
Inšpirujú sa sebou

Podľa Daniela Lipšica zostáva vládna koalícia pokope aj 
po odobratí životného prostredia spod správy SNS, lebo 
vraj koalícia potrebuje kradnúť spolu ďalej. To je nezmy-
sel, aký nemá obdobu, ak si uvedomíme, že pred týmto 
výrokom opozícia odmietala predčasné voľby. Teda, ak 
prišlo k porušeniu koaličnej dohody, jediná možná cesta 
pre Slovensko je dovládnutie vlády, ktorá vzišla z volieb 
v roku 2006. Navyše, vláda Roberta Fica nespôsobila 
na Slovensku krízu, ako spôsobovali dve vlády Mikuláša 
Dzurindu za podstatnej asistencie KDH a práve Lipšica. 
Vieme dobre, čo bolo skutočným lepidlom týchto dvoch 
podivuhodných koalícií, ktoré umožňovali vládnuť Dzu-
rindovi a spol od roku 1998.
Jednoznačne sa potvrdilo, že tým lepidlom bola strategická 
privatizácia. Výpredaj národného monopolného bohatstva 
Slovenska. Nepriamo aj priamo to vtedy potvrdzovali vládni 
predstavitelia, ktorí hovorili o potrebe predaja monopolných 
podnikov.  Pokračovanie na 4. strane
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Tragédia, ktorú sme s Handlovou spolu-
prežívali sa síce odohrala na Hornej Nitre, 
ale priamo a nepriamo zasahuje celé Slo-
vensko. Nadlho. Naša spoluúčasť musí 
byť iná, hlbšia a dlhšia než záľaha zahra-
ničných smútočných telegramov, ktoré 
zväčša diktuje slušnosť, dobré mravy, ale 
aj dobrý protokol inštitúcií. 
S Handlovou sme prežívali jej osud už na pre-
lome posledného desaťročia minulého sto-
ročia – bolo jasné, že keď sa v nových po-
meroch baňa zavrie, nastupujúci nový režim 
vytvorí hladovú dolinu. Pojem, ktorý sme po-
znali z prvej republiky, z čias kapitalizmu pred 
druhou svetovou vojnou. Aj teraz zaznelo toto 
slovné spojenie – hladová dolina. A tým je 
nám jasné, aká je cena práce v Handlovej, v 
bani. Ale v širšom slova zmysle aj cena práce 
na Slovensku. Áno, baníci idú za chlebom, za 
obživou svojich rodín v situácii, keď hrozí ne-
bezpečenstvo náhlej smrti. Je pozoruhodné, 
ako málo sa hovorilo o tejto vopred predpove-
dateľnej a očakávanej smrti dovtedy než na-
stala– teda málo sa hovorilo v tej časti sloven-
skej spoločnosti, ktorá dnes chodí v čiernom 
a má na pol žrde spustené zástavy. 
Nie je to príbeh iba Handlovej, je to aj naša 
tragédia aj v prenesenom slova zmysle. 
Ukazuje na všetko to, na čo sme odsúde-
ní v snahe získať svoj každodenný chlieb, 
ukazuje, že problémom Slovenska nie je 
súčasná vláda, ale dostatok práce, to, ako 
sa vyrovnáme so svojou úlohou v rámci 
globalizácie a výkyvov terajšej krízy. Celé 
Slovensko sa musí živiť prácou, nijaké tri-
ky a ideológie nepomôžu. Musíme zmeniť 
spoločenskú atmosféru na Slovensku tak, 
aby solidarita bola prirodzenou súčasťou 
nášho života vždy a nielen vtedy, keď príde 
veľké nešťastie, keď hynú ľudia, keď dvad-
sať ľudí, z nich väčšina záchranárov, tých, 
ktorí prišli na pomoc, zahynie.

DUŠAN D. KERNÝ

CENA PRÁCE

Hovoríme s VIERou PEtRíkoVou 
ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky

Slovensko potrebuje viac sudcov
„Neviem dostatočne plávať v politických 
vodách. Mám však výhodu, že staviam 
na odborných kritériách a snažím sa 
chyby a nedostatky justičného systému 
odstraňovať. Otvorene však priznávam, 
že nemám dostatočnú prax z fungovania 
politického lobbingu.“

Čítajte na 3. strane

Región doStane 8,42 milióna euR
Vláda Slovenskej republiky na svojom vý-
jazdovom rokovaní vo Svidníku 26.8.2009 
rozhodla, že tri okresy v Prešovskom kraji 
- Svidník, Bardejov a Stropkov podporí cel-
kovou sumou 8,42 milióna eur. Peniaze pôj-
du hlavne na úhradu nákladov spojených s 
rekonštrukciou ciest po záplavách, protipo-
vodňovú ochranu, výstavbu bytov nižšieho 
štandardu, podporu priemyselného parku 
vo Svidníku, na výstavbu siete ciest a ich 
prekládky, na modernizáciu kultúrnych a 
športových zariadení, cestovného ruchu a 
podporu menších projektov v obciach. 
Všetky uznesenia schválili bez väčších zmien. 
Premiér Robert Fico to pripísal ich dobrej prípra-
ve. Hoci sa vláda prioritne zamerala na riešenie 
problémov v troch severných okresoch kraja, 
predložená správa o analýze sociálnej a ekono-
mickej situácie poskytla pomerne dobrý obraz o 
celom Prešovskom kraji. Vláda uvoľní 900 tisíc 
eur na rekonštrukcie poškodených úsekov ciest 
pri povodniach v roku 2008 pre Prešovský kraj.

Pokračovanie na 2. strane Predseda VÚC v Prešove Peter Chudík privítal predsedu vlády SR Roberta Fica vo Svidníku.

Nech je už akokoľvek, ale meno Gabo 
Zelenay väčšine obyvateľov Sloven-
ska niečo povie. 
Hoci si každý naňho môže spomenúť inak, 
faktom je, že jeho výrečnosť sa na niekoľ-
ko desaťročí stala príslovečnou. Prakticky 
nebolo nikoho, kto by sa s ňou nestretol, 
prakticky nebolo nikoho, kto by ho napo-
dobňoval, lebo to bolo neopakovateľné. A 
tým bol nepriamo každý donútený aj bu-
dovať si vlastný reportérsky štýl.  Nemohlo 
sa už stať, že by ho niekto v rozhlase opa-
koval, napodobňoval a reportoval naprí-
klad šerm a vynašiel sa slovami a šablička 
brnk jedna o druhú – a týmto si vypomá-
hal hodnú chvíľu. Osobne som bol v roz-
hlasovej kabíne pri prenose federálneho 
Mikrofónu za hokejom na slovanistickom, 
dnes už vlastne nejestvujúcom štadióne, 
vedno s technikom pánom Sabóom. keď 

sa z pražskej réžie ozvalo – Gabo všetky 
zápasy sa už skončili, na všetkých štadi-
ónoch sa už dohralo, ty máš pred sebou 
ešte takmer celú tretinu – budeš to robiť 
nepretržite, alebo Ťa máme prekladať 
hudbou a urobiť iba zopár vstupov? 
To, čo urobil Gabo nebola odpoveď, 
to bolo vzopnutie sa pretekárskeho 
koňa, to bol výstrel, ako keď vidíte 
štart pretekov chrtov, nenapodobiteľ-
ná energia, radosť, očakávanie, napä-
tie. Tak ako som to cítil v slúchadlách 
stojac vedľa Gaba ja, tak to museli cí-
tiť všetci poslucháči československé-
ho rozhlasu, teda poslucháči relácie 
S mikrofónom za športom – tu pôjde 
o udalosť, ktorú nesmieme zmeškať, 
buď sa tá udalosť odohrá na ľade ale-

bo to bude udalosť, ako dvadsať minúť 
Gabo Zelenay vykreslí toto zápolenie.
Prečo si na to spomínať? 
Keď celé Slovensko smútilo s Handlovou, 
reportérka vošla do dejín vetou  vyrieknu-
tou na záver rozhovoru s primátorom pá-
nom Podobom: „prajem vám sústrasť“. 
To zarazilo tých, ktorí to počuli natoľko, že 
poslali otázku do rozhlasovej jazykovej po-
radne, aby to vysvetlili, ako je to správne 
po slovensky, ako sa vyjadruje v slovenči-
ne sústrasť, že sa teda v nijakom prípade 
nepraje, neželá. 
O niekoľko dní na to sa odohrávala drama-
tická udalosť v polovici komárňanského 
mostu, „slovenský“ reportér sa vyzname-
nal tým, čo by sa hodilo skôr pre maďar-
ského, v priamom vstupe charakterizoval 
udalosť slovami: je to tu ako v Kocúrkove.

Pokračovanie na 6. strane

LESk A bIEdA REPoRtéRoV
DUŠAN D. KERNÝSTANISLAV HÁBER

Napriek nepriaznivému počasiu 
sa v areáli Múzea Slovenského 
národného povstania zhromaždilo 
niekoľko tisíc občanov. Po pietnom 
akte položenia vencov k Pamätníku 
SNP nasledovali slávnostné prího-
vory hostí. Azda najemotívnejší pre-
jav predniesol predseda Národnej 

rady Slovenskej republiky PavoL 
Paška. Jeho časť vám prinášame:
Dámy a páni,
dnešok je pre celé Slovensko 
veľkým sviatkom. Pripomíname 
si 65. okrúhle výročie národné-
ho povstania, ktoré ja osobne – 
a som presvedčený, že aj mnohí 

z vás – považujem za  najväčší 
míľnik v dejinách Slovákov. 
Je úplne prirodzené, že v každom 
výročí je kus nostalgie. Veď sú to 
spomienky, emócie – odrazu sa 
pred očami objavujúce obrazy mi-
nulosti. Aj v dnešnom dni je kus 
nostalgie. Pozerám sa na Vás, 

priami účastníci odboja, ktorí ste 
sa dnes v Bystrici zišli, a mieša sa 
vo mne radosť aj smútok. Radosť 
nad tým, že už 65 rokov sa na 
tento pre Slovákov sviatočný 
deň môžeme chystať ako na 
sviatok. Smútok preto, že je vás  
z roka na rok menej. 
Menej tých, čo vedia...vedia preto, 
lebo prežili a zapamätali si. Žiaľ, je 
z roka na rok viac tých, čo si mys-
lia, že vedia. A preto, že si myslia, 
že vedia, vytvárajú novú predstavu 
o minulosti a spochybňujú ju. Čas 
je neúprosný a ja viem, že raz príde 
ten deň, kedy už budú len tí, čo si

Pokračovanie na 2. strane

Príklad ľudskosti a solidarity
Banská  Bystrica sa 29. augusta 2009 stala dejiskom celoštátnych osláv 65. výročia Slovenského 
národného povstania. Tento rok si výročie pripomenuli spoločne všetci traja najvyšší ústavní činitelia 
Slovenska - prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky Pavol Paška i predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Osláv sa zúčastnil aj čest-
ný hosť - podpredseda Štátnej Dumy Ruskej federácie Alexander Michajlovič Babakov. Nechýbali 
ani zástupcovia zahraničných veľvyslanectiev, viacerí členovia vlády, podpredsedovia Národnej rady 
Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady i ďalší predstavitelia štátu i samospráv a predstavitelia 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Medzi najvzácnejších hostí patrili priami účastníci 
Slovenského národného povstania. 
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Nevraživosť medzi prísluš-
níkmi rómskej menšiny 

a časťou väčšinového oby-
vateľstva postupne narastá. 
Je ťažké poukázať na hlavné-
ho aktéra. Je nezodpovedné 
hovoriť o tom, že farba pleti 
spôsobuje kriminalitu, lúpe-
že či vraždy. Pôvod trestnej 
činnosti je niekde inde. V ľu-
ďoch. 

Presne v tých, čo spôsobi-
li druhú svetovú vojnu a v 

mene fašistických, nacistic-
kých a ostatných extrémis-
tických názorov chcú formo-
vať život v spoločnosti. Sme 
svedkami toho, ako extrémis-
tické formácie,  takmer poli-
tické strany, dávajú ľuďom 
svoje plytké heslá a prezen-
tujú sa ako odborníci na rie-
šenie menšinovej problema-
tiky. Bez vnímania súvislostí, 
historických faktov, reálnych 
možností a schopností. Róm-
ska problematika nevznikla 
včera ani predvčerom. Je da-
ňou za nesystémové opatre-
nia, ktoré sa realizovali viac 
ako 20 rokov. Staršia gene-
rácia strácala pracovné ná-
vyky. Tá mladšia ich takmer 
ani nezískala. Spôsob života 
rodičov považujú ich deti za 
správny vzor. Susedské hád-
ky a krádeže vnímajú ako sa-
mozrejmosť. Záškoláctvo je 
pre nich zábavou a sociál-
ne dávky sú možno povin-
ným príjmom. Možno ich k 
tomu donútila majorita, mož-
no strata vlastných ambícií. 
Faktom ostáva reálny prob-
lém, ktorý je potrebné riešiť. 
Nepotrebujeme heslá a sval-
naté reči, ale systematickú 
prácu s každou generáciou. 
Musíme začať výchovou, ob-
novou pracovných návykov a 
tým všetkým, čo mnohí pova-
žujeme za samozrejmosť.  

Hospodárska kríza má ne-
gatívne dopady na eko-

nomiku štátu aj rodinné pe-
ňaženky. Napriek tomu  
musí byť všeobecným záuj-
mom pomôcť skupine, ktorej 
časť sa začína vymykať rám-
cu spoločenských noriem. 
Dnešné problémy môžu na 
seba v budúcnosti naba-
liť ďalšie. Možno hlbšie do-
padom a väčšie rozsahom. 
Nešpekulujme nad tým, ako 
hrozivo môžu vyzerať, ale 
hľadajme spôsoby, ako rie-
šiť ich terajšiu podobu. Aj za 
cenu nepopulárnych, ale po-
trebných rozhodnutí si ne-
smieme dávať ružové oku-
liare a iba polemizovať nad 
veľkosťou problému. V part-
nerstve samospráv, štátu a 
mimovládnych organizácií je 
možnosť konštruktívne pri-
stupovať k spleti starostí. Len 
takto dokážeme pohnúť veci 
dopredu a riešiť generáciami 
vytvárané problémy. Nebude 
to otázkou krátkeho času, ale 
otázkou systematickej prá-
ce s tými, ktorí potrebujú po-
moc. 

Dokončenie z 1. strany
Predseda krajskej samosprávy PETER CHUDíK ocenil kon-
krétny postup vlády a vyzdvihol, že „sa tak stalo po prvýkrát od 
existencie krajskej samosprávy.“ Pre mesto Svidník uvoľní vláda 
500 tisíc eur na výstavbu prvého z troch plánovaných 18-byto-
vých domov s nižším štandardom. Zabezpečí vybudovanie pro-
tipovodňovej ochrany mesta Giraltovce na rieke Topľa za 780 
tis. eur. Na rovnaký účel - na protipovodňovú ochranu miest 
Bardejov, Stropkov a Svidník pôjde 500 tis. eur. Ministerstvo 
obrany dostalo úlohu zabezpečiť dotáciu vo výške 80,3 tisíc eur 
na modernizáciu expozície Vojenského historického múzea. Ha-
siči -záchranári získajú financie na obnovu techniky a na rekon-
štrukciu hasičskej stanice. Podporené boli aj projekty v oblasti 
cestovného ruchu. Mesto Bardejov získa financie na riešenie 
havarijného stavu školy a dostavbu športového areálu základnej 
školy Vinbarg, ako aj na rekonštrukciu synagógy a hradobného 
opevnenia. Stropkov získa dotáciu na obnovu národnej kultúrnej 
pamiatky. Text a foto: www.smer-pk.sk

Dokončenie z 1. strany
myslia, že vedia. A bude len a len na nás 
všetkých, ktorí sme načúvali tým, čo ve-
dia, ako bude skutočná história povsta-
nia a jeho odkaz  žiť ďalej.
Ak prijmeme s pokorou hru na mačku 
a myš zo strany tých, ktorí si myslia 
a osvojíme si ich zámer – zámer spo-
chybniť a znehodnotiť –  ak si nechá-
me vnútiť postoj „ktovie, ako to vlast-
ne bolo?“, spáchame najhorší zločin 
nielen na sebe – ale  aj na tých, kto-
rých si dnes ctíme a ktorých odkaz si 
uchovávame v hlavách a v srdci. Je to 
cesta do pekla, vydláždená rastom 
radikalizmu, rasizmu, xenofóbie a ne-
onacizmu.
Preto, vážení žijúci účastníci povstania a 
protifašistického odboja, zostaňte do po-

sledného okamihu vášho života – pre nás 
všetkých ostatných, ktorí chceme – stud-
nicou poznania, ponaučenia... Aby Vaše 
spomienky vytvorili reálne obrazy, 
ktoré podáme ďalej z generácie na 
generáciu, aby sa aj naše deti a deti 
detí našich deti hrdo mohli postaviť – 
vždy a nielen v tento slávnostný deň –  
zoči-voči tým, čo si myslia, že vedia, 
že majú patent na rozum... A povedať 
im „NIE, TAK TO NEBOLO“! 
Ľudácky štát nebol dobrým štátom, fa-
šizmus sme nechceli a do povstania so 
zbraňou v ruke išli Slováci nie z donúte-
nia, ale z presvedčenia! Z presvedčenia, 
že nechcú totalitu, nechcú vojnu, nechcú 
holokaust! Hnacím motorom všetkých 
bola zodpovednosť. Nie to prázdne „kaž-
dého za seba samého“. Žiadne „staraj sa 

o seba“ a „poraď si sám!“, lebo to by bola 
arogancia a ľahostajnosť – ale zodpoved-
nosť za blízkych, za národ, za vlasť!
A ešte hádam aj pokora. Lebo som pre-
svedčený, že v okamihoch pravdy medzi 
životom a smrťou – v situáciách, v ktorých 
sa bojovníci ocitali  – získali títo ľudia po-
koru a úctu k životu. Presne tú pokoru, 
ktorá sa v súčasnosti vytráca z nášho 
života. Aj tento odkaz – túto múdrosť 
– zachovajme si v našich mysliach a v 
mysliach ďalších pokolení.
Napokon, som presvedčený, že každý, 
kto išiel do povstania, mal celkom priro-
dzene – strach. Strach zo smrti! Strach 
z vojny! Strach z toho, že umrie! Musel 
sa báť o seba, o svojich blízkych, o svoj 
domov a obydlie. 
Dnes môžeme týmto ľuďom jedine 
ďakovať za to, že – napriek tomu, že 
riskovali všetko – dali prednosť zod-
povednosti pred ľahostajnosťou, obe-
tavosti pred strachom, vlastenectvu 
pred kolaboráciou! Možno sa len do-
hadovať, ako by sa v ich koži rozho-
dovali niektorí naši nadovšetko seba-
vedomí novinári či pseudo-analytici, 
z ktorých mnohí nepociťujú rešpekt 
absolútne pred ničím – pred ničím, 
čo je slovenské!
A možno aj vieme. Stačí sa pozrieť na ich 
postoje k dnešným komplikovaným slo-
venským susedským vzťahom a pochopí-
me, čo je vlastenectvo a národná hrdosť 
a čo je a bola – kolaborácia!
Dámy a páni, všetko je to o zodpoved-
nosti – o našej spoločnej zodpovednosti! 
Keď na celé rodiny dopadne choroba, 
keď na celé regióny dopadne ekono-
mická kríza, keď sa tvoria hladové doliny, 
keď si človek nedokáže nájsť prácu, dar-

mo budeme pokrytecky rečniť o prázdnej 
osobnej zodpovednosti! V tej chvíli nám 
môže pomôcť jedine spoločná zodpo-
vednosť – presne tá, ktorú pociťovali aj 
naši otcovia pred 65 rokmi! 
Slovenské národné povstanie je sviat-
kom spoločnej zodpovednosti – sviat-
kom solidarity! Ale predovšetkým: je 
sviatkom všetkých tých, pre ktorých 
je povstanie nielen tradíciou, ale aj 
spomienkou. O týchto ľuďoch, kto-
rých je žiaľ stále menej, by mal byť 
tento deň. Nie o frázach, nie o politi-
ke! O nich! 
Kto sú títo ľudia? Akí sú? Poviem vám, 
ako ich vnímam ja. Pred niekoľkými me-
siacmi ma navštívili naši priatelia zo Slo-
venského zväzu protifašistických bojovní-
kov. Prišli s otázkou, či by štát nemohol 
skromnou čiastkou pomôcť tým, ktorí 
bojovali v povstaní. O niekoľko mesiacov 
im parlament schválil príspevok, ktorým 
skôr symbolicky oceňuje ich morálne a 
historické zásluhy. Čo však chcem zdô-
razniť, to je prístup týchto ľudí. Mohli 
žiadať hory-doly, mohli spisovať pe-
tície, mohli písať články o tom, že si 
zaslúžia viac... Veď zachránili Sloven-
sko pred sociálnou a humánnou ka-
tastrofou! Čo je väčšia zásluha?! 
Ale nie! Oni prišli ticho, skromne a s re-
álnymi požiadavkami... Vojna ich naučila, 
čo je to spoločná zodpovednosť! A to do-
kazujú každým dňom... 
Je pre mňa cťou, že sa im dnes, pri 
príležitosti nášho krásneho jubilejné-
ho výročia SNP môžem verejne po-
ďakovať za všetko, čo pre Slovensko 
urobili. Poďakovať za to, že sú pre nás 
aj po 65 rokoch tým najkrajším príkla-
dom ľudskosti a solidarity. (jp)

Región doStane ...

Tradičnou súčasťou celoslovenských osláv SNP v Banskej Bystrici je aj polo-
ženie vencov k pamätníku v Pohronskom Bukovci, kde po potlačení Povstania 
fašisti zajali generálov Goliana a Viesta. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj pred-
seda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška a poslanci NR SR Jana 
Laššáková, Peter Pelegrini a Milan Urbáni.

Príklad ľudskosti a solidarity

Vo chvíli, keď sa pred vyše rokom stal  milionár 
a predtým minister najvplyvnejším akcionárom 
týždenníka, ktorý sa rozhodol formovať nielen 
nový typ médiá, ale aj žurnalistiky a čítajúcej ve-
rejnosti na Slovensku, sa vlastne zavŕšilo obdo-
bie dlhého pochodu kapitálu za mocou. Kapitál 
má dnes dominantný vplyv v ekonomickej a banko-
vej sfére, kapitál je uložený v zahraničí aj keď časť 
z neho patrí slovenským subjektom, médiá zostali 
aj po ôsmych rokoch bývalej vlády prakticky na jej 
strane. 
Nezmizli len ľudia, skončilo sa vyvážené informova-
nie o udalostiach doma a v zahraničí, médiá urču-
jú témy podľa ktorých má vláda postupovať – a to v 
tempe a spôsobom, ktorý určujú médiá a nie podľa 
vlastného uváženia. Dovršuje sa proces, keď médiá, 
či skôr jedno jediné médium, malá skupina, chcú 
monopolne rozhodovať o tom ako a čím sa má za-

oberať vláda a ako má vyzerať jej zostava. Završuje 
sa akoby proces snáh o prechod reálnej výkonnej a 
zákonodarnej moci do oblasti monopolného rozho-
dovania nikým nevolených skupín. Deje sa však tak 
vo výnimočnej ére, keď hlavným problémom Sloven-
ska je udržanie sociálnej, ekonomickej, historickej a 
morálnej stability.
Média sa stali súčasťou politickej triedy, poli-
tici s najvyššou popularitou u voliča prakticky 
nemôžu nájsť v médiách ani obrazom a ani slo-
vom aspoň ako-tak vyváženú odozvu vlastných 
slov, všetko čo povedia o svojich dejinách je vy-
smievané, či už ide o SNP alebo Svätopluka. V 
prípade vzťahov so susedmi zahraničná politika 
obhajujúca národné a štátne záujmy Slovenska 
a snažiaca sa získať si rešpekt a autoritu rov-

noprávneho partnera dlhodobo nemá podporu 
najrozšírenejších médií.
Keď prehrmí pena dní a rozanalyzuje sa písanie slo-
venským médií v napätí s Maďarskom alebo iné uda-
losti roka 2008 či 2009 mnohí prídu k záveru, ako 
keby slovenské médiá boli aj proti jestvovaniu sloven-
ského národa v samostatnej Slovenskej republike.
A nielen to, robí sa všetko pre zmenu slovenského ja-
zyka – zdá sa, že už prevažná časť verejnosti nehovo-
rí po slovensky. Mení sa zásadne aj jazyk, v minulých 
rokoch novoslovenčina nebola schopná pomenovať 
javy okolo nás, v prípadoch americkej invázie do Ira-
ku či vzniku a priebehu finančnej a hospodárskej krí-
zy bol v doslovnom alebo prenesenom slova zmysle 
jazykom lži, nepresností, zavádzania či zahmľovania 
vývoja, novoslovenčina nebola schopná pomenovať 
skutočný stav vecí a aj teraz mätie verejnosť. 

Pokračovanie na 5. strane

Prečo na Slovensku nebudú médiá objektívne k vláde, parlamentu a prezidentovi?

VEľký PoLItICký koNfLIkt

Po rokovaní vlády SR s predstaviteľmi okresu a mesta Svidník sa stretli Peter Chudík, predseda 
VÚC v Prešove, Stanislav Kubánek, riaditeľ úradu VÚC a poslanec NR SR a Robert Fico, predseda 
vlády, ktorí hovorili o aktuálnych problémoch ďalšieho rozvoja okresu.

