
Blíži sa čas dvadsiateho výročia revolúcie v roku 
1989. Známe osobnosti sa vyjadrujú a bilancujú, čo 
sme dosiahli a kam sme sa dostali. Z týchto pohľa-
dov sú zaujímavé vyjadrenia disidentov z obdobia 
pred rokom 1989, ktorí, ako vieme, sa z neskor-
šieho vzniku samostatnej Slovenskej republiky prí-
liš neradovali. Prípadne, v čase jej vzniku doslova 
hádzali vtedajšej politickej reprezentácii Slovenska 
polená pod nohy. Prešlo však niekoľko rokov, kon-
krétne dve desaťročia od prvých zmien, a zrazu je 
všetko inak. Napríklad Ján Čarnogurský, ktorý stál na 
čele opozície voči vláde Vladimíra Mečiara v roku 1992, 
keď sa rozhodovalo o vzniku samostatného štátu, hovorí 
v Hospodárskych novinách: „Dôležité je, že Slovensko 
sa prostredníctvom zápasu s komunizmom, ale aj ďalším 
vnútropolitickým zápasom, dostalo do hlavného prúdu 
európskych dejín a zatiaľ sa v nich stále udržiava.“
 Pokračovanie na 8. strane

PredSeda vlády Sr roBert Fico 
vníma ako neprofesionálne a politic-
ky nekorektné, ak americký politik 
maďarsko-taliansko-írskeho pôvodu 
George Pataki počas súkromnej 
návštevy na Slovensku komentuje 
zákon o slovenskom štátnom jazy-
ku len na základe kritiky, ktorú mu 
predniesol predseda SMK Pál csá-
ky. 
Predseda vlády SR Robert Fico považu-
je za absurdnú predstavu, že by sloven-
ský politik na súkromnej návšteve v USA 
kritizoval používanie oficiálneho anglic-
kého jazyka a že by mu pritom navyše 
ešte asistovali niektoré médiá, ako sa 
to, bohužiaľ, opäť stalo v prípade niekto-
rých slovenských médií s evidentným 
záujmom poškodiť Slovenskú republiku. 

Jazykový zákon sme na príslušných me-
dzinárodných fórach presvedčivo obhá-
jili a nie je potrebné v ňom meniť žiadne 
ustanovenie. 
Vláda SR zároveň garantuje, že pri jeho 
aplikácii bude zabezpečená rovnováha 
záujmu na používaní štátneho sloven-
ského jazyka so záujmom národnost-
ných menšín pri používaní ich jazykov.

Tlačový a informačný odbor ÚV SR

MiniSterStvo Kultúry Sr 
sa z vyjadrenia amerického politika 
G. Patakiho na margo slovenskej 
novely jazykového zákona domnie-
va, že sa s právnou normou neoboz-
námil a iba uveril klamstvám pred-
sedu SMK P. csákyho. Pre taSr to 
uviedol hovorca rezortu J. Bednár s 

tým, že ak by Pataki novelu poznal, 
vedel by, že zákon nezakazuje prí-
slušníkom národnostnej menšiny na 
Slovensku dorozumievať sa v mate-
rinskom jazyku.
„Na základe novely nikto nemôže byť 
potrestaný za používanie materinského 
jazyka. Ak by Pataki slovenský zákon o 
štátnom jazyku poznal, vedel by, že ne-
rieši používanie jazykov národnostných 
menšín, ale zabezpečuje jediné - právo 
pre každého občana SR bez ohľadu na 
národnosť dorozumieť sa všade na Slo-
vensku v štátnom jazyku,“ zdôrazňuje 
rezort vo svojom stanovisku.
MK je presvedčené, že Csáky klame na 
margo zákona o štátnom jazyku od za-
čiatku a klamal aj dnes. 

