol vyňatý 
celý odsek odsudzujúci prijatie ja-
zykového zákona na Slovensku.

SPOMIENKA NA KONVERZIU
Vývoz zbraní z Českej republiky 
zaznamenal minulý rok rekord. Je 
to príležitosť vysloviť poďakovanie 
bývalému prezidentovi Václavovi 
Havlovi, ktorého pamätné rozhod-
nutie o zastavení zbrojárskej výro-
by (konverzie) na Slovensku otvo-
rilo trhy pre české a spriaznené 
firmy.
Slováci týmto rozhodnutím posled-
ného federálneho prezidenta zís-
kali prvenstvo v počte nezamest-
naných a súčasne mali možnosť 
cítiť sa ako mierotvorcovia. Dobrý 
obchod, nie? 

JOZEF ŠUcHA

GLoSár Slovenského rozhľadu

PhDr. MILAN PIOVARČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

Pozoroval som skupinku mu-
žov, keď zasadli k stolu. Čaš-
ník im priniesol vodku a pivá. 
S pribúdajúcimi pohárikmi 
pribúdala aj hlučnosť, jazyky 
sa im stále viacej rozväzova-
li. A keď už bola záverečná, 
všetci bľabotali o akejsi sú-
držnosti, všetci si dokazova-
li vzájomnú oddanosť a pod-
poru. My všetci sme za teba, 
brbotal najopitejší. A my zasa 
za teba, znela unisono odpo-

veď. Neviem, dokedy by sa 
boli presviedčali o vzájom-
nej oddanosti, keby ich hlav-
ný pred záverečnou nebol vy-
hodil. Ale – čo sa nestalo? 
Jeden z nich spadol a rozbil 
výkladné sklo. Ostal ležať – a 
nie a nie vstať. A keď ostatní 
zbadali prichádzajúcu hliad-
ku polície, nechali kamará-
ta na zemi a hybaj v nohy... 
Človek by si myslel, že je to 
bežná epizódka a tí kamará-
ti z mokrej štvrte sa po tejto 
skúsenosti už nestretnú. Aj 
ja som si to myslel, ibaže... 
O niekoľko dní som ich videl 
znova. Tackali sa popoludní 
na rušnej ulici a navzájom si 
sľubovali oddanosť a pomoc.

POSTREH Z AUTOKARU
V antickom Ríme naisto bar-
bari predišli turistov.

NAŠSKý KAPITALIZMUS
Bezdrôtové telefóny, rých-
le autá, zhon. Všade dvere 
otvorené – lenže smerom 
von!

VERU AJ DEMOKRAcIA!
Svoj podpultový tovar má aj 
dnešná demokracia! Ide o 
nálože pod automobily.

ZALIATE OSUDy
Radšej sa ako chudobní 
prebúdzajte z úzkostných 
snov zaliati potom, než by 
ste sa ako bohatí nikdy ne-
prebudili zaliati do mafistic-
kého betónu.

SPRÁVA O STAVE ÚNIE
Máme Obamu a s ním Oba-
vu – o jeho osud v imperiál-
nej a rasistickej Amerike vo-
jenských jastrabov a klanov.

SúbEh
V 21. storočí naďalej nekon-
trolovateľne narastajú roz-
ličné emisie i rozličné komi-
sie.

EcHO GLOBÁLNEJ KRÍZy
Automobilové montážne 
haly zatrúbili halali nad svo-
jimi prvými obeťami.

KEDy SA K TOMU 
DOSTANEME?
Darí sa nám zratúvanie med-
veďov i kamzíkov vo vyso-
kých polohách, ale kedy 
začneme so zratúvaním 
chameleónov vo vysokých 
funkciách?

NÁVRH
Využívam atmosféru istej 
voľnosti v navrhovaní sôch 
a pamätných tabúľ. Navr-
hujem inštalovať pred cen-
trálou SDKÚ-DS súsošie 
Baróna Prášila a Mikuláša 
Dzurindu.

BUDE NOVÁ SKRATKA?
Americký RADAR je zo stra-
ny ODS tvrdá ZRADA obča-
nov. ODS by mala používať 
novú skratku: ZRADAR.

PoLiTicKÉ 
SenTencie

MILAN KENDA

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

• Z redakčnej pošty •

nové strany so starými zvykmi
Presne takto by sme úplne jednoducho a presne mohli opísať neuve-
riteľne dynamický život strán profitujúcich na Južnom Slovensku. Dl-
hodobé nezhody, strata preferencií a dôvery u politických spojencov 
nedali na seba v Strane maďarskej koalície dlho čakať. Produkt sys-
tematického zlyhávania terajšieho vedenia SMK je na svete. Voli-
čom sa začínajú ponúkať nové strany. 
Béla Bugár obratne využil všetky chyby a trvalo slabé stránky SMK a vo-
ličom ponúkol stranu MOST – HÍD. Hoci ide o pilotný projekt, táto ne-
parlamentná strana už má v laviciach najvyššieho zákonodarného zboru 
svojich zástupcov. Odídenci z materskej strany majú ideálnu možnosť 
pred parlamentnými voľbami, dokázať v praktickej politike,  že hovoria, 
ale aj konajú ináč, ako terajšia SMK. Môžu vplývať na médiá, voličov 
aj potenciálnych partnerov. Zdá sa, že strana bývalého lídra SMK nie 
je posledná. Aby ponuka hlavne pre voličov z juhu krajiny bola čo naj-
širšia, na politickú scénu plánuje vstúpiť aj komárňanský podnikateľ Já-
nos Bósza. Svojimi názormi a snahou o autonómiu oprávnene získava 
nálepku politického extrémistu. 
Ak k tomu prirátame jeho spochybňovanie Slovenska ako právneho štá-
tu, ktorý nerešpektuje menšiny, potom vieme v akých politických vo-
dách by chcela jeho strana plávať. Zrejme v tých, kde sa veľmi dobre cí-
tia blízki ľudia a spolupracovníci Pála Csákyho. Osobne pochybujem, 
že snahy podnikateľa Bózsu na vznik a presadenie sa prostred-
níctvom politickej strany sú reálne. Ak sa pri tvorbe stanov a 
ostatných programových dokumentov bude pridržiavať svojich 
extrémistických myšlienok, jeho strana si jednoducho nezaslú-
ži byť v registri politických strán a hnutí registrovaných Minister-
stvom vnútra Slovenskej republiky. Akurát sa bude môcť štvavou 
kampaňou predbiehať na verejných zhromaždeniach a krčmových re-
čiach s durayovcami a priaznivcami „felvídeku.“ 
Pred rokom 1998 sa maďarské strany dokázali spojiť a vytvoriť vlast-
nú alternatívu. Tri roky mimo vládnych pozícií stačili, aby znovu rástli 
ich strany ako huby po daždi. Nechajme sa prekvapiť, s akou politikou 
prichádzajú starí politici v nových tričkách. Uvidíme, či sa nové strany 
vzdajú starých zvykov.   STANISLAV KUBÁNEK 

P. CsákY zaÚToČil na B. BUGára

Napriek tomu, že v súčasnos-
ti je už nezamestnaných jede-
násť zo sto práceschopných 
obyvateľov Slovenska, nie vša-
de a vo všetkom cítiť globálnu 
hospodársku krízu. Tak naprí-
klad podľa rôznych prieskumov 
každý druhý občan SR chce 
stráviť dovolenku mimo svoj-
ho bydliska a každý štvrtý sa 
pripravuje vycestovať do za-
hraničia, teda predovšetkým k 

moru. Zaujímavé je aj konšta-
tovanie, že dovolenkovať v za-
hraničí chcú po Bratislavskom 
kraji predovšetkým obyvatelia 
Banskobystrického, Košického 
a Prešovského kraja, teda regi-
ónov s najväčšou nezamestna-
nosťou. Na veľké prekvapenie 
krízu na východnom Slovensku 
nepociťujú ani jazykové školy a 
predajne s umeleckými pred-
metmi. (vm)

krízu na východe nepociťujú

Pred rokom, keď vstupoval do platnosti nový tla-
čový zákon, bili vydavatelia periodík na poplach. 
Slovenské denníky vyšli s vybielenými prvými stra-
nami na ktorých sa objavil len zoznam „siedmich 
hriechov tlačového zákona“. Dva dni po tom ako 
zákon prešiel parlamentom, uverejnili na svojich 
prvých stranách parte s textom upozorňujúcim na 
to, že zákon „predstavuje hrubý zásah do slobody 
tlače a redakčnej nezávislosti“. Zároveň avizovali 
obrátenie sa na Ústavný súd SR.  Podnet na Ústav-
ný súd nakoniec podali opoziční poslanci, ale súd 
doteraz vo veci nerozhodol. 
Združenie vydavateľov periodickej tlače, ale bohužiaľ 
aj Slovenský syndikát novinárov sa najviac obávali prá-
va na odpoveď, ktorú zaviedol paragraf 8 v ktorom sa 
doslovne hovorí: „Ak periodická tlač alebo agentúrne 
spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie, ktoré sa do-
týka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, ale-
bo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na 
základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto 
osoba právo žiadať uverejnenie odpovede. Vydavateľ 
periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpo-
veď uverejniť bezodplatne; právo na opravu týmto nie 
je dotknuté.“ Povinnosť uverejňovať odpovede na pub-
likovaný obsah, ak o to požiada dotknutá strana, platí 
bez ohľadu na to, či bol obsah pravdivý alebo nie.  Pre-
ložené do neprávnickej reči, občan, alebo firma majú 
právo povedať svoj pohľad na to čo o nich médiá na-
písali. Pre novinára, ktorý si ctí etiku svojej práce by v 
tom nemal byť žiadny problém, lebo slušný novinár dá 
priestor na vyjadrenie sa k písanému už priamo v pô-
vodnom materiáli. Čitateľ tak hneď dostane informáciu 
z dvoch strán a sám sa rozhodne ako situáciu vyhodno-
tí.                                                        
Odporcovia zákona tvrdili, že tento inštitút zahltí 
stránky médií siahodlhými článkami dotknutých 
osôb. Prešiel rok a katastrofické predpovede sa 
nenaplnili. 
Podľa štúdie Fakulty masmédií Bratislavskej vysokej 
školy práva jeho najkontroverznejšie inštitúty - právo 
na opravu a odpoveď, využilo menej ľudí, než sa oča-
kávalo. Konkrétne v období od 1. júna 2008 do mar-
ca 2009 denník SME dostal 30 žiadostí o odpoveď a 
20 o opravu, no nakoniec publikoval iba dve odpovede 

a šesťkrát uverejnil opravu. Hospodárske noviny podľa 
dostupných údajov v rovnakom období vyhoveli z celko-
vo 17 žiadostí o odpoveď a opravu len deviatim. Den-
ník Pravda do marca tohto roka dostal podľa svojich 
odhadov asi stovku žiadostí, pričom uverejnil len dve 
odpovede, keďže väčšina žiadostí nespĺňala formálne 
kritériá.
Združenie vydavateľov periodickej tlače ústami 
svojho predsedu reagovalo na štúdiu tým, že naďa-
lej považujú tento zákon za zlý. Slúži vraj iba politi-
kom, lebo iba od nich a od niektorých právnických 
osôb dostali noviny žiadosti o odpoveď. „Obyčajní 
ľudia“,  hoci práve ochranou práv občanov sa pri 
prijímaní novej legislatívy najviac argumentovalo, 
sa ani raz práva na odpoveď nedožadovali. Zará-
žajú ma slová „slúži len im“ - v podstate slúži čita-
teľom. Prečo by mal byť čitateľ odsúdený dostávať 
informácie len z jednej strany? Nemá právo dozve-
dieť sa o probléme aj názor ktorý protirečí autoro-
vi alebo doplňuje jeho pohľad? 
Zalistujte si v médiách. Desiatok strán hrubé týždenní-
ky, majú vyhradenú jednu, maximálne dve strany hrdo 
nazvané „Ohlasy čitateľov“. Tam uverejnia skrátenú ver-
ziu toho, čo im čitatelia napíšu. Z desiatok ohlasov si 
vyberú len to čo sa im hodí. Príspevky externých auto-
rov sa na stránky novín takmer nikdy nedostanú. Aká je 
potom sloboda slova o ktorej hovoria, keď síce môže-
te povedať čo chcete, ale nemáte to kde povedať? To 
je sloboda slova iba pre majiteľov médií, členov redakč-
ných kolektívov a vybraných externých spolupracovní-
kov. Pokiaľ by dodržiavali základné etické princípy, po-
kiaľ by dávali slovo aj druhej strane tak ako sa to v rámci 
týchto princípov vyžaduje, nebolo by treba do zákona 
dávať právo na odpoveď. Po roku fungovania tohto in-
štitútu sa ukázalo, že nie je útokom na redakčnú nezá-
vislosť, ale je útokom na neetické sa chovanie médií. 
V jednom článku som si prečítal, že „trváme na ne-
gatívnom prínose tlačového zákona, lebo málokto 
si vie uplatniť práva, ktoré zákon poskytuje. Takto 
by sme mohli za negatívne označiť aj mnohé iné 
zákony. Koľkí ľudia boli podvedení a prišli o byty, 
lebo si nevedeli uplatniť práva, ktoré im zo záko-
nov vyplývali? Ale to nie je chyba tých zákonov.

JOZEF ŠUcHA

PRED ROKOM VSTÚPIL DO PLATNOSTI NOVý TLAČOVý ZÁKON

Katastrofa sa nekonala

Pravidelne sa nám ozývajú  čitatelia, ktorých začiatkom roka zaujal rozho-
vor s Vladimírom Demjanom z Košíc, odborníkom na projektovanie a pre-
vádzku veterných parkov. Išlo o rakúsku firmu. V súčasnosti V. Demjan 
stojí na čele slovenskej spoločnosti MERKANTER, ktorá sa napríklad zao-
berá nezávislým verejným osvetlením. To v porovnaní s klasickým dokáže 
obciam ušetriť až 80 % nákladov na osvetlenie ulíc a verejných priestran-
stiev. Nečudo, že o tento druh osvetlenia pomocou foltaických panelov 
prejavili záujem už desiatky a desiatky primátorov z košického, prešovské-
ho a banskobystrického kraja. Všetkým, ktorí sa naňho obrátia, rád a ne-
zištne poskytne potrebné informácie. Tel.: 055/622 14 28, 0903 478 386, 
e-mail v@demjan.com.  
Našu redakciu oslovil aj Milan Závodný z okresu Senica. Venuje sa poli-
tickej satire a ponúkol nám na uverejnenie rôzne poviedky, eseje a kresle-
né vtipy. Možno sa niečo z jeho tvorby objaví aj na stránkach Slovenské-
ho rozhľadu.
Dobre nám v redakcii padli aj slová pani Márie Parabovej  z Kukučínovej 
ulice a pána Gabriela Fraňa z Vinosadov pri Pezinku. Obaja nás pochválili 
za zaujímavé a kvalitné príspevky, ktoré vraj v iných novinách a časopisoch 
nenájdu. Žiaľ, obaja majú zároveň pravidelne problémy pri kupovaní jed-
notlivých čísiel Slovenského rozhľadu. Nuž, ďakujeme a vynasnažíme sa 
niečo vymyslieť, aby sme distribúciu pomohli ešte skvalitniť. Veľa sa v nej 
síce zlepšilo, ale je stále ešte veľa našich verných čitateľov, ktorým sa pri 
všetkej snahe nepodarí kúpiť si každé číslo Slovenského rozhľadu... (mez)
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DRAHÍ PRIATELIA, 
je zaujímavé, ako až keď sa v plynutí 
času objavia určité paralely,  uvedo-
míme si historický kontext. A nech sa 
to zdá akokoľvek za vlasy pritiahnu-
té, cyril a Metod prišli na naše úze-
mie v období, kedy Veľká Morava če-
lila vážnym hrozbám zo strany Fran-
skej ríše. Vtedajšia spoločnosť sa 
ocitla v ohrození, z ktorého mohla vy-
plynúť hlboká kríza. 
Riešenie mali priniesť práve dvaja solún-
ski bratia. Vlastné písmo a vlastná kultú-
ra mali byť liekom na rastúci vplyv sused-
nej ríše. Hoci Veľká Morava o niekoľko 
desaťročí zanikla, to, čo priniesli Cyril a 
Metod na naše územie, ostalo zachova-
né dodnes – naša kultúra a naše hod-
noty. Prvý jasný dejinný dôkaz toho, že 
Slovensko nikdy nepodľahlo žiadnej krí-
ze, a že sme sa aj v tých najťažších his-
torických obdobiach dokázali zomknúť a 
ťahať za jeden povraz! V 19. storočí čelil 
slovenský národ ďalšej kríze. V ohroze-
ní bola naša národná identita a národné 
povedomie. Boli to Štúrovci, ktorým vďa-
číme za to, že aj v tejto kríze Slovensko 
historicky obstálo. 
Hoci náš emancipačný zápas v 19. 
storočí ešte neskončil vznikom vlast-
ného štátu, národné povedomie, kto-
ré prebudili Štúrovci v slovenskej 
spoločnosti, ostalo zachované do-
dnes.  Aj vďaka tomu sme v roku 
1993 obhájili svoju štátnosť a suve-
renitu. Ďalší dejinný dôkaz toho, že 
Slovensko dokáže čeliť akýmkoľvek 
problémom a že z každej krízy napo-
kon vyjdeme ako víťazi a nie ako po-
razení!