DUŠAN D. KERNÝ
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Aký zásadný rozdiel vidíte v 
prístupe k rezortu spravod-
livosti, ak tento post obsadí 
aktívny sudca oproti tomu, ak 
do tohto kresla zasadne pro-
fesionálny politik?
- Všetko má svoje výhody a ne-
výhody. Výhodou je, že ako sud-
kyňa poznám problémy z praxe, 
ale neviem dostatočne plávať v 
politických vodách. Mám však 
výhodu, že staviam na odbor-
ných kritériách a snažím sa 
chyby a nedostatky justičného 
systému odstraňovať. Otvore-
ne priznávam, že nemám však 
dostatočnú prax z fungovania 
politického lobbingu. Našťastie, 
predseda strany a trojnásobný 
premiér Vladimír Mečiar je skú-
sený právnik, takže odborné ar-
gumenty na neho platia. Rovna-
ko predseda vlády Robert Fico 
má bohaté skúsenosti ako agent 
SR pred Európskym súdom pre 
ľudské práva a patrí medzi špič-
kových trestných právnikov. Me-
dzi poslancami je tiež niekoľko 
odborníkov na právo, takže sa 

spolieham na odbornú stránku 
vecí. Svoju funkciu sa snažím 
vykonávať čestne a som tu pre 
ľudí. Robím tak, aby som mohla 
chodiť po ulici bez hanby a po-
zerať sa ľuďom do očí.
Nasadli ste do rozbehnutého 
vlaku. Veľa času na zásadné 
zmeny zjavne nemáte, keďže 
budete vo funkcii do najbliž-
ších volieb, teda necelý rok. 
Čo chcete zásadné v justícii 
stihnúť urobiť? Aké sú vaše 
ciele?
- Nebudem hovoriť do vetra, som 
realistka. Času je málo, ale bu-
dem pokračovať v otváraní pra-
covísk Centra právnej pomoci. 
Vo vláde už prešiel návrh Občian-
skeho súdneho poriadku, kde 
sa bezplatná právna pomoc sprí-
stupní širšiemu okruhu občanov 
v núdzi ako doposiaľ, rovnako sa 
poskytuje ešte väčšia ochrana 
obetiam domáceho násilia. Ná-
vrh treba presadiť v parlamente a 
potom uviesť do praxe. Stále sú 
aktuálne novelizácie trestných 
kódexov. Jedna z najväčších vý-

ziev je zákon o preukazovaní pô-
vodu majetku. Komisia na čele 
so štátnou tajomníčkou Annou 
Vittekovou usilovne pracuje na 
návrhu, ktorý bude vykonateľný 
a v súlade s nálezom Ústavné-
ho súdu SR. Toto je však ako 
hovoríte rozbehnutý vlak, takže 
sa plne spolieham na odborné 
kvality pani Vittekovej a jej tímu 
a som pripravená jej vyjsť plne v 
ústrety pri vytváraní pracovných 
podmienok.
Váš predchodca Štefan Ha-
rabin sa v úrade ministra za-
meral na boj s moderným 
zotročovaním ľudí cestou 
rôznych mafii, napríklad v prí-
pade bankových pôžičiek a 
záložného práva na byt, či inú 
nehnuteľnosť. Je ešte možné 
v tomto smere pomôcť obča-
nom, aby sa nestávali obeťa-
mi podvodníkov?
- Moderní a novodobí úžerníci 
sú neuveriteľne vynachádza-
ví. Ťažia z hospodárskej krízy 
a nelichotivej sociálnej situácii 
občanov. Žiaľ, treba otvorene 
povedať, že už naši starí rodi-
čia vravievali, že každý sa môže 
prikryť iba takou perinou na akú 
má. Konzumný spôsob života, 
napríklad rýchlopôžičky na ho-
nosné darčeky pred Vianocami, 
môžu stáť niekedy aj byt a pád 
na samotné dno. Netreba veriť 
lákavým reklamám a radšej sa 
uskromniť. Ak si už má občan 
požičiavať, tak od bankových 
domov, a hlavne nesmie prece-
ňovať svoje finančné možnosti. 
Legislatívne vždy veľmi rýchlo 
reagujeme na problémy z praxe, 
no ostražití musia byť aj samotní 
občania. Väčšinou nás dobie-
hajú prípady z minulosti, kedy 
zákony nahrávali rýchlym pôžič-
kám od nebankových subjektov. 
Ako sudkyňa som v praxi zazna-
menala posun po nástupe tejto 
vlády v prospech občanov. Ten-
to trend bude pokračovať. 
Ako by ste zhodnotili stav 
súčasnej slovenskej justície, 
ktorá je dlhodobo známa 
množstvom konaní, ktoré sa 
neúmerne naťahujú a ľudia 
sa preto obracajú na Ústavný 
súd či na európske inštitúcie 
pre prieťahy v súdnom kona-
ní? Ako zmeniť tento stav?
- Na zvýšenie vymožiteľnosti prá-
va je potrebné začať od sudcov, 
a pokračovať až po účastníkov 
konania. Máme vysokú súdivosť, 
ale nikto nemôže zakazovať ob-
čanom, aby využívali svoje ústav-
né právo na súdnu ochranu. 
Súhlasím so zvyšovaním počtu 
sudcov. Táto potreba jednoznač-
ne vyplýva zo štúdie Združenia 
sudcov Slovenska, ktorá porov-

návala zaťaženosť našich sudcov 
s rakúskymi kolegami. Druhým 
krokom je úprava legislatívy, 
zjednodušenie súdneho konania 
a ďalšie reformy. Taktiež sa mu-
síme venovať kontrole výkonnosti 
sudcov. Nie je možné, aby sud-
ca, ktorý má prieťahy a v jeho prí-
pade to skonštatoval aj Ústavný 
súd SR, sa vyhol sankcii.
Rozšírili ste rady žien - minis-
teriek, ktorých má Slovensko 
v dejinách stále veľmi málo v 
porovnaní s mužmi. Je to na-
ozaj v diskriminácii žien na 
Slovensku u nás stále také 
zlé a čo by sa dalo urobiť na 
nápravu?
- Podľa mňa sa situácia výrazne 
zlepšuje. Napríklad pomer žien 
v súdnictve je pozitívny. No my 
ženy sme v prvom rade matka-
mi, takže istá kariéra sa podľa 
mňa dá robiť intenzívnejšie po 
tom, ako sú deti staršie a samo-
statnejšie. To je samozrejme môj 
pohľad. Ja som sa s otvorenou 
diskrimináciou nestretla. 
Aký je pohľad sudkyne a mi-
nisterky na ten istý problém, 
trebárs na nešváry, ktoré sťa-
žujú sudcom ich prácu? Je 
zásadne iný, alebo v čom sa 
podobá?
- Pohľad sudcu je nasledovný. 
Nech si každý urobí názor sám. 
Priebežne sú mi prideľované prí-
pady, v priemere jedna vec den-
ne. Najskôr prípad naštudujem, 
zisťujem prvé chyby a prekáž-
ky. Musím na ne občana, ktorý 
návrh podal, upozorniť, aby ich 
odstránil. Potom vytýčim termín 
pojednávania. Ak mi na pojedná-
vanie niekto nepríde, čo sú úpl-
ne bežné prípady, že nepríde aj 
občan, ktorý návrh podal, potom 
robím všetko preto, aby som na 
pojednávanie predvolaných do-
stala. Je dôležité konať rýchlo a 
razantne, lebo sú prípady, kedy 
je možný ďalší termín pojednáva-
nia podľa kalendára iných pojed-
návaní aj o pol roka. Je to ako 
lavína, kedy sudca musí denne 
pracovať -  pojednávať, študo-
vať spisy, a samozrejme písať 
už rozhodnuté veci. Sudcov je 
1300 a ročne napadne na súdy 
približne 200 tisíc podaní. Ide 
hlavne o civilné veci. Je to neu-
veriteľné množstvo práce, ktorá 
je veľmi zodpovedná, lebo sud-
ca rozhoduje o osudoch ľudí, to 
nie je pásová výroba. Dôležitá je 
aj kvalita rozhodovania. Opaku-
jem, ja vnímam prácu sudcu ako 
poslanie, ale nie je to med lízať. 
Práve preto sudcov urážajú poli-
tici, ktorí nič nevedia o ich práci 
a otierajú si o nás svoje topánky. 
V tom je pohľad politikov na prá-
cu sudcov iný. Mne, keďže som 

prišla z postu sudkyne, sú tieto 
problémy dôverne známe.
Hovorí sa, že za všetkým je 
nedostatok financií, rovnako 
v spokojnosti občanov s justí-
ciou, ako s inými stránkami 
spoločenského života. Čo 
však financie ovplyvniť ne-
môžu a predsa nám to podľa 
vás chýba?
- Ani 200 tisíc korún, ktoré do-
stávali niektorí naši kolegovia, 
nezabránia korupcii. Lebo tak 
ako práca lekára, kňaza, uči-
teľa a mnohých ďalších nie sú 
zamestnaním, tak aj povolanie 
sudcu je poslaním. Pozrite, sú 
obchodné spory, kde ide o de-
siatky až stovky miliónov eur, 
po starom miliardy korún. Tam 
nehrá rolu, či máte príjem 100 
alebo 200 tisíc korún, ale či ste 
statočný a čestný človek. Sú lo-
bisti a skupiny, ktorým ide o de-
siatky miliónov eur a hoci nie sú 
v práve, chcú vyhrať súdny spor. 
Takže opakujem, nepomôžu 
žiadne previerky a platy. Je to na 
sudcoch a sile charakteru.
Mali ste odvahu od zákla-
dov zmeniť svoj život, prísť 
z východného Slovenska do 
hlavného mesta, bolo to ťaž-
ké rozhodovanie aj z pohľadu 
potrieb vašich blízkych?
- Veľmi ťažké. Som mimo rodiny, 
známych a priateľov. To je totiž 
moje bohatstvo a opora, z kto-
rej čerpám energiu, ale beriem 
to ako skúšku a učím sa niečo 
nové. Rovnako je to pre mňa ob-
rovská zodpovednosť a prejav 
dôvery.
Pôsobíte vo funkcii za tých 
niekoľko týždňov veľmi ele-
gantne, s racionalistickým 
prístupom. Ako by ste sama 
seba charakterizovali? Mô-
žete prezradiť, odkiaľ pochá-
dzate, aké máte zázemie a 
kto vás formoval vo vašich 
schopnostiach?
- Nerada o sebe sama hovorím. 
Nech ma súdia ľudia podľa toho, 
čo a ako robím. Svoje súkromie 
si chránim, ale nie preto, že by 
som mala za sebou nejaké aféry 
alebo škandály. Z pohľadu bul-
váru možno žijem nudný život 
bez škandálov. Ale v skutočnosti 
mám za sebou nádherné 28-roč-
né manželstvo s výnimočným 
človekom, s ktorým každý deň 
bol zážitkom a sviatkom. Práve 
spomienky a výnimočnosť tohto 
vzťahu mi dávajú silu prekonať 
smrť môjho milovaného manžela. 
Zakladám si na priateľstve a ko-
rektných vzťahoch, nemám rada 
klamstvo a pretvárku. Radšej ne-
príjemnú pravdu ako milosrdnú 
lož.

Zhováral sa: STANISLAV HÁBER

Hovoríme s VIERou PEtRíkoVou, ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky

Slovensko potrebuje viac sudcov

JUDr. Viera PeTRíKOVá, podpredsedníčka vlády pre legislatí-
vu a ministerka spravodlivosti SR.
Narodená 29. júna 1957 vo Vranove nad Topľou, vzdelanie: 
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice.
Po skončení štúdia začala pracovať na Okresnej poľnohospo-
dárskej správe vo Vranove nad Topľou ako právnička. 1981–
1982 Okresný národný výbor Vranov, právnička. Potom praco-
vala: 1982–1991 OÚNZ Vranov, vedúca právneho oddelenia, 
1991–1992 Krajský súd Košice, justičná čakateľka, 1992–
2007 Okresný súd Vranov nad Topľou, sudkyňa, 2007– 2009 
Okresný súd Vranov nad Topľou, predsedníčka súdu.
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STOP ILEGÁLOM
Aj na Slovensku poznáme za-
mestnávanie cudzincov „na 
čierno“, teda bez patričného 
požehnania úradov. Vo väčši-
ne prípadov na tom zarábali za-
mestnávatelia, ktorí lacnú pra-
covnú silu využívali maximálne. 
Pritom dobre vedeli, že títo pra-
covníci sa nikde nepôjdu sťa-
žovať, tým by si skomplikovali 
sami situáciu. Európska komi-
sia prijíma rôzne opatrenia, aby 
znížila využívanie ilegálnych 
migrantov na minimum. Dote-
raz sa európske krajiny snažili 
trestať cudzincov, čo však len 
umožňovalo ich ešte viac vy-
korisťovať. Teraz za novodobé 
otrokárstvo budú zodpovední 
predovšetkým zamestnávate-
lia. Firmy, ktoré budú zamest-
návať nelegálnych prisťaho-
valcov, budú musieť napríklad, 
zaplatiť ich cestu späť do vlasti, 
plnú mzdu a navyše predstavi-
teľom týchto spoločností bude 

hroziť väzenie za zneužívanie 
imigrantov. Okrem toho po za-
vedení novej smernice Európ-
skej komisie (o dva roky) jed-
notlivé členské krajiny, vrátanie 
Slovenska, budú musieť každý 
rok zostaviť plán inšpekcií do-
držiavania tohto nariadenia a 
správy z nich predkladať Eu-
rópskej komisii.
Ťažko povedať, koľko cudzin-
cov, predovšetkým Ukrajincov 
a Rumunov, pracuje u nás ile-
gálne. Na jednej strane v prí-
pade krajín, ktoré nie sú člen-
mi EÚ, je možnosť zamestnať 
sa u nás legálne, napriek rôz-
nym zmluvám v tejto oblasti, 
veľmi zložitá a namáhavá. Aj 
preto kvitne ilegálne zamest-
návanie, napríklad Ukrajincov, 
či moldavských robotníkov aj v 
našich špecifických podmien-
kach. V porovnaní s Českou 
republikou je u nás z pohľadu 
čiernej práce cudzincov situá-
cia takmer ideálna...

DOMOV S AUTAMI
Prechod našej meny na euro 
spôsobil, že našinci môžu v su-
sedných krajinách nakupovať lac-
nejšie a teda aj výhodnejšie. Už 
nielen potraviny a elektrotechni-
ku, ale dokonca aj osobné au-
tomobily! Na východnej Morave 
v priemere každé štvrté vozidlo, 
zakúpené v tamojších autosaló-
noch, putuje na Slovensko. Roz-
diel v cene niektorých modelov je 
až 2400 eur. Kuriózne je však to, 
že ceny škodoviek v Česku i na 
Slovensku sú približne rovnaké. 
Svoju úlohu v nákupnej horúčke 
Slovákov v moravských autosaló-
noch zohralo aj tzv. šrotovné. Po 
jeho zavedení stúpol záujem na-
šich občanov o autá až tak vý-
razne, že predajcovia nestih-
li dodávať žiadané modely. Naše 
šrotovné si záujemcovia o kúpu 
vozidla v ČR síce nemohli uplat-
niť, ale za hranice zamierili tí, ktorí 
na likvidáciu svojich áut doma ne-
mali nárok. Okrem toho po prvej 

vlne šrotovného cena automobi-
lov u nás stúpla, dnes klesá.

LACNÉ LETENKY
Kríza so sebou prináša rôzne 
zmeny. Napríklad aj prudký po-
kles cien leteniek. Až je to ne-
pochopiteľné. Do niektorých 
destinácií od začiatku roka až o 
polovicu. Odborníci dokonca tvr-
dia, že ceny budú naďalej padať. 
Očakávalo sa, že nízke ceny po-
môžu zvýšiť záujem o cestovanie 
lietadlami, ale na veľké prekvape-
nie poklesli nielen ceny leteniek, 
ale klesá aj ich predaj! Niekto-
ré letecké spoločnosti chcú rea-
govať na túto situáciu obmedze-
ním spojov, napríklad z USA do 
Európy. Radšej nechajú lietadlá 
na zemi, len aby nemuseli lietať 
takmer prázdne. I tak však niekto-
rí leteckí prepravcovia sú naďalej 
pesimistami. V priebehu dvanás-
tich mesiacov možno očakávať 
ďalší prepad cien až o 20%!
 VLADIMíR MEZENCEV

GLoSÁR Slovenského rozhľadu

PhDr. MILAN PIOVARČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

NAJOBĽÚBENEJŠí ŠPORT
Najobľúbenejší adrenalíno-
vý šport tunajších elektro-
nických médií je skákanie 
do reči.

PRAVDA O HOVORCOCH
Hovorcovia celebrít sú vlast-
ne výhovorcovia.

PROTIKLADNÉ DÉMONY
Pre socializmus bol charak-
teristický démon súhlasu, 
pre kapitalizmus je charak-
teristický démon nesúhlasu.

POINTA MODERÁTORA
Pointa v poňatí televízneho 
moderátora: Na otázky pria-
mo k našej téme už nezostá-
va čas!

LES JE POHODA
Les je pre mnohých ľudí naj-
pohodlnejšia jedáleň – ne-
musia ju upratovať.

ALE POZOR!
Rastú mu krídla. Ale po-
zor: dnes ešte nevieme, či 
sa mení na anjela alebo na 
supa.

ROZDIEL
V džungli sa darí hadom škr-
tičom, v redakciách hadom 
škrtačom.

ZELENí NEPíLIA STROMY
Zelení nikdy nepília celé 
stromy, iba si navzájom pod-
piľujú konáre.

SPRÁVA Z TLAČE
Kúpili si služobného bavo-
ráka a nezistený počet po-
slancov.

BUĎTE OPTIMISTI!
Predierajte sa kapitalistic-
kou džungľou vždy s úsme-
vom! S úsmevom idiota.

V NAŠOM ÚSTAVE
V našom výskumnom ústave 
je iba jeden vedátor. Ostatní 
sú predátori.

POOPERAČNÁ SPRÁVA
Už bol pozoruhodne stabili-
zovaný, ibaže skonal.

PoLItICké 
SENtENCIE

MILAN KENDA

Prečo je u nás toľko korupcie? 
Už pred tritisícpäťsto rokmi 
Mojžišov zákonník odsudzoval 
úplatkárstvo:
„Nemáš prijať úplatok, lebo 
úplatok zaslepuje jasnozrivých 
a môže prekrútiť slová spravod-
livých.“
Odvtedy pribudlo veľa protiko-
rupčných zákonov a napriek 
tomu sa ani prísnym zákonodar-
com nepodarilo založiť korup-
cii uzdu. Aj náš každodenný ži-
vot svedčí o tom, že korupcia je 
taká rozšírená a rafinovaná, že 
ohrozuje štruktúru spoločnosti.
Aké sú teda príčiny korupcie? 
Prečo neraz volíme radšej pod-
plácanie ako priame konanie? A 
je možné tomu zabrániť? Skôr 
ako si odpovieme, trochu si ob-
jasnime, čo to korupcia je.
Korupcia je jednou z foriem ná-
tlaku na tých, ktorí nemôžu niko-
ho podplatiť, teda tých najchu-
dobnejších. Ľudia so žalostne 

nízkou mzdou prichádzajú k zá-
veru, že nemajú inú možnosť 
slušného príjmu a preto vyža-
dujú úplatky. A sami chudobní 
ožobračujú ešte tých chudob-
nejších.
Iného druhu je korupcia boha-
tých ľudí. Tu sa v charakteristi-
ke korupcie skloňujú dve moc-
né sily: sebectvo a chamtivosť. 
Pre sebectvo privierajú skorum-
povaní ľudia oči nad utrpením, 
ktoré ich korupcia spôsobuje 
druhým a ospravedlňujú úplat-
kárstvo, lebo majú z neho úži-
tok. A čím viac hmotných výhod 
im to prináša, tým sú chamtivej-
ší.
Už Šalamún povedal, že kto mi-
luje striebro, nenasýti sa strieb-
rom a teda ani kto miluje bo-
hatstvo, nebude spokojný, lebo 
nikdy nebude mať dosť. Cham-
tivosť priviera oči nad korup-
ciou a nezákonnosťou. Čo teda 
s korupciou? Iba morálny boj s 
ňou pomocou zákonov nemož-
no vyhrať, semená poctivosti a 
čestnosti musíme mať všetci 
v srdci. A potom, tvrdé zákony 
proti korupcii tvrdo presadzo-
vať v praxi.

Kresba: Andrej Mišanek

klamár a manipulátor
Predseda SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda na tlačovke hrubo mani-
puloval s faktami, keď vyhlásil, že „aktuálny obraz slovenskej eko-
nomiky nie je dobrý“, lebo zamlčal, že podľa zverejnených zistení 
13.8.2009 Eurostatu dosiahla slovenská ekonomika v druhom štvrť-
roku rast vo výške 2,2% oproti prvému štvrťroku 2009. V porovnaní 
jednotlivých kvartálov tohto roka sa teda ukazuje, že Slovensko aktu-
álne zaznamenáva hospodársky rast a je na tom lepšie, ako priemer 
eurozóny, či priemer celej EÚ. Odborníci to jednoznačne pripisujú 
vládnym stimulom, takže Dzurindova kritika vlády je falošná, neprav-
divá a zákerná. 
Úrad vlády SR má k dispozícii list šéfredaktorovi Hospodárskych 
novín, ktorý podľa našich informácií dostali aj redakcie slovenských 
médií. Chargé d‘Affaires japonského veľvyslanectva pán Kubota v 
ňom uvádza, že článok z 13.8.2009 pani Ruttkayovej ho veľmi pre-
kvapil. Japonské veľvyslanectvo podľa neho nemá žiadne informá-
cie o rokovaniach medzi MŽP SR a japonskou agentúrou NEDO, 
vrátane ceny. Článok teda „nezodpovedá faktom a je v rozpore s 
pravdou“, a preto pán Kubota „dôrazne žiada o opravu v novinách“. 
Je zarážajúce, ak o opravu nepravdivých informácií v slovenskej tlači 
musia žiadať už nielen predstavitelia našej vlády, ale aj zahraničné 
veľvyslanectvá. 
Na základe tohto listu a údajov Eurostatu považujeme celú tlačovú 
konferenciu pána Dzurindu za bezpredmetnú a pán Frešo by sa mal 
konečne zamyslieť, či chce naďalej svoju predvolebnú kampaň na 
župana stavať na klamstvách. 

SILVIA GLENDOVÁ, hovorkyňa predsedu vlády SR

Stanovisko k pripravovanému stretnutiu predsedov vlád 
Slovenskej republiky a Maďarskej republiky

slovensko-maďarské vzťahy
Predseda vlády SR R. Fico víta pripravované stretnutie s 
predsedom vlády Maďarskej republiky G. Bajnaiom, ktoré 
sa má uskutočniť 10. septembra 2009 v Maďarsku. Na ro-
kovaní je pripravený diskutovať o všetkých témach, ktoré 
predloží maďarská strana. Opäť však pripomína, že úspeš-
nému priebehu tohto stretnutia neprospievajú jednostran-
né obvinenia Slovenska zo zhoršenia slovensko-maďar-
ských vzťahov, ktoré neustále vznáša maďarská strana. 
Predseda vlády SR R. Fico je nepríjemne prekvapený nezna-
losťou maďarskej strany o obsahu novelizácie zákona o sloven-
skom štátnom jazyku. Toto prekvapenie je o to hlbšie, ak s ab-
solútnymi nepresnosťami vystupuje jeho maďarský partner G. 
Bajnai. Ten sa dnes v rozhovore pre maďarskú tlačovú agentúru 
MTI okrem iného pýta, „prečo je v Európe 21. storočia potreb-
né, aby ľudia, ktorí sú nepopierateľne slovenskými občanmi, 
boli prenasledovaní a pokutovaní iba preto, že hovoria s dokto-
rom či počúvajú omšu v maďarčine?“ Zákon o štátnom jazyku 
totiž vôbec neupravuje používanie liturgických jazykov a 
komunikácia v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach 
nemôže byť podľa citovaného zákona pokutovaná. 
Predseda vlády SR R. Fico verí, že ide iba o nedbalosť pri oboz-
namovaní sa s obsahom zákona o slovenskom štátnom jazyku  a 
nie o úmysel, šíriť za každú cenu lživé informácie o Slovensku a 
jeho legislatíve. 

Silvia Glendová, hovorkyňa predsedu vlády SR 

Dokončenie z 1. strany
A tak sa stalo, že Slovensko prišlo o obrovský maje-
tok v našom plynárenskom priemysle. Nehovoriac 
o výpredaji slovenských elektrární, ba aj o prenáj-
me Gabčíkova na 30 rokov. Takýchto excesov bolo 
neúrekom pri predaji ďalších firiem. Transpetrol, 
či výpredaj rozvodných podnikov elektriny, či tele-
komunikácií. Vyberalo sa spôsobmi, aké najlepšie 
charakterizuje výrok vtedajšieho ministra a poklad-
níka Dzurindovej strany Gabriela Palacku. vraj ak 
pochybil, tak len tak, ako keď o polnoci niekto 
prejde na červenú na semafóre cez križovatku.
Lenže takto sa „jazdilo“ za Dzurindových vlád 
takmer neustále. Nevratný majetok, aký sa už nedá 
vytvoriť, respektíve iba ak tak za desiatky rokov, sa 
naraz ocitol v zahraničných firemných portfóliach. 
Lipšic možno pri svojom hodnotení pozabu-
dol aký je rok a spomínal na časy vládnutia s 
Dzurindom. Prečo KDH opustilo Dzurindovu vládu 
pred voľbami v roku 2006? Preto, že sa privatizo-
valo hlava-nehlava? Nie, šlo o etický problém, či 
môžu veriaci mať výhrady v práci. Teda o pracov-

no-právny spor. Nešlo o to, že sa vypredal maje-
tok podľa odhadu odborníkov za možno viac ako 
600 či 900 miliárd korún (čiže 20 až 30 miliárd 
eur).Osem rokov dvoch Dzurindových vlád nedis-
ponovala vtedajšia koalícia len s ôsmimi štátnymi 
rozpočtami. Veď výnos tohto rýchleho výpredaja 
strategického priemyslu bol nakoniec viac ako 300 
miliárd korún (čiže viac ako 10 miliárd eur). Jed-
noducho mali k dispozícii deväť štátnych rozpoč-
tov na osem rokov, veď štátny rozpočet sa v tých 
časoch pohyboval na rovnakej finančnej úrovni. a 
čo z toho Slovensko získalo? Rekordný počet 
nezamestnaných po roku 1998, ktorý nespôsobila 
svetová finančná kríza, ale zlý štátny manažment, 
v ktorom verne pracoval a podporoval ho práve 
Lipšic. Opozícia je jednoducho na vedľajšej koľaji 
i v súčasných ťažkých časoch svetovej krízy. Pre-
to pritvdzuje a vymýšľa si nezmyselné prirov-
nania. Má jednoznačne inšpiráciu v časoch 
vlastného vládnutia. Proste sa inšpirujú sami 
vlastnou históriou.

STANISLAV HÁBER

Tragédia v Handlovej otriasla 
celou spoločnosťou a ešte 
veľmi dlho bude v centre po-
zornosti odborníkov, vyšetro-
vateľov aj občanov Slovenskej 
republiky.
Odsúdeniahodné je, že niek-
torí politici aj „novinári“ toto 
veľké nešťastie, ktoré postih-
lo mnohých ľudí, využívajú na 
útoky proti vládnej koalícii. 