Pokračovanie na 4. strane

TÝŽDENNÍK
KAŽDÚ STREDU
noviny SlovenSKÝ roZ-
HĽad zmenili dnes svoju 
periodicitu a stali sa týžden-
níkom. Vyše osemročné úsilie 
redakčného kolektívu prinieslo 
vďaka vydavateľovi a záujmu 
čitateľov konečný úspech. Bu-
deme vychádzať každú stredu 
s cieľom pohotovejšie a aktu-
álnejšie informovať verejnosť 
o ekonomických, spoločen-
ských a politických pomeroch 
nielen v našej vlasti ale aj v 
zahraničí. 
Chceme kultúrne reagovať 
na mnohé klamstvá, rôzne 
lží a vymyslené kauzy, ktoré 
odznievajú z úst niektorých 
politikov v ich ostrom a bez-
ohľadnom boji o priazeň ob-
čanov a voličov zvlášť. Dobrým 
hodnoverným slovom budeme 
popri kritických pohľadoch na 
dianie v spoločnosti prispievať 
k popularizácii všetkého, čo 
má vysokú ľudskú hodnotu. 
Pomáhať na svet aj tomu, čo 
sa už potvrdilo ako správne, 
užitočné a je perspektívne. 
Sme odhodlaní pracovať s 
písaným slovom tak, aby po-
máhalo tvoriť, budovať a aj v 
zložitých obdobiach oživovať 
nádej, nie rúcať, znevažovať 
a ubližovať. Spoliehame sa na 
spoluprácu s dopisovateľmi a 
čitateľmi. O našom úspechu, 
potrebnosti a užitočnosti, roz-
hodne obsahová úroveň novín, 
profesionalita, kvalita, objek-
tívnosť spolupracovníkov, ich 
podnety, návrhy a zanietenie 
autorov pre veci spravodlivé. 

JoZeF KucHár
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v uplynulých letných dňoch azda naj-
častejším slovným spojením bola reál-
na ekonomika. našinec by sa domnie-
val, že ak jestvuje reálna ekonomika, 
tak preto, lebo je aj nereálna ekonomi-
ka. a nie je ďaleko od pravdy – ibaže sa 
to volá inak – finančná ekonomika, fi-
nančné trhy. 
Všetci sme vedeli, že to jestvuje, aj slovenči-
na médií s tým žila ako so samozrejmosťou. 
Až pokým neprišiel terajší zlom a my sme si 
uvedomili, že už roky náš nový svet sprevá-
dza množstvo nových slov. Tri z nich – pô-
žička, úver či hypotéka – nám jasne hovo-
rili o peniazoch budúcnosti, ktoré ešte len 
musia prísť. Zrazu sme sa stále viac stáva-
li štátom dlžníkov, bili nás po hlave štatisti-
kami, ako veľmi zaostávame za tým, ako sú 
zadĺžení obyvatelia Európskej únie. Tovary 
a služby sú viazané na peniaze, ktoré teraz 
nemáte, iba budete mať. Dnes vieme, že re-
álna ekonomika je to, čo sa naozaj vyrobí – 
a výrobca nikdy nezarobí toľko, ako sa za-
robí vo svete financií. Netreba špekulovať. 
Štatistika oSn či Medzinárodného me-
nového fondu hovorí jasne: kým hodno-
ta denného svetového produktu tovarov 
a služieb (teda HdP sveta) je sto, suma 
toho, čo sa odohrá vo finančnej ekono-
mike je päť tisíc päťsto. Mnohým bolo 
roky jasné, že to s finančnou bublinou 
svetových vekslákov nemôže ísť do ne-
konečna. Pre nás, ktorí žijeme ako ná-
rod a národnosti z práce rúk, z reálnej 
ekonomiky, je najdôležitejšie, aby sme 
veci vedeli pomenovať nie vtedy, keď to 
už vedia všetci, ale prv. Hľadanie slov 
nám pomenuje skutočnosť a tak mož-
no zistíme rozdiel medzi realitou života 
a svetom médií.

duŠan d. KernÝ

Reálna ekonomika

StaniSlav HáBer

Prezident SR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Robert Fico s vojenskými veteránmi pri pamätníku obetí bojov 
o Dukliansky priesmyk na oslavách 65. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly na Dukle 6. 
októbra 2009.  FOTO TASR - Milan Kapusta

Minister hospodárstva SR Ľubomír Jah-
nátek pripravil na piatok 23. októbra 
2009 v Bratislave konferenciu pod ná-
zvom Hospodárska kríza vo svete 
a na Slovensku. Na nej sa budú rozo-
berať vplyvy globálnej finančnej krízy na 
svetovú a slovenskú ekonomiku, ktorá 
patrí v súčasnosti k najotvorenejším na 
svete. To znamená, že akýkoľvek nega-
tívny vplyv vo svete sa odzrkadľuje v do-
padoch na slovenské hospodárstvo. Ak-

tuálnosť tejto konferencie je viac ako 
dôležitá a minister hospodárstva Ľubo-
mír Jahnátek k tomu hovorí: „ide nám 
o to, aby sme informovali najmä pod-
nikateľskú verejnosť, ale samozrej-
me aj orgány štátnej správy a celú 
odbornú verejnosť o možných dô-
sledkoch krízy pre očakávaný vývoj 
predovšetkým v európskej únii a na 
Slovensku.“

Pokračovanie na 3. strane

Slovo má ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, 
minister hospodárstva Slovenskej republiky