V 30. rokoch minulého storočia sme 
spolu s celým svetom čelili Veľkej hos-
podárskej kríze. Jej dôsledkom bola 
druhá svetová vojna – najväčšia kríza v 
dejinách ľudstva. Ani v týchto zlomových 
okamihoch dejín však slovenský národ 
nesklamal. V Slovenskom národnom 
povstaní sme ukázali, že ani tá najťažšia 
kríza – kríza hodnôt – nás nemôže zra-
ziť na kolená a že – ako Slováci – vždy 
budeme bojovať za hodnoty humanity a 
slobody. V roku 1948 bola jedna totali-
ta vystriedaná druhou totalitou a do krízy 
sa dostali hodnoty slobody a demokra-
cie. No Slovensko, v rokoch 1968 a 
1989, opäť a zas historicky dokáza-
lo, že má vnútornú silu na to, aby bo-
jovalo aj s tými najmocnejšími pro-
tivníkmi. Opäť dôkaz, že náš národ 
dokázal, že vie prekonať každú krízu, 
ktorá nás v dejinách zasiahne!
Pohľad na našu históriu ma napĺ-
ňa presvedčením, že slovenský ná-
rod dokáže prekonať všetky krízo-
vé obdobia. A preto cítim, že Sloven-
sko je vnútorne natoľko silné, že ho
nemôže ohroziť ani súčasná globálna 
hospodárska kríza! Jednoducho cítim, že 
spoločne krízu porazíme!
Pri prevracaní stránok našich národ-
ných dejín však cítim aj určitý histo-
rický paradox. V krízových časoch sa 
Slovensko dokáže zomknúť a ísť spo-
ločne za vytýčeným cieľom, no v ča-
soch prosperity sa ľudia prestávajú 
zaujímať o spoločenské dobro a začí-
najú myslieť iba na seba. Začalo to už 
u Svätoplukových synov, ktorí sa ne-
dokázali dohodnúť na tom, kto bude 
vládnuť. Doplatila na to celá Veľkomo-
ravská ríša.
To isté sme však videli aj v rokoch vojno-
vého Slovenského štátu, kedy mnohí po-
litici, arizátori, ale aj bežní ľudia obetova-
li hodnotu humanity len pre svoj osobný 
materiálny prospech. 
Žiaľ, niečoho podobného sme boli 
svedkami aj nedávno, keď slovenská 
ekonomika rástla, no tento rast para-
doxne sprevádzala kríza solidarity, ší-
renie egoizmu a nárast ľahostajnosti. 
Keď ešte dnes vidím, ako mnohí mla-
dí ľudia z rôznych občianskych zdru-
žení dokážu pred kamerami s kamen-
nou tvárou hlásať, že všetko vyrieši 
trh, že chudobní ľudia si za svoju chu-
dobu môžu iba sami a že spoločnosť 
a štát by sa nemali snažiť ľuďom po-

máhať, keď vidím túto obrovskú krízu 
solidarity, hovorím si, že tento histo-
rický paradox skutočne platí. 
Pretože to bolo, paradoxne, vždy v do-
bách krízy, či už v podobe vonkajšieho 
ohrozenia, vojny, alebo hospodárskej re-
cesie, kedy sa ľudia na Slovensku doká-
zali zomknúť. V roku 863 sme sa zomkli 
proti Frankom. V roku 1848 proti maďar-
skému útlaku. V roku 1944 proti zločin-
nému fašistickému režimu. A v rokoch 
1968 a 1989 proti stalinskej ideológii. 
Som presvedčený, že dnes sa musíme 
opäť postaviť kríze, ale nielen hospo-
dárskej kríze, ale predovšetkým kríze 
solidarity. Globálna hospodárska krí-
za môže trvať aj niekoľko rokov, no 
nesmieme dopustiť, aby prerástla do 
tej najťažšej krízy, akú môže spoloč-
nosť postihnúť – do krízy hodnôt. 
O akých hodnotách hovorím? Hovorím 
presne o tých istých hodnotách, ktoré na 
naše územie priniesli Cyril a Metod – o 
hodnotách kresťanstva, o hodnotách hu-
manizmu! 
Pretože bez ohľadu na to, či sme ve-
riaci alebo neveriaci, či sme rímski 
alebo grécki katolíci, či sme pravo-
slávni alebo evanjelici, bez ohľadu na 
naše vierovyznanie platí pre celé Slo-
vensko, že nás všetkých spája viera... 
Viera v hodnoty! Dôvera k tisícročným 
hodnotám našej civilizácie, ktoré sú 
bezprostredne späté s  kresťanstvom 
a princípom vzájomnosti! 
Hovorím o hodnotách, ktoré sa do spo-
ločnosti snažia zasievať aj naše cirkvi a 
preto opakujem: bez ohľadu na to, či sme 
veriaci alebo ateisti, mali by sme sa vrátiť 
k cyrilo-metodským tradíciám, k solidari-
te, k empatii, k láske k blížnemu svojmu 
a predovšetkým – k viere v základné hod-
noty našej civilizácie. 
Žijeme dnes v ubehanej dobe, ktorá 
často zabúda na súcit a solidaritu. Fi-
lozofia nás učí myslieť bez koreňov, 
zabúdať na tradície a dejiny, chápať 
samých seba ako neukotvené indiví-
duá. V politike sa čoraz častejšie sklo-
ňujú frázy o voľnom trhu a prázdnom 
individualizme. Morálka je rozleptáva-
ná princípmi hedonizmu, egoizmu a 
sebectva. Na piedestál ľudských hod-
nôt sa v posledných rokoch postavilo 
heslo: „mysli len na seba, buduj si ka-
riéru a znič všetko, čo ti stojí v ceste“. 
Ľudský život pohltil konzum a povrchné 
materiálne túžby. Nachádzame sa v dobe, 

z ktorej sa postupne vytráca duch solida-
rity a medziľudskej vzájomnosti. Chýba už 
len krôčik ku kríze základných morálnych 
hodnôt – ku kríze vlastenectva, ku kríze 
spolupatričnosti.
Preto som presvedčený, že nastal čas, 
aby sme si opäť všetci uvedomili, že Slo-
vensko nie je žiadne trhovisko, na ktorom 
sa stretávajú neznámi cudzinci a obchod-
níci, ale že Slovensko – to je DOMOV pre 
všetkých našich občanov. 
Aby sa každý mohol cítiť ako doma, 
musí mať dôstojné životné podmien-
ky a pocit, že spoločnosť mu pomô-
že, ak to bude objektívne potrebovať. 
Sme jedna veľká rodina a nemôžeme 
sa zbaviť zodpovednosti za tých, kto-
rým sa darí menej. Nemôžeme sa zba-
viť našej spoločnej zodpovednosti z 
jednoduchého dôvodu – pretože sme 
ĽUDIA. A ako spravodliví ľudia by sme 
mali byť schopní vytvoriť zo Slovenska 
skutočný DOMOV pre každého obča-
na Slovenskej republiky!
Dámy a páni, hospodárska kríza bude 
skúškou sily ducha slovenskej spoločnos-
ti. Bude skúškou pevnosti našich hodnôt. 
Pokiaľ život vnímame iba prostredníctvom 
prázdneho konzumu, kríza nám môže pri-
niesť frustráciu a beznádej. Pokiaľ však 
život chápeme hlbšie a duchovnejšie – 
tak ako kedysi Cyril a Metod – kríza nás 
môže doviesť k poznaniu, že materiálne 
statky sú len predpokladom k dôstojné-
mu životu. 
DÔSTOJNOSŤ získame len prostredníc-
tvom duchovných hodnôt a morálneho 
konania. Jedným slovom, kríza paradox-
ne môže byť návratom k tomu, po čom vo-
lali všetci slovenskí vlastenci v celých na-
šich dejinách – návratom k vzájomnosti a 
spolupatričnosti.
Na záver vás preto vyzývam: keď spolu 
budeme nabudúce spievať hymnické „to 
Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo“, spo-
meňme si na to, že jediná cesta k tomu, 
aby sme to naše Slovensko skutočne pre-
budili,  nachádza sa práve v návrate k ná-
rodnej spolupatričnosti a k sociálnej spra-
vodlivosti. Musíme sa zomknúť a zabud-
núť na frázy o voľnom trhu, o individua-
lizme a o egoizme. Slovensko je našim 
DOMOVOM. Sme jednou veľkou RO-
DINOU, ktorá dokáže krízu poraziť iba 
spoločnými silami! A to len vtedy, ak bu-
deme vždy – nielen v mysliach, ale aj v 
každom našom skutku – sami sebe VIE-
ROZVESTcAMI!

Pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica sa 
začiatkom júla uskutočnili oslavy Sviatku svätého cyrila a svätého 
Metoda na Devíne. Boli spomienkou na príchod cyrila a Metoda na 
naše územie a začiatky slovenskej kultúrnej histórie. V rámci hod-
notného programu sa k takmer trom tisícom prítomných občanov 
rôznych vekových kategórii prihovorili prezident Slovenskej republi-
ky Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady SR Pavol Paška a pred-
seda vlády SR Robert Fico. Vystúpili viaceré umelecké súbory aj jed-
notlivci. Slovenský komorný zbor spieval štátnu hymnu Nad Tatrou 
sa blýska, herec a pedagóg Juraj Sarvaš recitoval báseň od V. Tur-
čányho – Do slovanského pamätníka. Pieseň „Láska“ z oratória cyril 
a Metod spievala Sisa Sklovská. Predstavili sa aj speváci Otto Klein a 
Dušan Jarjabek i Komorný zbor „Zvony“ zo srbskej Selenče. Bolo to 
vydarené a impozantné podujatie, ktorému väčšina médií nevenova-
la ani minimálnu pozornosť. Potešilo, že Slovenská televízia do svoj-
ho programu zaradila živé vysielanie.

z osláv sviatku Cyrila a Metoda na devíne

sPája nás dôvEra k hodnoTáM
Príhovor Pavla Pašku, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na oslavách na Devíne

Ivan Gašparovič, prezident SR, Robert Fico, predseda vlády SR 
a Štefan Harabin, predseda Najvyššieho súdu SR prichádzajú na 
oslavy Sviatku Cyrila a Metoda na Devín.  Foto: JOZEF BREháR

sTanovisko 
Roberta Fica k vráteniu 

zákona o odpadoch
Predseda vlády SR berie s po-
chopením na vedomie informá-
ciu o tom, že sa prezident SR 
Ivan Gašparovič rozhodol vrá-
tiť NR SR novelu zákona o od-
padoch. Tento krok vníma ako 
vytvorenie priestoru na ďalšiu 
objektívnu debatu o jeho mož-
ných dopadoch najmä na ra-
dových občanov, za ktorú ne-
možno považovať dostatočne 
nepodložené šírenie hystérie o 
zdražovaní výrobkov. 
Plne chápe úsilie rezortu život-
ného prostredia i poslancov 
NR SR o zodpovedný prístup 
k závažnej problematike, ktorej 
sa táto novela zákona týka. Zá-
roveň sa však domnieva, že by 
bolo potrebné pozorne zvážiť 
a na základe toho rešpektovať 
pripomienky prezidenta repub-
liky k novele zákona o odpa-
doch a ich odôvodnenia. 

PoveDALi
M. MAĎARIČ, minister kultúry SR
„Vyhlásenie maďarského parlamen-
tu dokazuje, že maďarská politika 
viazne v 19. storočí, pretože podlie-
ha predstave, že Maďari ešte stále 
rozkazujú Slovákom. To však nepla-
tí ako ani to, aby sa Slováci museli 
učiť po maďarsky, aby sa dohovori-
li alebo aby im boli zrozumiteľné ve-
rejne dostupné informácie na úze-
mí Slovenskej republiky.“ Správa 
vysokého komisára vyvracia všetky 
klamstvá, ktoré zazneli z úst maďar-
ských politikov, jednotlivcov v Eu-
rópskom parlamente, z radov slo-
venskej opozície i médií. „Európska 
autorita potvrdila, že samotný zákon 
je dobrý.“

J. BERéNyI, podpredseda SMK
Jazykové práva sú monitorované 
nielen Radou Európy. Na SMK sa 
už obrátili vzhľadom na jazykový zá-
kon viaceré medzinárodné inštitú-
cie, ale aj veľvyslanci. Myslíme si, 
že vo svojich hodnoteniach pouká-
žu na podobné pochybnosti, aké 
máme aj my. Očakávame, že sa 
zmení legislatíva.

V. TOMANOVÁ, ministerka práce
Na Slovensku miera chudoby má 
klesajúcu tendenciu. Chudobou 
ohrozených je 11 percent obyvateľ-
stva. Avšak priemer v Európskej únii 
predstavuje až 16 percent. Vyjadre-
nia predstaviteľov strany SDKÚ-DS 
o raste chudoby na Slovensku sú 
veľkou demagógiou.

J. ČARNOGURSKý, predseda 
Slovensko-ruskej spoločnosti
Slovenská republika sa nesmie 
orientovať na vzdialeného spojenca 
Spojené štáty americké. Má sa spá-
jať Východ so Západom a k tomu 
môže prispievať svojou politikou aj 
Slovensko. Nemali by sme sa zú-
častňovať na krokoch, ktoré podko-
pávajú dôveru Ruska voči našej kra-
jine. List niektorých exprezidentov 
strednej Európy adresovaný prezi-
dentovi USA Barackovi Obamovi k 
tomu prispieva.

M. ZEMAN, zakladateľ ČSSD
„ČSSD sa pod vedením Jiřího Paro-
ubka stala populistickou a demago-
gickou stranou. Paroubek mi čoraz 
viac a viac pripadá ako český Beni-
to Mussolini.“

J. SLOTA, predseda SNS
„Kobra indická by pri našom eu-
rokomisárovi Jánovi Figeľovi za-
spala. Pôsobí ako uspávač hadov. 
Mal by byť trošku akčnejší. Ale je 
to dobrý chlap.“
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Vďaka dvom autorom, Miroslavovi Dani-
šovi a Mikulášovi Nevrlému, sa sloven-
ským čitateľom dostáva do rúk vynika-
júca vedecká štúdia o životnej ceste, 
literárnej a vedeckej tvorbe a spoločen-
skej činnosti vynikajúceho ukrajinského 
spisovateľa Ivana Franka.
IVAN FRANKO sa narodil 17. augusta 1856 v 
Haliči v dedine Nahujeviči blízko Drahobiča v 
chudobnej rodine rusínsko – ukrajinských ro-
dičov. Halič bol vtedy na periférii európskeho 
spoločensko – politického diania zaostalou 
multinacionálnou súčasťou rakúsko – uhor-
skej monarchie.
U Franka sa už v mladosti prejavili umelec-
ké sklony, záujem o literatúru a literárnu tvor-
bu, ktoré sa prehlbovali počas štúdia na Ľvov-
skej univerzite a pokračovali v nasledujúcich 
rokoch. Jeho umeleckú dušu znepokojovali 
zložité národnostné pomery a ťažká ekono-
mická situácia v Haliči.
Osobitne vnímal neblahý stav svojho roz-
deleného ukrajinského národa bez vlast-
ného štátu, ktorého prevažná časť žila 
v cárskom Rusku, kde bola vystavená 
silnému odnárodňovaciemu tlaku, po-
dobnému, aký zažili slovanské národy 
vrátane Rusínov a Slovákov v rakúsko – 
uhorskej monarchii. Svojou literárnou a 
publikačnou činnosťou burcoval rusínsku 
inteligenciu k činnosti v prospech náro-
da. S jeho názormi na riešenie problémov 

ukrajinského národa sa nestotožňova-
la moskofilská a tzv. národovecká – pro-
austrijsky orientovaná časť haličskej 
rusínskej inteligencie podporovaná ofici-
álnymi miestami.
Druhou významnou oblasťou, ktorá znepoko-
jovala Franka, bola ťažká ekonomická situá-
cia roľníkov a robotníkov. Bol pri tom ovplyv-
ňovaný politickým a spoločenským vývojom  v 
Európe a socialistickými predstavami boja za 
zlepšenie ekonomického života pracujúcich. 
Nestotožnil sa však s ortodoxným socializ-
mom hlásajúcim nehumánne metódy boja a 
cesty, ktoré by viedli k potláčaniu demokra-
cie, slobody osobnosti, ľudskej dôstojnosti a 
k diktatúre, ako to potvrdil budúci vývoj.
Jeho pokrokové názory na riešenie národ-
nostných, ekonomických a sociálnych prob-
lémov spoločnosti nevyhovovali záujmom 
Viedne, ktoré vtedy v Haliči strážili príslušní-
ci privilegovanej poľskej šľachty. Mocenské 
štruktúry robili všetko, aby ho predstavili ako 
nebezpečného socialistu, nepriateľa národa 
a monarchie, aby pošpinili jeho česť a tým mi-
nimalizovali jeho vplyv. Trikrát ho uväznili, čas-
to cenzurovali a konfiškovali jeho publikácie, 
zmarili jeho snaženie získať miesto docenta 
na Ľvovskej univerzite a napokon obštrukcia-
mi dosiahli, aby nebol zvolený za poslanca ra-
kúskeho parlamentu. Takto sťažili i existenč-
nú situáciu jeho a jeho rodiny, čo prispelo k 
zhoršovaniu jeho zdravotného stavu.
Trvale sa zaujímal o osudy, život a literárnu 
činnosť slovanských národov. Sledoval aj ži-
vot Slovákov a literárne dianie na Sloven-
sku. V roku 1876 pri posudzovaní literárnej 
činnosti na Slovensku v časopise ľvovských 
vysokoškolákov „Druh“ napísal: „Slováci sú 
bezpochyby jedným z najzaujímavejších ná-
rodov z celého slovanského sveta, najmä z 
hľadiska svojho historického osudu a svojej 
povahy. ... Aj v najnovších časoch sa Slová-
ci prihlásili k svojmu duchovnému životu a za-
čali pracovať na zveľaďovaní svojej literatúry.“
Dobre chápal ťažkú situáciu slovenského ná-
roda, veľmi podobnú so susediacimi halič-
skými Ukrajincami a nemohol nesúhlasiť s 
oprávnenými nárokmi Slovákov na samostat-
ný kultúrny a politický vývoj.
Diela z bohatej literárnej činnosti Ivana Fran-
ka začali prenikať na Slovensko až na začiat-

ku 20. storočia. Príčinou toho bolo konzer-
vatívne rusofilstvo u značnej časti slovenskej 
inteligencie neuznávajúcej Ukrajincov za sa-
mostatný národ. Prvou prácou, ktorá vyšla 
na Slovensku, bola sociálne ladená poviedka 
„Hlad“ preložená Františkom Votrubom a uve-
rejnená v roku 1903 v Slovenskom týždenní-
ku. 29. augusta 1909 v slovenskej dedine 
Nadlak na Dolnej zemi v Rumunsku v tamoj-
šom ochotníckom divadle, ktoré viedol Jozef 
Gregor Tajovský, odohrali predstavenie jeho 
drámy „Ukradnuté šťastie“.
Prvé knižné vydanie diel Ivana Franka na 
Slovensku vyšlo v roku 1914 v Páričkovej 
knižnici v Ružomberku v preklade V. Bu-
riana a F. Votrubu. Druhé vydanie vyšlo v 
roku 1922 a odvtedy z tvorby Franka a 
ukrajinských klasikov po dlhé obdobie 
nevyšlo takmer nič. Významnejším oboz-
namovaním sa Slovákov s ukrajinskou li-
teratúrou boli až 50. roky minulého sto-
ročia. V recenzovanej práci sa uvádza 
výber z jeho diel preložených do slovenči-
ny (vrátane mien prekladateľov) a ukážky 
z jeho básnickej tvorby, niektoré v ukra-
jinčine a niektoré v slovenčine.
Velikán ukrajinského národa skonal po 
ťažkej dlhotrvajúcej chorobe 28. mája 
1916, je pochovaný vo Ľvove. Bol proto-
typom vzdelanca, spisovateľa a politika – 
realistu. Videl ďaleko do budúcnosti, pre 
mnohých súčasníkov však zostal nepo-
chopený. Na všetky aktuálne národnost-
né, ekonomické, sociálne a spoločenské 
problémy reagoval svojou rozsiahlou lite-
rárnou tvorbou pristupujúc k nim z pohľa-
du všeľudských humanistických ideálov. 
Zanechal po sebe rozsiahle dielo, ktoré 
je obsiahnuté v 50. zväzkoch vydaných 
Ukrajinskou akadémiou vied.
Posudzovaná monografia je významným prí-
spevkom jej autorov k rozširovaniu a prehl-
bovaniu vedomostí Slovákov o vynikajúcom 
ukrajinskom spisovateľovi, o jeho živote a 
vedeckej a literárnej tvorbe. Kniha má 294 
strán textu a hodnotnú obrazovú prílohu so 
47 fotografiami Franka, jeho rodiny, priateľov 
a významných osobností, s ktorými sa stýkal, 
ako aj fotografie budov a miest dokresľujúce 
atmosféru doby, v ktorej žil. 