Jeden denník okrem iného 
zverejnil, že súkromná spo-
ločnosť, ktorej sa v biznise 
darí a dosiahla slušné zisky, je 
štedro dotovaná štátom. Nie 
je to žiadna novinka. Vláda 
Roberta Fica poskytla Horno-
nitrianskym baniam v rokoch 
2007 a 2008 vyše 30 milió-
nov korún. Dzurindovci boli 
podstatne štedrejší. V roku 

2003 bane dostali 70 milió-
nov, v roku 2004 vyše 21 mili-
ónov a v roku 2005 takmer 57 
miliónov slovenských korún. 
Spolu to predstavovalo 147 
miliónov a nikto sa nečudoval, 
ani tento fakt nekritizoval. Tra-
gédiu v bani sa opozícia usi-
luje zneužiť na kritiku vládnej 
koalície. Zarmucujúce opozič-
né politikárčenie. (jk)

INšPIRujú SA SEbou

tRAGédIA A PoLItIkÁRČENIE
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Dokončenie z 2. strany
Práve kríza a alarmujúci stav ve-
rejnej komunikácie znovu oživil v 
niektorých kruhoch i nemasových 
médiách volanie po inom druhu tla-
če, inom druhu média, inokedy for-
mulovanom priamo ako volanie po 
novinách v ktorých by sa dalo as-
poň dočítať čo vláda chce, čo môže 
a čo by mohla chcieť. 
Isteže, odráža sa v tom aj hĺbka sklama-
nia z očakávaní, v mnohom 

ZREJME NEREALISTICKÝCH, 
toho, aké by mali byť slovenské verej-
noprávne médiá. A sklamanie z toho, 
že zrejme ich stav v mnohom určujú 
zmluvy s vplyvnými buď produkčnými 
alebo reklamnými skupinami či agen-
túrami. 
Odráža sa v tom aj volanie po tom, 
aby sa značná časť verejnosti moh-
la realizovať. Redakcia Sloven-
ského rozhľadu nie je jediná, kde 
neprejde deň, aby sa s týmto prob-
lémom nestretávala. Pritom je to 
azda jediná podobná redakcia na 
Slovensku, ktorá nejestvuje, existu-
je len vo virtuálnom svete. Jej dob-
rovoľní autori či redaktori sa nikdy 
od vychádzania novín už ôsmy rok 
nevideli. Všetko sa odohráva elek-
tronicky aj keď sa dočasne či trva-
lejšie nachádzajú v inom štáte. Svet 
internetu hranice nepozná. 
Zasielanie rukou či strojom písaných 

príspevkov na adresu redakcie, kde 
nikto nikdy nesedí, pôsobí ako bomba 
– treba nájsť toho, kto to prepíše. A s 
tým má niekoľko autorov, ktorí bezod-
platne, zo solidarity, teda po slovensky 
zadarmo, napĺňajú noviny, najväčší 
problém. Nie preto, lebo každý má nie-
koľko akademických titulov a nechce 
sa mu byť pisárkou a nevyhnutným jazy-
kovým redaktorom autora, ktorý použí-
va iba písací stroj či dokonca ceruzku, 
ale preto, že to redakčných dobrovoľní-
kov roztrúsených po celom Slovensku 
nesmierne zdržuje. 
Svet elektronickej výroby a tvorby no-
vín, ktoré sú napokon iba druhý rok 
prístupné všetkým na webe v podobe 
PDF si vyžaduje dosť energie. Táto 
dobrovoľná činnosť predstavuje stále 
pre dvojtýždenník 

SLOVENSKÝ ROZHĽAD 
obmedzenia – nemôže sa plnokrvne 
venovať všetkému, čo by chcela redak-
cia, jej čitateľ a najmä čo si vyžaduje 
veľký konflikt doby a konflikt veľkých 
politických rozmerov, ktorý práve pre-
bieha na Slovensku. Nehovoriac už o 
veľkom politickom konflikte pred budú-
coročnými voľbami, ktoré rozhodnú o 
novej podobe vládnej koalície. 
A už vôbec nehovoriac o tom, že re-
klamné spoločnosti na Slovensku bo-
jujú za zmenu stáročných slovenských 
národných zvyklostí šetriť a všemožne 
ich lákajú prejedať svoje budúce penia-

ze ešte dnes. A to v situácii, keď sa robí 
všetko pre čo najväčšie roztrieštenie 
slovenského povedomia, súdržnosti a 
solidarity, priamo na vyháňaní sloven-
skosti do oblasti folklóru. Pritom sa v 
tejto kríze nachádzame v najväčšej vý-
zve národného úsilia, najväčšej výzve 
národného intelektu. V období, keď ani 
tak 

NEPOTREBUJEME CELEBRITY, 
ale predovšetkým národné intelektuál-
ne elity.
Ak čitateľ dospel až sem a nebodaj sa 
aspoň s časťou tvrdení, formulovaných 
nekonfrontačne, teda nie tak, ako nám 
ústa narástli zhodol, chcem mu pove-
dať, že Slovenský rozhľad, ako svedčí 
aj jeho predajný kód na prvej strane 
vľavo, sa predáva po celom Slovensku. 
Pre istotu zverejňujeme zoznam stán-
kov, kde sa predáva. Je to preto, lebo 
sú nádejami na solidaritu čitateľa – Slo-
venský rozhľad stojí len 20 centov a to 
preto, aby bol prístupný tej čitateľskej 
vrstve, ktorá musí v dlani obrátiť každý 
halier, každý cent. Je to však cena so-
lidarity. 
Čím viac sa po Slovensku SR predá 
a čím väčšmi budú tie miesta roz-
dielne, čím hustejšia mapa predaja 
sa vytvorí, tým väčšmi nám to po-
môže v dvoch veciach – zosieťuje-
me svojich čitateľov, oživíme ich, o 
to väčšmi budeme vedieť čo im vy-
hovuje a čo sa im v iných médiách 

nedostáva. A po druhé – čím bude 
hustejšia sieť, bude aj zrejmejšie, 
že sa oddá dať reklamu aj do tohto 
malého média, lebo má široký zá-
sah, rozptyl. 
Čím hustejšia bude mapa predaja, tým 
hustejšia bude sieť a najmä zosieťova-
nie čitateľov v médiu, ktoré má snahu 
nezlyhať v tom hlavnom, čo ešte stále 
široká verejnosť na Slovensku chce a 
podporuje. V Nemecku, v Berlíne po-
dobné noviny, založené výlučne na so-
lidarite chudobných a nie 

CELKOM BEZMAJETNÝCH 
vydržali už 30 rokov a stále sa držia 
na základe solidarity čitateľa. Naša 
ambícia, ambícia redakcie, ktorá sa 
stretáva, porady máva a pracuje len v 
svetovej pavučine siete internet, elek-
tronickej pošty, je práve taká istá. Vydr-
žať vďaka solidarite čitateľa, presvedčiť 
sa, že na Slovensku je potreba solida-
rity tých, ktorí sú nespokojní s hlavným 
prúdom médií. Stojíme pred otázkou 
nevyhnutnosti solidarity a otázkou či 
sme ju na Slovensku schopní alebo ne-
schopní prejaviť. Je to odveká dilema 
napätia medzi osobnou výhodou, po-
hodlím a problémom kam dať tú trošku 
v čase, keď zovšadiaľ trčia dlane. Ak 
však toľko ľudí skutočne volá po inom 
médiu, po inej slovenčine, po inom prí-
stupe, majú šancu. Šancu solidarity s 
vlastnou nespokojnosťou.

DUŠAN D. KERNÝ

VEľký PoLItICký koNfLIkt

Začnem in medias res: „Predseda vlády Robert 
Fico už stráca nervy. Zvyšuje sa uňho agresi-
vita, je arogantný, výbušný, nervózny... V jeho 
správaní sa objavujú signály, ktoré môžu po-
ukazovať na neurózu... bol neustále v pozícii 
bojovníka, vždy s niekým bojoval, nesúhlasil a 
poukazoval, a vždy len on vedel, čo je správne. 
Myslím si, že cestou by bolo zistiť, prečo stále 
bojuje. O čo mu vlastne ide a akú potrebu si 
tým ošetruje... usmieva sa iba málokedy a keď 
sa usmieva, tak najčastejšie ironicky, keď nie-
koho ponižuje alebo zosmiešňuje alebo keď v 
duchu prežíva, aký je famózny...!“
Takéto a podobné nezmysly priniesol týždenník 

PLUS 7 DNí 
krátko po tom, čo premiér vyhral súdne spory s vy-
davateľom tohto časopisu v roku 2009. Mala to byť 
zrejme zvláštna forma vendety. Koncom marca totiž 
bratislavský krajský súd uložil vydavateľstvu ospra-
vedlniť sa R. Ficovi a zároveň mu priznal odškod-
né vo výške 9 958 eur. V ospravedlnení sa okrem 
iného konštatuje, že „v spoločenskom týždenníku 
Plus 7 dní z 5. augusta 2005 sme uverejnili článok 
pod názvom Už bude dobrý s poditulkom Milan Rei-
chel, muž spojený s podsvetím a päť rokov hľadaný 
Interpolom, je znovu vonku aj vďaka Ficovej novele 
trestného poriadku. Keďže ani jedným z dôvodov 
prepustenia M. Reichela z väzby na slobodu nebo-
la novela trestného poriadku iniciovaná R. Ficom, 
Robertovi Ficovi sa za uverejnenie tejto nepravdivej 
informácie ospravedlňujeme.“ 
V máji vysúdil predseda vlády s vydavateľom Plus 
7 dní za články v denníku Plus jeden deň a v týž-
denníku Plus 7 dní po dva milióny korún a takisto 
aj ospravedlnenie. R. Fico ich zažaloval za to, že 
v materiáli, pri pokuse odfotografovať ho, uviedli, 
že im vynadal do špinavých hajzlov. Redaktori to 
na súde 

NEVEDELI 
preukázať. Podľa premiéra išlo o vyjadrenie zalo-
žené na zlomyseľných konštrukciách a takéto ne-
pravdivé podávanie faktov hraničí s ľudským hye-
nizmom. Ďalej uviedol, že okrem pojednávania sa 
so svedkami nikdy nestretol.
Do R. Fica zapárajú takmer všetky médiá ne-
chýbal a nechýba medzi nimi ani týždenník 
Trend. V septembri 2007 uverejnil na obálke 
obrázok premiéra s titulkom Zlodej budúcich 

dôchodkov (premiér sa chystá klientov DSS 
okradnúť a jeho šikovnosť spočíva v tom, že 
„chce pozornosť verejnosti – ako každý zručný 
zlodej – obrátiť na niekoho iného.“). Prvostup-
ňový okresný súd rozhodol, že vydavateľ musí 
R. Ficovi zaplatiť 8 tisíc eur a popritom sa aj 
ospravedlniť. Spor nie je ešte ukončený. 
Neetické a lživé informácie o ľuďoch vo veľkom 
„fabrikujú“ predovšetkým denníky. Pocítil to aj Šte-
fan Harabin v periodiku SME. Nie náhodou uverej-
nili ospravedlnenie (17. 6. 2009), v ktorom sa píše: 
„V denníku SME v pondelok 28. februára 2005 bol 
na titulnej strane uverejnený článok pod názvom 
Sudcovia čo súdili za prejavy viery, sa neospra-
vedlnili. V prvých dvoch odsekoch i s textom: ,... 
nedávny predseda Najvyššieho súdu Štefan Hara-
bin v minulom režime odsúdil za prejavy viery ešte 
ako okresný sudca v roku 1985 na 28 mesiacov 
nepodmienečne katolíckeho kňaza Bystríka Cyrila 
Janíka. Za tieto nepravdivé fakty a tvrdenia sa Petit 
Press, akciová spoločnosť, vydavateľ denníka SME 
JUDr. Štefanovi Harabinovi ospravedlňuje.“ Záro-
veň je vydavateľstvo povinné zaplatiť Harabinovi 16 
500 eur. 
Š. Harabin sa pravdepodobne z minulosti po-
učil. V predžalobnej výzve požiadal denníky 
SME, Plus jeden deň a týždenník Plus 7 dní, 
aby mu vydavateľ každého periodika zaplatil 
po 200 tisíc eur – a to za to, že „v čase od 18. 
júna 2008 do 23. mája 2009 uverejnil sériu 
nepravdivých tvrdení, ktorými spojil moju oso-
bu s mafiou a organizovaným zločinom. Pred-
metné články hrubo zasiahli do mojej dobrej 
povesti a cti.“
Médiá urobili okolo Harabinovej výzvy veľkú harava-
ru. Predovšetkým spochybnili, že mu ide o česť a 
svojím spôsobom sa 

VYSMIALI VÝŠKE 
požadovanej sumy. Nech už mal Harabin pohnút-
ky akékoľvek, zahral si so spomenutými denníkmi 
rovnakú hru ako ony s ním. A podarilo sa mu aj ver-
bálna čerešnička na torte – „poslanec Dzurinda ma 
inšpiroval svojím postupom voči denníkom SME a 
Pravda, keď ich v januári 2004 zažaloval za komen-
táre ku kauze skupinka. Svoju žalobu podal v čase, 
keď bol predsedom vlády a žiadal vtedy najvyššiu 
sumu v histórii Slovenska - a to od každého vydava-
teľa po päť miliónov korún. Dnes, keď som ako ob-

čan aj po jeho vzore 
začal rovnako ob-
hajovať svoju česť, 
hovorí o nátlaku na 
médiá.“ 
Krokodílie slzy vy-
lievali periodiká aj v 
súvislosti s rozsud-
kom nad časopi-
som .týždeň, ktorý 
musí na základe 
rozhodnutia kraj-
ského súdu zaplatiť 
sudcovi Štefanovi 
Minárikovi 10 tisíc 
eur za to, že svojím 
článkom spred šty-
roch rokov zasiahol 
jeho česť. Rovnakú 
sumu mu musí za-
platiť, lebo omylom 
zverejnil jeho foto-
grafiu k negatívne-
mu článku o inom 
sudcovi. Nevoňalo to najmä šéfredaktorovi časopi-
su Š. Hribovi, ktorý sa vyjadril, že „v tomto rozsudku 
nešlo o pravdu, ale o zárobkovú činnosť.“
A nie je to len on, všetky tlačové médiá nad každým 
rozsudkom horekujú, ťažkajú si, že súdy sú voči 
ním nespravodlivé. Rozsudky vraj naznačujú, že 

ROBIA ROZDIELY 
medzi politikmi, sudcami a ostatnými. Sumy ako 
odškodné sú podľa nich nehorázne, absurdné. 
Rešpektujem fakt, že si médiá obhajujú svoju prav-
du, svoje skupinové záujmy, nemôžem a nedoká-
žem však rešpektovať ich morbídne presvedčenie, 
že si môžu dovoliť všetko, rúbať hlava-nehlava, 
úplne ignorovať základné fakty, objektivitu a prav-
du, vynášať o ľuďoch bohorovné súdy, ktoré nik 
nesmie napadnúť. Ak tak urobí, je oheň a streche! 
Ešte horšie je, keď si strelnicu nájdu v súd-
nictve. Veľa o ňom píšu, minimum rozumejú. 
Neraz poukazujú na to, že je nevyhnutné posil-
niť samosprávu súdnictva ako jedného z troch 
základných pilierov moci. Určite je nezdravé 
a nesprávne, keď výkonná moc (vláda, mi-
nisterstvo spravodlivosti) zasahuje do súdnej 
moci. Ak však niekto príde s návrhom na de-

mokratizáciu súdnictva, najdemokratickejších 
demokratov sa zmocní tanec sv. Víta, a to len 
preto, že nejde o ich človeka. Spustí sa „zbesilý“ 
huriavk o neprípustnosti ovládnutia súdnej moci. 
Keby na tú či onú funkciu ašpiroval „ich človek“, 
bolo by všetko v poriadku. Už by to nebolo ovládnu-
tie súdnej moci! Týka sa to oboch strán, opozície 
aj koalície. Zákony sa niekedy prijímajú v mene sto-
ličiek a korýt, a nie v mene demokracie. Rovnako 
to bolo a je aj so špeciálnym či špecializovaným 
súdom. Vláda navrhne, parlament schváli, sudco-
via, aj tí ústavní, ostávajú bokom. Zaujímavá pred-
stava o deľbe moci! A tak nejako to bolo aj s 
voľbou predsedu Najvyššieho súdu. Rozhodo-
vať chcela silou mocou ulica, a nie sudcovia, 
ktorí kandidáta najlepšie poznajú. Ešteže sa 
sudcovia nezľakli... Dvom sudcom najvyššieho 
súdu nedá zvolenie Š. Harabina za predsedu 
najvyššieho súdu zrejme spávať. Aj preto sa 
obrátili na ústavný súd ..vraj voľba nebola v 
súlade s kostolným, pardon, ústavným poriad-
kom. Zdá sa, že sa obaja páni pekných sníč-
kov tak ľahko nedočkajú... 

PAVOL DINKA

Súdy A RozSudky NAd médIAmI

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

HLAVoLAm
Počas poslednej dekády uplynu-
lého storočia literárny kritik Viliam 
Marčok publikoval na pokračovanie 
v Slovenských pohľadoch článok o 
Židoch v slovenskej literatúre. Jeho 
príspevok mi zišiel na um v súvislosti 
s aktuálnou novelou zákona, ktorej 
cieľom je upraviť problematiku trest-
noprávneho vnímania extrémizmu. 
Právna norma nedefinuje pojem 
extrémizmus a ani jednoznačne a 
zrozumiteľne nevymedzuje fenomén 
extrémistického materiálu, čím sa 
otvára široká škála potenciálnych in-
terpretácií rozmanitých predmetov, 
textov, grafických znakov a údajov, 
ktoré držiteľovi slúžia na dokumen-
tačné, historické, vedecké alebo 
študijné účely. Vzhľadom na niekto-
rých slovenských ministrov, ktorí 
rýchlejšie hovoria, ako premýšľajú, 
vzniká opodstatnená obava, či na-
príklad možno beztrestne pochváliť 
vynikajúceho básnika a zmieniť sa 
o vplyve judaizmu na jeho tvorbu, 
alebo sa kriticky vyjadriť o morál-
nych pokleskoch niektorých literá-
tov, ktorí každú výhradu vo vzťahu k 
nim automaticky označujú za prejav 
antisemitizmu. A už vôbec nevedno, 
či je prípustné verejne spomínať ale-
bo súkromne archivovať uvedený 
článok Viliama Marčoka, ktorý sa 
napriek zreteľnej pôvodnej snahe 
autora zapáčiť sa židovskej komuni-
te dodnes šíri na internete ako súpis 
Židov v slovenskej literatúre. Práca 
Viliama Marčoka je eklatantným 
príkladom problému, že rovnaké 
informácie sa dajú vnímať, chápať či 
vykladať veľmi rozdielnym až proti-
chodným spôsobom.

PAVOL JANíK
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Dokončenie z 1. strany
Potom konštatoval, že primá-
tor Komárna predáva kyticu 
kvetov maďarskému prezi-
dentovi a potom ešte dva razy 
predával slovo do réžie v Bra-
tislave. 
Treba povedať, že hovorí-
me o verejnoprávnych mé-
diách, teda o tých, ktoré 
platíme všetci a mali by byť 
pre všetkých. 
Iste pre mnohých to vôbec 
nebola udalosť ako v Kocúr-
kove, to takto, ako provinč-
nú hádku, znižovala celú 
záležitosť maďarská tlač a 
maďarskí reportéri pracujú-
ci pre zahraničné médiá. 
Ale nejde nám o to. Ide o to, 
ako tieto dva zdanlivo zane-
dbateľné príklady ukazujú, 
že v mnohých prípadoch niet 
tradície reportérstva – teda 
priamej reakcie na prebieha-
júce udalosti. Nová elektro-
nicko-moderátorská gene-
rácia je dobre pripravená na 

sprostredkovanie dodávaných 
správ, na prácu za štúdiovým 
mikrofónom, ale zrejme nie na 
priame stvárnenie skutočnos-
ti vo vypätých, nečakaných 
chvíľach, ktoré sa predtým 
neodohrali. Zrejme má prob-
lém profesionálne reagovať 
tak, aby bola skutočným 
reportérom – aby na neopa-
kovateľnú udalosť reagovala 
neopakovateľným stvárnením, 
aby nebola zaskočená, aby si 
vedela poradiť. 
Je to aj preto tak, lebo sa pre-
sekla, neraz násilne a drastic-
ky, tradícia, ktorá sa budovala 
vo verejných médiách dlhé 
roky, desaťročia, vymietla sa 
neraz ako nepotrebná. Roz-
diel vidno tam, kde sa zacho-
vala – v športových reláciách, 
tam vidno aký priepastný roz-
diel nastal medzi kvalitou špor-
tových redaktorov a ostatnými 
redakciami. Dve výnimočné 
udalosti ukázali, že častý vý-
skyt za mikrofónom ešte ne-

znamená, že niekto je repor-
tér, že vníma mikrofón ako 
predĺženie svojho jazyka, mys-
le, zobrazovania skutočnosti, 
že to umožňuje poslucháčovi 
vidieť – a prežívať. Až to robí 
reportéra reportérom – že 
je to schopný vidieť ako 
nikto iný, to z neho robí ne-
smrteľného u poslucháča 
a zároveň buduje autoritu 
média – a chtiac-nechtiac 
vstupuje do príbehu sloven-
ského reportérstva. Ukáza-
lo sa, že priamy kontakt s 
udalosťou robí inak vzdela-
nej a jazykovo a technicky 
zbehlej elektronickej ge-
nerácii problém – a to ten 
najzákladnejší. Stáva sa, 
že nemá slov a slová nemá 
preto, lebo sa na výnimoč-
nú udalosť síce pozerá, ale 
nevidí, čo sa deje. A to je 
ten rozdiel medzi reporté-
rom a človekom, ktorý je 
držiteľom mikrofónu.

DUŠAN D. KERNÝ

LESk A bIEdA REPoRtéRoV
Ak sa pozrieme na 21. august 
v Komárne kam mal prísť ma-
ďarský prezident ale slovenská 
vláda mu v tom zabránila de-
tailnejšie, nájdeme viacero ku-
riozít. Totiž problém sa mohol 
vyriešiť inak, keby odhaľova-
nie sochy sv. Štefana nebolo v 
deň, kedy si pripomíname oku-
páciu našej vlasti aj maďarský-
mi vojskami v roku 1968. Fakt, 
že László Sólyom sa ako jediný 
predstaviteľ z bývalých krajín 
Varšavskej zmluvy ktoré vtrhli 
za naše hranice za inváziu v 
minulom roku ospravedlnil, nič 
nerieši. Pritom práve na tom 
postavila maďarská diploma-
cia svoju obhajobu: prezident 
Sólyom sa predsa ospravedl-
nil, nuž prečo by nemohol prísť 
na Slovensko i 21. augusta?
Prepáčiť možno, zabudnúť je už 
oveľa ťažšie. My sme mohli ospra-
vedlnenie Sólyoma v minulom 
roku prijať, ale aj tak je pre nás 21. 
august smutným výročím. Jedno 
ospravedlnenie nemôže predsa 
zmeniť dejiny. Horšie sú však ďal-
šie súvislosti. Béla Bugár len ne-
dávno registroval svoju novú stra-
nu Most. A už sa zrazu ukazuje v 
prieskumoch verejnej mienky, že 
by sa mal dostať bez problémov 
do parlamentu. A teraz príde tá 
„lahôdka“, za problémom Komár-
na totiž stojí jeden zo zakladateľov 
Bugárovho Mostu a to primátor 
tohto mesta Tibor Baštrnák.
Tento politik mohol na sláv-
nosť odhalenia sochy totiž po-
slať pozvánku aj slovenským 
ústavným činiteľom, nielen 
maďarskému prezidentovi. Na-
vyše, mohol rozhodnúť o zmene 
termínu z traumatizujúceho dátu-
mu 21. august na iný deň. Veď 
sv. Štefana si veriaci v Maďarsku 
pripomínajú 20. augusta a v rám-
ci cirkevného kalendára dokonca 
štyri dni predtým. Takže Baštrnák 
mal viacero možností, ktoré z ne-
známych dôvodov úplne odigno-
roval.
A ak si uvedomíme, že Baštr-
nák navyše zakladal vraj slo-
vensko – maďarskú stranu, 

prichádzame k neuveriteľným 
záverom. Za celým problémom 
návštevy maďarského prezidenta 
na Slovensku stoja politici, alebo 
politik, ktorých doteraz prezento-
vaným krédom bola spolupráca 
Slovákov a Slovákov maďarskej 
národnosti. Aký pokoj to teda hlá-
sa strana Most? Akú spoluprácu? 
Aké porozumenie?
Možno to nie je ani také čud-
né, ak si uvedomíme, že Bugár 
je schopný spolupracovať aj 
s Pálom Csákym a pôvodnou 
SMK. Nič na tom nemení fakt, že 
Csáky tvrdí opak. Most má teda 
nepríjemný začiatok vzhľadom 
na svoje ciele. Naopak, Most sa 
prezentuje takmer rovnako, ako-
by mal za svojho podpredsedu 
kontroverzného Miklósa Duraya. 
Ten ako vieme, zostal v SMK a 
mal na vznik Mostu veľký vplyv. 
Priam podstatný, lebo zakladatelia 
Mostu sa od Duraya chceli zásad-
ne líšiť. Lenže po komárňanských 
udalostiach sa Most javí rovnako 
extrémisticky ako SMK. Ba mož-

no je ešte extrémistickejšou stra-
nou, lebo hneď po svojom vzniku 
jej člen stál za vznikom doteraz 
najtraumatizujúcejšej udalosti 
medzi Slovákmi a Maďarmi v ich 
novodobých dejinách.
Fakt, že Bugára táto skutoč-
nosť mrzí, na veci nič nemení. 
Kým sa Most nezbaví politikov 
podobného typu ako je Baštr-
nák, ťažko niekoho presvedčí, 
že je umiernenejšou stranou 
než SMK. Azda bude najrozum-
nejšie, ak Slováci vôbec budú 
ignorovať obe strany, ktoré 
vznikli vďaka občanom ma-
ďarskej národnosti. V každom 
prípade komárňanské udalosti 
dávajú ľuďom právo uvažovať 
nad otázkou, čože je to za 
Most, ktorý produkuje podob-
ných politikov, k akým patrí 
Baštrnák? A čo vlastne taký 
most preklenuje? Extrémis-
tickú skupinu k inej extrémis-
tickej skupine alebo naozaj k 
Slovákom?

STANISLAV HÁBER

Čože je to za most?

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Užívatelia internetu majú dnes vďaka eu-
rópskej viacjazyčnej digitálnej knižnici 
Europeana ( www.europeana.eu ) prí-
stup k 4,6 milióna digitalizovaných kníh, 
máp, fotografií, filmových nahrávok a 
periodík. Od otvorenia Europeany v no-
vembri 2008 sa jej obsah viac ako zdvoj-
násobil. Európska komisia si v dnes pri-
jatom politickom dokumente stanovila za 
cieľ zvýšiť do roku 2010 počet digitalizo-
vaných objektov na 10 miliónov. Komisia 
otvorila aj verejnú diskusiu o budúcich 
výzvach digitalizácie kníh v Európe, a 
to o možnosti verejného a súkromného 
sektora spojiť svoje sily a o potrebe re-
formovať roztrieštený rámec pre autor-
ské práva v Európe. Slovenský rozhľad 
o tom informovalo Európske informačné 
stredisko v Bratislave. Z poskytnutých 
údajov vyplýva nasledovné:
„Digitalizácia kníh je veľmi náročnou 
úlohou, ale umožňuje aj prístup ku 
kultúrnemu obsahu miliónom obča-
nov v Európe i mimo nej. Preto som 
uvítala prvé snahy členských štátov 
a ich kultúrnych inštitúcií prispieť do 
zbierky európskej digitálnej knižni-
ce,“ vyhlásila Viviane Redingová, ko-
misárka EÚ pre informačnú spoloč-

nosť a médiá. „Za znepokojivý však 
považujem fakt, že na Europeane 
je k dispozícii len 5 % z celkového 
počtu digitalizovaných kníh v EÚ. Ta-
kisto stojí za povšimnutie, že takmer 
polovica digitalizovaných diel na Eu-
ropeane pochádza z jednej jedinej 
krajiny, zatiaľ čo ostatné členské 
štáty značne zaostávajú. Podľa mňa 
je to jasný signál, že členské štáty sa 
predovšetkým nesmú nechať odradiť 
výsledkami dosiahnutými na iných 
kontinentoch, ale musia sa konečne 
zamerať na dosahovanie vlastných 
úspechov. Takisto je zrejmé, že Euro-
peana samotná nebude postačovať 
na to, aby sa Európa dostala na di-
gitálnu mapu sveta. Musíme prehĺbiť 
našu spoluprácu s cieľom zabezpe-
čiť, aby bol rámec pre autorské prá-
va v Európe primeraný digitálnemu 
veku.“
Podľa údajov z konca júla 2009, naj-
viac prispelo do Europeany Francúzsko 
(47 %). Slovensko sa radí spolu s ďal-
šími krajinami (Litva, Lotyšsko, Cyprus, 
Bulharsko, Česká republika, Malta, 
Írsko a Dánsko) na chvost rebríčka pri-
spievateľov (menej ako 0,1 %). 