Východiská z hospodárskej krízy

Na spomienkovej slávnosti sa zú-
častnili prezident SR Ivan Gašpa-
rovič, predseda vlády Robert Fico, 
zástupcovia vládneho kabinetu, 
Národnej rady SR, regionálnych a 
miestnych samospráv, ale i hostia 
z Ruskej federácie, Českej repub-
liky a Poľska. osobne sa na nej 
zúčastnila aj natália Konevová, 
dcéra maršála ivana Koneva, 
ktorý tu velil sovietskym jednot-

kám v čase operácie. Po polo-
žení vencov sa k zhromaždeným 
prihovoril prezident Gašparovič, 
ktorý hovoril hlavne o podiele 
Karpatsko-duklianskej operácie 
na oslobodení nášho územia a 
historickom odkaze tejto udalosti 
pre nasledujúce generácie.
Premiér Robert Fico vo svojom pre-
jave apeloval na rodičov a učiteľov, 
aby sprostredkovali deťom a žiakom, 

čo najviac informácií o tomto obdo-
bí, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou 
slovenských dejín, podobne ako ob-
rodenecké hnutie v 19. storočí. 
„My sme si dali v programovom 
vyhlásení jasný záväzok, že sa 
budeme vracať k významným his-
torickým udalostiam a význam-
ným historickým osobnostiam, 
pretože potrebujeme povzbudiť 
Slovensko, potrebujeme povzbu-
diť hlavne mladých ľudí a preto 
využívame každú jednu príleži-
tosť na pripomínanie si takýchto 
udalostí,“ dodal premiér. 

Pokračovanie na 2. strane

na dukle si 6. októbra pripomenuli 65. výročie Karpatsko-duklianskej operácie 

súčasť sloVenských dejín
Pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku československých 
vojakov na dukle pri Svidníku si stovky ľudí pripomenuli 65. výro-
čie Karpatsko-duklianskej operácie, ktorú odborníci považujú za 
jednu z najťažších bitiek druhej svetovej vojny v strednej európe. 

G. Pataki uveril klamstvámPriznania po rokoch
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Lipšic priznal rozklad 
opozície. Slovenská 

opozícia už tri roky po voľ-
bách a necelý rok pred nový-
mi parlamentnými voľbami 
hľadá vlastnú identitu. Po-
sledným príkladom je výzva 
podpredsedu KDH Danie-
la Lipšica, aby sa opozičné 
strany spojili s mimoparla-
mentnými stranami Most a 
SaS. Zrejme mládežnícka 
nerozvážnosť poslanca Lip-
šica po druhýkrát odkryla 
chyby opozičných strán. 

Podpredseda KDH naj-
skôr priznal čudné prak-

tiky pri získavaní podpory 
pre vládnutie druhej dzurin-
dovej vlády. Dlho však nene-
chal na seba čakať a ponú-
kol ďalší nápad. Tentokrát 
by sa KDH, SDKÚ-DS a SMK 
mali spojiť pre budúcu spo-
luprácu s Mostom a SaS. 
Je pravdou, že opozičný tá-
bor na svoje reakcie nene-
chal dlho čakať, pričom Lip-
šicov kolega Július Brocka 
operatívne vyjadril zamie-
tavé stanovisko. Skutoč-
ným problémom nie je ani 
tak snaha spájať strany pro-
ti populárnej ľavicovej alter-
natíve ako skôr priznanie, 
že dzurindovcom aj csá-
kyovcom odchádzajú voli-
či. Ide o priznanie toho, že 
nové strany vôbec nemusia 
byť dobré ani schopné, ale 
voliči radšej vsadia na poli-
tické pokusy ako by sa mali 
siliť do obnovenia dôvery 
voči starým praktikám opo-
zičných lídrov. Nemožno sa 
preto ani veľmi čudovať po-
búreniu v opozičnom košia-
ri, ktoré Lipšicov návrh vy-
volal, nakoľko práve on vidí 
do pomerov vnútri rozháda-
ných strán viac ako členovia 
partají. 

Ponuka na spájanie je 
dôkazom toho, že niek-

torí pravičiari túžia spájať to, 
čo je vnútorne rozbité. Zá-
roveň to signalizuje, že na 
programe nemajú ani tak 
riešenie hospodárskej krízy 
a schválenie štátneho roz-
počtu na budúci rok, ako 
otázku vlastného politické-
ho prežitia. Poniektorí preto 
vidia záchranu v spájaní, iní 
v rozbíjaní. Bez ohľadu na 
to, ktorá forma je pre nich 
viac sympatická, viac sa za-
oberajú sebou ako občan-
mi. Minimálne preto si neza-
slúžia dôveru ľudí, pretože 
tých budú zastupovať až v 
druhom rade. Veľká vďaka 
preto patrí podpredsedo-
vi KDH, ktorý nepriamo pri-
znal rozpad opozície a od-
chod sklamaných voličov 
od strán bývalých vládnych 
koalícií. 