prof. Ing. ANDREJ BAJcURA

nestotožnil sa s ortodoxným socializmom

za emilom Kudličkom
PhDr. Emil Kudlička, cSc. (13. 7. 1933 Ružomberok – 23. 
7. 2009 Bratislava), prekladateľ, literárny vedec, vysokoškolský 
pedagóg, univerzitný lektor slovenského jazyka a kultúry v Bul-
harsku, člen Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov. 
Slovenskej verejnosti sprístupnil široký okruh významných bul-
harských literárnych diel najmä z oblasti dramatickej tvorby, z kto-
rej preložil vyše 40 titulov viacerých kľúčových autorov. Osobitne 
sa sústredil na preklad pozoruhodných drám Jordana Radičko-
va, Valeriho Petrova a úspešných komédií Stanislava Stratieva. 
Vytvoril aj slovenské ekvivalenty ruských dramatických i prozaic-
kých artefaktov. Preložil rozsiahle Dejiny Bulharska a monografiu 
P. K. Javorova Moderná bulharská dráma. Zostavil reprezentatív-
nu antológiu Súčasná bulharská dráma (1996), ktorú doplnil za-
svätenou sprievodnou štúdiou a bibliografickým aparátom.
Česť jeho pamiatke!

Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD.
tajomník Spolku slovenských spisovateľov

Pohár Quo vadis na Slovensko
Spisovateľ, básnik a publicista Stanislav Háber získal v tohtoroč-
nej českej literárnej súťaži Literární Vysočina prvú cenu pohár 
Quo Vadis za ucelený prozaický text „Mäkké f“. Siedmy ročník 
tohto festivalu literatúry a tvorenia sa konal v Chotěboři pod zášti-
tou ministra kultúry Českej republiky Václava Jehličku a podpred-
sedu Senátu ČR Petra Pitharta. Súťažilo celkovo 108 autorov, zo 
Slovenska 14. Predseda poroty Petr Musílek vyzdvihol z víťaznej 
práce najmä pasáž o balkánskych vojnách, ktorá podľa neho do-
kazuje, že Háberová próza nie je len súčasťou slovenskej, či čes-
kej, ale aj európskej literárnej tradície. 

Nedávno odvysielala TV Markíza šot „Hviezdoslavovi nerozumie-
me“. Zamyslel som sa. Kde sa nachádza naše školstvo, keď študenti 
nerozumejú nášmu najväčšiemu básnikovi? Najväčšiemu tak ako nás 
to učila naša pani profesorka na JSŠ v Banskej Bystrici na hodinách 
literatúry. Trpezlivo nám vysvetľovala hlboký zmysel tvorby Hviezdo-
slava, jeho snahu o prebudenie národa, o národnú hrdosť (dnes by 
sa uživilo aj sto Hviezdoslavov), ale aj jeho boj proti vojne.
Tiež nás presviedčala, že keby bol Francúz, Nemec alebo Angličan, 
učila by sa o ňom celá Európa. A tu bomba „Mládež, držiteľka rána, 
mu nerozumie?“ Nechcem hľadať vinníka. Možno sú to rodičia, kto-
rí v knižniciach nemajú tento zlatý poklad našich buditeľov, lebo ich 
rodičia a starí rodičia také knihy čítali. Možno sú to obchody s kni-
hami, kde nedostať slovenskú klasiku. Čo tak vydať CD alebo DVD 
s nahrávkami našich vynikajúcich recitátorov súčasných i minulých. 
Možno by sa malo zamyslieť naše učiteľstvo, či dostatočne učí o ná-
rodných buditeľoch alebo keď učí, či nie je na hodinách slabá dis-
ciplína a „veľký ruch, takže nepočuť.“ Počítače, internet sú potrebné, 
dnes sa bez nich nedá zaobísť, ale nie sú zárukou hrdého slovenské-
ho národa. PaedDr. JOZEF OBETKO

Žijeme skutočne prevratné časy. Návrhy na 
zlepšenie sociálnej situácie obyvateľstva 
predkladá strojca dlho dlhoročnej mizérie 
Slovenska v ekonomickej sfére. Architekt ne-
horáznej devastácie našej krajiny a hlavný ko-
ordinátor osemročného bačovania Mikuláša 
Dzurindu. Človek, ktorý sa podpísal pod naj-
väčšiu ekonomickú lúpež všetkých čias spá-
chanú na Slovákoch. Ivan Mikloš túži potom, 
aby podpora v nezamestnanosti bola dlhšia, 
než súčasných šesť mesiacov. Kto by s ním 
nesúhlasil?
Každý občan nášho štátu by dvihol ruku za pod-
poru v čase práceneschopnosti, ktorá by bola as-
poň o niečo vyššia, ako je tomu doteraz. Veď ľu-
dia si šetria dovolenkové dni, lebo nikdy nevedia, 
či ich neprikvačí choroba. A byť chorý, zároveň aj 
chudobný, je hnusný pocit. Preto na čas liečenia 
si vyberajú dovolenkové dni. Nič iné im nezostáva. 
Krutá realita, aká nemá na Slovensku v histórii ob-
dobu. Rovnako každý by bol za vyššie rodinné prí-
davky, sociálne dávky a ďalšie podpory štátu voči 
vlastným občanom. Lenže štát by niečo také mo-
hol zabezpečiť len v takom prípade, ak by mal na 
to dostatok zdrojov. A tie by boli existovali, keby si 
štát zachoval monopolné postavenie v podnikoch, 
ktoré sa rovnako správajú na trhoch. Teda, keby 
štát vlastnil dostatočnú väčšinu akcii v distribuč-
ných elektrárenských spoločnostiach. Prípadne, 
ak by mohol slobodne rozhodovať v plynárenskom 
gigante SPP. O Slovenských elektrárňach neho-
voriac, či ak by mal vyjasnené vzťahy v Transpet-
role.
Ako vieme, toto všetko je dávna minulosť. Slo-
vensko vďaka ôsmim rokom Dzurindovej vlá-
dy o tieto vymoženosti prišlo. A pri všetkých 

týchto lacných výpredajoch z pohľadu potrieb 
spoločnosti do budúcnosti asistoval práve 
Mikloš. Ten istý politik, ktorý sa dnes oháňa 
návrhmi na sociálne zvýhodňovanie občanov. 
Môže po slovenskej politickej scéne kráčať 
suverénejší populista? Veď ho média prichy-
tili, ako bicykluje v tričku súkromnej firmy. A 
tá získala za jeho čias vo vládnych funkciách 
množstvo zakázok od štátu. Dokonca Mikloš 
sa priznal k priateľstvu s majiteľom tejto firmy.
Ak by sme narátali škody, ktoré spôsobila svo-
jou nekompetentnou ekonomickou politikou par-
tia združená okolo Mikloša za čias dvoch Dzurin-
dových vlád, narátali by sme toľko miliárd, koľko 
by stačilo na všetky tieto zvýšené potreby v sociál-
nej oblasti, aké dnes žiada Mikloš. Prečo sa však 
s takýmito požiadavkami obracia na vládu, ktorá 
žiadnu z týchto de facto ekonomických vlastizrád 
nemá na svedomí?
Mikloš by sa mal pozrieť do zrkadla. Tam by zba-
dal tvár, od ktorej by mohol požadovať nápravu. 
Tvár, ktorá riadila osemročný decimačný proces v 
slovenskej ekonomike. Tvár, ktorá stála napríklad 
za expresným zrušením 22 sociálnych zákonov 
po voľbách v roku 2002. Zákonov, ktoré zdecimo-
vali sociálnu situáciu na Slovensku pod bod mra-
zu. Prípadne by tam zbadal tvár, ktorá tak nastavila 
spotrebné dane, aby ani z diaľky nemohli Slováci 
uvažovať o znížení cien pohonných hmôt, lebo by 
tak podkopali základy štátneho rozpočtu. A dnes, 
ak by sme chceli trošku v sociálnej oblasti otepliť, 
narážame na nezvratné Miklošove procesy, ktoré 
takémuto snaženiu hádžu polená pod nohy. Nuž 
povedzme si pravdu o Miklošovi a jeho politickom 
profile. Pripadá niekomu pokrytecký?

STANISLAV HÁBER

MikloŠ a ŠroTovnÉ
Ako sa nám podarilo zaregistro-
vať, tak prvou krajinou, ktorá sa 
zapojila do tzv. programu šro-
tovania áut bolo Nemecko. Po-
tom pohotovo zareagovalo Slo-
vensko a prínos tejto akcie je 
známy. Z ekonomického pohľa-
du i ekologického. Po nás sa 
rozhodli niečo podobné usku-
točniť v Amerike a v ďalších eu-
rópskych krajinách, napríklad v 
Česku. Tam začali nie automo-
bilmi ako u nás, ale bielou do-
mácou technikou. Slovo „šro-
tovné“ sa medzi obchodníkmi 
stalo doslova módou a pritiahnuť 
zákazníkov do obchodov na vý-
razné zľavy sa pokúšali reklam-
nými sloganmi typu „Šrotovné aj 
u nás!“ Bez ohľadu na to, či išlo 
o košele, kožené bundy, alebo 
stavebný materiál. Nikto síce ne-
môže tvrdiť, že pôvodné „šro-
tovné“, teda v súvislosti s au-
tomobilmi, vymyslel niekto zo 
slovenskej vlády, ale v každom 
prípade naša republika bola me-
dzi prvými, kto na túto možnosť 
pomôcť hospodárstvu aj obyva-
teľom krajiny, pohotovo zarea-
goval. Zaujímavé je však to, že 
taký skúsený ekonóm, akým je, 
resp. za akého sa považuje Ivan 
Mikloš, bol proti tzv. šrotovnému 
odvtedy, odkedy sa toto slovo 
objavilo v slovníku našich politi-
kov i novinárov. Možno, že v sú-
časnosti už síce proti nemu nič 
nemá, ale dekórum predsa musí 
naďalej zachovať.  (mez)

Nielen naše, ale aj medzinárodné štatistické údaje tvrdia, že 
Slováci sú aj v časoch svetovej hospodárskej krízy azda najväč-
ší optimisti v Európskej únii. Nemožno sa tomu čudovať, veď u 
nás napriek rastúcej nezamestnanosti rastú zároveň aj priemer-
né mzdy! To je skutočný paradox. Veľmi zaujímavý je aj pohľad 
na tabuľku rastu reálnych miezd v EÚ v rokoch 2000 – 2008. Aj 
tu sme sa umiestnili v prvej šestke a v mnohom sme na tom lep-
šie, než krajiny pred nami.
Najvýraznejší nárast miezd zaznamenali pobaltské krajiny a Ma-
ďarsko, pričom ale na toto kvarteto najťažšie zaľahla aj súčas-
ná kríza. Odborníci môžu teraz analyzovať vzniknutú situáciu 
a zisťovať, či dopad krízy priamo súvisí s rastom reálnych príj-
mov obyvateľstva. V Lotyšsku, Estónsku a Litve vzrástli mzdy za 
osem rokov všade najmenej o 105% /Litva/, v Lotyšsku dokon-
ca o 189 /!/ percent. V Maďarsku o 67%, v Česku o 49% a nasle-
duje Slovenská republika so 48,5%. Na druhom konci tabuľky je 
Nemecko, kde v ako jedinej krajine reálna mzda za osem rokov 
poklesla /-0,8% /, v Rakúsku vzrástla iba o 3%, Portugalsku o 3,3 
a v Španielsku o 4,6 percenta.
Nielen na Slovensku, ale vo všetkých európskych krajinách je 
dosiahnutie priemernej mzdy pre väčšinu obyvateľov takmer ne-
možné. Jej výšku výrazne ovplyvňujú nadštandardné príjmy tre-
tiny zamestnaných ľudí, pričom tých, ktorí majú podpriemerné 
mzdy sú takmer dve tretiny.
Mzdové rozdiely však zákonite v prvom rade ovplyvňuje pro-
duktivita práce, ktorú konkrétna krajina dosahuje. Znamená to, 
že štát s nízkou produktivitou práce si nemôže dovoliť vysoké 
mzdy. Tie na našom kontinente sú najvyššie v Dánsku, Nórsku, 
Švajčiarsku a Luxembursku. V niektorých krajinách sú však dosť 
výrazné rozdiely v platoch i medzi regiónmi. Výška priemernej 
hrubej mzdy však často nie je rozhodujúca, dôležitejšie je však 
to, čo si za ňu môžete kúpiť. Práve preto rozdiely v priemernej 
mzdy v Európe podľa kúpnej sily medzi „západom“ a „výcho-
dom“ nie sú až také výrazné ako pri porovnávaní absolútnych 
hodnôt.
Zo špecifického slovenského pohľadu uvedený rast miezd 
takmer o polovicu nemá nič spoločné a predvolebnými sľubmi 
M. Dzurindu v roku 1998...  VLADIMÍR MEZENcEV

zrkadlo PokrYTECkýCh ProfilovdzUrinda MzdY nEovPlYvnil

NaŠa NároDNá HrDoSť?



Problém každých budúcich volieb na Slovensku spočíva v tom, že ne-
jde ani tak o potrebu politickej zmeny či dokonca zvratu, ale o ekonomic-
ké a sociálne otázky. Opozícia, tak ako doteraz, pracuje najmä s politic-
kými reklamnými heslami – teraz vytýčila ako cieľ zvrat. Lenže nemôže 
rátať s tou situáciou, ako bola v roku 1998 – a nemôže rátať ani s tým, že 
zahraničie, tak ako to bolo v roku 1998, odtiahne leví podiel tlaku, nátla-
ku na nevyhnutnosť zmeny. Opozícia a predseda, ako ho médiá radi titulu-
jú, najväčšej a najsilnejšej politickej opozičnej strany, bude musieť po prvý 
raz ukázať, že má na to, o čom si drvivá väčšina slovenských voličov myslí 
že na to vonkoncom nemá. Môže sa oháňať sľubmi zvratu, lenže každý vie, 
že už raz sľuboval dvojnásobné platy, reklamný trik, ktorý teraz ozaj nemô-
že ani len pripomenúť.
Prieskumy verejnej mienky odštartovali nepochybnú predvolebnú kam-
paň s predpoveďou vysokého, 47 percent prevyšujúceho možného víťaz-
stva terajšej hlavnej vládnej strany. Je preto nepochybné, že opozícia bude 
chcieť urobiť všetko pre to, aby do volieb čo najväčšmi znemožnila predsta-
viteľov a politiku dvoch koaličných strán, SNS a HZDS-ĽS. 
Otriasť pozíciami SMER–SD sa nedarí a to napriek tomu, že niet azda 
suchej nitky na jej predsedovi. Média urobili doteraz všetko čo sa len dalo 
pre jeho ak nie znemožnenie, tak určite pre skôr negatívnu ako pozitívnu 
prezentáciu. Dosiahli však len jedno – verejnosť začala médiá vnímať ako 
neoddeliteľnú súčasť politickej triedy. Takrečeno ako jednu z politických 
strán, tentoraz na strane opozície tak, ako to bolo predtým na strane pred-
chádzajúcich vlád predchádzajúceho predsedu vlády. 
Spolu s reklamnou agentúrou dokázali médiá aj vyrobiť mediálneho 
kandidáta na prezidenta. Ukázali, čo vedia urobiť s verejnosťou, ale záro-
veň sa ukázalo, že mechanizmus moci pred verejnosťou skrytej, páky skry-
tej neverejnej politiky v opozícii médiá neovplyvnia. Úspech vo verejnosti 
poslal úspešnú kandidátku z opozičnej strany von a potvrdil moc a pozície 
neúspešného predsedu. Verejnosť tak po prvý raz videla, ako to vlastne 
chodí v opozičnom poňatí demokratických pravidiel. 
V nadchádzajúcej kampani zasa pôjde o vzbudzovanie ilúzií a nálad. Pôj-
de o reklamu a antireklamu. Na rozdiel od prezidentských volieb – pokiaľ 
sa nič prelomového nestane – nepôjde ani tak o hľadanie antifica, ale naj-
mä o pokračovanie doterajšej mediálnej kampane na vyradenie jeho koa-
ličných partnerov. Preto vznikla aj „nová maďarská“ strana Híd – Most. Jej 
hlavným cieľom bude – ak sa médiám podarí zasa vyvolať ilúzie vo verej-
nosti – byť v pohotovosti pre budúcu možnú zostavu budúcej možnej koalí-
cie. Kto pozná ľudí za týmto projektom a vie ako v minulosti nielen vynáša-
li, ale najmä aj miešali politické karty po roku 1989 a najmä ako pracovali 
na zmene v roku 1998, vie presne o čo ide. Napokon ani názov nevedeli 
vymyslieť nejaký originálny, predtým most slúžil na udržanie federácie a po 
roku 1992 na všetko, čo z nej vo verejnosti zostalo. 
Takticky premyslené vysunutie verejnosti prijateľných tvárí im za-
bezpečuje nepochybnú publicitu – budú volaní ku každej problematike. 
V mnohom aj preto, aby médiám nahradili už ošúchané hovoriace hlavy 
opozície, ktoré rozdávali rozumy tuším okrem televíznych kurzov varenia 
pri všetkom. 
Vytvorenie personálnej zostavy spätej s predchádzajúcou snahou dať 
prednosť federácii pred samostatnými republikami a terajšou snahou dať 
prednosť novej „maďarskej“ strane pred Csákym, Slotom a Mečiarom je 
premyslený ťah z podobnej dielne ako bol tzv. „projekt Radičová“. A ešte 
k tomu v budúcich  prezidentských voľbách môže „projektu Radičová“ pri-
niesť reinkarnáciu. 
Zároveň je aj východiskom pre samotnú SMK Pála Csákyho a Mikló-
sa Duraya. Keď v budúcich maďarských parlamentných voľbách vyhrá Vik-
tor Orbán, celá Európa bude mať čo robiť, aby z neho nešiel ten strach čo 
teraz, aby udržal na uzde tú verejnosť, ktorú socialisti udržať nevedia, lebo 