V súčasnosti užívatelia nájdu na Europe-
ane 4,6 milióna digitalizovaných objek-
tov, v porovnaní s 2 miliónmi v období 
pred deviatimi mesiacmi. Významný po-
krok dosiahnutý v súvislosti s Europea-
nou však odhaľuje aj výzvy a problémy 
procesu digitalizácie. V súčasnosti ob-
sahuje Europeana najmä digitalizované 
knihy, ktoré patria do verejnej sféry a 
ktoré tak už nie sú chránené autorskými 
právami (tie sa uplatňujú ešte 70 rokov 
po smrti autora).
Europeana z právnych dôvodov mo-
mentálne nezahŕňa diela, ktoré sa 
už netlačia (čo zodpovedá približne 
90 % kníh v národných knižniciach v 
Európe), ani osirené diela (podľa od-
hadov predstavujú 10 - 20 % v zbier-
kach, na ktoré sa vzťahujú autorské 
práva), ktoré sú síce stále chránené 
autorskými právami, ale nie je mož-
né určiť ich autora.
Komisia v snahe riešiť všetky tieto otázky 
otvorila verejnú konzultáciu o budúcnos-
ti Europeany a digitalizácie kníh, ktorá 
bude prebiehať do 15. novembra 2009. 
Položila aj tieto otázky: Akým spôsobom 
možno zabezpečiť dostupnosť digitali-
zovaného materiálu užívateľom v rámci 

celej EÚ? Mala by sa zabezpečiť užšia 
spolupráca s vydavateľmi, pokiaľ ide o 
materiál, na ktorý sa vzťahujú autorské 
práva? Bolo by dobrým nápadom vytvoriť 
európske registre osirených diel a diel, 
ktoré sa už netlačia? Akým spôsobom 
by sa malo zabezpečiť financovanie Eu-
ropeany v dlhodobom horizonte? 
Europeanu zriadila Európska komi-
sia v novembri 2008. Program EÚ 
s názvom eContent plus pokryje v 
rokoch 2009 - 2011 približne 80 % 
rozpočtu Europeany (2,5 milióna 
EUR ročne) a členské štáty a kultúr-
ne inštitúcie pokryjú zvyšok. Európ-
ska komisia bude môcť pokračovať 
vo financovaní Europeany až do roku 
2013 vďaka 9 miliónom EUR poskyt-
nutých v rámci Programu pre konku-
rencieschopnosť a inovácie. Za sídlo 
Europeany sa považuje Holandská 
národná knižnica v Haagu a za jej 
prevádzku zodpovedá Nadácia Eu-
rópskej digitálnej knižnice. 
O webovú stránku Europeana bol pri jej 
spustení v novembri 2008 až taký záu-
jem, že sa na začiatku zrútila, ale v sú-
časnosti už funguje bez problémov.

DUŠAN D. KERNÝ

Polovica knižnice za miliardy pochádza len z jedného štátu, Slovensko na chvoste 

obsah európskej digitálnej knižnice sa zdvojnásobil

Pri hodnotení 20 rokov starých udalostí v stred-
nej Európe sa často preceňuje rola jednotlivcov 
a zabúda sa na celkovú vyčerpanosť vtedajších 
režimov, vyhlásil nedávno v pražskom Karoline 
český prezident Václav Klaus na záver tohtoroč-
ného medzinárodného akademického projektu 
Amerického inštitútu pre politické a ekonomic-
ké systémy.
Okrem tohto komentátormi opakovane za-
znamenaného útoku na disent a Václava 
Havla však nepriamo kritizoval aj kapita-
lizmus: „Od začiatku som obhajoval skôr 
nepopulárny koncept, že komunizmus 
nebol porazený ale že skolaboval, že sa 
jednoducho rozpustil“, povedal Klaus a 
dodal: „Niektorých ľudí táto interpretácia 
neteší, pretože zásadne zmenšuje ich rolu 
v procese.“ Tým podľa väčšiny odborníkov 
zopakoval svoje predchádzajúce útoky na 
úlohu Václava Havla a disentu. Klaus tiež 

vyhlásil, že v r. 1989 nechceli všetci v ČSSR 
kapitalizmus, ale lepšiu, slobodnejšiu, vý-
konnejšiu, a preto bohatšiu spoločnosť. 
Pre väčšinu bol termín kapitalizmus úspeš-
ne zdiskreditovaný nielen v komunistických 
krajinách, ale aj v západnom svete.
Prezident sa vo svojej prednáške zaoberal  aj 
svojimi ďalšími obľúbenými témami, keď varoval 
pred centralizačnými úsiliami v súčasnej európ-
skej integrácii či pred nebezpečenstvom tretích 
ciest: „Mám na mysli európsky sociálny 
demokratizmus, ktorý je variantom pater-
nalistického welfarestatizmu na jednej 
strane a ambiciózneho environmentalizmu 
alebo jeho extrémneho variantu globalwar-
mingalarmizmu na druhej strane“, oznámil v 
priestoroch Karlovej univerzity český prezident 
študentom z niekoľkých desiatok krajín.

Haló noviny, 25. 7. 2009 (Česká republika)
Preložil PAVOL JANíK

klaus a pád socializmu

VýPoVEĎ
Mnohí z nás to poznajú na svo-
jej koži. Konkrétne aj vodiči ka-
miónov. Pokiaľ chcú dodržiavať 
prísne kontrolované medzinárod-
né predpisy o povinnom odpo-
činku, majitelia firiem ich veľmi 
rýchlo pribrzdia. Pripomenú im, 
že pokiaľ sa im nepáči, tak môžu 
ihneď odísť, okamžite si budú 
môcť vyberať z desiatich záujem-
cov, ktorí sa veľmi rýchlo prispô-
sobia ich želaniu. Je síce pravda, 
že Zákonník práce chráni záujmy 
zamestnancov, ale každodenný 
život je niekedy o niečom inom. 
Mnohí podnikatelia sa ani netaja 
tým, že by to u nás malo byť ako 
v USA: tam sa môžu zbaviť pra-
covníka v priebehu hodiny. Na-
šťastie, žijeme v Európe a tu sú 
zamestnanci chránení zákonom 
stanovenou výpovednou lehotou. 
Táto „palica“ má však aj druhý 
koniec: výpovedná lehota umož-
ňuje zamestnávateľom mať do-
statok času na hľadanie nového 
pracovníka. 
Pracovno–právna ochrana za-
mestnancov v Európe je síce 
vysoká, ale výrazne rozdielne. 
Samozrejme, u nás existujú ešte 
aj iné spôsoby výpovede, napr. 
dohodou, okamžitým zrušením – 
ten sa uplatňuje skôr výnimočne  
a zrušením pracovného pomeru v 
skúšobnej dobe. (mez)
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• Aké opatrenia urobil rezort školstva 
v súvislosti s negatívnymi dopadmi 
globálnej hospodárskej krízy na eko-
nomiku, na spoločnosť a na občana?
Každá spoločnosť prechádza rôznymi vý-
vojovými zmenami. Špecifikom dnešnej 
doby je, že tieto zmeny nie sú dobrovoľ-
né, ale sú vynútené a nesú sa na pozadí 
globálnej hospodárskej krízy. Na druhej 
strane – a to je paradox doby – je neopa-
kovateľná príležitosť využiť turbulencie na 
pozitívne štrukturálne zmeny v ekonomi-
ke, ktoré by kopírovali trendy vedomostnej 
spoločnosti. 
Osobne sa domnievam, že veľa škody v 
minulosti urobil názor, že najskôr rozbeh-
nime a naštartujme ekonomiku a z budú-
cich ziskov z ekonomiky presmerujme 
časť zdrojov do oblasti vzdelávania, vedy, 
výskumu a inovácií. V čase vysokého hos-
podárskeho rastu v podstate nie je vôľa 
viac investovať do vzdelania, do výskumu 
a do vedy. Preto dnes je potrebné prebie-
hajúce obdobie využiť a dokončiť štruktu-
rálne zmeny v tejto oblasti. 
Vláda v rámci opatrení na zmiernenie do-
padov hospodárskej krízy prijala konkrét-
ne úlohy pre rezort školstva. Tieto sú za-
merané najmä na podporu aplikovaného 
výskumu, a to presmerovaním zdrojov zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie z 
operačného programu Výskum a vývoj na 
podporu aplikovaného výskumu a na pod-
poru prenosu poznatkov získaných výsku-
mom a vývojom do hospodárskej praxe. 
Ide o programy aplikovaného výskumu pre 
organizácie, výskumu a vývoja z verejného 
sektora, programy aplikovaného výskumu 
pre podnikateľský sektor, programy apliko-
vaného výskumu pre sektor energetiky a 
ochrany životného prostredia a najnovšie, 
čo máme pripravené, bude schéma pre 
výskumné a vývojové organizácie z ope-
račného programu Výskum a vývoj. 
Čo sa týka zdrojov rozpočtovej kapitoly 
ministerstva, tam budeme pozornosť sú-
streďovať na nedávno prijatý zákon o sti-
muloch pre výskum a vývoj a na zmenu 
programov Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja. Rád by som v tejto súvislosti dal 
do pozornosti jeden údaj. V tomto roku do-
chádza k historickému zvýšeniu rozpočtu 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja, 
ktorý sa nominálne zvýšil oproti predchá-
dzajúcemu roku o 30 percent. 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja má 
za úlohu tento rok pripraviť výzvu na pod-
poru aplikovaného výskumu a vývoja v jed-
notlivých odboroch vedy a techniky. 

• Zákon o stimuloch pre výskum a vý-
voj nadobudne účinnosť od augusta. 
Čo v tejto súvislosti pripravuje rezort?
Plánujeme ešte do konca roka podporiť 
20 podnikateľských subjektov. Máme na 
to vyčlenené zdroje vo výške 26,6 milióna 
eur – 10 miliónov eur z rozpočtovej kapi-
toly ministerstva školstva a 16,6 milióna 
eur z rezervy pre zabezpečenie opatre-
ní na zmiernenie dopadov hospodárskej 
krízy. Pôjde o 20 konkrétnych projektov, 
ktoré sú späté s podnikateľkou sférou. 
Poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj 
je podmienené vytváraním nových pracov-
ných príležitostí v oblasti výskumu a vývoja 
a bude smerovať do prípravy nových pra-
covísk výskumu a vývoja podnikateľských 
subjektov, alebo do rozšírenia už existujú-
cich pracovísk. 
Štátnu pomoc môžeme rozdeliť do dvoch 
blokov, a to poskytovanie štátnej pomoci, 
ktorú môžeme označiť ako dotáciu zo štát-
neho rozpočtu a súčasne získanie daňo-

vej úľavy pre podnikateľa, ktorý túto štátnu 
pomoc získa. V širšom kontexte môžeme 
povedať, že postupne napĺňame ciele li-
sabonskej stratégie v tom, že dve tretiny 
prostriedkov, ktoré sú alokované do vý-
skumu a vývoja by mali byť zo súkromných 
a podnikateľských zdrojov. A my chceme 
týmto zákonom naštartovať a motivovať 
podnikateľský sektor, aby vo väčšej miere 
investoval do výskumu a vývoja. Dnes ide 
do výskumu a vývoja 0,5 percenta hrubé-
ho domáceho produktu, pričom z toho 
cca 2/3 pochádza zo štátneho rozpočtu. 
Vo vyspelých ekonomikách je trend pres-
ne opačný. 

• Prijali ste aj iné opatrenia?
Nedávno sme novelizovali zákon o orga-
nizácii štátnej podpory výskumu a vývo-
ja, kde sme definovali tzv. špecializované 
organizácie vedy a techniky. Pôjde o vy-
tváranie technologických inkubátorov a 
vedecko-technologických parkov. Tie nám 
chýbajú. Vidíte, že ako huby po daždi sa 
rozrástli priemyselné parky, vlastne od 
západu až po východ Slovenska, a čo s 
ich využitím robí hospodárska kríza. Časť 
týchto parkov by mohla do budúcnosti byť 
transformovaná na vedecko-technologic-
ké parky, kde by sa usídlili investori, kto-
rí prinášajú produkciu s vyššou pridanou 
hodnotou, sú nároční na zamestnanosť, 
na kvalifikáciu pracovnej sily. A samozrej-
me, potom aj cena pracovnej sily bude 
vyššia. 

• Ste nominantom Ľudovej strany 
HZDS. Pripravuje strana témy v rezor-
te školstva pre volebné obdobie 2010 
– 2014?
Ako prvá parlamentná politická strana sme 
odštartovali vo februári tohto roka progra-
movú konferenciu pod názvom „Perspek-
tívy rozvoja slovenskej spoločnosti“. Čo 
svedčí o tom, že sa veľmi intenzívne obsa-
hovo a programovo pripravujeme byť mo-
torom budúcej vlády. Následne sme zorga-
nizovali regionálne konferencie určené pre 
širokú odbornú verejnosť a predstavili sme 
svoj pohľad, zámery a ciele smerovania 
krajiny do roku 2030. Kľúčový blok, ktorý 
bol absolútne prvý v rámci programových 
konferencií, bol blok – Utváranie znalostnej 
ekonomiky, ktorý je základom pre definova-
nie prioritných tém v rezorte školstva pre vo-
lebné obdobie 2010 – 2014. Neformálne, 
neoficiálne a čisto pracovne prioritné témy 
nazývame Jedenásť prikázaní Ľudovej stra-
ny – Hnutia za demokratické Slovensko v 
oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Opat-
renia sa dotýkajú obsahovo oblasti detí a 
mládeže, regionálneho školstva, vysokých 
škôl, celoživotného vzdelávania, výskumu 
a vývoja a jedna téma je prierezová, takže 

môžeme hovoriť aj 10+1 prikázaní, lebo to 
jedenáste je prierezové, ktoré musí ísť na-
prieč všetkými desiatimi predchádzajúcimi 
prioritnými témami, ide o využitie nástroja 
štrukturálnej politiky vlády. To znamená, 
podpora vzdelávania, výskumu a vývoja cez 
efektívne a zmysluplné čerpanie štrukturál-
nych fondov, v tomto prípade operačného 
programu – Vzdelávanie a operačného 
programu – Výskum a vývoj. Kľúčovými slo-
vami volebného programu v oblasti vzdelá-
vania sú - efektívnosť, investície, mobilita, 
zručnosť, kvalifikácia, gramotnosť a povo-
lanie. Tieto kľúčové slová sú myšlienkovo 
pretavené do spomínaných jedenástich 
prioritných tém. 

• Hovorili ste aj o špecifických osob-
ných cieľoch, ktoré by ste radi videli vo 
volebnom programe ĽS-HZDS.... 
Áno, a pevne verím, že sa objavia nielen 
vo volebnom program Ľudovej strany – 
Hnutia za demokratické Slovensko, ale 
následne v programovom vyhlásení budú-
cej vlády. Je to rast celkových výdavkov do 
vzdelávania na úroveň 5% HDP (čo pred-
stavuje pre ilustráciu cca 3,5 mld. eur), 
ďalej do roku 2014 dosiahnuť financova-
nie výskumu a vývoja zo súkromných a ve-
rejných zdrojov na úrovni 1,8 percenta z 
hrubého domáceho produktu z dnešných 
cca 0,5%. Do programov celoživotného 
vzdelávania zapojiť 10 percent dospelých 
vo veku 25 – 64 rokov. To znamená, že sa 
10 percent práceschopnej sily alebo pro-
duktívneho obyvateľstva bude objavovať v 
programoch ďalšieho vzdelávania alebo 
kontinuálneho vzdelávania, čím vlastne na-
štartujeme učiacu sa a vzdelanostnú spo-
ločnosť. Tieto hodnoty vychádzajú z reál-
nych ukazovateľov a poznania skutočného 
stavu. Ďalší vládny program by nemal ko-
pírovať ten súčasný, je cieľom posunúť sa 
minimálne o dva kroky vpred. 

• Znie to ako odštartovanie volebnej 
kampane. Nemýlim sa?
Volebná kampaň už vo všeobecnosti na-
štartovala voľbami do Európskeho parla-
mentu, nie je možne nevšimnúť si to. Na 
základe našej programovej konferencie 
zvolali svoje programové konferencie aj 
ďalšie politické strany v apríli a máji tohto 
roka. Znova vidieť naše tempo práce a 
istý predstih. ĽS-HZDS opäť oslovuje vo-
liča a obrátila svoju pozornosť smerom k 
ľuďom a poctivo vysvetľuje svoje politické, 
programové a obsahové ciele. 

• Ste súčasne podpredsedom ĽS-
HZDS, veríte, že sa dostanete do bu-
dúcej vlády a budete môcť realizovať 
tieto predstavy?
Ambíciou každej politickej strany je vyhrať 
voľby a byť účastný vo vláde. Pretože inak 
nemôžete realizovať politické, progra-
mové, ani obsahové ciele a priority. Pri 
mítingoch a stretnutiach s ľuďmi v rámci 
„eurokampane“ som absolvoval dostatok 
rozhovorov o tom, čo sa od nás očakáva, 
je to osobná komunikácia. V osobných 
stretnutiach a komunikácii prostredníc-
tvom médií budeme pokračovať nepretr-
žite až do parlamentných volieb. Pre jún 
2010 sa chceme odraziť z výsledku, kto-
rý sme získali vo voľbách do Európskeho 
parlamentu (9%). Náš cieľ je na úrovni 
zdvojnásobenia tejto hodnoty. V tejto sú-
vislosti tendenčné vyjadrenia niektorých 
akože politológov neberiem vôbec do úva-
hy a ich zmetené názory aj tak čas a reálna 
doba odignoruje. 

JOZEF ŠUCHA

Slovo má štátny tajomník ministerstva školstva SR JOZEF HABÁNIK

Kríza a vedomostná spoločnosť
Za Julianou Kováčovou
Juliana Kováčová, rod. Magálová (10. 7. 1927 Orechová Po-
tôň, okr. Dunajská Streda – 2. 7. 2009 Bratislava) sa nezmazateľ-
ne zapísala do vývoja slovenskej folkloristiky a etnomuzikológie, 
pričom fenomén ľudovej piesne skúmala v celistvosti hudobnej a 
literárnej tradície. Dokumentáciou, komparáciou, variantológiou 
a žánrovou klasifikáciou sa systematicky zaoberala 35 rokov ako 
pracovníčka Slovenskej akadémie vied (1954 – 1989). K zaují-
mavým riešeniam patrí interdisciplinárna spolupráca s manželom 
Damiánom Kováčom z Ústavu experimentálnej psychológie SAV, 
ktorá prostredníctvom psychodiagnostických meraní rozšírila 
vnímanie muzikálno-verbálnych kompetencií o reflexiu osobnost-
ných predpokladov interpretácie folklórneho repertoáru. Juliana 
Kováčová v roku 1950 absolvovala históriu na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa od roku 1946 zá-
roveň zúčastňovala na prednáškach z hudobnej vedy. Súbežne 
šesť rokov navštevovala bratislavské Štátne konzervatórium, na 
ktorom úspešne zavŕšila štúdium spevu v roku 1953. Svoj edu-
kačný profil doplnila externým absolutóriom národopisu na FFUK 
v roku 1968. Spomedzi jej publikovaných prác spomeňme My-
javské piesne, Ľudová pieseň na Podpoľaní, Lúčne piesne žien, 
Miesto balady v podpolianskom ľudovom speve, Prinášanie a pri-
volávanie leta v oblasti Trenčína, K otázke slovenských piesní o 
vysťahovalectve, Trávnice – špecifický druh ženských lyrických 
piesní, Piesňová tvorba podnietená sociálnym vysťahovalectvom 
do USA, Jánske zvyky a piesne, Zimné obchôdzky so spevom a 
vinšovaním, Tradičné priadky a folklórne prejavy s nimi spojené, 
Dievčenské spevy v jarnom zvykosloví na Slovensku a niekoľko 
štúdií individuálne venovaných speváčke Márii Zajacovej zo Zá-
blatia. Česť jej nehynúcej pamiatke!  PAVOL JANíK

Zomrela vedkyňa nora Krausová
V sobotu 22. augusta zomrela v Bratislave popredná lite-
rárna vedkyňa, prekladateľka, publicistka a členka Spol-
ku slovenských spisovateľov Nora Krausová. TASR o tom 
informoval tajomník Spolku slovenských spisovateľov 
Pavol Janík. 
Dcéra básnika a predsedu Spolku slovenských spisovateľov Va-
lentína Beniaka sa narodila 13. júna 1920 v Chynoranoch. Ab-
solvovala slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Slovenskej 
univerzity v Bratislave, terajšej Univerzity Komenského. 
Ako Janík uviedol, dlhoročne pôsobila ako vedecká pracovníčka 
Ústavu svetovej literatúry SAV a ako redaktorka vo vydavateľstve 
Slovenský spisovateľ. Vo výskumnej činnosti sa sústredila na 
problematiku poetiky a štylistiky, verzológie a strofických foriem, 
predovšetkým sonetu, ale venovala sa aj otázkam epických žán-
rov, všeobecnej teórie a typológie literatúry. 
Medzi jej významné knižné publikácie patrí Ako rozoberáme verš 
(1948), Od Lessinga k Brechtovi (1959), Epika a román (1964), 
Príspevky k literárnej teórii (1967), Rozprávač a románové kate-
górie (1972), Vývin slovenského sonetu (1976), Význam tvaru – 
tvar významu (1984), Poetika v časoch za a proti (1999). 
Ako prekladateľka slovenským čitateľom sprístupnila vrcholné 
hodnoty klasickej i modernej nemeckej literatúry. V poslednom 
období svojho života sa venovala najmä esejistickej tvorbe, ktorú 
publikovala predovšetkým na stránkach kultúrnych periodík Lite-
rárny týždenník a Slovenské pohľady. (ver ed)

smrť zakázaného Štefana oľhu
Tesne pred smutným výročím vpádu voj-
sk Varšavskej zmluvy na naše územie, 
zomrel 19. augusta v Košiciach po dlhé 
roky okupácie zakázaný autor – publicis-
ta, dramatik a scenárista Štefan Oľha vo 
veku 73 rokov.
So Štefanom sme sa spoznali, keď som ako 
mladý autor začínal s novinárčinou. Bol som 
očarený jeho odbornou hrou z prostredia 

psychológie a ponúkol som sa, že o ňom napíšem článok. Ne-
veril mi, že sa mi podarí čokoľvek o ňom uverejniť vo vtedajšej 
normalizačnej tlači. Preto, až keď vyšla v Slovensku veľká repor-
táž s farebnými fotografiami vo vtedajšom prestížnom časopise 
Matice slovenskej, zostal príjemne šokovaný. V Matici slovenskej 
akoby normalizácia nemala dostatok síl, čo som šikovne využil. A 
hrial ma aj pocit radosti, že som mohol prekvapiť takúto nezlom-
nú osobnosť. Autora, ktorý napriek zákazu tvoril ďalej, hoci dlhé 
roky nemal žiadne publikum. Nakoniec našiel skulinu v totalitnom 
zovretí a začal sa zaoberať autorsky odbornými témami určenými 
odbornej verejnosti z oblasti psychológie, toxikománie a iných.
S úctou opatrujem osobný list od Štefana, ktorý mi napísal 
v roku 2007. Vtedy mi bolo z politických dôvodov zakázané 
pôsobiť v Slovenskej televízii ako moderátor Sfér dôverných 
v náboženskej redakcii. Dodával mi v liste odvahu, dodával 
mi sily a postavil sa s protestom, že aj v už demokratickej 
spoločnosti po roku 1989 je niečo také možné, aby vznikali 
znova zakázaní autori. Navyše v Slovenskej televízii, ktorej 
venoval všetky svoje najlepšie tvorivé roky života, keď sa po 
roku 1989 stal aj riaditeľom jej košického štúdia.
Dúfajme, že raz na Slovensku zavládnu časy, kedy sa žiadosť Šte-
fana Oľhu, aby u nás nevznikali zakázaní autori, stane skutočnos-
ťou. Česť jeho pamiatke! Odpočinutie večné a svetlo večné nech 
mu svieti. STANISLAV HÁBER
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Stranu pripravil 
MILAN GROFČÁK

Pred nami sú dve mimoriadne 
príťažlivé a nevšedné akcie, 
ktoré by nemali ostať nepovšim-
nuté. V nedeľu 13. septembra 
sa vo Svidníku uskutoční 14. 
ročník majstrovstiev vo vare-
ní pirohov, ktoré sú súčasťou 
Dňa ľudových tradícií. Orga-
nizuje ho Slovenské národné 
múzeum – Múzeum ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku v spoluprá-
ci so Spoločnosťou priateľov 
múzea a Mesto Svidník. Záštitu 
nad sviatkom ľudových tradícií i 
kuchárov a jedákov svorne pre-
vzali predseda Prešovského sa-
mosprávneho kraja Peter Chu-
dík a primátor Svidníka Michal 
Bartko. Deň ľudových tradícií 
sa bude odohrávať v príjemnom 
prostredí svidníckeho skanze-
nu. Na svoj tradičný slovensko-
poľský medzinárodný športovo-
spoločenský deň sa už aktívne 
pripravujú aj Pieniny. V sobotu 
26. septembra sa v chotároch 
slovenskej obce Lesnica a poľ-
ského kúpeľného mestečka 
Szczawnica uskutoční už 13. 
ročník Pieninského duatlonu. 
Ten pozostáva z behu (10,5 
km)   a cyklodisciplíny (32,5 
km) v horskom teréne, pričom 
sa súťaží v štyroch kategóriach. 
Bližšie informácie o podmien-
kach štartu je možné získať na 
internetovej stránke www.hima-
laya-club.sk.

•   •   •                                                             
Letné búrkové povodne trápia 
obrovskými škodami obyvate-
ľov rôznych častí Prešovského 
kraja už dobrých desať rokov, 
na systémové preventívne opat-
renia však doteraz nedošlo. Aj 
napriek tomu, že napríklad vlani 
v júli spôsobili katastrofy v 157 
obciach kraja. Škody na majet-
ku občanov a obcí sa vyšplha-
li na bezmála 340 miliónov Sk, 
ďalších 97 miliónov bolo vyčís-
lených na cestách II. a III. trie-
dy, ktoré sú v správe podniku 
Správa a údržba ciest Prešov-
ského samosprávneho kraja. 
Keď k tomu pripočítame nákla-
dy na záchranné práce vo výške 
134,2 milióna, dostaneme sa 
poriadne nad pol miliardy iba za 
jediný rok. Zdá sa, že konečne 
sa pohlo aj riešenie tejto prob-
lematiky Reálnu situáciu najkri-
tickejších oblastí prišli nedávno 
priamo na tvár miesta posúdiť 
zástupcovia Štátnych hmotných 
rezerv, ministerstva životného 
prostredia a Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku. Prine-
sie ich 2 dňová návšteva aj neja-
ký konkrétny výsledok? 