Dokončenie z 1. strany
Upozornil aj na nebezpečne šíriace sa názory extrémistických skupín, 
ktoré sa snažia nahovoriť ľuďom, že poznajú riešenia všetkých sociál-
nych problémov a tým nepriaznivo ovplyvňujú a zavádzajú práve mladú 
generáciu.
Na Duklu prišli i priami účastníci protifašistického odboja a vojnoví ve-
teráni, ktorí bojovali v Duklianskom priesmyku, prípadne na inom území 
Československa. Jedným z nich bol aj Tomáš Sedláček, ktorý má dnes 
hodnosť armádneho generála. Ten tvrdí, že terén v celej tejto oblasti 
Karpát skôr nahrával nemeckej armáde, ktorá tu vybudovala silne ob-
ranné pozície. „Brigáda útočila za pochodu a s tým, čo mali bez-
prostredne pri sebe. Tylové zabezpečenie bolo niekde vzadu a to 
sťažovalo celú situáciu,“ priblížil boje Sedláček.
Pri príležitosti Dňa obetí Dukly minister obrany Jaroslav Baška odo-
vzdal 10 vojnovým veteránom pamätnú medailu za účasť v boji proti 
fašizmu a na oslobodení vlasti. Karpatsko-duklianska operácia sa za-
čala 8. septembra 1944 s cieľom pomôcť Slovenskému národnému 
povstaniu. Boje, ktoré mali pôvodne trvať len niekoľko dní, sa nako-
niec natiahli až na 80 dní. Zlomovým dňom bol práve 6. október, keď 
spojenci oslobodili obec Vyšný Komárnik. Podľa sovietskych zdrojov 
obrovské straty mala nemecká armáda, asi 52.000 mŕtvych, ranených 
a nezvestných. Veľké straty zaznamenali aj spojenci, padlo asi 19.000 
sovietskych vojakov a okolo 1800 príslušníkov 1. česko-slovenského 
armádneho zboru. Dohromady mali útočiace vojská asi 88.000 rane-
ných. (TASR)

súčasť sloVenských dejín

Predseda vlády SR Robert Fico prijal vo štvrtok 8. októbra 2009 v Bratislave v priestoroch Úra-
du vlády SR banských záchranárov, ktorí sa podieľali na odstraňovaní následkov augustového 
banského nešťastia v Handlovej. Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (vľavo) v rozhovore s 
banskými záchranármi.  FOTO TASR - Štefan Puškáš

Mieru odolnosti premiéra roberta Fica 
podľa jeho slov v uplynulých rokoch vlád-
nutia vyskúšali viaceré udalosti, počas kto-
rých pochopil, na čo všetko musí byť v tejto 
pozícii pripravený. „aj odolnosť predsedu 
vlády Sr má svoju mieru,“ uviedol počas 
prijatia záchranárov podieľajúcich sa na 
odstraňovaní následkov augustového ban-
ského nešťastia v Handlovej. 
„Ľudia si zvykli trochu ľahkovážne hovoriť, že 
čo nás nezabije, to nás posilní. Život podrobuje 
každého človeka rôznym skúškam, lenže nie 
každá skúška môže človeka posilniť. Sú aj také 
situácie, z ktorých sa človek nemusí vrátiť ani 
posilnený ani živý, preto musí byť na udalosti, 
ktoré ho zaskočia, primerane pripravený,“ kon-
štatoval vo svojom príhovore premiér. 
V mene celej vlády poďakoval 28 záchranárom 
za ich postoje, odvahu a rozhodnosť. „Obetovať 
sa a byť schopný obete bude vždy za každých 
okolností a za každého režimu hodnota, ktorá 