časy splácania miliardových injekcií do zle riadeného maďarského štátu 
bude veľmi bolestivé. Tentoraz chce mať nová strana inú autoritu v Buda-
pešti a chce si nechať otvorené dvere na to, aby nemusela nasledovať všet-
ky výkyvy terajšej i budúcej Orbánovej politiky voči menšinám v zahraničí. 
To si iní menšinoví politici na Slovensku dovoliť nemôžu – už roky sú priveľ-
mi skôr súčasťou agresívnej časti Orbánovho ideového poľa než skutoč-
ne samostatnými menšinovými politikmi.  Okrem toho, značná časť menši-
ny sa otvorene baví o tom, že sa treba zbaviť tých na čele, ktorí si už dosť 
„nahrabali“. 
V čase, keď hlavným problémom maďarského obyvateľstva je kríza 
a hlavným problémom slovenského je ako sa  v celosvetovej kríze vyrovnať 
so zmenenými podmienkami, pretíska sa do popredia iná volebná rovina – 
stará politika delenia verejnosti na dobrých a zlých, na Európanov a nacio-
nalistov, pokrokových občanov a extrémistických zadubencov. 
Nikto nebude rátať koľko ich kto má, hlavné je nejakých nájsť – a pre médiá 
domáce i zahraničné poskytnúť východisko v skutočne európsky či stredo-
európsky modelovom politickom subjekte. Každý bude vystrkovať na obdiv 
volebný šat, imidž bude zasa dôležitejší ako to, čo je za ním a aká bude 
skutočná politika. 
Náš problém však spočíva v tom, ako vyzerá Slovensko v zmenenom sve-
te a ako sa zmenili možnosti Slovákov. 
Najrozhodujúcejšie je, že sme zrejme narazili na hranice rastu a nikde niet 
receptu, východiska pre malé štáty, ktoré rozhodujúco závisia na vývoze 
do zahraničia a všetky jeho peniaze sú vlastne v zahraničných bankách 
a najpropagovanejšou ideou je zadlžovanie, život na úver, pokračovanie 
v spotrebe nad pomery jednotlivca a nad pomery rodín. Predchádzajú-
ce vlády od roku 1989, bez ohľadu ako to robili, vytvárali v menšej či väč-
šej miere to, čo Slovensko potrebovalo – strednú vrstvu. Samozrejme ne-
vytvárali ju z dôchodcov, samozrejme ak boli noví bohatí znamenalo to, že 
boli aj noví chudobní. Ale napriek všetkému sa vytvárala tak vyššia ako aj 
nižšia stredná vrstva a najmä mladá generácia vyrastala v odhodlaní inves-
tovať svoju energiu do práce, štúdia a podnikania či už doma alebo v za-
hraničí, stotožnila sa s možnosťami novej slobody jednotlivca v novokapi-
talistickom poriadku. 
Zrušenie povinnej vojenskej služby neprinieslo ani tak iný vzťah ve-
rejnosti k vojne, najmä slovenskej účasti vo vojnách v zahraničí, ale 
postoj mladých mužov sa zmenil – investovali ochotne energiu mla-
dých rokov, svoj dômysel a um na účasť v profesionálnych ozbroje-
ných silách.  
Kríza však mnohé, ak nie všetko, zmenila – po prvý raz Slovensko ne-
potrebuje vládu, ktorej hlavným náboženstvom je nepretržitý rast, stále väč-
šia spotreba, ale vládu, ktorá dokáže manažovať chudobu a to, aby sa do 
nej prepadalo čo najmenej ľudí. 
Potrebuje vládu, ktorá vytvára možnosti ľuďom čo nemajú a nemôžu mať. 
Prestala éra vlád, ktoré mohli masívne vytvárať podmienky pre rast a upev-
ňovanie strednej vrstvy, toho najdôležitejšieho spojiva, ktoré Slovensko ako 
štát a Slováci ako národ v XXI. storočí potrebujú. Všetko sa úplne zmeni-
lo – a my musíme vidieť ako. 
V sociálne rozdelenej a sociálne stabilizovanej spoločnosti, kde je toto roz-
delenie utrvácnené sa už len málokto môže dostať prudko  hore, ale mno-
hí, najmä zo strednej vrstvy, drobní podnikatelia, mladí ľudia, absolventi vy-
sokých škôl sa môžu rýchlo dostať nadol. A nielen to. 
Môžu sa dostať do situácie, keď stratia z dohľadu perspektívu ras-
tu, možností uplatniť sa. 
Naokolo v nových štátoch únie je príkladov viac ako dosť, nie nepodobne 
je to aj v niektorých starých štátov únie. Dokonca niektoré staré štáty únie 
sú akoby v polohe posledného svetla na vlaku únijnej dvadsaťsedmičky.
Dnes problém pre politiku stojí inak ako doteraz – my nepotrebujeme, 

aby sa tisíce organizácií zberali na chudobných, starých a chorých, netre-
ba, aby multimilionár na žúre vytiahol päť tisíc eur na dobročinné účely. 
My potrebujeme, aby to bol systém. Aby sme sa neprepadali do chudoby. 
Doteraz ani jedna slovenská  vláda nestála pred takýmto problémom, 
najmenej posledného polstoročia bolo hlavným problémom zachytiť celo-
svetový trend modernizácie, modernizovať Slovensko po všetkých strán-
kach, takrečeno striasť okovy provinčného osudu. 
Tentoraz sme pred problémom mať nielen vládu, ale aj hlavnú časť politic-
kej triedy, ktorá dokáže manažovať spoločnosť bez rastu. Teda to, čo sa 
hanbíme nazvať chudobou či nebezpečenstvom zo schudobnenia. 
Len zdanlivo to znie hrôzostrašne – ale my si skutočne musíme uvedo-
miť, aké sú dnes podoby chudoby. Aké sú podoby hrozby sociálnej degra-
dácie. Pre niektorých to znamená vzdať sa kníh, počítača, pre iných liekov 
či liečení, pre ďalších nákup čo najlacnejších potravín, pre iných nákup no-
vého lacného auta v ére šrotovného. Všetci vieme, že ako vo všetkých reži-
moch doteraz, budeme sa snažiť prežiť a vyžiť. Ide o to, aby sme mali takú 
vládu, čo zaručí čo najlepšie podmienky na udržateľný život, udržateľné 
podmienky pre jednotlivca i pre národ.
V každom prípade to bude realita, ktorá zotrie nielen doterajšie priori-
ty ľudí, ale najmä ponímanie reality a vplyvu politiky na skutočnosť. Do tej-
to medzery sa budú navážať médiá a nielen majstri, ale aj učni mediálnej 
reklamy novými a novými kampaňami, ktoré budú ľuďom viac zahmlievať 
ako vyjasňovať. Tak, ako sme to videli v prezidentskej kampani. Mali by 
sme preto hľadieť na realitu vecne, vyžadovať od žurnalistiky a médií novú 
vecnosť. A to podľa jednoduchej orientácie – nenechať sa ako doteraz kŕ-
miť teóriami o ľavici a pravici a ľavicovej a pravicovej politike vlády a opozí-
cie, ale o tom, kto je schopný zmanažovať nové sociálne pomery na Slo-
vensku a najmä ako. 
Po prvý raz po dlhom čase nejde o potrebu politickej zmeny, politic-
kého zvratu, ale ekonomického. Na to opozícia pri všetkej kritike skutoč-
ných či domnelých chýb a prehreškov vlády nemá. A nič nenasvedčuje, 
že bude mať. Tým nákladnejšia bude jej predvolebná kampaň a tým hor-
šie pre nás voličov, lebo to nebude kampaň bez toho, čo sa dá nazvať čier-
nou kampaňou. 
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Kresba: PhDr. Peter Gossányi

sTriasŤ okovY ProvinČnÉho osUdU

Západný Balkán patrí dlhodobe medzi priority 
zahraničnej politiky Slovenskej republiky, teraz 
sa otvára možnosť, že dlhoročné sľuby Bruselu 
dostanú konkrétnu podobu. Podľa Informačné-
ho strediska EÚ v Bratislave, ktoré dostal Slo-
venský Rozhľad, dlhodobý záväzok Európskej 
komisie umožniť bezvízové cestovanie pre oby-
vateľov západného Balkánu bol potvrdený. Ko-
misia prijala návrh, ktorým sa umožňuje bez-
vízové cestovanie občanom bývalej juho-
slovanskej republiky Macedónsko, Čiernej 
Hory a Srbska. Návrh umožňuje občanom 
týchto troch krajín vycestovať do schen-
genských krajín  s novými biometrickými 
pasmi. Návrh Komisie musí po konzultácii 
s Európskym parlamentom schváliť Rada. 
Komisia takisto zotrváva na svojom záväzku li-
beralizovať vízový styk aj pre občanov Albánska 
a Bosny a Hercegoviny. Tieto krajiny však zatiaľ 
nespĺňajú podmienky na to, aby mohli byť zahr-
nuté do dnešného návrhu. Ak sa udrží tempo 
reforiem a ak budú splnené všetky podmien-
ky, Komisia by mohla uvažovať o predložení 
nového návrhu vrátane týchto krajín do polovi-
ce roku 2010. Pri predložení návrhu Komisie 
podpredseda Komisie zodpovedný za oblasť 
spravodlivosti, slobody a bezpečnosti Jacqu-
es Barrot povedal: „Náš návrh prináša sku-
točne dobrú správu obyvateľom západné-
ho Balkánu, najmä občanom bývalej juho-
slovanskej republiky Macedónsko, Čiernej 
Hory a Srbska. Viem, ako veľa pre nich zna-

mená bezvízové cestovanie. Dnešný ná-
vrh je výsledkom intenzívnej a tvrdej prá-
ce, ktorú vykonali príslušné orgány a oby-
vatelia týchto krajín s cieľom splniť stano-
vené podmienky. K tomuto úspechu im bla-
hoželám“. Komisár pre rozšírenie Olli Rehn k 
tomu dodal: „Je naším cieľom a naším pevným 
presvedčením, že Albánsko i Bosna a Herce-
govina budú čoskoro nasledovať. Postupový 
plán pre tento krok je stále platný a je stále bez 
problémov realizovateľný, ak sa príslušné orgá-
ny týchto krajín budú zo všetkých síl usilovať, 
aby sa plnil už teraz. Pokiaľ sa udrží tento po-
krok, verím, že obdive krajiny čoskoro dobeh-
nú svojich susedov. Ak budú splnené všetky 
podmienky, Komisia by mohla uvažovať o pred-
ložení nového návrhu, v ktorom by boli zahrnu-
té aj tieto krajiny, do polovice roku 2010.“
Umožnenie bezvízového cestovania je základ-
ným kameňom integračnej politiky EÚ pre ob-
lasť západného Balkánu. Uľahčenie kontak-
tov medzi ľuďmi rozširuje príležitosti na pod-
nikanie a umožňuje obyvateľom tohto regiónu 
lepšie spoznať EÚ. Bezvízové cestovanie je 
však možné iba vtedy, ak sú splnené ne-
vyhnutné bezpečnostné požiadavky. Práve 
preto začala Komisia dialóg s krajinami západ-
ného Balkánu o liberalizácii vízového styku. Na 
základe postupových plánov predložených Ko-
misiou dosiahli tieto krajiny významný pokrok v 
zlepšení bezpečnosti pasov, posilnení hranič-
ných kontrol, posilnení inštitucionálneho rám-

ca na boj proti organizovanému zločinu a ko-
rupcii, ako aj v oblasti vonkajších vzťahov a zá-
kladných práv.
Komisia starostlivo monitorovala priebeh ich 
príprav. Podmienky sú rovnaké pre každú kraji-
nu. Bývalá juhoslovanská republika Macedón-
sko splnila potrebné podmienky. Pre Srbsko a 
Čiernu Horu bude nadobudnutie účinnosti bez-
vízového styku závisieť od toho, či do dátumu 
prijatia tohto návrhu Radou budú splnené všet-
ky zostávajúce referenčné kritériá stanovené v 
ich postupových plánoch. Albánsko i Bosna 
a Hercegovina zatiaľ musia naďalej pokra-
čovať v úsilí získať kladné odporúčanie Ko-
misie.
V Albánsku i v Bosne a Hercegovine stá-
le existujú nedostatky v boji proti organi-
zovanému zločinu a korupcii, v riešení ne-
dostatkov v postupoch pri vydávaní pasov 
a v oblasti riadenia hraníc a migrácie. Ob-
čania s bydliskom v Kosove (podľa rezolú-
cie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/99) 
zatiaľ takisto nemôžu využívať výhody libe-
ralizácie vízového styku. Na území Kosova 
zatiaľ nie sú splnené technické požiadav-
ky na liberalizáciu vízového styku. Komisia 
bude v tejto súvislosti naďalej úzko spolupraco-
vať so srbskými aj kosovskými úradmi a skúmať 
možnosti riešenia vízovej otázky v budúcnosti. 

Zo západného Balkánu bez víz do schengenskej Európy – možno

európske nie Albáncom a Kosovčanom
nová STrATÉGiA ProTi Kríze 

Európska únia dá k dispozícii 19 miliárd eur z plánovaných výdavkov Eu-
rópskeho sociálneho fondu na podporu ľudí zasiahnutých krízou. EÚ ta-
kisto vyčlení finančné prostriedky a spolufinancovanie členskými štátmi 
nebude v období rokov 2009 – 2010 potrebné. V spolupráci so skupinou 
Európskej investičnej banky a inými partnermi sa zriadi nový úverový me-
chanizmus EÚ, prostredníctvom ktorého sa budú poskytovať mikroúve-
ry tým, ktorí by za normálnych okolností mali problémy získať potrebné 
finančné prostriedky na zriadenie podniku alebo mikropodniku. „Spo-
ločný záväzok EÚ pre zamestnanosť“ vyzdvihuje kľúčové priority a 
opatrenia na zachovanie pracovných miest a pomáha tým, ktorí čelia ťaž-
kostiam, a zároveň pripravuje pôdu na oživenie. Cieľom je, aby všetky prí-
slušné subjekty, odborové zväzy a organizácie zamestnávateľov, ako aj 
členské štáty a EÚ pracovali spoločne na dosiahnutí tohto záväzku. „Táto 
kríza začala vo finančnom sektore, ale jej účinky pociťuje v súčasnos-
ti každý“, uviedol Vladimír Špidla, európsky komisár pre zamestnanosť. 
„V posledných mesiacoch sme úzko spolupracovali s vládami jednotli-
vých členských štátov a s organizáciami zamestnancov a zamestnáva-
teľov pri hľadaní spôsobu, ako najlepšie čeliť sociálnym vplyvom krízy. 
Najmä sa potrebujeme zamerať na to, aby si mladí ľudia našli prácu a ne-
smieme dopustiť, aby premeškali svoj vstup na trh práce. „Spoločný zá-
väzok pre zamestnanosť“ je ambicióznym a koordinovaným programom 
zameraným na budúcnosť, ktorého cieľom je bojovať proti nezamestna-
nosti, stimulovať vytváranie pracovných miest a pripraviť pôdu na udr-
žateľné oživenie.“ Komisia kladie dôraz na tri kľúčové priority: udržanie 
zamestnanosti, vytváranie pracovných miest a podporu mobility; zvyšo-
vanie úrovne zručností a napĺňanie potrieb trhu práce; a zlepšenie prístu-
pu k zamestnaniu. Tieto priority by sa mali považovať za doplnok ďalších 
opatrení, ktoré Komisia prijala na riešenie krízy, vrátane nedávnych návr-
hov o finančnom dohľade a návrhu na zlepšenie fungovania Európskeho 
fondu na prispôsobenie sa globalizácii v časoch krízy. Takisto sú v súla-
de s dlhodobejšími stratégiami EÚ v oblasti reformy trhu práce vrátane li-
sabonskej stratégie. Silný dôraz sa kladie najmä na skutočnosť, aby sa 
mladým ľuďom poskytli možnosti na odbornú prípravu a pracovné príleži-
tosti, ktoré potrebujú na to, aby napriek kríze nepremeškali tento rok svoj 
vstup na trh práce. Komisia navrhuje sériu opatrení.