•   •   • 
Finančne najnáročnejšou in-
vestíciou Prešovského samo-
správneho kraja je rekonštruk-
cia pôvodne školského areálu v 
Orkucanoch, okrajovej obci Sa-
binova, na dom sociálnych slu-
žieb. Už túto jeseň by sa tu mali 
sťahovať klienti DSS v Petrova-
noch, ktorí sa tam spolu s perso-
nálom trápia v starých, nevyho-
vujúcich priestoroch. Kontrolný 
deň na stavbe s hodnotou cca 
200 miliónov sa uskutočnil v po-
lovici augusta s tým, že termín 
odovzdania stavby užívateľovi sa 
posúvať nebude.

udalosti kraja

Spolupráca jednotlivých regiónov 
únie má veľké množstvo foriem, spô-
sobov a cieľov, ale aj významov pre 
úniu ako celok i pre samotné zúčast-
nené regióny. Jedno z medziregio-
nálnych partnerstiev s doslova ce-
lokontinentálnymi dôsledkami pre 
budúcnosť priniesol projekt Future 
Forest (Budúcnosť lesov), podporo-
vaný programom Interreg IVC. Zú-
častňuje sa na ňom sedem regiónov 
Európy od Walesu po Slovensko, pri-
čom vedúcim partnerom je nemec-
ké Brandenburgsko. Aký význam má 
toto partnerstvo pre zúčastnené re-
gióny a aké sú ciele projektu, to nám 
v krátkosti priblíži dvojica členov 
Mladých sociálnych demokratov v 
Prešovskom kraji, ktorí na ňom pria-
mo participujú, krajská koordinátor-
ka MSD Ing. Svetlana Pavlovičová a 
predseda okresnej organizácie MSD 
v Prešove PaedDr. Miroslav Benko 

(na obr.).  Mimochodom, obaja sú 
poslancami Mestského zastupiteľ-
stva v Prešove. 
• O význame lesov pre terajšiu i bu-
dúce generácie ľudstva a o doslova 
životne dôležitej úlohe ochraňovať 
ich nemusíme zbytočne hovoriť, skôr 
by sme sa mali zamerať na samotný 
projekt a jeho ciele. Ale začať by sme 
mali najmä tým, prečo sú do neho 
zapojení Mladí sociálni demokrati? 
- Začneme odpoveďou na poslednú 
časť otázky. Prečo Mladí sociálni de-
mokrati? Sme presvedčení, že mladých 
ľudí sa tento problém bytostne dotýka 
a mali by mu vo vlastnom záujme veno-
vať dostatočnú pozornosť. A keď ide o 
mladých, prečo nie práve Mladí sociál-
ni demokrati? Príprava na tento projekt 
začala ešte počas jesene 2007, jeho 
implementácia bola odštartovaná zhru-
ba pred rokom, v októbri 2008 a potr-
vá do 30. septembra 2011. Podstatou 

tohto partnerstva sedmičky európskych 
regiónov od britských ostrovov a Špa-
nielska s Francúzskom na západe, cez 
jeden z východných regiónov Nemecka 
po Slovensko, Lotyšsko a Bulharsko vo 
východnej časti únie je výmena skúse-
ností a nápadov, akým spôsobom po-
môcť európskym lesom vyrovnávať sa 
s nastupujúcimi klimatickými zmenami, 
ktoré náš kontinent očakáva. S tým sú-
visí aj znižovanie rizík  spôsobovaných 
zmenou klímy a rozsahom škôd, medzi 
ktoré patria povodne, požiare zo sucha, 
erózia pôdy atď. Teda, všetko z toho sa 
nás už teraz bytostne dotýka. 
• Sú už navrhnuté nejaké spôsoby a 
myšlienky „ako na to“? 
- Samotný projekt má šesť dôležitých 
ťažiskových oblastí, udržanie kvality 
pôdy ako takej, prirodzený vodný cyk-
lus, kvalita dreva, ukladanie uhlíka, bio-
diverzita a prírodné riziká. Myslíme si, že 
všetky z nich sú pre lesy v ktorejkoľvek 
časti kontinentu rovnako dôležité. 
• V čom konkrétne spočíva samotná 
implementačná časť projektu?
- Je rozdelená do troch, približne rov-
nako dlho trvajúcich etáp. Prvá, kto-
rá má názov Vidieť znamená uveriť, je 
zameraná na terénne štúdijné pobyty, 
ktorých cieľom je praktické oboznáme-
nie s novými osvedčenými postupmi a 
inovatívnymi prvkami ochrany lesov v 
jednotlivých regiónoch. Jednoducho, 
každý región ukáže to nové a úspešné, 
čo v tejto problematike používa. Za se-
bou už máme šesť takýchto „study visit“, 
poslednou v závere prvej etapy bude 
štúdijný pobyt implementátorov u nás na 
Slovensku, hosťom ukážeme v dňoch 8. 
až 10. septembra reálnu situáciu v le-
soch okolia Košíc, Prešova a Sabinova. 
Záver tejto prvej sa uskutoční približne o 

mesiac v „hlavnom meste“ španielskeho 
regiónu Katalánsko, v Barcelone. 
• Ešte nám ostávajú dve etapy...
- Druhá etapa má názov Spoločný 
rozvoj. Bude to súbor seminárov a 
workshopov, zameraných na možnosti 
prenosu praktických návodov zlepšu-
júcich súčasnú situáciu, odporúčaní, 
strategických usmernení či celých les-
ných programov. No a cieľom tretej, 
s pomenovaním Prenos do politiky, je 
výmena skúseností, prenos vhodných 
praktických usmernení a politík me-
dzi samotnými regiónmi, európskymi 
orgánmi verejnej správy a zaintereso-
vanými kľúčovými stranami. Teda, roz-
širovanie získaných poznatkov na celo-
európskej báze.          
• Implementácia už pre blízku bu-
dúcnosť dôležitého projektu má 
určite aj celý rad nejakých háčikov, 
keďže prakticky každá dolina má 
svoje zvyklosti a skúsenosti, odlišné 
od iných. Aký je ten najväčší? 
- Sú to nielen odlišné regionálne 
zvyklosti, ale predovšetkým druh vlast-
níctva lesov a pôdy, ďalej rôzne  prí-
stupy a ciele záujmových skupín, ako 
lesníkov, poľnohospodárov, vodných 
hospodárov či ochranárov, s ich čas-
to aj protichodnými nárokmi na lesy a 
prírodu ako celok. Jedným z cieľov pro-
jektu je teda dosiahnutie optimálnych a 
jednotných pohľadov všetkých na túto 
problematiku s ohľadom na spoločnú 
budúcnosť. Veľmi dobré skúsenosti 
sme v tomto smere získali už počas do-
terajších krajinných workshopov, keďže 
sa ich zúčastňovali aj zástupcovia spo-
mínaných skupín, pričom kontroverzné 
názory medzi nimi neboli žiadnou vý-
nimkou. Projekt však pokračuje, ešte 
sme iba na konci prvej etapy...

zachovajme budúcim generáciam pohľad na zelené lesy

S nástupom vlády vedenej stranou SMER-SD 
sa každoročne vo sviatok Slovenského národ-
ného povstania rozhorí na pomedzí Prešova a 
obce Ľubotice obrovská vatra. Nie inak tomu 
bolo aj v tohtoročnom závere augusta a už do 
tretice ju slávnostne zapaľovali predseda Ná-
rodnej rady SR Pavol Paška s predsedom Pre-
šovského samosprávneho kraja Petrom Chu-
díkom a s prešovským poslancom NR SR za 
SMER-SD Stanislavom Kubánekom. Tohto 
roku im pomáhal aj štátny tajomník MV SR Jo-
zef Buček. 
Pavol Paška síce túto vatru pomenoval ohňom 
národnej hrdosti a svojbytnosti, stala sa však 

aj symbolom vzájomnej dôvery medzi veľkou 
časťou obyvateľov Prešova a „ich“ zástupcami 
v slovenskom parlamente i v politike. Najmä 
vďaka tomu sa počet účastníkov spomienkovej 
slávnosti na SNP zvyšuje z roka na rok, pričom 
30. august 2009 prekonal v tomto smere všet-
ky očakávania aj napriek tomu že išlo o odpo-
činkovú nedeľu. Záujem občanov mesta o 
neformálne stretnutie a rozhovory s funk-
cionármi strany SMER-SD bol očividný. Pre 
predsedu parlamentu však „povstalecká“ 
nedeľa odpočinková nebola ani náznakom. 
K prešovskej vatre totiž prišiel z ďalekých 
Medzilaboriec...

Vatra národnej hrdosti nad Prešovom

Nový školský rok začal aj pre 88 stredných 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
kompetencii Prešovského samosprávneho 
kraja. Okrem toho, že sa v ňom očakáva po-
kles počtu študentov približne o 600 (naj-
viac sa tento jav prejavuje v „remeslách“, 
teda Stredných odborných školách, predtým 
SOU), pričom vlani študovalo na školách PSK 
38 015 žiakov, z toho najviac na Stredných 
odborných školách (25 740). Školy budú 
viesť aj deviati noví riaditelia a dvaja sú výko-
nom tejto funkcie poverení. K 1. septembru 
bolo v prvých ročníkoch škôl voľných ešte 
950 miest, definitívne číslo však bude známe 
až po polovici septembra. Očakáva sa však, 
že do lavíc prvých ročníkov zasadne približne  
8 100 nových žiakov.
Školstvo, to nie sú iba študenti a peniaze, ktoré 
vynakladá štát na ich prípravu do života. Mimo-
chodom, najväčšia časť výdajov rozpočtu Prešov-
ského samosprávneho kraja smerovala a smeruje  
práve do školstva – vyše  67 mil. eur (2,03 mld. 
Sk) ročne. Pritom, v tomto okruhu škôl pracovalo v 
minulom školskom roku 3 157 pedagogických a 1 

252 nepedagogických zamestnancov.  Postupný-
mi zmenami prechádza aj štruktúra aktuálnych štú-
dijných a učebných odborov. Kým niektoré triedy 
prvých ročníkov klasických remesiel pravdepodob-
ne ostanú prázdne (maliar, krajčír, obrábač kovov, 
podlahár, pokrývač), zvýšený záujem zo strany ro-
dičov a žiakov je o nové odbory (manažéri autoser-
visov, regionálneho cestovného ruchu, služby ces-
tovného ruchu, pracovníci počítačových sietí atď.)
S veľkým záujmom odborných pracovníkov škol-
stva sa očakáva vývoj a osud špeciálne zriadenej 
odbornej školy v obci Jarovnice v sabinovskom 
okrese, ktorá je známa väčšinovým rómskym oby-
vateľstvom. Je to vysunuté pracovisko odborných 
škôl zo Sabinova a Lipian, pričom na tejto škole 
pôjde o dvojročný učebný cyklus. Definitívny záu-
jem rómskych detí (a teda rodín) o túto školu ne-
bol oficiálne známy ešte ani k 1. septembru, pod-
ľa jeho intenzity budú zriadené dva alebo tri prvé 
ročníky. Otázkou však ostáva, ako dlho tento ne-
všedný projekt vydrží, keďže podobný experiment 
s lesníckymi profesiami na území okresu Prešov, 
ktorý prebiehal pred niekoľkými rokmi, nemožno 
považovať za úspešný.

Všetko pre rozvoj kraja
V pondelok 7. septembra 2009 predstúpili pred novinárov 
lídri krajských štruktúr politických strán  SMER-SD a ĽS-
HZDS Stanislav Kubánek  a Marián Haľko, aby informovali 
o čerstvo uzatvorenej koaličnej zmluve medzi touto 
dvojicou politických subjektov na pôde Prešovského 
kraja v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do krajských 
zastupiteľstiev. Kandidátom oboch strán na post 
predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa 
na jej základe stal Peter Chudík (SMER-SD), zakladajúci 
predstaviteľ krajskej samosprávy, ktorý ju viedol prvé dve 
volebné obdobia. 
Táto dvojica koaličných partnerov bude spolupracovať aj pri 
zostavení kandidátky na obsadenie 62 miest poslaneckého 
zboru Krajského zastupiteľstva PSK, pričom je už dohodnutý 
aj počet miest na koaličnej kandidátke. V okrese Prešov bude 
z 12 kandidátskych miest patriť  8 strane SMER-SD a 4 ĽS-
HZDS. 
Nová koalícia sa bude snažiť preraziť doterajšiu „modrú 
politickú barikádu“ v prešovskom krajskom parlamente, 
v ktorej má zo 62 kresiel 41 pravica. 
Kým pre voľby na funkciu predsedu PSK sú obe strany ochotné 
koalíciu rozšíriť o ďalšie politické subjekty, pre obsadenie 
poslaneckých kresiel chcú spolupracovať iba v rámci uzavretej 
koaličnej zmluvy.

odštartoval nový školský rok
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Na mediálnom výbore NR SR 
generálny riaditeľ STV tvrdil, 
že STV je najchudobnejšia 
televízia v Európe a tak chce 
peniaze od štátu. Načim po-
vedať, že chudoba cti netra-
tí...

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť 
funkcií začal konanie proti Slo-
tovým letom. Ešte keby tak za-
čal konanie proti letom lastovi-
čiek, teda odletom. Lenže tieto 
odlety sú zlučiteľné s jeseňou, 
ale to sú aj Slotové odlety v lete, 
teda dovolenkové. Slota má vraj 
zdokladovať, za čo lieta. Spýtaj-
te sa lastovičiek na to isté.

Pri prevencii kriminality bude 
kabinetu ministra vnútra po-
máhať Rada. V oblasti odbor-
ného vzdelávania bude vláde 
pomáhať tiež Rada. Za komu-
nizmu sa vravelo, že keď sa 
nevedelo ako z konope, tak 
sa ustanovil výbor...

Pokuty za porušenie jazykové-
ho zákona budú až od januára 
budúceho roka. Zatiaľ si môže 
SMK „mondokovať“ po štadió-
noch.
 
USA svojho času prijali anti-
teroristický zákon, Slovenská 
republika má od prvého sep-
tembra antiextremistický zá-
kon. S kým sme vo vojnovom 
konflikte?
 
SNS správam STV neverí, tvr-
dí Anna Belousová. Moskva tiež 
slzám neverí...

V. Mečiar by chcel byť so 
Smerom aj v budúcej vláde. 
Teda len dve strany. Lebo 
HZDS má vraj odborníkov 
a SMER je lepší v marketin-
gu. Ale prečo mení HZDS tak 
často odborníkov na poste 
ministra pôdohospodárstva? 
Jureňa bol dobrý, odišiel. 
Kramplová tiež, tiež odišla. 
Aj Becík odišiel lebo je dob-
rý. Od dobroty na žobrotu ale 
neodišiel nik.

Podľa Únie Rómov by sa ma-
joritná spoločnosť mala han-
biť za to, kam dohnala Rómov. 
Kto si bez viny, nech hodí kame-
ňom.... 

Maďarský prezident odkázal 
na Slovensko: Ešte sa vrátim! 
Už tu bol taký čo prišiel do 
Košíc na bielom koni od Bar-
ce a volal sa Horthy.

Občianske združenie Sloven-
ská pospolitosť chce založiť 
stranu Naše Slovensko. Lep-
šie by bolo Za naše Sloven-
sko, lebo naše už celkom nie je 
a keď začnú cudzinci kupovať 
pôdu, tak už ani nebude.

Vládna koalícia je rybník, 
ktorý treba vypustiť, hovorí 
literát-právnik Lipšic. Zabu-
dol dodať, že vtedy keď bol 
v tomto rybníku, čľapkal sa v 
ňom ako zlatá rybka.

Slovenský premiér vraj bude vo 
svojej svetoznámej vinici pesto-
vať hrozno a potom vyrobí víno, 
ktorému dá názov Mikulášove 
slzy. Musel by mať tú vinicu o 
čosi väčšiu, lebo toľko sĺz čo vy-
ronil Mikuláš za tri roky, to už by 
sa naplnilo aj Bajkalské jazero.

RozHLAdňA

Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

Kresba: Andrej Mišanek

Dobrý guľáš je vtedy dobrý, keď obsahuje veľa 
ingrediencií. Naši južní susedia to dobre vedia, 
maďarský guľáš je tým známy, rovnako ako 
guľášový socializmus za Jánosa Kádara.
V Maďarsku sa dnes varí „demokratický guľáš“, v 
guľášovej demokracii. Nuž aj na to si Maďari museli 
zobrať pôžičku. Inak by možno dnes nemali ani na 
národné jedlo. A aj vďaka tej pôžičke môžu dnes 
vyvážať svoju guľášovú demokraciu na všetky sveta 
strany. Robili by to aj vtedy, keby im v žalúdku vyhrá-
vali Cigáni. V tom sa jednoducho nezmenia, nikdy.
Maďarský prezident provokatívne prichádza cez 
most, aj keď vie, že je nevítaným hosťom.
Vedel to dostatočne včas, napriek tomu provokuje. 
A keď prezident, tak všetci ostatní. Už sa objavuje aj 
Molotovov koktail na slovenskej ambasáde, sloven-
ského veľvyslanca vytláčajú autom z cesty, blokujú 
sa cesty na Slovensko, konajú sa demonštrácie, 
pridávajú sa aj domáci Maďari z SMK a vyberú si 
naschvál štadión v Dunajskej Strede, kde maďarskí 
fans zažili Világoš. A producírujú sa tam aj maďarskí 
radikáli s požehnaním predsedu SMK Pála Csákyho. 
A samozrejme nechýba ani B. Bugár, predseda ako-
že „dobrej strany“ Most – Híd. Utiekajú sa do Bru-
selu, kde dokonca cestuje ministerka zahraničných 
vecí, aj keď je jasné, že týmto sa naozaj Brusel nebu-
de zaoberať, lebo to nie je v kompetencii EÚ. Chystá 

sa rokovanie slovenského premiéra s maďarským, 
ktorý tam je do času, takže to rokovanie nič neprine-
sie a guľášová demokracia ergo demokratický guľáš 
bude pokračovať.
Jazykový zákon je iba zámienka, inak povedané 
zádrapka, ktorá slúži na celkom iný a celkom 
jasný účel. Treba to jednoducho vidieť a netváriť 
sa, že nič nevidno. Aj súčasná maďarská vláda, 
všetci ústavní predstavitelia Maďarska, hrajú na 
tú istú nôtu, ten čardáš ešte nie je budzogáň, 
ale keď príde k moci Orbán, tak bude. A na to 
sa jednoducho treba pripraviť. Maďarské aktivi-
ty budú silnieť a naberať na intenzite a nepresta-
nú, či sa bude rokovať alebo nebude. Slovenská 
diplomacia sa na tento trend musí pripraviť, tak ako 
aj slovenská vláda. Brusel o jazykovom zákone ne-
bude rokovať, ale Brusel by mal rokovať o tom, že 
jeden z členských štátov sa nevie vpratať do kože a 
nemieni držiavať ani zásady, ktoré plynu z členstva v 
EÚ. Slovenskí poslanci v Európskom parlamente by 
sa mali zobudiť z ružových snov a nadniesť túto realitu 
na pôdu Európskeho parlamentu. Lebo táto guľášová 
demokracia neveští nič dobrého, ako napísal na tému 
sporu medzi Slovenskom a Maďarskom aj The Finan-
cial Times, „problémy môžu zrieť rokmi a potom príde 
prudký výbuch“. To však neznamená, že pohrdneme 
maďarským guľášom, ale len jedlom.

kde sa varí guľáš

Bol to Voltaire, ktorý povedal: 
Aj keď s vami nesúhlasím, uro-
bím všetko preto, aby ste váš 
názor mohli vyjadriť. To je prin-
cipiálna demokratická zásada, 
niečo ako vrcholný demokra-
tický zákon. Voltaire nebol de-
magóg. Niektorí naši politickí 
predstavitelia zrejme nemajú 

jasno v demokracii. Namiesto 
toho, aby sa riadili Voltairom, 
riadia sa svojim inštinktom a 
možno ani nie svojím. Jeden 
vám bráni sa vyjadriť a pošle 
na vás represívne zložky moci, 
druhý kričí, nechoďte tam, to je 
demagógia. Kto je potom de-
magóg? Voltaire určite nie.

ACH, tEN VoLtAIRE!

Prognózy na rok 2010
Keď sa prebudia spiaci voliči ĽS-HZDS, získa táto strana vo 
voľbách 34 percent hlasov (ergo 3,4 percent) • Strana Most 
sa spojí so stranou SMER a bude SMER-SD–MOST-HÍD • Slo-
venská pospolitosť ako nevedno aká strana sa dostane do 
parlamentu (ak ju nezakážu) • V Budapešti Peter Weiss ochutná 
Molotovov koktail, (ale prežije tú opicu) • Jazykový zákon začne 
platiť aj v parlamente, (niektorí poslanci sa nedoplatia) • Čí-
ňania pristanú na Mesiaci a zistia, že tam ešte nikto nebol (okrem 
Slovákov) • Rusko kúpi od Američanov späť Aljašku (za cár-
sky poklad) • Európska únia sa stane impériom, potom ako do 
nej vstúpi Rusko (bez Ukrajiny) • USA odídu z Iraku ale udržia 
sa v Afganistane zo strategických dôvodov. • Vyjde najavo, že 
Bin Ladin bol len chiméra. • Z Latinskej Ameriky sa stane únia 
štátov NEW AMERICA • Denník SME vyjde s podtitulom - vlaste-
necký (nevedno koho)

Univerzity či vysoké školy?
Strašiak chodil po slovenských univerzitách, či budú alebo budú 
z nich len vysoké školy. Je to logické, lebo išlo o finančné dotá-
cie, vysoké školy ich budú mať nižšie. Ono pritom nejde o to, či 
univerzita alebo vysoká škola, ale o to, čo kto a ako naučí budúce 
slovenské kádre. A tým by sa mali kompetentní zaoberať, pretože 
vzdelanostná úroveň na Slovensku povážlivo klesá. Hlavne na niž-
ších stupňoch vzdelania. Zasa sa škrabeme pravou rukou za ľavým 
uchom. Stačili by nám vysoké školy, ktoré by sa každoročne bodo-
vali podľa nestranných kritérií a zoradili do akejsi ligy. Aby sme mali 
vedomosti o tom, ktorá vysoká škola má svoju prestíž a ktorá je na 
tom horšie. Tie kritéria, ktoré majú rozlišovať univerzitu od vysokej 
školy sú naozaj pofidérne. Nehovoriac už o tom, že na mnohých 
univerzitách máme doslova osemdesiatročných dedkov, ktorí už 
nevedia ani artikulovať, ale treba ich, lebo zasa sú v tom nejaké 
kritéria. Zostalo nám z toho komunizmu ešte neúrekom kritérií a nie 
a nie sa ich zbaviť. 

memorandum netreba brať 
na ľahkú váhu
Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže dňa 
25.8.2009 prijala v Nových Zámkoch Memorandum pri prí-
ležitosti dvadsiateho výročia tzv. „Nežnej revolúcie“ zo 17. 
novembra 1989. Memorandum obsahuje 17 bodov a sú to 
body, ktoré tnú do živého. Slovenské média samozrejme 
toto Memorandum odignorovali, ale slovenská spoločnosť 
a jej súčasní predstavitelia by to ignorovať nemali. V záve-
re Memoranda sa hovorí: „Prvá ponovembrová generácia 
slovenskej mládeže si uvedomuje, že prichádza čas, kedy 
mlčanie sa stáva zradou a cez vyššie uvedené body (17 
bodov Memoranda) preto nahlas rozpoznávame, že dnes 
tu stojíme nie PO nežnej revolúcii, ale PRED SKUTOČNOU 
revolúciou! Po dvadsiatich rokoch nič nerobenia je načase 
sa hýbať vpred!“ Tých sedemnásť bodov je jasných a zrozu-
miteľných, nie sú nijakým mladíckym vzplanutím ale majú 
hlavu i pätu. Sú odozvou na veci, ktoré sa udiali v sloven-
skej spoločnosti za posledných dvadsať rokov a nie je to 
najlepšie vysvedčenie. Možno mohlo byť toto Memorandum 
aj miernejšie, diplomatickejšie, ale treba vedieť, že táto po-
novembrová generácia slovenskej mládeže čo má na srdci, 
to má aj na jazyku. A to nie je nijaký prečin. A naozaj to ne-
treba brať na ľahkú váhu a treba k tomu zaujať stanovisko, 
rozvážne a umné.

A tak tu máme september, okrem žiakov zasad-
nú do lavíc aj poslanci parlamentu, kým žiaci sa 
budú učiť, poslanci sa budú mučiť, odsedia si 
svoj kráľovský plat v laviciach, sem-tam sa po-
urážajú, čo to si vykričia a karavána ide ďalej. 
Štyri mesiace nás čakajú s koncovkou - ber-. a 
poberá sa z postu minister pôdohospodárstva v 
čase keď je čas zberu úrody. Ešte stačil odovzdať 
premiérovi žatevný veniec. Ale dožinky sa nekonali, 
už nemáme ani na chlieb a hry a zábavu. Vládni čini-
telia sa tvária ustarostene, kauza za kauzou sa valí, 
čo v kríze nie je dobré. To, že nás prikvačia voľby do 
VÚC je jasné, ale národ to až tak nepociťuje. Len 
politikov 

ČAKÁ PERNÁ ROBOTA, 
ako presvedčiť voličov, aby sa správne rozhodli. Mu-
sia sa veru dobre snažiť, pretože záujem o voľby na 
Slovensku zaznamenáva citeľný pokles, tak ako o 
politiku. S istotou dnes nemožno nič tvrdiť, lebo 
ako vraví V. Mečiar, jeho strana má voličov v do-
časnom spánku a tak výskumom verejnej mien-
ky neprikladá veľký význam. Zrejme mal na mys-
li aj Sitnianskych rytierov, lebo jeho niekdajšie 
babky-demokratky sa už priklonili k Smeru, ak 
nepomreli. Smeru tiež o čosi poklesli preferen-
cie, ale tie sa vrátia na vyššie čísla, hlavne po-
tom, keď sa maďarský prezident musel vrátiť z 
mosta domov. Hoci mu bolo z mosta do prosta po-
vedané, že je hosťom nevítaným. Maďarské média to 
hodnotili ako slovenské zaucho, čo bolelo menej ako 
niekedy maďarská trstenica pri maďarizácii Sloven-
ska. Jazykový zákon však nezmenia, aj keby sa 
rozliali na kolomaž. Nakoniec sa k nemu prihlásili 
všetky iné menšiny žijúce na Slovensku. A tak budú 
hľadať iné zádrapky. Pál Csáky sa už o ne postará, 
veď je tu na to, inak by bol zbytočný. Škoda, že Slo-
vensko nemá takú piatu kolóniu v Maďarsku, ktorá 
by žiadala kultúrnu autonómiu od slovenských hraníc 
až po Miškovec, teda v tej čiare o ktorej sa vravelo aj 

po skončení prvej svetovej vojny. A škoda je, že tvr-
dá asimilácia Slovákov v Maďarsku znemožňuje vznik 
slovenskej strany u našich južných susedov. Lenže 
to by musela byť 

MATICA SLOVENSKÁ 
ďaleko aktívnejšia a nespala niekde v 19. storočí aj 
so svojim princom – predsedom.
To sú však len okrajové dôsledky svetovej krízy, 
ktoré časom zapadnú prachom. Kríza dosiahla 
tak, ako to niektorí svetoví experti predpovedali 
vrchol v auguste a teraz by sme sa mali už dví-
hať hore. Za tri dni to nebude, ale za dva roky 
určite príde obrat, ak sa medzitým znova niekto 
nerozhodne, že spôsobí ďalšiu krízu. Tu je naozaj 
dosť možností, ktoré môžu v ďalších rokoch nega-
tívne otriasať svetovou ekonomikou, teda aj našou. 
Lebo naša ekonomika je naozaj krehká, ako žena a 
netreba veľa, aby hlboko klesla. Je síce pekné, že 
sa snažíme vytvoriť sociálny štát, ale k tomu by bolo 
treba prifariť aj prívlastok spravodlivý. Pred pár dňami 
prebehla tlačou správa, že dôchodky sa zvýšia na 
budúci rok o 3 percentá. Opozícia už bude mať ďalší 
argument, ešte nikdy nebolo také nízke zvýšenie dô-
chodkov. Tým, ktorí sa nabaľovali za Dzurindistanu 
a majú 

DôCHODKY NAD 800 EÚR 
je to jedno, tí sa môžu smiať. Nuž a vianočný prí-
spevok trvá naozaj len cez Vianoce, aby nebol 
vianočný stôl poloprázdny. Keby napríklad bol 
plat poslanca slovenského parlamentu trojná-
sobok priemerného dôchodku, to by sme žas-
li, ako by sa poslanci bili aj o desaťpercentné 
zvýšenie dôchodkov každoročne. Ale teraz im je 
to jedno. Aj o zrušení imunity sa už hovorí pomaly 
desaťročie, ale svoje absurdné privilégia si zobrať 
nedajú. A tak sa nečudujme, že na voľby chodí málo 
ľudí a bude chodiť ešte menej. Dôvera v slovenských 
politikov je na bode mrazu. A čo keď prídu kruté mra-
zy a nemusia byť ani z Kremľa.