Stranu pripravil 
DUŠAN D. KERNÝ
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Stranu pripravil 
MILAN GROFČÁK

Aj keď leto je predovšetkým 
obdobím dovoleniek, tohto 
roku je už poznačené nie-
len množstvom kultúrnych 
a spoločenských podujatí, 
ale aj mimoriadnymi pracov-
nými aktivitami. Predposled-
ný júlový deň si napríklad 
určil predseda Prešovské-
ho samosprávneho kraja 
Peter Chudík ako výjazdo-
vý do okresu Bardejov. Cie-
ľovou motiváciou návštevy 
šiestich obcí  bola previer-
ka stavu rekonštrukcie úse-
kov ciest a ich otvorenie (Ra-
slavice, Šiba, Hrabské), ale 
aj obhliadka júlovou búrkou 
poškodených úsekov (An-
drejová). Rokovanie v Her-
vartove sa nieslo v znamení 
optimálneho využívania no-
vého Centra služieb turis-
tického ruchu, v Bardejov-
ských Kúpeľoch sa týkalo 
minuloročnej 20 miliónovej 
investície v tamojšom naj-
staršom skanzene na Slo-
vensku z prostriedkov Eu-
rópskej investičnej banky. 

•   •   •                                                                      
Temperamentné šarišské a 
zemplínske tance predsta-
vil folklórny súbor Stropkov-
čan na veľkom medzinárod-
nom festivale v tureckom 
meste  Yalov. Vďaka pestrej 
a bohatej choreografii  zo-
žal súbor u domácich Turkov 
veľké ovácie. Nebol to však 
iba obyčajný výlet za kultú-
rou. Osem vystúpení počas 
šiestich dní v pekelných ho-
rúčavách, to je skôr nároč-
ný športový výkon ako šíre-
nie kultúry...

•   •   • 
Kým v Medzilaborciach sa 
konečne začala oprava stre-
chy na tamojšom vo sve-
te známom múzeu Andyho 
Warhola, v jeho rodisku Mi-
kovej sa konal dvojdňový fes-
tival rusínskej kultúry. Bol to 
už 18. ročník festivalu, ktorý 
je venovaný pamiatke tohto 
mimoriadneho umelca a kto-
rý je každoročne bohato na-
vštevovaný milovníkmi ru-
sínskeho folklóru z celého 
východného Slovenska. No 
a aby Rusínom bolo vesel-
šie ako obyčajne, prišli im k 
tomu pomôcť nielen „neru-
sín“ Robo Kazík  či obľúbený 
Drišľak, ale aj formácia Ma-
xim Turbulenc z Českej re-
publiky. 

•   •   •
V nemeckom meste Rem-
scheid otvorili nedávno Pres-
sover Strasse, teda Prešov-
skú ulicu. Metropola Šariša 
sa teraz chystá tento ústreto-
vý krok partnerského mesta 
vrátiť. Zatiaľ došlo na kultúr-
ny projekt, v rámci ktorého 
vystúpila v prešovskej kon-
katedrále sv. Mikuláša rem-
scheidská organová virtuóz-
ka.

stalo sa v kraji

Letné prázdniny sú pravde-
podobne najvhodnejším ob-
dobím na zmeny diploma-
tických formácií. V krátkom 
čase po sebe sa na záver 
svojej diplomatickej misie 
prišli s východným Sloven-
skom rozlúčiť dvaja veľvy-
slanci, zhodou okolností 
obaja milovníci krásnej príro-
dy a histórie.
Prvým z nich bol veľvyslanec 
Kanady v SR (Kanada má sídlo 
svojho veľvyslanectva pre ČR 
a SR v Prahe) Jeho Excelen-
cia pán Michael calcott (obr. 
vľavo). Diplomat nebol na vý-
chodnom Slovensku prvý raz, 
rád spomína na svoje stretnu-
tie so študentmi Prešovskej uni-
verzity pre rokom a pol, pričom 
sa snažil pomôcť na svet slo-
vensko-kanadskej spoločnos-
ti so sídlom v Prešove, keďže 

Prešov považuje za prirodze-
nú obchodnú bránu na východ-

né trhy. Svetová finančná a eko-
nomická kríza však tieto plány 
verme že iba dočasne odloži-
la. Diplomat zdôraznil, že v jeho 
vlasti majú mestá, v ktorých síd-
lia univerzity, vysoký kurz v eko-
nomickom, politickom i spolo-
čenskom svete. 

Michael Calcott síce odchádza 
z postu veľvyslanca, ale diplo-

macii sa bude zrejme venovať 
do konca svojho života. V krát-
kom čase sa totiž má stať riadi-
teľom Kanadskej štátnej diplo-
matickej akadémie a odborne 
pripravovať novú generáciu ka-
nadských diplomatov. 
S postom veľvyslanca v SR sa 

lúči aj Vladimír Galuška, veľ-
vyslanec Českej republiky v 
SR, keďže mu tiež končí funkč-
né obdobie.  Jeho Excelencia 
si prišiel naposledy obzrieť his-
torické pamiatky bývalého slo-
bodného kráľovského mes-
ta Prešov, pričom nezabudol 
oceniť dávnu tradíciu kvalitné-
ho vzdelania v tomto meste. Na 
tamojšom Kolégiu totiž kedysi 
iba zhodou nepriaznivých okol-
ností uniklo rektorské miesto 
jeho krajanovi Jánovi Amosovi 
Komenskému. Český diplomat 
veľmi pozitívne hodnotí vývoj 
vzťahov medzi oboma nástup-
níckymi štátmi bývalého Čes-
koslovenska s tým, že sú naj-
lepšie od momentu rozdelenia 
a vstup do Európskej únie tieto 
bilaterálne vzťahy ešte viac vy-
lepší a prehĺbi vzájomnú spolu-
prácu i spolužitie.   

diplomatické rozlúčky so slovenskom

Dovolenkový tip
V prípade, že sa počas svojich dovolenkových túlačiek ocitnete na 
severovýchode našej vlasti, odporúčame vám venovať trochu viac 
pozornosti ako zvyčajne tamojšiemu kultúrnemu a historickému fe-
noménu, jedinečným dreveným kostolíkom, ktoré boli zväčša po-
stavené bez jediného kovového spojovacieho prvku. Vo svidníckej 
oblasti pod Duklou svojou vysokou historickou hodnotou a umelec-
kou úrovňou vynikajú predovšetkým dva: Cerkev archaniela Michala 
v Ladomírovej z roku 1742 a sv. Mikuláša v Bodružali (1658), kto-
rý bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Ob-
lasť Svidníka je na tieto kostolíky mimoriadne bohatá, ďalšie sú v 
oblasti Sniny a na trase medzi Stropkovom a Bardejovom, samo-
statné exempláre sa nachádzajú pri Starej Ľubovni (Hraničné) a iba 
niekoľko kilometrov od Prešova, v obci Brežany. Pri návšteve Starej 
Ľubovne nezabudnite na tamojší prekrásny skanzen, v ktorom stojí 
drevený kostolík presťahovaný z Nižnej Polianky.

Kostolík v Bodružali je zapísaný do Zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva.

Dopady svetovej hospodárskej krízy sa pre-
javujú v každej oblasti nášho života a zdá 
sa, že ekonomickí odborníci neodhadli jej 
dôsledky presne ani čo do rozsahu, tak aj 
čas jej pôsobenia. Prešovský samosprávny 
kraj schválil a zaviedol protikrízové opatre-
nia týkajúce sa všetkých zložiek a inštitúcií 
krajskej samosprávy už v marci, tie mali pri-
niesť úsporu 7,4 milióna eur. Kým v decem-
bri 2008 pri tvorbe rozpočtu na tento rok 
boli odhadnuté príjmy krajskej samosprávy 
na 74,6 milióna eur, prognóza príjmov z mi-
nisterstva financií vytvorená k začiatku júla 
hovorí o tom, že príjmy kraja nebudú vyššie 
ako 61,4 mil. eur. 
- Znamená to prepad príjmov kraja o 16,45% a 
to už je veľmi nepriaznivé – konštatoval na mar-
go tohto stavu predseda PSK Peter Chudík.
Pre krajskú samosprávu to znamená ďalšie veľ-
ké finančné obmedzenia v jej činnosti.  Nové 
tvrdé úsporné opatrenia sa budú s určitos-
ťou dotýkať všetkých inštitúcií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti samosprávneho kraja. Školstvom 
počnúc a zdravotníctvom i sociálnou oblasťou 
končiac. 

 •   •   •
Prešovský samosprávny kraj investoval do ciest 
II. a III. triedy z rôznych zdrojov už vyše 66,4 
milióna eur. V rámci výzvy na rekonštrukciu 

ciest regionálnej dopravnej obslužnosti Re-
gionálneho operačného programu však už 
podal do konca júna 14 ďalších veľkých 
projektov v celkovej výške 22,4 milióna eur. 
Aj keď projekty sa dotýkajú sedmičky okresov, 
najviac sa bude pravdepodobne investovať do 
ciest v okrese Poprad. Ďalší veľký projekt sa 
zaoberá rekonštrukciou mostov na cestách II. 
a III. triedy. Za 2,21 milióna eur budú zrekon-
štruované štyri a postavený jeden nový cestný 
most. Ako vidno, úspešné projekty na čerpa-
nie fondov EÚ sú účinným protikrízovým opat-
rením...

•   •   •
Všetky deti majú právo na pekné prázdniny. V 
duchu tejto myšlienky pripravil odbor sociál-
nych vecí Prešovského samosprávneho kraja 
mimoriadne príťažlivý prázdninový tábor pre 34 
ťažko zdravotne postihnuté deti vo veku od 5 do 
18 rokov (so 14 sprievodcami) v Bystrej pri Hu-
mennom. Od 18. do 27. júla sa všetci stali ob-
čanmi republiky Bystraland, s vlastnou apolitic-
kou vládou na čele. Prázdninový život v tomto 
tábore s bazénom a ihriskami  mali deti spestre-
né hipoterapiou, canisterapiou, športovými ak-
ciami a diskotékou. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
podporilo tento mimoriadne ľudský projekt 
čiastkou 10.620 eur.

Kríza gniavi každého

Svetová kríza už zmarila 
množstvo nádejných plá-
nov a projektov aj na Slo-
vensku, realizácia mnohých 
ďalších z nich bola odlože-
ná na neurčito. Platí to aj pre 
Prešov, kde sa síce podarilo 
niektoré z nich ešte vlani zre-
alizovať, ostatné sa však za-
čínajú posúvať do stratena. 
Platí to napríklad o aktivitách 

istého holandského investo-
ra, ktorý v samom strede mes-
ta plánoval výstavbu veľkého 
multifunkčného obchodné-
ho centra s plochou bezmá-
la 40 tisíc štvorcových metrov, 
400 parkovacích miest v pod-
zemnej garáži a štyri sály urče-
né pre zábavu i ďalšie vymože-
nosti modernej doby. Pozemky 
boli vykúpené, pozemok ohra-
dený – a investor sa naraz od-
mlčal, všetko stojí bez známky 
akéhokoľvek života. Na naj-
lukratívnejších a najkrajších 
(i najdrahších) pozemkoch v 
centre mesta! 
Ďalším zatiaľ nerealizovaným 
projektom je komplex Soliva-
ria, ktorého prevádzka mala 
byť spustená počas jese-
ne tohto roka. Ten mal vznik-
núť na mieste bývalého úspeš-
ného výrobného závodu ZPA 
Křižík II, za prešovskou auto-

busovou stanicou. Corvengen-
ce Capital mal pôvodne zbúrať 
výrobné objekty závodu a na 
jeho mieste postaviť obrovské 
obchodno-zábavné centrum s 
občerstvovacou sieťou a veľ-
kým umelým klziskom a par-
koviskom. Ďalšou atrakciou 
mala byť kaviarnička v obla-
koch, akási vyhliadková jed-
notka, vybudovaná s vizá-
žou lietajúceho taniera na 
najvyššom komíne Prešo-
va (viď foto). Úprimne pove-
dané, výstavba oboch centier 
by vlastne priniesla dočasnú 
prácu a zisk pre niekoľko de-
siatok domácich, aby potom 
od všetkých odčerpávala ob-
rovské peniaze do zahrani-
čia. Takže veľkej škody za-
tiaľ niet. Prešovčania však 
ľutujú iba jedno: V prípade, 
že by už nemali čo do úst, 
mohli sa aspoň ísť kĺzať...!

PláNy Sa oDKlaDajú? 

folklór stále žije!
V závere tohto týždňa bude 
mať svoj veľký sviatok ľudová 
kultúra v bezmála všetkých jej 
formách. V obci Krivany pri Li-
panoch sa v dňoch 14. až 16. 
augusta uskutoční 16. ročník 
Hornotoryského folklórneho 
festivalu a zároveň 11. ročník 
Hornotoryského jarmoku ľudo-
vých remesiel a výrobkov. Or-
ganizátori už majú potvrdenú 
účasť 30 súborov a sólistov, 
čo v realite znamená 920 účin-
kujúcich!
Festival v Krivanoch má už me-
dzinárodný rozmer, vystupova-
li tu napríklad aj Španieli. Tohto 
roku budú mať milovníci folkló-
ru  možnosť vychutnať si zahra-
ničné súbory z piatich krajín 
Európy. Zakladateľom festiva-
lu je známy hornošarišský spi-
sovateľ, vydávateľ, folklorista, 
zberateľ, fotograf  a ochranca 
i propagátor šarišského náre-
čia, neúnavný Ján Lazorík.

Nie je tomu tak dávno, čo prešovskí dopravní policajti zorganizovali 
v spolupráci s Územným spolkom SČK Prešov – Sabinov dopravno-
bezpečnostnú akciu, zameranú na previerku zručnosti a vedomos-
tí vodičov motorových vozidiel z  poskytovania prvej pomoci. O 
tom, že každý z účastníkov cestnej premávky sa môže v ktoromkoľ-
vek momente stať aj účastníkom dopravnej nehody nemožno vôbec 
pochybovať. Osobitne v kontexte s konečnými výsledkami previerky, 
ktoré boli viac smutné ako príjemné. Za štyri hodiny boli preverení 
bezmála päťdesiati vodiči, z nich boli schopní účinne poskytnúť 
prvú pomoc iba niekoľkí. Všetci totiž museli detailne dokázať svoje 
schopnosti pri oživovaní ťažko zraneného na figuríne, ale väčšina túto 
úlohu nezvládla, štrnásti prešli testom iba s „odretými ušami“. Užitoč-
ná previerka preukázala niekoľko skutočností: Bezchybne ňou prešli 
vodiči, ktorí sa s osviežením pamäti z prvej pomoci stretávajú vo svo-
jom zamestnaní. Trend zvýšenia dôležitosti prípravy nových vo-
dičov v autoškolách z poskytovania prvej pomoci bol správny, 
ale ako vidieť, nie v každej autoškole venujú tomuto problému 
dostatočnú pozornosť, skôr možno hovoriť o jej podceňovaní. 
Účinnou pomocou v tejto oblasti by boli častejšie previerky tohto dru-
hu, s celoštátnym evidovaním neúspešných jedincov a donútením ab-
solvovať preškolenie, čo by v čase počítačov a internetu nemal byť 
žiadny problém. A keďže traja z preverených vodičov nemali v aute le-
kárničky vôbec, bolo by potrebné porozmýšľať aj o primeraných 
legislatívnych opatreniach v tejto oblasti.

Na život niet času? 
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Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

Štát platil kráľovsky býva-
lého rozhodcu, ktorý sa 
sporadicky ukázal v posla-
neckých laviciach. Môže 
sa len chechtať a ostatní 
môžu len plakať.
Kvôli futbalu sme na vojnovej 
nohe už aj s Chorvátskom. 
Je niečo zhnité v slovenskom 
športe.
V septembri predstavia 
na trhu nový Trabant. Ten 
kto má starý, mal by do-
stať šrotovné alebo papun-
deklové. 
Univerzít nám ubudne, zatiaľ 
spĺňa kritéria len jedna, Uni-
verzita veterinárneho lekár-
stva v Košiciach. Nezodpo-
vedanou otázkou zostáva, či 
budeme vzdelanejší.
Najistejší spôsob, ako do-
siahnuť úspech v politike, 
je nemať žiadny názor, tvr-
dí vo svojej knihe „Idioti v 
politike“ autor Jozef Ba-
náš, ktorý pobudol v poli-
tike štyri roky. POBUDOL 
ako pobuda.

rozhLADňA

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

KTo Za KoHo KoPE?
Pisatelia z jedného denníka (inak je to nová generácia zväzá-
kov, ktorí sa snažia robiť to isté čo robila SMENA po normalizá-
cii) sa obuli do generálneho riaditeľa STV za to, že si na internete 
prečítal portál www.prop.sk. Tento internetový portál už od svoj-
ho vzniku prináša preklady zo svetovej tlače, ktoré samozrejme 
„noví zväzáci“ neuverejňujú, pretože sa im to nehodí do „krámu“. 
A tak preto dávajú tomuto portálu prívlastok „radikálny“. Ich šib-
nutý a ako to neraz povedal aj slovenský premiér „idiotský“ radi-
kalizmus im však neprekáža. Čo je teda radikálne na prekladoch 
článkov zo svetových médií, môžete posúdiť aj sami, keď si ten-
to portál prečítate. Portál je v súčasnosti ďaleko populárnejší ako 
smetiarsky žurnalizmus, nemusí si pomáhať udržať čitateľnosť 
rôznymi akciami, netvári sa demokraticky, nie je tam žiadny „ka-
nálový žurnalizmus“ , všetko sú to len a len fakty. V časoch vlády 
M. Dzurindu odhalil rúško tajomstva niektorých združení a spol-
kov,  ktoré tu vyčíňali ako cunami, pretože boli štedro dotované. 
Zoznam KTO ZA KOHO KOPE?, ktorý je z marca 2005, nájde-
te na www.prop.sk. Treba si ho prečítať aj preto, lebo sa blížia 
parlamentné voľby (2010) a väčšina týchto spolkov a združení 
už pracuje na tom, ako znova vyvolať na Slovensku cirkus a mú-
tiť vodu a hlavy obyvateľov. Lebo v mútnej vode sa chytajú ryby 
najlepšie.

Slovenské politické spektrum do-
volenkovalo, oddychovalo, lebo sa 
toľko narobilo, že malo svaly na ja-
zyku. Len Smetiari hľadali a snori-
li po kauzách a tak jediný politik, 
ktorý neoddychoval, bol asi sloven-
ský premiér. Musel reagovať, raz 
na lesy, raz na komáre a podobne. 
A keď nereagoval, tak pátrali, kde je. 
Nuž išiel na medvede. Inak bolo tep-
lo až dusno, niektorí politici dostali aj 
úpal a potom tárali dve na tri. Maďa-
ri nám zasa vyplazovali jazyk na náš ja-
zykový zákon, vraj je to pomsta za to, 
že už k ním nechodíme nakupovať a 
tak nedržíme ich ekonomiku nad vo-
dou. Potopí sa tak či onak a na-
šim južným susedom zostane trčať 
nad vodou len ich jazyk, ktorí vnúti-
li Slovákom v Maďarsku násilne. Do 
európskeho parlamentu vpochodo-
vali v uniforme maďarskej gardy, už 
tam chýbal len Horthyho biely kôň, 
ktorým svojho času vpochodoval 
do Košíc. Ich besnenie pre sloven-
ský jazykový zákon nemá konca 

ani kraja. Otravujú s ním kde koho, 
OSN nevynímajúc, pre nás to má aj 
tú lepšiu stránku, o slovenský jazyk 
sa zaujíma čoraz viac mladých ľudí 
z iných krajín. Ešte sa možno sta-
ne slovenčina svetovým jazykom. Aj 
mnoho Číňanov hovorí celkom slušne 
po slovensky. S Rusmi si rozumieme 
jedna radosť. Takže už sme skoro sve-
toví. To našich južných susedov žerie 
najviac. A hlavne tých, čo sa poma-
ďarčili, len si preložte mená členov 
maďarskej vlády a je to jasné. Ale 
janičiari sú všade, aj na Slovensku 
jeden vstúpil do Hídu, teda do Mos-
tu (či na Most?). Jeho Sedmohrad-
ské korene sa ozvali. Ale jedna las-
tovička jar a ani Bugára neurobí. 
Či je to Híd, alebo SMK, to je na-
ozaj jeden košiar, len dvaja bačo-
via. A dvaja bačovia na jednom salaši, 
to je horšie ako medveď na salaši. Zlo 
sa zlom nehojí, taká je pravda. Dob-
rou správou pre babky-katolíčky je, 
že sa vrátil Janko Fígeľ z Bruselu. Ne-
ostarel, iba je šedivejší, múdrejší ale-

bo beťárskejší (?). Uvidíme. Inak ne-
zamestnanosť neklesá, na tých našich 
dedinkách skôr stúpa, vieme však, že 
je kríza a kríza aj pominie. To nie je 
osem rokov trvajúca kríza Dzurin-
distov, vtedy sme už na opaskoch 
(teda chlapi) nemali ani dierku, kde 
ich utiahnuť, ženy si uťahovali pod-
prsenky na tri dierky. Inak je šťas-
tím, že neskoro sa zotmieva, na 
priedomí si možno pohovkať a po-
tom ísť spať. Šetríme elektrinu, nepo-
zeráme televíziu, aj tak tam nič nedá-
vajú. Markíza je už nanič, Joj tiež, STV 
sa opakuje, lezie to na nervy. A tak naj-
lepší program, samozrejme prevzatý, 
bol s Karlom Gottom, ktorí robili nao-
zaj profesionáli, malo to spád, kultúru, 
glanc. Slovenské tance, misky, či iné 
„vtákoviny“ sú oproti tomu čajový od-
var. Nebolo by však lepšie bez tele-
vízie, máme internet, notbuky, tam je 
všetko, čo človek potrebuje, dokonca 
aj erotika. U nás v televíziách je už 
aj politika erotikou. Suverénni sú v 
tomto politici – Dzurinda a Mikloš, 

ich už ťažko niekto tromfne. Časom 
ich to možno prejde, ale to by mu-
seli prísť na vidiek, aby videli realitu 
zblízka. Na našej dedine sa už pri-
pravujeme na voľby do VÚc, hoci 
naša starostka ani nevie čo to je, 
aj tak sa pripravuje. Nedávno pod-
písali petíciu na jej odvolanie. Od-
mietla ju, hoci ju mala prijať podľa zá-
kona o obecnom zriadení. Ako takto 
chceme dosiahnuť rozvoj vidieka, to 
možno vedia len tí, čo zákon o obec-
nom zriadení skoncipovali. Už roky sa 
žiada jeho inovácia. Ale zákonodarco-
via spia svoj večný sen. Na negramot-
nosť je aj petícia slabá. 
Inak bolo dosť dubákov a kuriatok, 
nezamestnaní si prilepšili, hoci ich 
obchodníci aj tak ogabali, prvú trie-
du im platili ako druhú. Ale v kríze 
sa zíde každý cent. Dobre sa plati-
lo aj za maliny a čučoriedky. Hoci 
medvedia hrozba je čoraz väčšia, z 
niečoho sa žiť musí. Prežijeme, tak 
ako prežili predkovia, len aby hor-
šie nebolo. 

LeTo zAčALo A PomALy Končí

List americkému prezidentovi Obamovi od bý-
valých prezidentov, ktorý zosmolil V. Havel, vy-
volal smiech na Západe i na Východe. Podľa 
komentárov na Východe urobil práve Východu 
medvediu službu. Inak stal sa terčom vtipov, 
pretože okrem pivného skauta V. Havla sa pod 
list podpísal aj bývalý slovenský prezident M.
Kováč, údajne trpiaci sklerózou. Nazvali ho aj 
„slintačkou“ zo strednej Európy. Týmto exprezi-
dentom sa totiž nepáči silnejúci vplyv Ruska v Eu-
rópe a tak žiadajú amerického prezidenta, aby na 
Európu nezabudol. Americký prezident je pomer-
ne mladý pragmatický a realistický muž, aj politik. 
Má dosť starostí so svojou krajinou, ktorá pomaly 
ale isto stráca prívlastok svetového lídra. Podľa re-
nomovaných agentúr žezlo lídra makroekonomic-
kých ukazovateľov prevezme Čína a tak sa stane už 
v roku 2015. Pod tento list sa napríklad nepodpí-
sal ani pragmatik a realista, bývalý slovenský prezi-
dent Rudolf Schuster. Dal prednosť ľadovým med-
veďom v Kanade, nie v Rusku. Do listu sa „obul“ aj 
rusofil Janko Čarnogurský, ktorý mu celkom opráv-
nene vytkol „nedostatok realizmu“. Aj keď svetové 
média list zaznamenali, nijako zvlášť sa mu neveno-
vali a nepripisovali mu žiaden význam. Bola to nao-
zaj len krátko trvajúca „slintačka“.
Obsah listu má však celkom prozaický charakter. 
Bolo sa totiž treba pripomenúť americkému prezi-
dentovi, pretože v krajinách strednej a východnej 
Európy sa konajú voľby. Kríza spôsobila, že sa prí-

tok financií pre rôzne demokratické inštitúcie a na-
dácie poriadne stenčil, ak celkom nevyschol. Ide o 
tie inštitúcie a nadácie, ktoré „dokopali“ Dzurindu 
k moci v roku 1998 a aj v roku 2OO2 a ten sa mo-
hol pokojne bicyklovať. Pôsobia vo všetkých kraji-
nách, bývalých sovietskych satelitov, výrazne sa an-
gažovali na Ukrajine v pomarančovej revolúcii, či v 
Gruzínsku alebo v Bielorusku. Dolárové eldorádo, 
pokles americkej ekonomiky a pokles kurzu dolára 
spôsobili znepokojenie medzi radikálnymi pravičiar-
mi, ktorí „kopali“ za Busha a jeho politiku. Pochopi-
teľne, nová politická stratégia amerického pre-
zidenta im nevonia, ale hlavne prišli o zdroje, 
cez ktoré sa prezentovali verejnosti. A tam je 
pes zakopaný. A všetko to ukryli pod koberec. 
Hoci táto krajina podobné inštitúcie či nadácie 
nikde nevytvára a vzťahy sú založené na tradič-
ných hodnotách, aj priateľských. 
Na Slovensko tiež zamrzol tok zdrojov a tak sa Dzu-
rindovci rozhodli bojovať proti akejsi korupcii, tam 
totiž niečo môže kvapnúť, lebo aj tzv. otvorené spo-
ločnosti živoria. Nedostatok zdrojov pociťujú aj tzv. 
mienkotvorné média a tak stúpa ich agresivita, žijú 
z neoverených faktov, ktoré prezentujú ako pravdu 
niekoľkokrát po sebe. Podľa hesla: opakuj lož nie-
koľkokrát, mnohí jej uveria. Všetci títo jastrabi za-
budli, že svet sa vyvíja, čo bolo dobré včera, dnes 
už nie je. Politika jastrabov odišla spolu s Bushom 
do nenávratna. Slovenskí jastrabi stále nechápu... 
Nikdy vlastne ani nič nepochopili.

List terčom vtipov

správy & komentáre
SDKÚ pripravuje ďalšie proti-
korupčné opatrenia
Stručný komentár: Pozrite si 
neexistujúcu web stránku 
www.ozbíjali.sk (teda všet-
ky kauzy a predaje za vlády 
M. Dzurindu od roku 1998 do 
roku 2006)

csáky chce okrúhly stôl, aby 
opozícia prešla do ofenzívy
Stručný komentár: Bude to ťaž-
ké, lebo keď sa v chorobopise 
opozície uvádza Altzheimer a 
Parkinson, dohromady je dia-
gnóza celkom jasná.

Vládni paraziti výrazne vy-
hrávajú nad slušnými ľuďmi 
(Lipšic)
Stručný komentár: Na komáre, 
ktoré poštípali Daniela Lipši-
ca vyčlenila peniaze súčasná 
vláda a paraziti, ktorí vyhráva-
li všetkým uhynuli.

Rýbníček: STV treba resus-
citovať 
Stručný komentár: A kto spô-
sobil jej exitus?

DURAy: Na Slovensku by 
mali byť tri štátne jazyky – 
slovenčina, maďarčina a ru-
sínština
Stručný komentár: Rómovia 
ti to Miklóš spočítajú. V lete 
sa treba natierať opaľovacím 
krémom, aby človek nedostal 
úpal.

Maďarský parlament vyzval 
Slovensko, aby zrušilo jazy-
kový zákon
Stručný komentár: Slovenský 
parlament by mal vyzvať Ma-
ďarsko, aby zrušilo genocídu 
menšín, vrátane slovenskej.

Slovenskí Rómovia ešte Ka-
nadu neobjavili
Stručný komentár: Ta tam je 
taká zima ako na Orave (pove-
dal Dežo Eremiáš)

Po rozkole do SMK viac ľudí 
vstúpilo ako vystúpilo (P. 
csáky)
Stručný komentár: Jedna dru-
hej riekla, keď koláče piekla...

minister cestoval na voze
Máme originálneho ministra pôdohospodárstva, vydal sa 
za svojimi roľníkmi na voze, ťahanom koňmi. Inak celkom 
dobrý nápad. Ale mohol si opatriť aj koč, to by bolo ešte 
originálnejšie. Zviditeľniť sa zviditeľnil, zlé jazyky však tvr-
dia, že to bola posledná cesta pána ministra na voze ťaha-
nom koňmi. Jeho kolega z tej istej strany mal tlačovku v 
maštali a búchal do stola tak, že aj kravičky poskočili. Mož-
no ten ďalší minister sa vydá za roľníkmi na traktore. Minis-
tri pôdohospodárstva sa zrejme v HZDS rodia, ako zajace. 
Už si ich mená človek ani nestačí pamätať. 

Viete, že ak chcete, aby kôň 
vytiahol naložený voz do kop-
ca bez problémov, musíte mu 
pod chvost nasypať trošku 
štipľavej papriky? Najlepšia 
je tá maďarská, ktorú nauči-
li Maďarov pestovať Slováci.
Maďari teraz namiesto štipľavej 
papriky začínajú používať jazy-
kový zákon, ktorý prijali Slováci, 
aby sa náhodou so Slovákmi na 
juhu Slovenska nestalo to, čo so 
Slovákmi v Maďarsku. Výmysly 
našich južných susedov, že nor-
ma jazykového zákona porušu-
je európske normy, sú nepodlo-
žené a Európska únia sa naozaj 
nebude podobnými nezmyslami 
zaoberať. Jazykový zákon je v 
súlade s Ústavou Slovenskej re-
publiky, čoho si je vedomý aj Pál 
Csáky a tak vyhlasuje, že „obsa-
huje prvky národnej zakomple-
xovanosti (sic), zlomyseľnosti a 
obsahuje prvky jazykového im-

perializmu“. Tak niečo podob-
né by nedokázal dať dohromady 
nikto iný. Podobne možno hovo-
riť o uznesení maďarského par-
lamentu, ktorý žiada Slovenskú 
republiku o zrušenie jazykové-
ho zákona. A pritom maďarskí 
ombudsmani prirovnávajú men-
šinovú politiku Maďarska ku ge-
nocídnej politike v Tretej ríši. Ja-
zykový zákon sa našim južným 
susedom pred voľbami výbor-
ne hodí do krámu, pretože hlav-
ne Orbánovci sa môžu prezen-
tovať pred svojimi voličmi ako 
„gladiátori“. Podobne bude na 
jazykovom zákone stavať svo-
ju budúcnosť SMK aj Pál Csáky 
a čuduj sa svete aj nový Most. 
Najnovšie sa chce Maďarsko s 
jazykovým zákonom obrátiť na 
OSN, čo už je naozaj pritiahnuté 
za uši, lebo už chýba len to, aby 
vyslali signály na planétu Mars, 
či Venušu. Je to jednoducho 

slovenský jazykový zákon, ktorý 
neporušuje ani ústavu ani plat-
né medzinárodné normy a bolo 
by dobré, keby sa Maďari stara-
li skôr o svoju ekonomiku a svo-
je prežitie, aby na ich rajtovanie 
po puste nedoplácali krajiny eu-
rópskej únie. Jazykový zákon 
je okrem toho jeden z dôka-
zov, že súčasná vládna koalí-
cia si nedá skákať po hlave a 
správa sa ako sa patrí na vlá-
du suverénnej krajiny, suve-
rénneho štátu. Buď túto rea-
litu Maďari pochopia, alebo 
sa bude treba zaoberať tou-
to krajinou, ako nebezpeč-
ným prvkom v Európskej únii. 
Prezident Slovenskej repub-
liky novelu jazykového záko-
na podpísal bez akýchkoľvek 
problémov, pretože je to zá-
kon, ktorý ochraňuje použí-
vanie spisovnej slovenčiny 
tam, kde je to nevyhnutné. 

jazykový zákon namiesto maďarskej papriky



	 ZAHRANIČIE	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 August	2009 10

Avšak do Kremľa na tlačovky Putina sa mož-
no tešiť aj z jednoduchého dôvodu – môžete 
sa tešiť na kremeľský bufet, tu si môžete ozaj 
zabufetiť. Keď vás vyvolajú podľa predtým sta-
rostlivo odsúhlaseného zoznamu a prepocho-
dujete z Červeného námestia cez kontrolu a 
cez bránu Spaskej veže pod hodinami Spaskej 
veže, zoberú vám totiž mobilný telefón. A tak 
všetka tá trpezlivo vyčkávajúca, slnko, neslnko, 
dážď nedážď, masa novinárov, je odrezaná od 
sveta. Môžete však počkať v rozľahlých bufe-
toch Kremľa, stačí zísť po mramorových scho-
doch pokrytých červenými kobercami tlmiaci-
mi krok, aby ste sa ocitli zoči voči takpovediac 
svetovému unikátu. Kremeľ je obdobné 

JEDINé MIESTO NA SVETE, 
kde špička štátu nielenže má svoju osobitnú 
kuchyňu, ale aj osobitné podniky. Kremeľské 
podniky ako napríklad mliekáreň, maštale na 
chov dobytka a prasiat, samozrejme záhrad-
níctva a ovocné sady. Jabloňové sady sú na 
takej rozlohe, že od úrody do úrody zásobu-
jú všetky štátne podujatia. Russkoje jabloko, je 
na našich stoloch, hovorí s hrdosťou šéf tohto 
podniku Viktor Beljajev, ktorý tu pracuje tri de-
saťročia a na miesto generálneho riaditeľa sa 
vypracoval od piky, takrečeno od kuchtíka.
Ojedinelosť podniku Zariadenie pre záleži-
tosti prezidenta (za cára to bolo Minister-
stvo dvora) je v tom, že má okolo tri tisícky 
zamestnancov a na stoly Kremľa dodá-
va viac ako polovicu všetkých produktov. 
Všetky z nich prechádzajú prísnou kontro-
lou najprv ako surovina a potom ako ho-
tové jedlo. Ide o desiatky laboratórnych 
skúšok (samozrejme v osobitných labora-
tóriách), zisťovanie ťažkých kovov, pesticí-
dov i cudzích prímesí je úplnou samozrej-
mosťou. Prvoradá je kvalita.
Podobný uzavretý okruh a podobné vlastné za-
riadenie nikde inde nie je, nielen preto, že sa 
volá Kremeľskoje, všetky iné štáty to vedia rie-
šiť bez toho, aby mali svoje mliekárne či výro-
bu mäsa, o cukrárenských výrobkoch a kolá-
čoch ani nehovoriac. Nikde inde si nemôžete 
teda dať všetko 

ČO VÁM HRDLO RÁČI 
a byť si istý, že to prešlo zrejme najprísnejšou 
kontrolou závodnej kuchyne na svete. 
A to nielen jedlo, ale zväčša aj výbava. Pokiaľ 
ide o vnútorné priestory Kremľa zaiste. 
Keď pred niekoľkými rokmi boli v Petrohrade 
oslavy tristého výročia založenia mesta Petrom 
I, (zúčastnil sa na nich medzi mnohými štátnik-
mi sveta a Európskej únie aj prezident SR a 
jeho sprievod) kremeľská ochranka (keďže do 
Petrohradu sa presťahovala väčšina kuchárov 
a cukrárov podniku Kremeľskoj) vrátila slávnej 
továrni na porcelán, tzv. lomonosovke, ktorá 
od čias Kataríny Veľkej vyrába jeden z najlep-
ších a najtenších porcelánov na svete, celé sú-

pravy pre tisíce hostí a niekoľko tisíc chodov. 
Všetko muselo putovať naspäť do pecí porce-
lánky, lebo nezodpovedalo hygienickým nor-
mám podniku Kremeľskoje. Porcelánka nasa-
dila v tejto obrovskej robote, 