Keď poslanci slovenského parlamentu premýšľajú o nezlučiteľ-
nosti funkcií župana a poslanca, mali by sa zamyslieť aj nad ne-
zlučiteľnosti funkcie starostu a podnikateľa či živnostníka. Robí 
to na dedinách obyčajne zlú krv a samozrejme vonia to všeličím. Ak 
naozaj chceme venovať pozornosť slovenskému vidieku, mali by sme 
sa začať zamýšľať hlavne nad tým, aké sú kritéria na funkciu starostu 
obce. V súčasnosti môže byť starostom každý a potom to aj tak na 
niektorých obciach vyzerá. Alebo plní funkciu starostu popri inom 
zamestnaní a tak ho vidieť na obecnom úrade raz za týždeň. Ako 
takto chceme dosiahnuť rozvoj vidieka a oživiť slovenský vidiek? To vie 
iba Boh. Je načase rekonštruovať zákon o obecnom zriadení, pretože 
je laxný a aj lacný, treba v ňom zásadné zmeny, pretože ostarol a ne-
plní to, čo by plniť mal. Na funkcii starostu kandidujú ľudia, ktorí na to 
jednoducho nemajú vzdelanie a ani schopnosti a vychádzajú z premisy 
„nejaká korunka sa predsa zíde“. A starosta je predsa základný článok 
rozvoja vidieka, teda obce, tak ako bol voľakedy richtár. Bolo by nača-
se, aby sa parlament zaoberal problémami a vecami, ktoré sú pre život 
a nie kadejakými hlúposťami, ako je Slotov let, či iné banality o ktorých 
sa jednoducho v iných krajinách ani nediskutuje. Je smutné, že taká-
to iniciatíva nevychádza napríklad od organizácie zvanej ZMOS, ktorá 
zrejme ani sama nevie, čomu a komu slúži.

nezlučiteľnosť funkcií

jaj, kdeže lanské snehy sú

Záhada zvaná Bugár a Most–Híd. Čo 
je to za most? Odkiaľ a kam, ponad 
čo, ponad rieku, ponad priepasť, ale-
bo je to Most cez rieku Kwai? Most 
cez Dunaj, alebo most z ktorého sa 
vrátil prezident Solyom. Alebo sa z 
Bugára stal niekto iný, prevtelil sa 
do inej osobnosti, tomu ale nič ne-
nasvedčuje, lebo bol aj na štadióne 
v Dunajskej Strede, ako fans P. Csá-
kyho. Len čo vznikol, už má preferen-
cie, ktoré jeho stranu predurčujú do 
parlamentu, to je ako z rozprávky Ali-
ca v krajine zázrakov. Aj samotní slo-
venskí Maďari hovoria – Nemletezik, 
čiže Nerozumiem ergo Neverím. Bý-
valí koaliční partneri Bugára začlenili 
div nie ako „nášho človeka v Havane“ 
zo strany SMER, iní tvrdia, že je to 
ďalší pešiak Magyarországu na Slo-
vensku. Pravda bude asi niekde inde.

moSt-Híd
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IDEOLOGICKÉ ROZPORY KAPITALIZMU 
A POVAHA DNEŠNEJ KRíZY  
Riešenie súčasnej ekonomickej krízy obsahuje 
rozpor s potenciálne ďalekosiahlymi následka-
mi: Majetok nekapitalistov, bežných občanov, 
vyberaný zväčša formou odvodov z ich mzdy, 
je použitý na záchranu majetku kapitalistov. 
„Štát“ – teda zastupiteľské orgány – v horšom 
prípade dáva tieto peniaze „grátis“. V lepšom, 
kupuje podiely vo firmách (často stratových, s 
tým, že do nich bude nalievať ďalšie peniaze 
občanov); s cieľom neskôr – keď budú tie-
to firmy opäť ziskové – ich odpredať naspäť. 
Dochádza tým však k porušeniu majetkových 
práv občanov na najzákladnejšej úrovni. Z 

deklaratívneho pohľadu vzaté – každý občan 
má právo so svojim majetkom vstúpiť na trh, 
a uplatniť si takto svoje „právo na vlastníctvo“. 
Teda vlastniť niečo na tom trhu: firmu, podnik, 
korporáciu... A mať z nej zisk. Ak „štát“ vystu-
pujúci ako manažér peňazí občanov, postupu-
je uvedeným spôsobom, teda nezhodnocuje 
peniaze občanov, ale chce sa dokonca vzdať 
vlastníctva (zisku) nadobudnutého za tieto pe-
niaze (presnejšie: chce aby sa ho vzdali jeho 
vlastníci) namiesto toho aby ho rozšíril, potom 
sa správa ako manažér, ktorý by v každej súk-
romnej korporácií v lepšom prípade skončil na 
chodníku, v horšom – na súde za spreneveru 
peňazí. Pretože na trhu nie je nikto povinný 
nikomu dať nič zadarmo (ustúpiť z trhu) a kaž-
dý správca je povinný zhodnocovať majetok, 
ktorý mu vlastník dal do správy – a platí ho za 
správu svojich peňazí. 
V súčasnosti dochádza k javu, keď niekto vstú-
pi na trh s (obrovskými) peniazmi množstva 
občanov – de iure takých istých občanov ako 
sú vlastníci korporácií – a zároveň odmieta re-
prezentovať záujmy týchto vlastníkov na tej naj-
základnejšej úrovni. Vymýšľajúc zdôvodnenia, 
prečo by títo ľudia nemali so svojimi peniazmi 
vstúpiť na trh, teda vlastne, prečo by ich zá-
kladné majetkové práva mali byť obmedzené 
– napríklad „nebolo by dobré, ak by mal štát 
silnú pozíciu na trhu“... Či má silnú pozíciu 
na trhu „štát“ – ako aj, a hlavne, otázka kto a 
čo je „štát“ – je druhá vec... Ak však niekto 
vstúpi na trh s majetkom, ktorého som (spolu)
vlastníkom, teda ak vstúpim na trh ja so svojim 
majetkom, mám právo, aby som na trhu zaují-
mal pozíciu adekvátnu tomu, s akým majetkom 
som naň vstúpil. Kolektívne a „štátne“ vlastníc-
tvo totiž nie je to isté. A naopak, „štát“ nemusí 
byť ani zďaleka kolektívny orgán – môže mať i 
súkromný charakter ako tomu bolo po väčšiu 
časť jeho evolúcie... Toto neadekvátne mie-
šanie pojmov je základom zdôvodnení, ktoré 
zdôvodňujú obmedzenie majetkových práv ur-
čitej časti ľudí. Tieto práva – sú však nesporné. 
Obmedzenie formy vlastníctva s tým, že kolek-
tívne a spoločenské formy sú sankcionované, 
je tak základným obmedzením prístupu na trh. 
Systém, ochraňujúci de facto len jednu (hoci 
i širšie definovanú) formu vlastníctva (a obme-
dzujúci tak v prístupe na trh tie časti populácie, 

ktoré v tejto forme nemôžu niečo na trhu nezá-
visle vlastniť) na jednej strane, avšak zároveň, 
využívajúci všetky zdroje na svoju záchranu, sa 
tak dostáva do základného ideologického roz-
poru. Na jednej strane reálne umožňuje prístup 
na trh s kapitálom len súkromným vlastníkom 
(kapitalistom, tvoriacim pomerne malú časť po-
pulácie vo vyspelých kapitalistických štátoch), 
na strane druhej, berie peniaze tým, ktorí by 
mohli na trh reálne vstúpiť len ako kolektívni 
vlastníci (čo im neumožňuje), a následne, im 
tento de facto kúpený podiel na trhu de iure 
berie. Pod ideologickými zdôvodneniami, že 
treba ochraňovať súkromné vlastníctvo/vlast-
níkov. Zvýrazňuje tým beztak známy ideologic-

ký rozpor zriadenia, oháňajúceho sa právom 
na majetok, no reálne umožňujúceho vstúpiť 
na trh so svojim majetkom len relatívne malej 
časti ľudí. Logickým výsledkom tohto stavu je 
potenciálny tlak na vznik vlastníckeho pluraliz-
mu, ktorý zatiaľ súčasné kapitalistické systémy 
nepoznajú... Stačí len, aby si ľudia uplatňovali 
svoje právo na majetok, a to dokonca na zá-
klade interpretácie tohto práva z pohľadu do-
terajšieho status quo – pretože kapitalistický 
štát reálne s ich peniazmi na trh vstúpil. Práve 
tento ideologický faktor by mohol spôsobiť, 
že súčasná kríza bude v konečnom dôsled-
ku krízou systémovou. Rozhodujúce faktory 
udržania a zmeny systému totiž nie sú faktory 
ekonomické, ale ideologické. Z ideologického 
hľadiska táto kríza je de facto krízou systémo-
vou, pretože systém sa dostáva do základných 
ideologických protirečení, a ešte ich aj okáza-
lo artikuluje. 

ZÁPADNÉ PREDSTAVY O STREDNEJ 
EURóPE
Západné predstavy o Strednej Európe sú tra-
dične poznačené typickou západnou neinfor-
movanosťou, spojenou s tradične pozitívnym 
(ideologickým) sebahodnotením, často až ne-
kritickým. Podľa týchto predstáv, Stredná Eu-
rópa 40 rokov čakala len na to, aby mohla pri-
jať západnú „liberálnu“ demokraciu, opustiac 
demokraciu „ľudovú“... Keď sa tak konečne 
stalo, zakusla sa do nej ako buldog do špiko-
vej kosti a minimálne ďalších 40 rokov nehrozí, 
že by sa vzdala (neo)liberalizmu... Tieto pred-
stavy postrádajú základnú mieru realistických 
informácií o tom, kto v Strednej Európe vlastne 
drží mýtus neohrozeného neoliberalizmu nad 
vodou, a za akých podmienok sa udržiava do-
jem ideologickej uniformity – mimochodom, až 
podozrivo podobný tomu z tých predchádzajú-
cich 40 rokov... 
Symbolom tohto západného omylu sa stala v 
západných médiách pretláčaná predstava da-
vov stredo a východoeurópanov, nadšene víta-
júcich bývalého prezidenta USA Busha v čase, 
keď by ho davy Západoeurópanov najradšej 
roztrhali na kusy... Ťažko povedať, nakoľko 
to bola úmyselná manipulácia západných mé-
dií... Faktom je, že som vtedy (2005) ešte ako 
študent politológie mal tú česť zúčastniť sa ta-

kéhoto nadšeného privítania. Vyzeralo to na-
sledovne: Na námestie, dokonale obkľúčené 
rôznymi druhmi ozbrojených zložiek, sa dostal 
len ten, kto prešiel dôslednou kontrolou svojej 
spoľahlivosti a jedine vtedy, ak mal vstupenku. 
Tieto vstupenky dostali spravidla študenti – 
rozdávali ich ľudia pôsobiaci na univerzitách, 
ktorí priamo pracovali pre Washingtonom pla-
tené „MVO“. Tieto organizácie, analogicky ako 
organizácie „MVO“ za bývalého režimu, faktic-
ky „sprivatizovali“ priestor „občianskej spoloč-
nosti“, a analogicky ako za bývalého režimu sú 
napojené na určitú časť straníckeho spektra – 
v tomto prípade tú neoliberalistickú. My sme 
vtedy dostali účasť na akcií „Bratislava víta pre-
zidenta Busha“ ako „viac menej povinnú“, pri-
čom nás sprevádzal spoľahlivý človek (z vlád-
nej neoliberálnej strany) ktorý mal dohliadať na 
našu disciplínu, o čom nás aj upovedomil... 
Skrátka, privítanie prezidenta Busha prebehlo 
za organizačných podmienok, o akých sa aj 
prezidentovi ZSSR pravdepodobne len sníva-
lo. Bez preháňania...
Táto kontroverzia v interpretácií toho čo je u 
nás, z pohľadu nás samotných a Západu, je 
symbolická. (Mimochodom, nezriedka platí 
aj v opačnom pomere...) Neoliberalizmus sa 
v Strednej Európe fakticky stal štátnou ideo-
lógiou (prebrali ho všetky relevantné strany). 
Nedá sa však povedať, že by sa stal štátnou 
ideológiou v dôsledku spoločenskej objed-
návky (ani že by jemu priaznivá spoločenská 
objednávka bola výsledkom tejto ideologickej 
zmeny), ale skôr je to „klasicky“ inštitucionál-
ne etablovaná štátna ideológia. T.j. v dôsledku 
konštrukcie politického „režimu“. Mimocho-
dom, nič nové v Strednej Európe...

SKÚSENOSTI KTORÉ MÁME 
A ZÁPAD NEMÁ  
Stredná Európa prešla socialistickou etapou 
spoločenského vývoja. To, čo Západ pozná iba 
z knižiek a propagandy (kolektívne vlastníctvo 
rôzneho druhu a v rôznej miere), my poznáme 
z vlastnej skúsenosti. Nie je to iba negatívna 
skúsenosť, ako sa to „patrí“ z pochopiteľných 
dôvodov, povedať dnes... Je to reálna skúse-
nosť s tým, že je to možné. Každý aspoň pro 
forma prizná, že socializmus v podobe spred r. 
1989, nie je ideálny model... Zároveň, drvivá 
väčšina ľudí berie ako vec „zdravého rozumu“, 
že vlastníctvo by malo byť rôzneho druhu, že 
nie je normálne, aby v systéme existovalo vý-
lučne súkromné vlastníctvo. (Niektoré socialis-
tické systémy boli do značnej miery zmiešané 
a dnešné kapitalistické v porovnaní s nimi vy-
zerajú ako oveľa ideologicky „ortodoxnejšie“.) 
To čo je na Západe tabu, je u nás zakorenené 
v hlbokom podvedomí, pretože je to proste za-
žité. A neraz pozitívne zažité (relatívne úspeš-
né a efektívne poľnohospodárske a výrobné 
družstvá, ale aj veľké korporácie). 
Ako bolo uvedené, pre súčasnú krízu je ty-
pické, že dochádza k rozporu v rešpektovaní 
deklarovaných majetkových práv občanov, 
ako dôsledku rešpektovania iba jednej formy 
vlastníctva na 1. strane, avšak, na 2. strane 
ku využitiu všetkých materiálnych zdrojov – 
čo už niektorí trefne označili ako „socializmus 
pre bohatých“. Objektívnym výsledkom je tlak 
(alebo potenciálny tlak) na vznik majetkového 
pluralizmu. Ak občania kolektívne de facto 
odkúpili podiel na trhu od korporačného (súk-
romného) kapitálu, mali by mať aj právo na 
užívanie tohto podielu na trhu. V tomto vlastne 
spočíva aj ideologická „hrozba“ vyplývajúca z 
tejto krízy, ktorá by eventuálne mohla viesť k 
tomu, že táto kríza bude systémovou.
V Strednej Európe, v podmienkach krízy, môže 
vzniknúť tlak „zdola“ na postupný vznik majet-
kového pluralizmu, najmä na dolných poscho-
diach systému. Hlavne, ak táto požiadavka 
bude na Západe ideologicky artikulovaná, mi-
nimálne nepriamo – t.j. pomenovaním rozporu 
v spôsobe riešenia súčasnej krízy. Napriek 
tomu, že niektorí predpokladajú také katakliz-
my ako návrat ku fašizmu v Strednej Európe, 
takýto vývoj nie je, z hľadiska čisto vnútornej 
dynamiky týchto systémov, pravdepodobný. 
(Takýto vývoj by bol skôr „dobrou“ metódou na 
stabilizáciu status quo.) Vďaka v istom zmysle 
„bohatším“ historickým skúsenostiam, môže 
Stredná Európa vo svojom „neoblomnom li-
beralizme“ prekvapiť západných analytikov. 
Nakoľko to môže byť faktorom s dosahom na 
celý systém, je už iná téma.  KAROL KRPALA  

Diskusia o povahe súčasnej ekonomickej krízy a stredná európa
Prebiehajúca ekonomická kríza je námetom na diskusie o jej systémovej či cyklic-
kej povahe. Rovnako aj o tom, akým spôsobom budú na ňu reagovať rôzne systé-
my. Pre diskusiu o tom, k čomu bude táto kríza viesť, ktorá je vedená na Západe 
a kde bude mať aké následky, sú typické určité predpojatosti. Okrem iného je 
to jednak ekonomický determinizmus uvažovania o povahe krízy (jej cyklickej či 
systémovej povahe), a jednak trochu neadekvátne predstavy o vzťahu Strednej 
Európy ku status quo, reprezentovanému liberalizmom.  

Kresba: Andrej Mišanek

Milióny eur do stokrát rýchlejšieho internetu

slovensko súhlasilo
Európska únia investuje 18 miliónov EUR do výskumu, 
ktorého cieľom budú mobilné siete ďalšej generácie 4G. 
Európska komisia práve prijala rozhodnutie začať finan-
covať výskum pokročilej technológie dlhodobej evolúcie 
(Long Term Evolution, „LTE“), ktorá ponúkne mobilné in-
ternetové pripojenie s rýchlosťami až stokrát rýchlejšími, 
než aké ponúkajú dnešné siete 3G. Vyplýva to z podrob-
ných informácií, ktoré SR poskytlo informačné stredisko 
EÚ v Bratislave. V informáciách sa uvádza, že LTE sa stá-
va v odvetví mobilných sietí ďalšej generácie preferova-
nou technológiou, a to aj vďaka výraznému financovaniu 
výskumu zo strany EÚ od roku 2004. Už pred 25 rokmi 
Európa urobila z normy GSM nosnú technológiu moder-
nej mobilnej telefónie. Na základe spoločného výskumu 
v Európe a sily jednotného trhu EÚ dnes normu GSM vy-
užíva 80 % svetových mobilných sietí. 
„Prostredníctvom technológií LTE bude „know-how“ európ-
skeho výskumu naďalej udávať tón v oblasti vývoja mobilných 
služieb a zariadení na celom svete – presne tak, ako sa nám to 
darilo v posledných desaťročiach pri norme GSM,“ uvádza Vi-
viane Redingová, komisárka EÚ pre telekomunikácie a médiá. 
„Technológie LTE premenia mobilné telefóny na výkonné mo-
bilné počítače. Milióny nových užívateľov budú môcť na svo-
jich prenosných zariadeniach využívať ultra vysokorýchlostný 
prístup na internet bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza-
jú. Vytvoria sa tým ohromné príležitosti a množstvo priestoru 
na rast digitálneho hospodárstva.“ Dlhodobá evolúcia (Long 
Term Evolution, „LTE“) je najnovšou bezdrôtovou technoló-
giou, ktorá poskytuje mobilný prístup na internet s rýchlosťami 
až do 100 megabitov za sekundu, čo je desaťkrát rýchlejšie 
než v mobilných sieťach 3G. V Európe ju momentálne testujú 
mobilní operátori vo Fínsku, Nemecku, Nórsku, Španielsku, 
Švédsku a Spojenom kráľovstve a očakáva sa, že vo Švédsku 
a Nórsku bude komerčne dostupná v prvom polroku 2010. 
Európska komisia rozhodla o tom, že začne investovať ďalších 
18 miliónov EUR do výskumu zlepšenej pokročilej verzie LTE, 
LTE Advanced. V septembri Komisia začne rokovať o podrob-
nostiach s projektovými konzorciami vrátane ich vlajkovej lode 
– konzorcia ARTIST4G, ktoré vychádza z úspechov projektov 
WINNER a zjednocuje subjekty odvetvia 4G a výskumníkov 
z Fínska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Poľ-
ska, Španielska, Švédska a Spojeného kráľovstva. Očakáva 
sa, že nové projekty sa začnú v januári 2010.
V nasadení technológie LTE a LTE Advanced vidí Európska 
komisia veľký potenciál: LTE rozšíri možnosti prevádzkova-
teľov sietí a umožní im poskytovať rýchlejšie mobilné ši-
rokopásmové pripojenie pre viac používateľov za nižšie 
ceny, čo spôsobí revolúciu na európskom mobilnom te-
lekomunikačnom trhu, zároveň  zvýši rýchlosť mobilných 
širokopásmových služieb až na 1 gigabit (tisíc megabi-
tov) za sekundu, čo užívateľom v pohybe umožní naplno 
využívať zložité služby online, ako napr. vysokokvalitné 
televízne vysielanie alebo video na požiadanie. Signály 
sa budú prenášať na väčšiu vzdialenosť, než je tomu pri 
súčasnej technológii GSM, čím sa znížia nároky na po-
čet antén potrebných na dosiahnutie rovnakého pokry-
tia sieťou; tým sa zároveň zachová ráz krajiny v Európe 
a zníži spotreba energie. Technológia LTE by mohla pri-
niesť mobilný broadband do menej zaľudnených regió-
nov, čím by prispela k znižovaniu „digitálnej priepasti“ 
medzi vidieckymi a mestskými oblasťami. Koncom roka 
2008 si internetové pripojenie DSL stále nemohlo objed-
nať 23 % populácie vo vidieckych oblastiach EÚ.
Poprední mobilní operátori a výrobcovia na celom svete, ako 
napr. Orange, TeliaSonera, T-Mobile, AT&T, NTT-DoCoMo, 
Verizon, Alcatel-Lu cent, Ericsson, Huawei a Nokia Siemens 
Networks sa už zaviazali, že budú používať normu LTE. Celo-
svetový úspech normy GSM sa dosiahol prostredníctvom úz-
kej celoeurópskej spolupráce subjektov z odvetvia, výskumu 
a regulačnej oblasti. 
V osemdesiatych rokoch podporoval štandardizáciu GSM ná-
stroj európskej spolupráce v oblasti vedy a technológie, kto-
rý bol predchodcom dnešných výskumných programov EÚ. 
Európska komisia schválila projekt GSM a európske krajiny v 
roku 1987 odsúhlasili návrh Komisie, čím sa vytvoril priestor 
pre rýchle nasadenie technológie GSM v celej Európe. V júli 
2009 členské štáty EÚ nasledovali príklad Európskeho par-
lamentu a schválili návrh Komisie na aktualizáciu smernice o 
GSM z roku 1987, čím sprístupnili pásmo 900 MHz pre iné 
technológie vrátane LTE. V rokoch 2007 – 2013 EÚ investu-
je do výskumu budúcich sietí celkovo viac ako 700 miliónov 
EUR, z čoho polovica sa pridelí bezdrôtovým technológiám, 
ktoré prispievajú k rozvoju sietí štvrtej a ďalších generácií.

DUŠAN D. KERNÝ
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Báhoň, Bajč, Bánov, Bánovce nad Bebravou: J. Matušku - síd-
lisko, Sládkovičova, Zafortná 3, Mojmírova, Banská Bystrica: 

29. augusta, 29. augusta - ŽSR, SAD, cesta ku Smrečine, Dolná 
19, Dolná, Esso Zvolenská cesta 8/A, Fatranská, Golianova, Jilem-
nického, Karpatská, Kukučínova, KÚNZ, Kyjevské nám., Mičinska 8, 
Moskovská, Nálepkova, Nám. S. Moyzesa - Gastro, Nám. Slobody, 
Národná Ulica, OVS, Partizánska 33, Poľná, Povstalecká, Radvaň, 
Spojová, Starohorská, Strieborne Námestie, Tatranská, THK, Tulská 
- Pri krčme, Vajanského, Wolkerova 12, Horná - Poliklinika, Nám. slo-
body, Partizánska, Banská Štiavnica: Andreja Kmeťa 1, Dolná 19, 
L. Svobodu, Poľovnícka 2, Bardejov: Hypernova, Bard. Kúpele, Dlhý 
Rad, Duklianska, Fučíkova, Gorlická, J. Grešáka - Vimbarg, Komen-
ského 557/11, Námestie SNP 173/3, Tačevská, Bardoňovo: Bar-
doňovo 347, Hlavná, Bátorove Kosihy, Bátovce, Bela - okr. Žilina, 
Beluša: Dr. Clementisa, Zastávka autob., Besa - okr. Levice, Bidov-
ce, Biely Kostol, Bíňa, Bíňovce, Blesovce, Bojná, Bojnice (Hur-
banovo nám., SNP, Tehelňa) Boleráz (Boleráz 34, Boleráz 445) Bor-
čany, Borša, Borský Mikuláš (Bratislavská, Na Záhradách) Bošany 
(Hlavná, Školská, SNP 60, SNP), Bratislava (Miletičova, Americké 
námestie, Astronomická, SAD - Nivy, Avion Shopping Park, Belanské-
ho 18, Betliarska, Blagojevova 2, Černockého 7, Dolnozemská ces-
ta, Dostojevskij rad, Dúbravská cesta - 4, Dudvážska, Dulovo nám. 
1-8, Einsteinova, Eisnerova 19, Eisnerova Ulica, Estónska/Hradská, 
F. Bystrého, Farského/TPD, Fedinova, Gogoľova 18, Hallova, Her-
lianska - D, Hlaváčikov 35, Hlavná stanica, Hlavne námestie, I. Hor-
vátha, Ivanka pri Dunaji, Jurigovo námestie, Kamenne námestie - 9, 
Karloveská, Kollárovo nám. 18, Krásna - Prievoz, Kremeľská, Kríž-
na - A, Kulíškova-Svätoplukova, Kutuzovova 8, Ľ. Fullu 2, Lachova 
18, Lamač, Laurinská, Lietavská, Liga Pasáž, M. R. Štefánika, M. R. 
Štefánika - letisko, Majetníkova, Malokarpatské nam. - Lamač, Mama-
teyova, Mierová 2, Mierová 36, Mierová C, Mierová, Miletičova 1 - D, 
Miletičova 8, Mlynarovičova 1, Mlynarovičova 22, Mlynské Nivy, Most 
SNP - L. Svobodu, Muchovo námestie, Mýtna Ulica, NOU - Klenová 
1, Náb. L. Svobodu, Nám. Hraničiarov, Nám. SNP, Nám. Hraničia-
rov - 2, Nivy - E, Obchodná 53, Obchodná, OC Saratov - C, Osuské-
ho, Ovsište - Pri Dome kultúry, Panónska 9 - B, Panónska cesta, Pat-
rónka, Pavla Horova 7, Plynárenská 7/C, Plynárenská, Pod Krásnou 
Horkou 1, Pri Kríži, Pri Sajbach 20, Pribinova, Prievozská, Púchov-
ská - Kaufland Rača, Radničné Nám., Rezedová 5, Romanova, Ruži-
novská, Šafárikove námestie, Šancová, Šancová 46, Saratov - C, Sa-
ratovská 2, Saratovská Ulica, Seberíniho 12, Ševcenkova 32, Sch. 
Trnavského - 4, Sch. Trnavského 10, Slovinska, Slovnaftská cesta, 
Špitálska Ulica, Špitálska - Min. Prace, St. Nove Mesto, Stachanov-
ská 4 Prievoz, Staré Grunty 36, Staré Grunty, Štefánikova, Studena - 
Palace Shop, Studenohorská, Šustekova 10 - B, Talerova 2 - 9, Teše-
díkova - 4, Tomášikova 50/B, Torysska, Trnavská - D, Trnavské Myto 
1, Trojičné nám., Vajnorská - 8, Vajnorská cesta, Vápencová 36, Va-
zovova-Radlinského, Vlastenecké nám., Vrakuňská cesta, Wolkro-
va 2, Záhradnícka (Tufi), Záhradnícka, Zlaté Piesky, ZŠ Račianska 
1, Záhradnícka 14, Eisnerova 56 - 3, Hodonínska 4, Karadžičova, 
Karpatské Námestie - 7, Lidl-Eisnerova 6964/50, Ľubovnianska 12, 
Sch. Trnavského 1/F - 4, Štefánikova) Brehy, Brestovany: J. Niž-
nanského, SNP 117, Brezno: 9. mája, Banisko, cesta Oslobodite-
ľov 8, Nám. M. R. Štefánika, Švermova, Čsa, Železničná, Brezolupy, 
Brhlovce, Bučany, Budmerice (Nám. L. Fábryho), Bušince (Aut. 
nást.), Bystré, Bystričany, Bytča (9. mája, Lombardiniho, Námestie 
SR 22/22, Sidónie Sakalovej, Štefánikova) 