ABy VyHOVELA PROTOKOLU, 
všetky sily, len aby to urobila, aby to stihla – 
musela sa presadiť, pretože od rozpadu ZSSR 
vedenie Zariadenia pre záležitosti preziden-
ta objednávalo – po prvý raz od 18. storočia 
(od roku 1764, keď začala porcelánka robiť 
pre cársky dom Romanovových) - porcelán a 
sklo zo zahraničia, z Nemecka, Talianska, Ra-
kúska a Čiech. Až v roku 2003 pri oslavách v 
Petrohrade sa na Putinov podnet všetko kre-
meľské stolovanie vrátilo - po vyše desaťročí - 
k ruskému porcelánu a ruskému sklu. Ruský 
erb, dvojhlavý orol na servisoch na štátnych 
podujatiach už nepochádza zo zahraničia, ale 
z ruských porcelániek a sklární. Netreba tratiť 
veľa slov, čo si v dnešnom svete robotníci a ro-
botníčky týchto podnikov myslia o Kremli a o 
Putinovi osobitne. Za Jeľcina takéto objednáv-
ky nemali. Prezident Putin sa postaral po ná-
stupe o to, aby kremeľská závodka bola prí-
stupná 

AJ PRE NÁVŠTEVNÍKOV 
kremeľských múzeí – v bufetoch od roku 2001 
všetko, čo predávajú, čo pochádza z kremeľ-
skej kuchyne i keď samozrejme, kuchyňa č. 1 
– osobaja – je len pre prezidenta. Ale o tom, 
kto všetko sa na osobitné priepustky do kre-
meľskej závodky, stolovoj, prinajmenšom v 
Ruskej federácii najdlhšie otvorenej verejnej 
jedálne dostáva, svedčí počet stoličiek – vyše 
tisíc. 
Môžete si tu z tých istých zdrojov, ktoré pre-
šli tými istými kontrolami a rukami tých istých 
kuchárov, vyskúšať napríklad Putinovu pochúť-
ku – raztegaj, osobitný nesladký koláč navrchu 
v podobe neuzavretej kapsy s rybou zmesou, 
pomletou rybou, rybim faršom. Tak ako mnoho 
iných podobných ruských výrobkov je to mimo-
riadne chutné, v Kremli osobitne čerstvé, na-
pokon tlačovku nemá prezident každý deň, ale 
raz do roka. 
Oplatí sa dať zmrzlinu – je zaručene smo-
tanová a nie z rastlinných tukov, taký je 
to zvyk nad ktorým bdie hygienická služ-
ba kremeľského stravovacieho kombiná-
tu - Kombinat pytania Kremľovskij. Kým v 
Rusku je ešte stále populárna pesnička Ta-
kého chcem ako je Putin, Takogovo ja cho-
ču kak Putin, ja som skromnejší, ja chcem 
iba takú ako Putin, teda takú zmrzlinu – na 
rozdiel od prevažnej väčšiny výrobkov nie 
je totiž prevažne z rastlinných tukov a práš-
kových prímesí , ale je naozaj smotanová. 
Nuž, ale kdeže lanské zmrzliny sú... Niektorí 
našinci si na veľa druhov týchto rôznorodých 
taštičiek navykli, obľúbili si tzv. rybu pod ko-

žuchom, rubu pod šuboj – samozrejme vždy 
záleží od druhu ryby a spôsobu spracovania 
„kožucha“ – cvikle s prísadami a smotanou. 
Ochutnali množstvá pestrých chlebíčkov s rôz-
norodým a rôzne spracovaným mäskom, ry-
bami a ako inak - kaviárom. Možno tratiť reč 
o koláčoch, tortách a zákuskoch, ale aj tak vy-
hrávajú neopakovateľné čokoládové bonbóny 
od výmyslu sveta.
Je pozoruhodné, že základy najväčšiemu 
podniku na svete, vyrábajúcemu, chovajú-
cemu a pestujúcemu pre vlastnú kuchyňu, 
položilo základy rozhodnutie Stalina pred 
druhou svetovou vojnou. V čase, keď ozaj 
nebol v ZSSR nijaký potravinový prepych, 
ale naopak, milióny zomierali od hladu, mu 
servírovali obľúbenú jahňacinu. 
A odkiaľže je?, spytoval sa vodca svetového 
proletariátu. Osobitne sme ho lietadlom ne-
chali priniesť z Abcházska, znela hrdá odpo-
veď. No namiesto 

OcENENIA STALINA ZARAZILO,
že pre baránča prekonalo osobitné lietadlo ti-
síce kilometrov – a tak sa to postupne všet-
ko začalo s budovaním podniku pre zásobova-
nie Kremľa. Došlo tak ďaleko, že tajná služba, 
Komitet gusudarstvennoj bezopasnosti, chýr-
na KGB, napokon mala 9. oddelenie – spec-
kuchnja. Všetci kuchári a ich pomocníci boli 
zamestnanci KGB. Dnes je to asi inak, ale 
osobitní kuchári sú pre médiá nedostup-
ní, dokonca aj pre osobitný program štát-
nej televízie, ktorý ukazoval tajomstvá 
kremeľskej kuchyne v programe známej 
Oľgy Drozdovej bolo nemysliteľné dostať 
niektorého z nich pred kameru.
Odkedy Putin zrušil všetky bývalé socialistic-
ké sviatky a výročia (a o niekdajšej VOSR 1917 
hovorí ako o boľševickom prevrate), je štátny 
sviatok Ruska, Ruskej federácii v lete – a Putin 
zaviedol aj prijatia pod stanmi na kremeľských 
námestiach, v tieni historických chrámov, ako 
je napríklad Uspenský. Na týchto prijatiach už 
nepodávajú ako kedysi napríklad celého jese-
tera. Všetko na všetkých prijatiach prebieha po 
európsky. Voláme to europskaja kuchnja a eu-
ropejskij styl servirovania, to je zavedené vša-
de pri protokolárnych prijatiach v Kremli, hovo-
ria príslušníčky kombinátu. Zo sovietskych čias 
zostalo 

NA ŠTÁTNycH BANKETOcH 
jediné – malý pohárček koňaku na rozlúčku po 
skončení, pasašok, zvyk, ktorý kedysi zaviedol 
dlhoročný minister zahraničných vecí ZSSR 
Andrej A. Gromyko. Ale pokiaľ ide o protokol 
už neplatí, že najdôstojnejšie miesto na prijatí 
je pri stole číslo 50. Aj to Putin zrušil a na prija-
tiach sa možno – až na výnimku hlavného stola 
- rozsadiť bez protokolu, podľa sympatií. Pod-
ľa akých, to sa už nehovorí. Pre našinca má 
ruská kuchyňa osobitnú príťažlivosť a vyvoláva 
osobitný záujem, Rusi majú však iné ústa a iné 
chute – ešte stále potrebujú potlačiť chuť nevý-
razných párkov poddávaných s hrachom alebo 
pohánkovou kašou, niečo, čo našinec z ruskej 
kuchyne ani nepozná a ani neobdivuje, ktorá 
však nezmizla. Stačí počkať kým vrátia mobilný 
telefón a vyjsť z Kremľa.
K tomu sa však vrátim v inom letnom číta-
ní a je toho toľko, že jedno pokračovanie 
bude asi málo.

DUŠAN D. KERNÝ

PREČO SA MOŽNO TEŠIŤ NA cHUŤ PUTINOVýcH TLAČOVIEK

Bez protokolu a podľa sympatií
Tlačové konferencie predtým prezidenta  a teraz predsedu ruskej vlády Vladi-
míra Vladimíroviča Putina  v Kremli  boli  zaručeným miestom, kde sa dalo uloviť 
niečo, čo bude robiť svetové či prinajmenšom európske titulky. V tomto zmys-
le sa bolo možné na tieto tlačové konferencie doslova tešiť. Pána Putina vystú-
penia sú však zaujímavé aj pre každého, kto sa zaujíma o ruský jazyk – na jeho 
výrazy si vynahradím osobitný článok, lebo jeho výrazové prostriedky,  slovník,  
jednak rozšírili moju znalosť nielen o ruštine, ale najmä aj o jej slangu, teraj-
šej novej vrstve ruského jazyka, ktorý už aj tak má dosť osobitých vrstiev ako 
aj ťažkosti s presným prekladom (v čom nezaostali ani autori svetových médií).

karTa Má TiEž nEGaTÍva
Pod vedením Ministerstva zdravotníctva SRN sa horúčkovite 
pracuje na vývoji tzv. elektronickej zdravotnej karty. Tento vý-
voj zhltne ročne cca 90 miliónov eur a zatiaľ sa v praxi ešte len 
zavádza tzv. skúšobný test (Rollout) v spolkovej krajine Severné 
Porýnie (Región Bochum – Essen). Aké dôležité údaje by mali 
byť v tejto karte uvedené, o tom sa vedú obsiahle diskusie. Karta 
resp. jej tzv. čip by mala kumulovať všeobecné údaje ako napr. meno, 
dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, meno a adresa zamestná-
vateľa poistenca, ale aj veľmi citlivé odborné údaje o zdravotnom sta-
ve poistenca. 
Teda jeho predošlé ochorenia, operácie, medikácia, záznam o mož-
nej alergii na medikamenty, výsledky laboratórnych a iných technicko 
– diagnostických vyšetrení, prekonané infekčné ochorenia a aj nákaz-
livé choroby atď. Teda prakticky

JEDNA KOMPLETNÁ HISTóRIA 
zdravotného stavu poistenca. Práve tu začína byť problém, a síce či 
je ochotný poistenec dať súhlas na to, aby jeho osobné dáta o zdra-
votnom stave boli uvedené v centrálnom počítači, ako to plánujú zod-
povední úradníci Ministerstva zdravotníctva v Berlíne. Problemati-
ka spočíva v tom, že podľa zákona o ochrane elektronických 
záznamov (dát) musí dať v tomto prípade poistenec (pacient) 
písomný súhlas lekárovi, že môže jeho údaje o zdravotnom sta-
ve serverovať do tzv. centrálneho počítača, na ktorý sú napojení 
lekári, nemocničné zariadenia, lekárenská služba, nemocenské 
pokladne. Keď si pacient ale nepraje, aby jeho údaje boli uvedené v 
centrálnom počítači, automaticky začína celá elektronická zdravotná 
karta strácať na význame. Na druhej strane lekári hlavne z pohotovost-
nej a záchrannej služby by boli veľmi radi, aby sa v núdzovom prípade 
čo najskôr dostali k dôležitým údajom, ktoré sú potrebné pri okamži-
tom ošetrení, keď ide o ošetrenie pacienta v životunebezpečnej situá-
cii. Jednoducho povedané, jedno dlhoročné prianie pohotovostných 
a záchranných lekárov by sa stalo skutočnosťou – že lekár príde k úra-
zu alebo k neodkladnému prípadu, dostane od pacienta alebo jeho 
príbuzných elektronickú kartu, ktorú zasunie do svojho počítača a za 
pár sekúnd by mal na svojom počítači všetky dôležité údaje, 

KTORé POTREBUJE K ĎALŠIEMU OŠETRENIU 
a prípadnému transportu pacienta do nemocničného zariadenia. To 
je tá pozitívna skutočnosť elektronickej zdravotnej karty. Negatívna 
skutočnosť tejto karty spočíva v tom, že prostredníctvom nej sa 
môžu nepovolané osoby dostať do centrálneho počítača a tak 
získať informácie, ktoré môžu byť neskoršie zneužité proti sa-
motnému poistencovi. Len jeden možný príklad, poistenec sa uchá-
dza napr. o veľmi dôležité pracovné miesto (napríklad manažér vo veľ-
kom koncerne), dostane sa do tzv. finálneho výberu a zrazu príslušnej 
firme niekto anonymne zašle pirátskym zločinom kopírovanú disketu z 
centrálneho počítača, kde je napr. uvedené, že tento poistenec je HIV 
pozitívny alebo užíva psychofarmaká na diagnostikované psychické 
onemocnenie alebo sa lieči na prvé príznaky Burnout syndrómu (to-
tálne psychické vyčerpanie). Je možné, že takáto skutočnosť by veľmi 
negatívne ovplyvnila celú situáciu pre poistenca. Taktiež do centrálne-
ho počítača sa môžu dostať ,,špecialisti – piráti“, ktorí za účelom vy-
dierania rôznych osôb si vyhotovia tzv. lúpežné (pirátske) kópie, ktoré 
potom využívajú na kriminálnu činnosť. Príkladov pre zneužívanie ne-
legálne kopírovaných elektronických (počítačových) záznamov je veľ-
mi veľa. V takomto prípade by bola ale veľmi ťažko poškodená lekár-
ska mlčanlivosť, ktorá je práve 

ZÁKLADNýM PILIEROM VZŤAHU 
pacient a lekár. Každému účastníkovi tohto diania musí byť jasné, že 
lekárska mlčanlivosť je nedotknuteľná veličina a jej nedotknuteľnosť 
musí byť na 100 % zaručená. Preto Ministerstvo zdravotníctva SRN 
chce byť zodpovedné len za dobrú funkčnosť a prospešné využívanie 
elektronickej zdravotnej karty pre poistencov. Za prípadné zneužitie 
elektronických údajov je potom zodpovedný tzv. spolkový ochranca 
elektronických záznamov (dát) a hlavne používatelia centrálneho počí-
tača. Napriek všetkým opatreniam pri zaobchádzaní s počítačo-
vými údajmi sa veľmi často dozvedáme o tom, ako sa tieto úda-
je dostanú do nepovolaných rúk a zneužívajú sa. Celá počítačová 
technika potrebuje nielen najmodernejšie technické vybavenie, ale aj 
silné morálne hodnoty a to nielen u odborníkov počítačovej techniky, 
ale celej spoločnosti, aby sme jedného dňa mohli hovoriť len o pozití-
vach a nie o negatívach tejto technickej vymoženosti. Potom bude mať 
aj centrálna zdravotná karta poistencov nádej, že splní tie požiadavky, 
ktoré od nej všetci zainteresovaní očakávajú.

MUDr. PEtER tRStAN,
člen Klubu slovenských žurnalistov pri Únii slovenských novinárov v Mnichove

Pätnásť percent Európanov sa domnieva, že sa 
stali obeťami diskriminácie. Pre Európsku ko-
misiu je to dobrý dôvod na to, aby už po šiesty 
rok vyhlásila novinársku súťaž „Za rozmanitosť. 
Proti diskriminácii.“ 
O cenu sa môžu uchádzať novinári, ktorí píšu 
pre tlačené periodiká i publikujú online. Súťa-
žou sa vyzdvihujú talenty mediálnych pracov-
níkov, ktorí svojím písaným slovom prispievajú 
k lepšiemu pochopeniu prínosov rozmanitos-
ti a k boju proti diskriminácii na základe nábo-
ženstva alebo presvedčenia, zdravotného po-
stihnutia, veku, sexuálnej orientácie, rasového 
alebo etnického pôvodu. Tohtoročná cena sa 
bude udeľovať aj v osobitnej kategórii venova-
nej článkom zameraným na vzťah medzi chudo-
bou a diskrimináciou. 
„Diskriminácia predstavuje mrhanie talentom a po-
pieranie základných práv“, uviedol Vladimír Špidla, 
komisár EÚ pre rovnaké príležitosti. „V súčasnos-

ti nie je vhodné obdobie, aby sme sa prestali sna-
žiť riešiť tento problém. Naopak, potrebujeme všet-
ky naše ľudské zdroje, aby sme prekonali krízu a 
opäť nasmerovali európske hospodárstvo na správ-

nu cestu. Táto cena, ktorá sa udeľuje už šiesty rok, 
pomáha zvyšovať povedomie o právach ľudí na rov-
naké zaobchádzanie, pričom sa vyzdvihujú novinár-
ske talenty v Európe.
Súťaž je zameraná na novinárov v EÚ, kto-
rí prostredníctvom svojej práce prispievajú k 
lepšiemu pochopeniu prínosov rozmanitos-
ti a k boju proti diskriminácii. Je súčasťou ko-
munikačnej kampane Európskej komisie „Za 
rozmanitosť. Proti diskriminácii.“, ktorá v celej 
Európe propaguje rozmanitosť a lepšie pove-
domie o právach v súvislosti s diskrimináciou. 

Súťaž sa organizuje v spolupráci s Asociáciou 
európskych novinárov (Association of Europe-
an Journalists), Európskou asociáciou mladých 
novinárov (European youth Press) a Európ-

skym novinárskym centrom (European Jour-
nalism centre). Minuloročnými víťazmi sa stali 
novinári z francúzskeho Le Monde a dánske-
ho denníka Jyllands-Posten. Nedávno zverej-
nená štúdia Médiá pre rozmanitosť uviedla túto 
novinársku súťaž ako príklad osvedčeného po-
stupu, ktorý preukazuje „silu stimulov zo stra-
ny tvorcov politík prostredníctvom iniciatív a sú-
bežných finančných opatrení“.
Do súťaže možno prihlásiť články uverejnené v ob-
dobí od 30. novembra 2008 do 31. augusta 2009 
v tlačených alebo online médiách v rámci EÚ. Člán-

ky možno posielať prostredníctvom stránky http://
journalistaward.stop-discrimination.info. Na kon-
ci tohto obdobia sa vo všetkých 27 členských štá-
toch EÚ zídu národní porotcovia, aby vybrali víťazné 
články. Následne vyberie európska porota tri najlep-
šie články a celkového víťaza európskej novinárskej 
ceny z 27 národných víťazov.  Víťaz prvej ceny zís-
ka 4 500 EUR, víťaz druhej ceny 3 000 EUR a tre-
tia cena predstavuje 2 000 EUR. 
Takisto ako v predchádzajúcich rokoch udelia 
osobitnú cenu. O túto osobitnú cenu sa môžu 
usilovať články, ktoré sa zameriavajú buď na to, 
ako diskriminácia na základe rasy alebo etnic-
kého pôvodu, náboženstva alebo presvedče-
nia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexu-
álnej orientácie môže viesť k chudobe, alebo 
ako chudoba môže viesť k diskriminácii. Víťaz 
osobitnej ceny bude odmenený sumou 2 500 
EUR.