Cabaj – Čápor (Hlavná), Čadca: A. Hlinku, Horná, Hurbanova, 
Kukučínova 29, Kysucká cesta, Palárikova, Pribinova, Rázuso-

va, Slobody 13, Staničná 207, Staničná, Čajkov (č. d. 235), Čalo-
vec ( Staničná), Čata (Školská 292/2), Čechynce (Hlavná cesta), 
Čereňany (Prievidzská 54/71), Červeník (Hviezdoslavova), Čierna 
Nad Tisou (Nám. Družby, Žel. stanica), Čierne Klačany (Čierne Kla-
čany 361), Čierny Balog (Dobroč 856/27), 

Dechtice, Demandice (Hlavná), Detva (M. R. Štefánika, Štúro-
va, Tesco, Partizánska, Bernolákova), Diviaky Nad Nitricou (Pri 

Jednote), Divín (Hrnčiarska 250, Nám. Slobody, OD Jednota), Dob-
šiná (Jarkova, Námestie), Dolná Seč (Kostolová), Dolné Lovčice 
(Trnavská 5), Dolné Vestenice (M. R. Štefánika, Vegum Pri Podni-
ku,), Dolný Kubín ( M. Hattalu 2150, SNP), Domaniža (námestie), 
Drahovce (Hlavná 136), Drážovce, Drienov, Dubnica Nad Vá-
hom (Bratislavská 4051, CI-D Club, CI -pri Hlavnej Ceste, Centrum 
I - Abc, Centrum I 4202, K Váhu 762/1, Kpt. Nálepku 676/2, Ob-
rancov mieru, Obrancov mieru aut. zast., Obrancov mieru - pri SPŠ, 
Pod kaštieľom, Prejta 129/148, Pri obch. str. Dubničanka, Továren-
ská, Partizánska), Dudince (Okružná), Dunajská Lužná (Hlavná ces-
ta), Dunajská Streda (Alžbetínske nám., autobus. stanica, Bacsako-
va, Galantská cesta 4749/7, Galantská cesta, Gen. Svobodu, Hlavná 
46, Hlavná 6, Kukučínova, Smetanov háj 47, Ulica športová, Veľko-
blahovská cesta), Dvorany Nad Nitrou (Topoľčianska cesta), Dvory 
Nad Žitavou (autobus zast., Svätý Vendelín), 

Fiľakovo (Bisk. cesta - Pošta, Biskupická, Farská Luka, Lučenec-
ká, malá žel. stanica, Školská), 

Gabčíkovo (Marica, pri Polícii), Gajary (Gajary 657), Galan-
ta (Česká, Bratislavská, Drevená 762/2, Hlavná, Mierová, Od 

Mladosť Hlavná, OD Univerzal Hlavná, Petzvalova 1, Šafárikova, Sídl. 
SNP, Z. Kodalya), Gbelce (Novozámocká 322/1), Geča, Gelnica 
(SNP, Športová, Záhradná 5), Gemerská Poloma, Giraltovce (Du-
kelská), Golianovo (Golianovo č. d. 258), 

Halič (námestie), Handlová (Námestie baníkov, Čsl. armády, Prie-
vidzská, Švermova, ČSA), Hencovce (Sládkovičova 1937), Hli-

ník nad Hronom (Pod Kalváriou), Hlohovec (Bernolákova 82, Hol-
lého - pri potravinách, Nábr. A. Hlinku - Pri polikl., Nám. sv. Michala 
16, Nám. Sv. Michala - pri dome sl., Nitrianska 47, Nitrianska 96, 
SNP - vedľa večierky, SNP 12, Šulekova 447, Sv. Michala 4, SNP 10, 
Za Poštou 16/A, Žel. stanica), Hnúšťa (Francisciho námestie, M. R. 
Štefánika, Poľná, Rumunskej Armády), Hôrky (Hôrka nad Váhom 55), 
Horná Streda (Horná Streda 232), Horná Súča, Horne Naštice, 
Horné Saliby (Podzáhradná 421), Hraň, Hriňová (Lúčna, Partizán-
ska), Hronsky Beňadik (námestie), Hrušovany (č. d. 361), Humen-
né (26. novembra, Darg. hrdinov, Dom potravín 26. novembra, Hrn-
čiarska 11, Chemes, Košická31, Kukoreliho, Laborecká, Laborecká 
3, Laborecká 8, Mierová 81, Mierová, Sokolovská 8, Mirka, Nám. 
slobody, OD Laborec, Štefánikova 27, Štefánikova, Třebíčska 1, Žel. 
stanica, Štefánikova 18/Bufet, Centrum, Nám. Slobody/Oc Jednota, 
veľký želez. stánok č. 2), Hurbanovo (časť Zelený Háj, Hlavná, Ko-
márňanská cesta, Pivovarská 30), 

Chrabrany (Pri Ceste), Chtelnica (Nám. 1. mája), Chynorany 
(Nám. hrdinov, Železničná stanica), 

Ilava (Farská, Ružová, Štúrova, Pivovarská, Štefánikova), Imeľ 
(Hlavná), Ivanka Pri Nitre (Beňadiková 26), Iža, 

Jaklovce (Pri kostole), Jalšové (Jalšové 14), Jasov (Hlavná ), Je-
lenec (Hlavná ), Jelšava (Nám. republiky), Jelšovce (Hlavná), Je-

senské (Námestie slobody, mieru, Železničná), Jur Nad Hronom 
(Hlavná 18), 

kalinovo (M. R. Štefánika, Štefánikova), Kalná Nad Hronom (C. 
armády 300/12, Červenej Armády 15, Nitrianska 6), Kamenec 

pod Vtáčnikom (Námestie), Kamenica nad Cirochou (Kam. n. Ci-
rochou 581), Kameničná (Hlavná Al.), Kamenín (Hlavná 1007), ka-
nianka (Bojnická cesta), kaplna (Kaplna 141, Kaplna 196), kece-
rovce (Cs Agip Východ, Cs Agip Západ), Kežmarok (Garbiarska, 
Gen. Štefánika, Hlavne Námestie 44, Hviezdoslavova, Lányho, Mudr. 
Alexandra 33, Tvarožnianska) Kľačno, Klatova Nová Ves, Klenovec 
(Námestie Karola Salvu), Kokava Nad Rimavicou (Nám. 1. mája, 
Sídl. Rovienka), kolárovo (Bočná, Brnenské nám., Komárňanská, 
Komárňanská, Kostolne Nám., Mierová 105), Komárno (Biskupa Ki-
ralya, Bratislavská cesta 4018, Bratislavská cesta OD Kau, Bratislav-
ská, Budovateľská, E. B. Lukáča, Eotvosa 23 OD Lodiar, J. Tubu 
8, Komenského, Košickej Sad, Medercska cesta, Nám. Kossutha 
- Tržnica, Nám. Kosutha, Nám. M. R. Štefánika, Petöfiho, Pohranič-
ná, Potr. Basta, Rakocziho 31, Rakocziho, Roľníckej školy, Špitálska, 
Mieru, Katza, Vodná, Železničná, Župná 4, Nám. M. R. Štefánika, 
Paramon), košeca (Potraviny Mix), košice (Európska, Hronská 14, 
Adlerova, Alžbetina, Americká 17, Areál SOU VSŽ, Aténska 20, B. 
Nemcovej 28, Barčianska 31, Belehradská 11, Bratislavská, Buda-
peštianska, Buzulucká, Čingovská 10, Čingovská-Dneperská, Čín-
ska, Čordákova 2, Čordákova 7, Dneperská - MHD, Dominikánske 
námestie, Gorkého, Hlavná - pri Aide, Hlavná 102, Hlavná 2, OD Dar-
gov, Hlavná 92, Hlavná -Urbanova Veža, Hlinková, Hlinkové - smer 
centrum, Hronská 10, Hviezdoslavova, Hydrostav, Jaltská, Jánoší-
kova, Jantárová, Jegorovovo nám., Južná Trieda 93, Komenského 
32, Komenského 47, Komenského 49, Komenského 6, Kostoľany n. 
Hornádom, Kuzmányho 1, Kuzmányho 29, Kuzmányho - Vojenská, L. 
Svobodu 4, Letná Pri PS, Lidické nám., Lidické nám., Maršala Kone-
va, Masarykova, Michalovská, Mlynská, Moldavska cesta, Moskov-
ská, Moyzesova, Muškátová 9, Myslavská, Napájadla 16, Nár. trie-
da - pred Azij. reš., Nižný Klatov, Obrancov Mieru 1, Oc Cassovia, 
Oc Hornád, Oc Hotap, Oc Juh-Astória, Oc Laborec, Oc Optima, Od 
- Torysa, Od Terasa - Humenská, Ondavská pri FNSP, Ondavská, Pa-
lackého - Bajzova, Palackého, Polianska -Podhradová, Popradská, 
Poštová 1, Poštová 20 - Pošta Ke 1, Rastislavova pred FN, Rastisla-
vova, Rastislavova - Štúrova, Ružová, Slanecká cesta, Sofijská, Cott-
buská, Štúrova 5/A, Tatranská, Topoľová, Torysska, Továrenská, Tri 
Hôrky 9, Trieda SNP 34, Trolejbusová, U. S. Steel, Ulica L. Svobo-
du - Fábryho, Uralská, Važecká 2, Važecká -Oc Važec, Vestibul SAD, 
VSŽ Vstupný Areál, Ždiarska - Rovníková, Železiarenská, Železnič-
ná stanica, Železničná stanica, Železníky, Žiacká, Zombová, Zuzkin 
Park, B. Nemcovej, Oc-Merkur, Pereš/Revúcka 4, Oc Grunt-Billa, 
Tr. KVP,OC Važec, Važecká 8, Hlavna 21, ČSĽA 18/Tip Top, Kauf-
land/Toryská ), Košické Olšany (Alvinczyho ), košolná, Košťany 
Nad Turcom, kostolište, kovarce (Nitrianska ), kozárovce (Hlav-
ná, Lipová, Motorest Stop), Kráľovský Chlmec (Hlavná ), krásna 
ves, Krásno Nad Kysucou (1. mája, Rázcestie, Sídlisko Struhy - 
zdrav. str., Staničná), Kriváň, Krnča (Družstevná 253), Krompachy 
(Hlavná, pri MÚ, Železničná stanica), krupina (Nám. SNP – Sad), 
Kúty (Bratislavská 43, Železničná stanica), Kysak (Kysak 230), Ky-
sucké Nové Mesto (Belanského 207, Matice Slovenskej, Nám. Slo-
body, Námestie, Revolučná, Sládkovičova, Staničná, Poľského Dlho-
mira, Vajanského, Železničná stanica), Kysucky Lieskovec, 

Ladce (Cementárska), Lazany, Lednické Rovne (Námestie, Pri 
zdrav. str.), Lefantovce (Kopecká 524), Lehnice, Lehota (Le-

hota 185, Hlavná), Lehota Pod Vtáčnikom (Námestie SNP), Leo-
poldov (Nám. sv. Ignáca, Železničná stanica), Levice (Autobuso-
vá stanica, ČSA 2, Hlavná, Komenského, Ku Bratke 1-Priemstav, 
Ku Bratke, L. Štúra, L. Štúra, Na Bašte 6, Nádražný Rad, Nám. Šol-
tésovej 12, Perecká, Priateľstva 21, Ružová, SNP 19, Štúrova, Sv. 
Michala 24, Tekovská 5, Trio - nák. stredisko, Turecky Rad 1, Že-
lezničná stanica, Mlynská, Trafika), Levoča (Autobusová stanica, 
Francisciho, Nám. Majstra Pavla, Nám. Majstra Pavla, Probstnero-
va cesta /Nsp/, Želez. riadok), Lipany (Krivianska 9, Nám. sv. Mar-
tina), Liptovská Teplička, Liptovský Hrádok (Železničná stanica), 
Livinské Opatovce (Hlavná), Lubeník, Ľubica (Vrbovská), Luče-
nec (Aut. nástupište - Opatová, Autobusová stanica, Fiľakovská, Ha-
ličská, Kubinyiho, Masarykova, Mierová, Námestie rep., Novohrad-
ská, Novohradská/ Pri Priore, Partizánska, Pri Poste, Rúbanisko II, 
Rúbanisko III/Pri M-Market, Vajanského 2, Vajanského 4x, Žel. sta-
nica, Železničná 2, Zvolenská), Ludanice (Slobody 81), Lužianky 
(Korytovská 4), 

Makov (Ústredie 141, Ústredie 30), Mala Čausa, Mala Hrad-
ná, Malacky (Bernolákova, Brnenská, Kláštorné Námestie, Na 

Brehu 911, Nádražná, Radlinského, Stánok Na Námestí, Štúrova, Zá-
horácka 8, Záhorácka Pri Afk, Záhorácka), Malé Hoste, Malé Uher-
ce (Hlavná), Malinová, Malinovo, Marcelova (Zdravotnícka - Krátke 
Kesy), Margecany (Žel. stanica), Martin (29. augusta 2, A. Stodolu, 
Alexiho, Aurela Stodolu, Cer. Armády, Gogoľova, Gorkého, Hodžo-
va, Jesenského, Jilemnického 47, Jilemnického, Kmeťova 21, Kme-
ťova, Kohútova, Kollárova, M. R. Štefánika 27, N. Hejnej 5, Oslobo-
diteľov, Pltniky 2, Priekopská 1, Riadok 1, Škultétyho, Štefunková, 1. 
čsl. brigády, Nováka, Zelená 11/C, Zelená 13/3), Matúškovo (Hlav-
ná 680), Medzev (Kováčska), Medzilaborce (Nám. Warholu), Mel-
čice - Lieskové (Námestie), Michaľany (zdrav. stredisko), Micha-
lovce (Hollého 40, Hollého 60, Humenská, Kapušianska, Kaufland, 
Kostolne Námestie, Krymská, Masarykova, Nám. Osloboditeľov 17, 
Nám. Osloboditeľov, Nám. Osloboditeľov - Jalta, Obrancov Mieru, 
Okružná, Oproti OD DPDO, Osloboditeľov, Sládkovičova, Špitálska 
2, Špitálska, Švermova 11, Tesco, Topolianska 130, Továrenská 2, 
Užhorodská 23, Veľké Zálužie, Zemplínska, Švermova), Moča, Mo-
čenok (Nad Ihriskom), Modra (Dukelská, SNP, Štefánikova), Modry 
Kameň (Mariánske námestie 596), Mojmírovce (Hlavná), Moldava 
Nad Bodvou (ČSA 35 Nová Poliklinika, Hlavná 2, Hviezdoslavova, 
SAD, Severná ), Moravany Nad Váhom (Kostolecká), Moravské 
Lieskové (Mor. Lieskove 1200), Mošovce (Kollárovo Nám.), Myja-
va (Partizánska), Mýtna, 

Nadlice (Obecný úrad), Nálepkovo, Námestovo (Nábrežie 
765/1), Nána (Madachova 32), Nemšová (J. Palu), Nesvady 

(Kalinčiakova 1, Nám. slobody, Obchodná ), Nitra (Autobusová sta-
nica, Bethovenova 664/22, Bratislavská cesta, Bratislavská, Cen-
tro Chrenová, Fraňa Mojtu 1, Hviezdoslavova 2, Chrenová, Jedá-
leň - Krajsky úrad, Jelenecká 1, Jurkovičova, Kalvárska 1, Kaufland 
Hviezdoslavova, L. Okanika, MAX Chrenová, Mostná 39, Na rohu 
Špitálskej, Nábr. mládeže, Novozámocká 45, Novozámocká, NSP 
Chrenová, Palárikova, Parovská, Progres, Rázusova, Slančíkovej 
1, Špitálska 43, Staničná 50, Štefánikova 14, Štefánikova 52, Šte-
fánikova Tr., Štefánikova 5x, Štúrova, Výstavná 6, Výstavná, Župné 
nám.), Nitrianska Blatnica (Pri Urbankovi), Nitrianska Streda (Nitr. 
Streda 158, Pri Topoľčianskej), Nitrianske Pravno (Dlhá, SNP), Nit-
rianske Sučany (Záhumnie 432), Nitrica (Jednota), Nižný Hrabo-
vec, Nová Baňa (Banícke Námestie, Cintorínska, Námestie Slobody, 
Pri Ceste, Pri Hlavnej ), Nová Bystrica, Nová Dubnica (Mierové ná-
mestie, Trenčianska ), Nová Ľubovňa (Lanskronská), Nová Vieska, 
Nováky (Horné Lelovce, SNP, Štefánikova - pri NCHZ, Štúrova, Tren-
čianska Ulica, SNP 358), Nove Mesto Nad Váhom (1. mája 2, Nám. 
slobody), Nove Zámky (Bitúnková, G. Bethlena, Gogoľova, Gugská 
91, Hlavné námestie, J. Kráľa, Jazdecká, L. Štúra, Letomostie, M. 
R. Štefánika, Michalská bašta, Nábrežná 50, Nitrianska 11, Petöfiho, 
Športová 3, T. Vansovej, T. G. Masaryka, Železničná Stan), 

očová (SNP), Omšenie (Pri Obecnom úrade), Oščadnica (ústre-
die 1343), Oslany (Nám. slobody 2x, SNP), ostratice (Súbež-

ná), 

Palárikovo (Jednota - oproti KD), Partizánske (1. mája, Fraňa 
Kráľa, Luhy II, Malinovského, Malinovského - Šípok, Mostová 

58, Nádražná 1071/26, Nám. SNP 1, Nám. SNP 820, Nová, Si-
monovianska 1119, Tesco, Veľká Okružná 1128/42, Malá Okruž-
ná, Luhy II), Pata (Parovská), Pezinok (1. mája, Bratislavská ces-
ta, Myslenická 2, Myslenická 2/B, Radničné nám., Šenkvická Kriz., 
Šenkvická, Štefánikova 20, Svätoplukova, Železníc. stanica), Pieš-
ťany (8. mája, A. Trajan, A. Hlinku - OD, Bratislavská, D. Tatarku 2, 
Hotel Splendid, Kollárova 17, Nitrianska - parkovisko, Nitrianska, pri 
OD Kocka, Rázusova - pri hot. Satelit, SAD, Šindelárová - pri Kosto-
le, Kaufland, Tesco, Vrbovská cesta 20, Winterová, Winterová - pešia 
zóna), Plechotice, Plešivec, Podbrezová (Sládkovičova), Podhra-
die - okr. Prievidza, Podolínec (Mariánske nám. 4), Pohranice, Po-
chabany, Poltár (Sklárska, Železničná), Poprad (Allendeho, SAD, 
Bajkalská, Banícka, Dlhé Hony, Dostojevského, Jesenná, L. Svobo-
du, Mnohelova, Nám. sv. Egídia 61/26, Námestie sv. Egídia 124, 
Podtatranská 3, Pri Zast. MHD Moyzesova, Rázusova, Štefánikova, 
Štefánikova, Suchoňová, Svätoplukova, Tomášikova 2, Uherová, Cu-
rie, V Kauflande, Velické námestie, Wolkerova, Wolkerova), Poruba, 
Považská Bystrica (Centrum 14/19, Centrum 3/5 1, Hotel Manin, 
Lanská 13, Lanská, M. R. Štefánika 13, Nemocničná 986, Obchod-
ná, pri DK, pri Pošte, Robotnícka, Sídlisko Hliny, Sládkovičova 369, 
Slovenských Partizánov, Slovenských Partizánov, SNP 1911/429, 
SNP - Dom Služieb, Športovcov, Štefánika 161, Stred 39, Železnič-
ná stanica), Prakovce (Parkovisko pri DOŠ.), Prašice (Družstevná, 
Hlavná), Preseľany (Pri Hlavnej, Školská 100), Prešov (B. Gojdiča, 
Baštová 32, Budovateľská, Duklianska, Elán Sekčov, Hlavná, Hollé-
ho, Hypernova, Jurkovičová, Kaufland, Košická, Laca Novomeské-
ho, Levočská, Masarykova, Mirka Nešpora, Nám. Legionárov, Nižná 
Šebastová, Panoráma, Bratislavská, Prostejovská, Sídl. II - Centrál, 
Sídl. III Centrum Lekáreň, Sládkovičova 25, Slovenská, Šport So-
livar, Švábska, Svätoplukova, Trojica, Volgogradská Pozem. stav-
by, Weberova, Žel. stanica), Pribeta, Prievidza (1. mája, A. Hlin-
ku, Bjornsona, Clementisova, Dlhá Pri ABC, Dlhá, Energetikov, G. 
Švéniho, Hurbana, J. L. Bellu, Kláštorná 2, L. Ondreja, L. Ondreja, 
L. Ondrejova 26, M. R. Štefánika, Moyzesa 1, Nábrežná 5 /Uniklini-
ka/, Nábrežná 6, Nábrežná 7, Necpaly, Nedozerská, Nováckeho 1, 
Rad Tolstého, Rastislavova, S. Baniča, S. Chalúpku, Štefánika, Šum-
perská 1, Terézie Vansovej, Clementisa /zast. MHD/, Matice Sloven-
skej), Prusy, Púchov (1. mája, J. Kráľa - Nemocnica, Komenského, 
M. R. Štefánika, Moravská, Nimnická cesta 1919/47, Okružná, Sed-
lište Pri Jednote, Štefánikova, Streženická, Trenčianska, 1. mája, 
Vansovej - hl. brána Matador), Pusté Sady (Hlavná 231), 

Radošina (Piešťanská), Radzovce, Rajčany, Rajec (A. Škrábi-
ka, Hollého 244/91, Hollého, Námestie SNP 10, Sládkovičo-

va ul), Rajecké Teplice (Rajecká cesta, Školská), Rakova, Ratnov-
ce, Ráztočno (Morovno), Ráztoka, Revúca (Litovelská 25, Nám. 
Slobody, Nástupište Sad, Od Jednota, Okružná, Štefánika, Tomá-
šikova), Rimavská Sobota (Bartoka, Čerenčianska, Daxnerova, 
Dobšinského, Hl. Námestie, Hostinského, Kirejevská, Malohontská, 
Námestie Tompu, Nástupište SAD, Nová Pošta, Pešia Zóna, Rožňav-
ská, Sídlisko Rimava, Sídlisko Západ, Školská, Šrobárová, P. Hos-
tinského, Železničná), Rohožník - okr. Malacky (SAD, Sídlisko - Pri 
Hadzanr. Ihri), Rosina (Horná Rosinská), Rozhanovce, Rožňava 
(Čučmianska, Edelenyská - Jovická, Jovická 34, Košická, Krásno-
horská 5, Letná, Nám. Baníkov, Sídl. Juh, Zeleného Stromu Sad, 
Šafárikova 19), Rudina, Ružiná, Ružomberok (J. Jančeka 2040, 
J. Jančeka, Mostová, A. Bernoláka, Radlinského/DK), 

Sabinov (Komenského 17, Nám. Slobody, Prešovská 20), Se-
bedražie (Boriny 467), Sečovce (SAD, Obchodná, SNP 819), 

Sedliská, Sekule, šelpice, Senec (Boldocká cesta, Hurbano-
va, Chalupkova 1, Kysucká, Lichnerová 64, Lichnerová 2, Nám. 1. 
mája, Od-Kaufland, Šafárikova, Slnečné Jazera Juh Senec, Sokol-
ská, Svätoplukova, Turecka), Senica (Štefánikova), Sereď (A. Hlin-
ku 3058, Čepeňská, Cukrovarská, Dionýza Štúra, Dlhá 2063, Dol-
nočepeňska 1969/10, Kaufland Cukrovarská, Námestie Slobody, 
Námestie Slobody, Poštová 4342/11), Skalité, Skýcov (Školská), 
Sládkovičovo (SAD, ŽSR), Slanec, Slavošovce, Sliač (Železnič-
ná), Smižany (Smreková), Smolenice ( SNP, OÚ), Smolník, Snina 
(1. mája Vihorlat, Bufet -Nemocnica, centrum mesta, Centrum - stro-
jár. stánok C1, Kukučínova 619/24, Palárikova 1617, Palárikova 2 
1631/30, Palárikova, Partizánska 1057, SAD nástupište, Sládkovi-
čova 305/9 Kolib., Strojárska 2525, Strojárska 2526, Študentská, 
1. mája /pri budove SČK/), Sobrance (Štefánikova, 1. mája), Soko-
lovce (Piešťanská 79), Solčany (Hviezdoslavova, 1. mája), Spišská 
Bela (SNP), Spišská Nová Ves (Brezova, Duklianska, Elektráren-
ská, Fabíniho, Gorazdova, Hutnícka, Kováčska, Kožuchová, Letná, 
Levočská Brána, Lipová, Mlynská 39, Sládkovičova, Sládkovičova, 
Štefánikovo Nám., Tr. 1. mája, Česká 17 Sídl. Východ, Železnič-
ná stanica, Zimná 56, SNP 133), Spišské Podhradie (Mariánske 
Námestie, Palešovo námestie), Spišské Vlachy (Hviezdoslavova), 
Spišský Štvrtok, Stakčín (Cirkevná 19), Stará Bystrica, Stará Ľu-
bovňa (zast. AS, Lubotín, Továrenská 2, SAD, Levočská 50, Nám. 
Sv. Mikuláša 18, Námestie Gen. Štefánika, Štúrova), Starý Tekov 

(SNP 1), Staškov, Stráňany, Strážske (Mierová ), Stropkov (Hlav-
ná, Hrnčiarska 1606/19, Hrnčiarska 1605, Tokajik), Studienka 
(pri kostole), Stupava (Budovateľská, Hlavná 57, Hlavná, Nová 516, 
Stupava Mast),  Sučany, Svätoplukovo, Svätý Jur (Bratislavská, 
Krajinská, Pri Štadióne), Svätý Peter (Pivničná 2), Svidník (8. mája, 
Sov. Hrdinov 4x), Svinica, Svit (Komenského, Kukučínova 259/7, 
Mierová, Štúrova, Štúrova - pri SAD), Svodín, Svrčinovec, 

šahy (Hlavné námestie, Janka Kráľa, Mikszatha, SNP 44, Thuric-
zyho), šaľa (Duslo, Hlavná 4, Hlavná 207, Hlavná, Nitrianska, 

Od Kaufland, P. Pazmanya, Pazmana 14, Vlčanská), Šamorín (Bra-
tislavská, Dunajská, Gazdovsky Rad 41, Gazdovsky Rad, Hlavná Pri 
Parku, Kláštorná, Školská 41, Školská ), šarovce, Šaštín - Stráže 
(Hlavná - SAD, Hviezdoslavova, Námestie Slobody 957), šišov, šo-
porňa 1473, štítnik, štúrovo (autobusová zast., Družstevný rad, 
Gaštanová, Hlavná 11, Hlavná, Nanaska cesta 14, Pri Polikl., Sv. 
Štefana, Szechenyiho, Hlavná 31/A, Hlavná, Žel. stanica, Železnič-
ný rad 23, Železničný rad), štvrtok na ostrove (Hlavná), Šurany 
(Družstevná 9, SNP, Z. Bosnakovej, Žel. st., Nám. republiky 8), šú-
rovce (Krakovská 1), 