DUŠAN D. KERNÝ

Špidlu trápi téma diskriminácie a rozmanitosti
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KSS - OSAMELý A OPUSTENý JAZ-
DEc NA POLITIcKOM POLI
Nuž, v súčasnosti si priemerný občan 
nemusí hovoriť že je politológ (ako to 
s hrdosťou a nadšením robia mnohí, 
ktorí k politológii majú ďaleko ako od 
nás k Severnému pólu), aby vedel, že 
bez modernej ľavice nemôže existo-
vať demokratická krajina. Slovensko 
v tomto smere patrí medzi krajiny, 
ktorým sa – až na výnimky – poda-
rilo túto ľavicu zjednotiť. U nás sa 
to stalo zásluhou SMER-u a oficiálne 
bokom stojí iba KSS. Zároveň však 
nemožno nespomenúť, že medzi naj-
aktívnejších priaznivcov a podporova-
teľov SMER-u patria bývalí voliči KSS 
a nakoniec nie je žiadna hanba kon-
štatovať, že aj podstatnú časť členskej 
základne SMER-u tvoria bývalí komu-
nisti.
Po novembri 1989 sa činnosť komu-
nistickej strany na území vtedy ešte 
spoločného štátu výrazne začala di-
ferencovať. U nás na Slovensku sa 
KSS snažila pretransformovať na 
modernú ľavicovú stranu európ-
skeho typu a možno povedať, že sa 
jej to úspešne podarilo. Stala sa z 
nej Strana demokratickej ľavice (SDĽ) 
a popri HZDS a SNS si právom zaslú-
ži prívlastok ˝štátotvorná˝. Väčšina jej 
poslancov v NR SR (až na tých niekoľ-
kých maďarskej národnosti) sa aktívne 
podieľala na vyhlásení zvrchovanos-
ti SR v roku 1992. SDĽ patrila medzi 
najsilnejšie politické subjekty na Slo-
vensku s patričnou autoritou. Jej kríza 
však začala v roku 1998, kedy odmiet-
la ponuku víťaza volieb – HZDS – na 
vstup do vládnej koalície. Naopak, 
predstavitelia SDĽ začali spolupraco-
vať s Dzurindovou SDKÚ a spoločne 
s ňou, ako aj s KDH a SMK vstúpili do 
vlády. Ľavicoví voliči to SDĽ neodpusti-
li, a preto v najbližších voľbách sa stra-
na už do parlamentu nedostala. Na-
šťastie. SDĽ sa zlúčila so SMER-om, 
ako to urobila aj SDA, ktorú založili od-
ídenci z SDĽ.

Podobná situácia vznikla v Sociál-
nodemokratickej strane Slovenska 
(SDSS). S pribúdajúcimi rokmi všetko 
smerovalo k rozpadu strany a jej pred-
stavitelia, ktorí pochopili neutešenú si-
tuáciu, požiadali o zlúčenie so SMER-
om. To sa aj realizovalo a tak sa v dnes 
najsilnejšie strane na slovenskej poli-
tickej scéne zišli azda všetky ľavicové 
prúdy. Aj to je jeden z dôvodov, pre-
čo je SMER-SD tak obľúbený medzi 
občanmi a už dlho sa drží na prvom 
mieste v rebríčku popularity politic-
kých strán na Slovensku.

IZOLOVANÍ KOMUNISTI
Aj keď SDĽ bola z právneho i reálne-
ho hľadiska nástupníckou stranou po 
KSS, v roku 1992 vznikla nová ko-
munistická strana, ktorá nesúhlasila 
s transformáciou KSS na SDĽ a teda 
ani s transformáciou KSS na moder-
nú ľavicovú stranu. Vytvorili ju ortodox-
ní komunisti, pričom mnohí z nich do 
novembra 1989 zastávali vysoké stra-
nícke aj štátne pozície v spoločnosti. 
Komunistom však trvalo plných desať 
rokov, než sa dostali do parlamen-
tu. Stalo sa tak aj preto, lebo pravico-
vá vláda v rokoch 1998 – 2002 svo-
jou ekonomickou politikou spôsobila 
nárast sociálnych rozdielov a teda aj 
chudoby.
KSS sa síce v roku 2002 dostala do 
parlamentu s najnižším počtom po-
slancov, ale čo je dôležitejšie, svo-
jich voličov poriadne sklamala. Vnút-
rostranícka demokracia prakticky 
neexistovala. V strane sa začali tvo-
riť skupinky a to všetko vyvrcholi-
lo odchodom mnohých členov KSS 
do novovytvorenej strany ÚSVIT. 
Dnes si už na ňu nikto ani nespome-
nie, i keď to všetko sa odohralo iba 
pred niekoľkými rokmi. Nemožno sa 
čudovať, že KSS „vydržala“ v NR SR 
iba jedno jediné volebné obdobie. Nič 
nenasvedčuje tomu, že sa do parla-
mentu v blízkej budúcnosti vráti. Na-
priek tomu, že terajší predseda strany 

Jozef Hrdlička tvrdí, že KSS dovedie 
do víťazného konca, teda do NR SR. 
Komunisti podľa očakávania neus-
peli ani vo voľbách do Europarla-
mentu, i keď sa na ich kandidátke 
objavili mená niektorých úspeš-
ných podnikateľov i mladých vyso-
koškolákov.
Časť voličov KSS jednoznačne pre-
šla na stranu SMER-u a to niektorým 
predstaviteľom KSS stále nedáva po-
kojne spávať. Okrem toho na túto sku-
točnosť reagujú tak, že doslova úto-
čia na SMER-SD. Namiesto toho, aby 
vzali na vedomie skutočný stav a hľa-
dali chyby predovšetkým u seba. Tým, 
že budú očierňovať SMER-SD rozhod-
ne nič nezískajú. Skôr naopak, stratia 
už aj to málo, čo im zostalo. Na druhej 
strane v politike človek nikdy nevie, 
čo bude zajtra, nie to o rok a súčas-
nú svetovú hospodársku krízu môže 
KSS využiť vo svoj prospech. Či to 
však bude stačiť na získanie prívlastku 
„parlamentná strana“ je veľmi otázne. 
Doterajšie prieskumy verejnej mienky 
KSS veľkú šancu nedávajú...

V ČESKU INAKŠIE
Cesty vývoja politickej ľavice po roku 
1989 sú v Česku v porovnaní so Slo-
venskom výrazne rozdielne. Komunis-
tická strana Čiech a Moravy (KSČM) 
je jedinou nástupníckou stranou pred-
novembrovej KSČ a napriek silnému 
antikomunizmu medzi našimi západ-
nými susedmi KSČM patrí medzi naj-
silnejšie politické subjekty v krajine. 
Bez dohody s komunistami sa na-
príklad nedá zvoliť ani český pre-
zident, ktorého volia na rozdiel od 
nás len poslanci a senátori. KSČM 
má tradične už svoje zastúpenie aj v 
Európskom parlamente, ale zároveň 
nemožno nespomenúť, že českí ko-
munisti sa doteraz nikdy nepodieľali 
priamo na exekutívnej moci v ČR. Jed-
noducho, do vlády ich nikto nechce, 
i keď tvoria tretiu najsilnejšiu politic-
kú stranu v krajine. Za to môžu „ďa-

kovať“ predovšetkým ďalšej ľavicovej 
politickej strane – sociálnej demokra-
cii. Tá sa v roku 1995 poistila tzv. bo-
humínskym uznesením, ktoré natrva-
lo zakazuje ČSSD akúkoľvek politickú 
spoluprácu s komunistami. V každej 
sociálnodemokratickej strane v Eu-
rópe je tvrdé antikomunistické krídlo, 
ako aj to, ktoré presadzuje spoluprácu 
s komunistami. V Česku je to podob-
né, i keď spomínané uznesenie z Bo-
humína brzdí všetkých tých, ktorí pri-
púšťajú budúcu koalíciu s KSČM.

KSČ SA NEOSPRAVEDLNÍ
Problémom zostáva ospravedlnenie 
sa za zločiny a chyby, ktorých sa KSČ 
dopustila v minulosti. Je síce pravda, 
že slovenskí komunisti sa za všet-
ky neprávosti, ktorých sa dopusti-
li ich predchodcovia niekoľkokrát 
oficiálne ospravedlnili, ich českí 
bratia tak doteraz neurobili. I keď 
niektorí jednotlivci, napríklad predse-
da KSČM Vojtěch Filip v priamych te-
levíznych debatách pripustil, že tzv. Ví-
ťězný február 1948 „nebol celkom s 
kostolným poriadkom“. Českí komu-
nisti však pred jesennými mimoriadny-
mi voľbami cítia šancu stať sa konečne 
vládnou koaličnou stranou, Už aj pre-
to, lebo predpokladaný víťaz ČSSD – 
ich bude potrebovať najmä preto, lebo 
šéf sociálnych demokratov Jiří Paro-
ubek je naklonený k spolupráci s ko-
munistami. Je tu však to stále platné 
uznesenie strany z Bohumína, ale zá-
roveň aj pripravenosť komunistov ve-
rejne sa ospravedlniť za všetky nezá-
konnosti a prechmaty, ktorých sa KSČ 
dopustila v rokoch 1948 – 1989. V 
predchádzajúcich voľbách KSČM zís-
kavala až 20 – 25% hlasov, teraz pod-
ľa niektorých agentúr komunisti v je-
seni dostanú asi 12% poslaneckých 
mandátov.
Slovenskí komunisti také problémy ne-
majú. Už predovšetkým preto, lebo o 
návrate do NR SR môžu zatiaľ iba sní-
vať.  VLADIMÍR MEZENcEV

ČEskÍ koMUnisTi snÍvajÚ o sPolUPráCi s Čssd

Bolo idylické sobotné predpoludnie, deň volieb 
do Európskeho parlamentu. Voľby-nevoľby a 
voľky-nevoľky som víkend začal tradičným upra-
tovaním spojeným s polievaním kvetov a vysypá-
vaním smetí. A práve druhá bohumilá činnosť si 
vyžiadala prechádzku k stojisku kontajnerov na 
odpadky. Hneď na siedmom poschodí sa mi na-
skytol prvý nezvyčajný pohľad – k vstupným dve-
rám do susedného bytu sa túlila mačka. K živým 
tvorom mám kladný vzťah, ale neznáma mačka 
vo mne vyvolala zmiešané pocity, vrátane po-
chybností, či nejde o zatúlané choré zviera, kto-
ré hľadá domov na nesprávnom mieste a prí-
padne niekoho napadne i nakazí. Navyše bolo 
záhadou, kto malú milú šelmu vpustil do domu, 
ktorý sa uzamyká automaticky a elektronicky. 
Druhý nezvyčajný pohľad sa mi naskytol na ulici, 
kde trojica neohrozených mestských policajtov rie-
šila blokovou pokutou dievčinu zo susednej brány, 
ktorá mala pod pazuchou vreckového psíka. Problé-
mom zrejme bolo, že miniatúrny pes nemal vôdzku, 
náhubok a možno ani známku potvrdzujúcu zaplate-
nie miestnej dane. Bolo mi jasné, že na mocného 
chlapa s nebezpečným bojovým plemenom by si ne-
trúfli, ale policajti majú našťastie dostatok slabých, 
bojazlivých a poslušných občanov s domácimi milá-
čikmi, na ktorých si môžu kedykoľvek trúfnuť. Jeden 
z uniformovaných mužov sedel za volantom služob-
ného auta a dvaja zasahovali – starší z dvojice ria-
dil mladšieho, ktorý spisoval mimoriadne významný 
úradný záznam.
Človeku je v podobných situáciách celkom jasné, že 
nielen štát, ale aj mestá a obce potrebujú dostatok 
daní na vydržiavanie a motivovanie početného a ne-
omylného mocenského aparátu. Inštinktívne mi ziš-

lo na um, že sa na mužov zákona (či aspoň mužov 
uznesení mestského zastupiteľstva) obrátim so žia-
dosťou o pomoc pri deložovaní mačky z nášho po-
schodia. V prvej etape som – pravdaže – nepo-
chodil, lebo museli doriešiť závažný prípad psa pod 
pazuchou spomínaného asi sedemnásťročného 
dievčaťa. Medzitým som vysypal smeti a vrátil som sa 
na miesto prvého činu. Všimol som si, že mladý po-
licajt v okuliaroch vyzeral inteligentne, ale na staršie-
ho policajta, ktorý mal menej duchaplnú tvár pozna-
čenú nadmerným pitím alkoholických nápojov, sa pri 
každom pohybe obracal so žiadosťou o dovolenie. 
Pochopil som, že šikanovanie nováčikov známe z 
niekdajšej ľudovej armády sa presunulo do profesi-
onálnych ozbrojených zborov, čo je neklamným zna-
kom pokračujúcej všeobecnej demokratizácie spo-
ločnosti, ale aj nevykoreniteľnosti negatívnych javov.
Väčšia hrôza sa ma zmocnila, keď starší poliš 
súhlasil s pomocou pri vyhostení mačky, ale 
zo služobného vozidla si obaja vytiahli obušky, 
veď – na rozdiel od vreckového psa – išlo do 
tuhého. Okamžite som ich požiadal, aby mačku 
– preboha – nebili. Vyšli sme výťahom na sied-
me poschodie a mačky nikde. Pozrel som sa o 
poschodie vyššie, kde sa mačka túlila k dverám 
hornej susedky, o ktorej som vedel, že má fran-
cúzskeho partnera a s ním malé dieťa, ale ne-
tušil som, že má aj mačku alebo kocúra. Poli-
cajti, ktorí boli očividne predsa len múdrejší ako 
ja, pri zbežnom pohľade určili mužské pohlavie 
zvieraťa a zazvonili pri dverách, do ktorých po 
ich otvorení kocúr vkĺzol. Domáca pani na otáz-
ku, či je to jej kocúr, odpovedala kladne a za-
vrela. Aj tak som nepochopil, ako sa zviera ocit-
lo mimo bytu.

Vzhľadom na to, že náš dom sa nielen zamyká auto-
maticky a elektronicky, ale aj zvnútra ho treba otvoriť 
magnetickým kľúčom (čo je určite proti všetkým bez-
pečnostným predpisom pre prípad požiaru), musel 
som ísť s ochotnými policajtmi výťahom na prízemie. 
Vo výťahovej kabíne skúsenejší policajný úradník vy-
tiahol blok a vyhlásil, že teraz idú riešiť mňa. Nepre-
kvapilo ma iba to, ale aj nezvyčajná samostat-
nosť a odbojnosť jeho mladšieho kolegu, ktorý 
konštatoval, že sa predsa nič nestalo. Starší tr-
val na tom, že treba vykazovať činnosť. Para-
doxne som sa k nemu pridal českým úslovím, 
že prácu má byť počuť, čomu nerozumeli ani v 
slovenskom preklade, tak som im vysvetlil, že v 
niektorých inštitúciách ľudia strávia viac času 
vykazovaním práce ako jej vykonávaním. To im 
už bolo jasné a ostrieľaný policajt napodiv za-
strčil blok späť do náprsného vrecka. Navyše sa 
mi obaja posťažovali, že v štátnej správe (asi aj 
v miestnej) môj postreh platí niekoľkonásobne. 
To by sa čudovali, keby som im povedal, že asi 
neprekonateľná je bratislavská filiálka jednej 
americkej reklamnej agentúry, kde som nado-
budol pocit, že sa okrem vykazovania činnosti, 
jej fakturovania klientom a častého usporadúva-
nia firemných večierkov ani nič iné nerobí. Tým 
som ich však už neobťažoval.
V deň volieb do Európskeho parlamentu som si ne-
vdojak uvedomil, že vyberanie pokút má nesmierny 
symbolický význam z hľadiska demokratického sys-
tému. Áno, milí občania, môžete si voliť zástupcov na 
všetkých úrovniach – od komunálnej cez celoštátnu 
až po kontinentálnu a v budúcnosti možno i globál-
nu, ale vládnuť vám vždy budú nevolení miestni byro-
krati a ozbrojenci. PAVOL JANÍK

PSy, mAčKy A PoLicAjTi
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Ľ. Štúra 17, 
082 21 Veľký Šariš, 

Prevádzka: 
Jilemnického 2, 
080 01 Prešov

Výstavba priemyselných
parkov a areálov 

Stavebná činnosť

 Ekologické stavby
Letná 45, 040 01 Košice, 

tel.: 055/622 25 03, fax: 055/625 32 73, mivaplus@iol.sk

MIVA PLUS SPOL. S R.O.MIVA
plus

PRODUKTY ŠPIČKOVEJ KVALITY – vyrobené podľa licencie švajčiarskej firmy BÖHME

SUN CARE 800/900 • WOOD CARE • PERL COLOR  BOMOL • AQUA STOP
určené na dokonalú ochranu a estetickú farebnú i bezfarebnú úpravu výrobkov z dreva v interiéri, ale predovšetkym v exteriéri

Sú to nanoskopické tenkovrstvové, tzv. moridlové olejovo  
polymerné lazúry, ktoré odolávajú UV žiareniu a svojou  
hydrophobiou bránia vnikaniu vody do dreva, čím si drevo  
zachováva svoju krásu a kvalitu výrobku.

Vhodné na: drevodomy, fasády a strechy z drevených šindľov, 
altánky, pergoly, ohrady, ploty, záhradný nábytok a iné.

Výhradný dovozca a predaj v SR, ČR, MR, PR, RU, UA:  

RENOJAVA s.r.o. 
080 01 PREŠOV, ul. Bulharská 26, 
www.renojava.sk, renojava@renojava.sk, 
00421-51-7721789, 
00421-905941984

Vysoká výdatnosť, priaznivá cena, 
vysoká životnosť náterov 
i samotných výrobkov z dreva.