Tekovská Breznica, Tekovské Lužany, Teplička nad Váhom 
(Nám. sv. Floriána), Terchová (Sv. Martina), Tesárske Mlyňa-

ny (Farská), Tisovec (SAD, Clementisovo Námestie, Daxnerova), 
Tlmače (Nám. SNP 9, Námestie Lipník, Pri Závode), Tomášiko-
vo (Hlavná), Tomášovce - Okr. Lučenec, Topoľčany (Bernolákova, 
Dopravná, J. Jesenského, Krušovská, M. R. Štefánika, Muškátová 
2554/45, Nám. Ľudovíta Štúra, Obchodná 2, Obchodná 3876/12, 
P. O. Hviezdoslava 4639/1, Palárikova, Pavlovova, Pribinova, Sídl. 
Juh, Slov. partizánov 24, Stredanská, Tesco, Továrnická 1588/90, 
Továrnická 470, 17. Novembra, Cyrila a Metoda, ŽSR), Topoľčian-
ky, Tornaľa (Hlavne námestie, Mierová, Školská, Škultétyho, Ná-
mestie), Továrne, Tovarníky (Obr. mieru, Pod Kaštieľom), Trebišov 
(Berehovo, Hodvábna, Komenského, M. R. Štefánika, Masarykova, 
SNP, stanica SAD, Štefánikova, Trnavská 2239/13, Čs. armády, Ve-
laty 80), Trenčianska Teplá (A. Hlinku, ŽSR), Trenčianska Tur-
ňa (Bela 6469, Oslobodenia), Trenčianske Teplice (Hájska, Kol-
lárova, SNP 1, SNP 46, T. G. Masaryka), Trenčín (1 mája, Bela 
7271 - OC Laugaricio, Braneckého, Časť Dobra, Dlhé Hony, Elek-
tričná 2314, Hlavná 21, Inovecká, Jilemnického 2 Slovakotex, Legi-
onárska 43, Legionárska 7158/5, M. Bela 7271, Martina Rázusa 
1471, Námestie Sv. Anny, Opatovská cesta 171, Piaristická, Považ-
ská 1706, Rázusova, Saratovská, Soblahovská, Šoltésovej, Štefáni-
kova 20, Štefánikova, ŽSR - vestibul, Zlatovská, Legionárska (vrát-
nica nemocnice), Legionárska, Mierové Námestie 13, Železničná), 
Trhovište (Predajňa Eftino), Trnava (A. Hlinku - SAD, A. Žarnova - 
v nemocnici, Bernolákov sad, Botanická - pri Jednote, Bratislavská, 
Bulharska, Clementisova 13, Clementisova - Pri hoteli, F. Urbánka - 
Max, Ferka Urbánka, Golianova - Na otočke MHD, Herdovo nám., 
Hlavná 19, Hlúbikova - nám. Sut, Kollárova - pri Ubytovni, Koniare-
kova - Oproti Takac, Koniarekova - v Zoske, Limbová 2 - pri Jednote, 
Paulínska - Mestsky Úrad, Špačinská 76 - pri Guľomete, Špačínska 
- Oproti Elektr., Spartakovská - pri Bille, Starohájska - na moste, Štu-
dentská, Tajovského - pri Jednote, Trojičné nám. - Jednota, Veter-
ná, Zelenečská - pri hoteli, Zelený Kríčok, Piešťanská, v Kauflande), 
Trnovec Nad Váhom (Hlavná 102), Trstená, Trstín, Turany, Tur-
ňa Nad Bodvou, Turzovka (Hlinene 228, Jašíkova 49, Staničná ), 
Tušice (Potraviny Anika), Tušická Nová Ves (Bar Maxim), Tvrdošín 
(Medvedzie, Vojtašáka, Coop), Tvrdošovce, 

Uhrovec, Urmince (Hl. cesta 495, Hlavná cesta, Školská), 

valaliky, Varín (Martinčeková 47, Nám. sv. Floriána), veľká 
Ida, Veľká Lomnica (Pri Hoteli Tatran), Veľká Mača (Trnav-

ská 664), Veľké Dvorany, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Veľké 
Kapušany (Hlavná, L. N. Tolstoj, Sídl. P. O. Hviezdoslava, Sídlisko 
Centrum), Veľké Kostoľany (Mierová), Veľké Leváre (Závodská), 
Veľké Ripňany (Topoľčianska 366), Veľké Uherce, Veľké Úľa-
ny (Hlavná/pri parku, Sládkovičovska/PNS), Veľké Zálužie (Hlav-
ná, Rinok 337, Rinok 358, Veľká Urbanková 719), Veľký Čepčín, 
Veľký Cetín (Potraviny Univerz), Veľký Krtíš (Autobusová stani-
ca, Banícka, Lučenecká, Nemocnica, Nemocničná, Novohrad-
ská 22, SNP, Venevská, Viničky), Veľký Meder (Bratislavská, Ko-
márňanská, Poľovnícka ), vidina (Zvolenská), vinica (Nekyjská 
397/32), Višňové, Vlčkovce, Voderady, volkovce (Hviezdosla-
vova 6), vráble (Hlavná, Sídl. Luky, Staničná 1045, Hlavná 117), 
Vranov nad Topľou (Budovateľská 1288, Čemerné 32, Čemer-
né, Hronského, Kaufland, Lomnica, M. R. Štefánikova 1913, Mlyn-
ská 1337/126, Nám. Slobody, Oc Tesco, Sídl.1. mája D/62 Vra-
nov, Sídl.1. mája, Sídlisko Juh, Staničná, Štefánikova, Hencovská 
1800, Vechec 144, Sídl. Juh, Nám. Slobody), Vrbové (Benovské-
ho, Nám. Slobody, Zigmundská), Vrútky (Čsl. brigády, Cyrila a Me-
toda, Nábrežná, Obchodne Centrum 5410, Kaloczaya, Volgograd-
ská 4, Železničná, Železničná), Vyhne (Sídlisko Stred-Predajna), 
Vysoká pri Morave (Hlavná), Vysoké Tatry (St. Smokovec, Štrb-
ské Pleso 21, Švábovce 150, Tatranská Lomnica), 

Zavar (pri Pošte), Zbehy, Zborov, Zeleneč (Cintorínska, Škol-
ská), Zemianska Olča (Jednota), Zemianske Kostoľany 

(4. apríla), Zemianske Sady (Hlavná 339), Zlaté Klasy (Pekár-
ne, Školská ), Zlaté Moravce (Bernolákova, Hviezdoslavova, Opa-
tovecká 356/10, Poliklinika - Bernolákova, Prilepy, Šimkova 116, 
Sládkovičova, Župná Tržnica, Župné nám.), Zlatná na ostrove 
(cesta Karolya Roberta), Zlatníky, Zohor, Zuberec, Zvolen (Gen. 
Svobodu, Hviezdoslavova, Jašíka, Jesenského, Kuzmányho, Masa-
rykova, Masarykova - žel. stanica, Nám. Slobody, Námestie SNP, 
Okružná - Lipovec, Pri Doprastave, Štefánikova, Belu IV, Masaryko-
va - Sad, Kozáčeka), 

Žabokreky (Nám. Vendel. Murína), Žarnovica (Bystrická 
463/32, Kľakovská), Želiezovce (Komenského pri Nemocni-

ci, Mierová, SNP), Žiar Nad Hronom (Duk. hrdinov, Jánskeho, M. 
R. Štefánika, Moyzesa, Moyzesova, SNP, SAD), Žilina (Obvodová, 
Oc MAX, A. Bernoláka, A. Rudnaya, Bernolákova, Borová, Bratislav-
ská, Bratislavská, Dlabačová, Dlhá, Fándlyho, Fatranská, Hlinská, 
Horný Val - Na Priekope 319, Hurbanova, Hviezdoslavova, Hviezdo-
slavova /SAD/, J. Milca, Jasenova, Kamenná 3, Košická, Kuzmá-
nyho, Kysucká, L. Štúra, M. Bella, Matice Slovenskej, Mostná, Na 
Bráne, Národná - v podchode, Národná - pri podchode, Nitrianska, 
Obchodná, Obvodová - Limbová, Polomská, Predmestská, Pri Celu-
lózke, Rosinská cesta, Sládkovičova, Slovanská, Smreková, Solinky 
Oc Max, Spanyola, Štefánikova, Suvorovova, Sv. Cyrila a Metoda, T. 
Ružičku, Veľká Okružná, Vojtaššáka, Vysokoškolákov, ZŠ Vestibul)
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Padali rekordy
Nie je to tak dávno, čo športo-
ví experti predpovedali koniec 
športovým rekordom vo via-
cerých druhoch športu. Vraj už 
človek dosiahol hranice svo-
jich možností a ďalej to nepôj-
de. Zrejme však zabudli na mimo 
ľudské sily, ktoré by mohli rekor-
dy posúvať. Tie sa ukázali na MS 
v plávaní v Ríme. Padlo neuveri-
teľných 43 svetových rekordov! 
Isteže, športovci sa dobre pri-
pravili, ale príčinu vidia aj mno-
hí z nich v nových plavkách. Sú 
známe pod značkou X-Glide a 
vyrába ich firma Arena, vraj vy-
robené zo syntetického poly-
uretánu. Pomohli viacerým. Aj 
Biedermannovi, ktorý v nich pre-
konal slávneho Američana M. 
Phelpsa, ktorý ich nemal. 

obdivuhodný Katriňák
Náš najlepší motorista Jaroslav 
Katriňák sa po ročnej odmlke a 
9 mesiacov po transplantácii pe-
čene opäť posadil nad motor. 
Nie na motocykel, ktorý je jeho 
miláčikom, ale na štvorkolku. Vo 
Veszpréme na nej obsadil tretie 
miesto, čo je obdivuhodné! Na-
priek ťažkému zásahu do svojho 
tela sa nechce s motormi rozlú-
čiť. Najnovšie bude člen sprie-
vodu družstva na Šesťdňovej v 
Portugalsku. Chce byť pri tom a 
podľa neho „trochu“ chlapcom 
pomôcť. Ak sa bude jeho poo-
peračný stav zlepšovať, uváži aj 
návrat k motocyklom, tak veľmi 
ich miluje. Domnievame sa však, 
že aj štart na štvorkolke bol znač-
ným rizikom. Jedna je totiž vá-
šeň, no zdravie nad zlato.     

až pridrahé lóže
Vo futbalovej bundeslige je vraj 
47 000 miest v prepychových 
lóžach. A viete koľko stoja? Naj-
drahšie až štvrť milióna eur. A už 
pred začiatkom ligy boli vypre-
dané! Boháčov teda, napriek fi-
nančným krízam pribúda. Roku 
1955 bolo v Nemecku pre VIP 
osoby 5500 miest, teraz je ich 
takmer desaťnásobne viac. A 
kluby chcú tieto drahé priestory 
podľa možnosti rozširovať. Z tej-
to oblasti, podľa zahraničnej tla-
če, kluby získali v minulom roč-
níku ligy až 250 miliónov eur! A  
potom, že futbal je hra chudob-
ných. Trend s rozširovaním miest 
pre bohatých badať aj u nás, vo 
futbale, ale aj v iných, menších 
športoch.

Prísne tresty v Číne
Na futbalovom zápase Tiencin 
- Peking Kuoan naháňali domá-
ci hráči rozhodcu, lebo im vy-
lúčil troch hráčov. Videli sme aj 
v TV, že jeden z nich ho poslal 
podnožkou k zemi. Čao Thung 
dostal doživotný zákaz hrať. Li 
Ken a Chao Tcheng-ťiao dosta-
li trest na tri roky, lebo naháňa-
li rozhodcu mimo ihriska. Dva-
ja ďalší spoluhráči nebudú hrať 
30 mesiacov a ďalšia dvojica 
dva roky. A ešte dvaja si zapísa-
li zákaz na desať a päť zápasov. 
Po celom svete sú starosti s ne-
spratníkmi, raz s fanúšikmi, ino-
kedy s hráčmi. Slovensko nie 
je výnimkou, no na exemplár-
ne tresty si ešte budeme mu-
sieť zrejme počkať. 

Stranu pripravil IGOR MRÁZ

o z V E N y

My sa však musíme zaoberať vlast-
nými starosťami a z tých nám re-
míza z Českom neubrala, pretože 
dva body z Tehelného poľa ule-
teli. Prečo? Veľa chýb tréner ani 
hráči neurobili. V. Weiss už svoje 
mužstvo pozná, vie čo ktorý hráč 
dokáže a pokiaľ ide o zostavu či 
taktiku, nemožno mu veľa vyčítať. 
Prekvapilo azda, že do takého 
ťažkého zápasu postavil svojho 
20-ročného syna Vladka, ale ten 
vôbec nesklamal, skôr naopak. 
Tréner ukázal, azda po prvý raz, 
dosť útočnej smelosti a hralo od 
začiatku päť obranne zameraných 
hráčov a päť útočne. Hralo sa bez 
úzkostlivo zabezpečovanej obrany 
a vždy so snahou pred, kde ope-
rovali vždy najmenej traja hráči. 
„Keby sme proti Čechom hrali iba 
obranne, prehrali by sme 0:4,“ 
povedal tréner. Pochválil aktivitu aj 
agresivitu, pekné góly, bojovnosť 
a na koniec bol spokojný aj s vy-
dretým bodom, hoci naše mužstvo 
dvakrát viedlo. 
Samozrejme, že zápas poznačilo 

vylúčenie Hamšíka v 74. min., po 
ktorom bolo treba robiť neplánova-
né opatrenia, súper dostal našich 
pod tlak a šesť minút pred koncom 
aj vyrovnal. Vylúčenie bolo dosť 
nepochopiteľné. Hamšík dal gól, 
nedovolene sa radoval (čo by mal 
vedieť), potom zbytočne fauloval 
Baroša, videl druhú žltú a záro-
veň červenú kartu, na čo mal tiež 
myslieť. Je to už skúsený hráč a 
urobil najhrubšiu chybu v zápase. 
Tréner však po zápase spomenul 
aj chronickú chorobu nášho muž-
stva. Bez hrubších chýb v obrane 
neodohralo prakticky ani jeden zá-
pas. Teraz tiež. Raz nechal Peka-
rík úplne voľného Pudila a potom 
sa zase nepodarila hlavička Ďuri-
covi a Baroš poslal loptu do siete  
šesť minút pre koncom. Keby ne-
bol vyrovnávajúci gól padol, azda 
by bolo naše mužstvo veľmi blízko 
k Afrike, keď nie celkom na jej šta-
diónoch. Teraz nie je situácia taká 
istá, priehľadná a pevná. Škoda. 
Nehodnoťme prísne mužstvo po 
remíze. Vy už teraz viete, ako sa 

skončil stredajší zápas v Sev. Ír-
sku, ktorý mohol klbko rozmotať, 
alebo aj zauzliť. Vyhrať tam však 
iste nebolo ľahké a prehra by nás 
zosadila z prvého miesta tabuľky. 
Musíme iba veriť nádeji a po Írsku 
vo víťazstvá doma so Slovinskom a 
ak bude treba aj vonku v Poľsku, 
14. októbra. Napätie rozhodne 
bude, pretože proti Česku nebo-
lo naše mužstvo lepšie než súper. 
Ten mal pevnejší aj účinnejší sys-
tém, často rýchlejších, no najmä 
presnejších hráčov, dokonca aj 
útočnejších. Veď našim najlep-
ším hráčom bol brankár Mu-
cha, ktorý zachránil v najmenej 
troch či štyroch gólových situ-
áciách aké sme my nemali. Aj 
to si treba uvedomiť a zachovať 
proti nasledujúcim dvom súpe-
rom skromnosť, sústredenie aj 
čo najvyššiu výkonnosť. 
Zostava našich: Mucha - Pekarík, 
Škrtel, Ďurica, Zabavník - Weiss 
(74. Sapara), Štrba,  Hamšík- Ho-
loško (87. Jendrišek), Vittek, Šes-
ták (M. Čech).  Góly: 60. Šesták, 
73. Hamšík z 11 m - 68. Pudil, 84. 
Baroš. Rozhodoval Övrebö (Nor.). 
Poľsko remizovalo so Sev Írskom 
1:1. Tabuľka 3. skupiny pred stre-
dou: 
1. Slovensko 7 5 1 1 19:8 16
2. Sev. Írsko 8 4 2 2 13:7 14
3. Poľsko 7  3 2 2 19:8 11
4. Slovinsko 7  3 2 2 10:4 11
5. Česko 7 2 3 2 8:6 9 
6. San Maríno 8 0 0 8 1:37 0

Zase je na stole staronová téma: ako 
si poradiť s výtržníkmi. Trápi sa s ňou 
celý svet, lebo všade je prílišná de-
mokracia, každý môže všetko, seba-
disciplína sa stráca a zákony sú také 
mierne, že je to nespratníkom na po-
smech. Aj na Slovensku sa táto pliaga 
rozširuje, príklady máme najmenej z 
polovice prvoligových miest, najmä z 
Bratislavy, Trnavy, Dun. Stredy, Žiliny, 
Ružomberka, ale aj z Prešova, Nitry, 
Košíc... Máme zákon o policajnom zbo-
re a strážcovia poriadku by mali vedieť, 
čo a ako majú robiť. Máme však aj zákon 
o organizácii verejných podujatí, vrátane 
športových a aj tam by malo byť jasno, 
kto je za čo zodpovedný. Ako sa ukazuje, 
zákony nie sú jasné a rozhodne by mali 
byť prísnejšie. Často ide pri výtržnos-
tiach priam o život a všetko sa rieši iba v 
priestupkovom konaní. Nefunguje spolu-
práca medzi zainteresovanými zložkami, 
políciou, klubmi, usporiadateľmi, riadia-
cimi orgánmi športu a osobitne futbalu. 
Všetko sa rieši nejakými disciplinárnymi 

trestami, platbami pre políciu, ale tresty 
pre samotných aktérov, adekvátne tresty 
nejestvujú a tlupy chuligánov sa smejú. 
Nielen to, idú so strážcami poriadku do 
súbojov, neposlúchajú ich, naopak zra-
ňujú, robia škody v mestách i na štadi-
ónoch. A klubmi platení usporiadatelia? 
Často musia zobrať nohy na plecia a 
pred vagabundmi utekať ako o život. Stá-
le tá istá pieseň.
Aj verejnosť, obyvatelia sa čudujú, že štát 
za pomoci svojich na to určených orgá-
nov nevie urobiť uspokojivý poriadok, 
pokoj a pohodu, aby sa mohli ľudia pri 
športe skutočne zabávať. Víkend čo ví-
kend nastupujú brigády policajtov, milých 
„fanúšikov“ odprevádzajú na cestách 
vlakmi či autobusmi, sprevádzajú ich uli-
cami na štadión, usadia ich a sem-tam 
aj zasiahnu. To všetko stojí naozaj veľa 
peňazí, policajti musia chodiť do služby 
a pokoja stále niet. Nech skúsi niekto 
urobiť anketu medzi obyvateľmi a aj poli-
cajti sa dozvedia čo treba. V prvom rade 
jasnejšie a tvrdšie zákroky i postihy. Veď 

tu sa za dvadsať rokov nijakému výtrž-
níkovi nič nestalo a ak niekto dostane 
zopár úderov obuškom, stáva sa z neho 
hrdina. Nie, takého vystrájanie nemôže 
byť priestupkom, ale trestným činom a 
prichytení nespratníci by mali putovať za 
mreže, hlásiť to rodine, pracovisku, ško-
le, uverejniť fotografie v novinách, zaká-
zať vstup na štadióny a podobne. To, čo 
sa teraz deje, nie je nijaká demokracia, 
ale chaos, svojvôľa, vystrájanie, vysmie-
vanie sa zo zákonov a všeličo iné, iba nie 
normálne. Kluby si nevedia rady, platia 
pokuty, opravujú štadióny i mestá a po-
lícia by ešte chcela, aby hradili aj škody, 
ktoré urobia napr. chorvátski či srbskí 
zurvalci v meste. To nie je v poriadku. Ak 
zákony nevyhovujú, treba ich renovovať, 
ak nefunguje spolupráca, treba si sadnúť 
a rokovať, rozhodne však sprísniť pohľad 
na tzv. fanúšikovské hnutie a výtržníkov 
posielať rovno a hneď za mreže. To je 
podľa doterajších skúseností jediná účin-
ná spolupráca, spravodlivé zákroky a vý-
straha pre ostatných.

Ťažké je v športe lúčiť sa so zaužívaným životom, so slávou, 
kamarátmi. Svedčia o tom desiatky prípadov vrcholových 
športovcov, ktorí sa aj niekoľkokrát lúčili s aktívnou činnos-
ťou, s reprezentačným tričkom a potom, niekedy aj po ro-
koch, by sa radi vrátili. Nevedia si bez svojho športu zvyknúť. 
Nijaká záruka dobrého návratu však nejestvuje. Najnovšie sa 
u nás radujú priaznivci hokeja. Vracia sa nám totiž hokejové 
eso Žigmund Pálffy, stále hráč HK Senica, ale už dlhšie nie 
reprezentácie SR. Vzdal sa účinkovania pred piatimi rokmi, 
po MS vo Viedni 2005. Samozrejme, v lige hrával a bol i je 
jej ozdobou, kapitánom Skalice, najlepším hráčom. Aj teraz 
sa doma pripravuje na sezónu, hoci odolal všetkým lákavým 
a finančne vysokým ponukám spoza Oceánu i z ruskej KHL. 
Predsa len, keď funkcionári zacítili, že ho láka štart na ZOH 
2010 v kanadskom Vancouveri, hneď sa za ním na najvyššej 
úrovni pustili.
Prehováral ho, a aj prehovoril, tréner reprezentácie SR Ján Filc. 
Žigo ponuku neodmietol, hoci má už 37 rokov. Zobral ju ako po-
slednú možnú príležitosť, kde sa môže ukázať a prípadne pridať na 
kopec ďalší kúsok slávy. Pravda, ak sa všetko vydarí. Pálffy nie je 
obyčajný hráč, je to hokejový fenomén, populárny človek, jedna z 
najvýraznejších postáv nášho športu vôbec. Tak k nemu treba aj pri-
stupovať. Nikomu neprekáža, že dostal pred ZOH možnosť osobit-
nej prípravy, najmä doma v Skalici. Najmä pre vlastné požiadavky, 
ale aj z rodinných dôvodov, pretože je známa choroba jeho malej 
dcérky. 
Tréner J. Filc mu vyhovel. Pálffy nebol na sústredení reprezentantov 
vo Vysokých Tatrách. Nie je isté, či bude hrať v novembri na Ne-
meckom pohári v Mníchove. V decembri bude súperom Slovenska 
Česko, Bielorusko i Švajčiarsko v Košiciach a Sp. Novej Vsi. Až do 
konca bude všetko záležať na rozhodnutiach samotného hráča. Od 
jeho zdravia, športovej formy i od pohody v rodine. Tréner mu verí, 
Žigo vie čo je hokej, turnaj na ZOH a je isté, že povie pravdu ako je 
na tom a či môže hrať na najvyššej úrovni. Nie, na majstrovstvách 
sveta už zrejme hrať nebude, ale olympijské hry za účasti najlepších 
hráčov sveta sú aj pre neho veľkou výzvou a chcel by ju využiť. 

V Berlíne sa skončili majstrovstvá sveta v atle-
tike. Naša neveľká výprava nemala veľké oči, 
pretože ani naša atletika nie je veľká. Išlo najmä 
o to, aby sa naši reprezentanti zúčastnili a pokúsili 
sa aspoň o prekonanie svojich osobných výkonov. 
Alebo postačí tohtoročných. Nepodarilo sa to ani 
jednému z dvanástich a za to ich veľmi chváliť ne-
možno. Kráľovná športu totiž v mnohých štátoch ne-
obyčajne silnie a pre Európu sú v mnohých disciplí-
nach priam neprekonateľní čierni športovci z iných 
kontinentov. To treba zobrať na vedomie a snažiť sa 
aspoň priblížiť k ich výkonom. Naši atletickí funkcio-
nári sa však chvália, že aj menšia výprava v porovnaní 
s minulosťou dosiahla najlepšie výsledky v samostat-
nom Slovensku. To je síce pravda, povzbudzujúci 
moment, ale nič viac. Pekná je bronzová medaila 
Martiny Hrašnovej v hode kladivom, ale za ňou je 

už iba jedno ôsme a deviate miesto, dve desiate, jed-
no dvanáste... Vraj viac než sa pred štartom čakalo, 
hovoria funkcionári. Priaznivci atletiky môžu s tým po-
lemizovať, či je to málo, alebo dosť. Ukázalo sa, že 
iba príprava na MS, či iné veľké podujatia, nestačí. 
Treba podávať dobré a výborné výkony dlhodobo, 
mať to skrátka v rukách a nohách, iba takí atléti boli 
na stupňoch víťazov. Kde atletiku zanedbávajú, tam 
sa výsledkov nedočkajú. Tentoraz sa to ukázalo aj v 
prípade Grécka, Maďarska, Fínska, Švédska, Ukra-
jiny, Talianska aj iných voľakedy silných štátov. Atle-
tika nie je už taká atraktívna, ako bývala, hoci aj do 
nej už prúdia kopy peňazí a v tom neboli výnimkou 
ani majstrovstvá sveta. My sa predsa len môžeme po 
slabých výsledkoch v Pekingu chváliť jednou medai-
lou, zacítili sme napredovanie, preto veľmi netreba 
kritizovať, iba pobádať k ešte väčšiemu úsiliu.   

kluby medzinárodne skončili
Tak ako sa predpokladalo, slovenské klu-
by v medzinárodných súťažiach skončili v 
posledných dňoch augusta a rok budú mať 
od podobných starostí pokoj. Tento rok sa 
to týkalo Trnavy, Slovana, Žiliny a Košíc. 
Vypadli svorne vo štvrtom predkole novej 
Európskej ligy. Áno v predkole, lebo váž-
nejšie zápasy o body i peniaze sa medzi 
kvalitnejšími mužstvami iba začínajú. Tam 
už Slovensko nedosiahlo, lebo Trnava vy-
padla prvá a potom už Slovan nestačil na 
Olympiakos Atény ani na Ajax Amsterdam. 
Žilina stroskotala na Partizane Belehrad a 
Košice na AS Rím. Bilancia posledného 
hracieho dňa bola hrozivá: ani jeden bod a 
skóre troch mužstiev 2:11. Taký je sloven-
ský futbal a tak sa treba na neho aj pozerať. 
Dostať sa vyššie je a bude ťažká práca na 
niekoľko rokov. A to pri písaní týchto riad-
kov ešte nevieme, ako sa predstaví repre-
zentačné mužstvo doma proti Česku a von-
ku proti Írsku. To môže priniesť kus radosti, 
ale aj smútku, hoci zodpovednosť bude 
tentoraz na legionároch z popredných eu-
rópskych klubov.

Na výtržníkov treba prísnejšie

AtLétI NÁS NESkLAmALI

Slovensko - Česko 2:2 (0:0) v kvalifikácii na MS

afriKa sa Nepriblížila
Prežili sme dlho očakávaný kvalifikačný futbalový zápas. Bol 
dobrý, bojovný i kvalitný, hralo sa zo všetkých síl, každý koľko 
vládal a vedel. Diváci pripravili konečne peknú atmosféru, veď sa 
prizeralo 23 500 divákov, čo je slovenský rekord. Obidve muž-
stvá hrali či chceli hrať o víťazstvo a aj tak robili. Obidvaja tréneri 
pripravili tzv. útočné zostavy a bolo to čiastočne prekvapenie. 
Naši si chceli víťazstvom priblížiť africké brehy MS na dosah, sú-
peri ratovali čo sa ešte dalo. V tomto smere nerozhodný výsledok 
2:2 nič nevyriešil, je tzv. neutrálny. Naši majú pred sebou ešte tri 
ťažké zápasy, z nich dva vonku, Česi tiež tri, ale jeden „povinný“ 
a dva vážnejšie, všetky však doma. 

Pálffy sa nám hodlá vrátiť

Filip Hološko a Marek Hamšík sa tešia z druhého gólu Sloven-
ska.  Foto: www.futbalsfz.sk