sa vysoko cení. A vy ste túto hodnotu postavili 
na piedestál svojich vlastných životov,“ prihovo-
ril sa im.  Na úrad vlády prišlo 8. októbra 2009 
27 pozvaných, ktorí si z rúk premiéra prevzali 
pamätný list a darček v podobe náramkových 
hodiniek. Za prítomných sa šéfovi exekutívy po-
ďakoval zástupca banských záchranárov Ma-
rián Paulik, ktorý zdôraznil, že dnešný deň sa 
im natrvalo vryje do pamäti. „Je pre nás veľkou 
cťou, že ste nás ocenili. Je to prvýkrát v 92-roč-
nej histórii banského záchranárstva na Sloven-
sku, kedy sa záchranárom táto pocta dostala,“ 
zdôraznil.
Pri hasení požiaru, ktorý vypukol v starej štôl-
ni v Bani Handlová, zahynulo 10. augusta 20 
baníkov a banských záchranárov. K tragickému 
výbuchu došlo v dopoludňajších hodinách pri 
rutinnom odstraňovaní zápary vo východnej 
šachte. Zranilo sa deväť ľudí. Z usmrtených 
osôb bolo 11 banských záchranárov a deväť 
baníkov.  (TASR)

hodnota, ktorá sa vysoko cení

naJdôveryHodneJŠíM PolitiKoM na slovenskej politickej 
scéne je premiér robert Fico, najnedôveryhodnejším jeho 
koaličný partner Ján Slota. vyplýva to z prieskumu, ktorý vy-
konala agentúra MvK na vzorke 1011 respondentov v čase od 
22. septembra do 2. októbra tohto roka. Predsedovi strany 
Smer-Sd dôveruje 41,2 percenta opýtaných, v rebríčku najdô-
veryhodnejších politikov ho nasledujú prezident Sr ivan Gaš-
parovič (24,2%) a minister vnútra Sr robert Kaliňák (14,7%). 
reBríčeK naJnedôveryHodneJŠícH PolitiKov vedie 
Ján Slota, ktorému neverí 42,7% opýtaných, za ním nasledujú 
vladimír Mečiar (32,8%) a Mikuláš dzurinda (31,5%).
aK By Sa voĽBy do Národnej rady (NR) SR konali v septembri, 
zvíťazila by v nich strana Smer-Sd. Vyplýva to z prieskumu agentúry 
MVK, ktorá oslovila 1011 respondentov. Smer-Sd by volilo 39,3 
percenta voličov. Opozičnej strane SDKÚ-DS by svoj hlas odovzda-
lo 13,8 percenta voličov. Hranicu zvoliteľnosti by prekročilo sedem 
politických subjektov (KDH 9,2%, SNS 8,2%, ĽS-HZDS 6,1%, 
Most-Híd 5,4% a SMK 5,1% hlasov.
Ak by voľby dopadli v súlade s preferenciami, zistenými v tomto 
prieskume, strane Smer-Sd by patrilo 68 poslaneckých mandátov, 
SDKÚ-DS by v NR SR zastupovalo 24 poslancov, z KDH by praco-
valo 16 zákonodarcov, SNS by v parlamente disponovala 14 hlasmi, 
10 kresiel by obsadila ĽS-HZDS a po deväť členov by mali strany 
Most–Híd a SMK. Volieb by sa nezúčastnilo 17 percent opýtaných, 
nerozhodnutých je 18,2 percenta ľudí. (TASR)

najdôveryhodnejší Fico a sMeR-sd

Predseda vlády robert Fico infor-
moval na tlačovej konferencii 7. ok-
tóbra 2009 o pripravovaných zme-
nách, týkajúcich sa dôchodkových 
správcovských spoločností. ide o 
reakciu na klamstvá šírené dSS, 
že im táto vláda zakázala zhodno-
covať peniaze sporiteľov na akcio-
vých trhoch.  
robert Fico v tejto súvislosti povedal, 
že vláda Slovenskej republiky už
 

deFinitívne Stratila 
akúkoľvek trpezlivosť s dôchodkovými 
správcovskými spoločnosťami. „Túto 
trpezlivosť stratila preto, lebo nielen-
že najskôr hrubo klamali, keď lákali 
ľudí do svojich sietí, klamali potom 
v samotnom priebehu prvých rokov 
prevádzkovania tohto geniálneho pod-
vodu na ľuďoch a klamú aj teraz, keď 
dostali prvýkrát od vlády Slovenskej 
republiky po prstoch“, povedal.
ako ďalej premiér uviedol, keď 
dôchodkové správcovské spoloč-
nosti mali úplne voľné ruky pokiaľ 
išlo o obchodovanie alebo zhodno-
covanie úspor klientov a nič neris-
kovali, narábali s týmito peniazmi 
„krížom-krážom“ a nezhodnocovali 
tieto úspory. „Keďže ohrozovali váž-
nym spôsobom úspory ľudí, vláda Slo-
venskej republiky prišla s návrhom a 

zagarantovala, že ak nebude dôchod-
ková správcovská spoločnosť schop-
ná vrátiť sporiteľovi to, čo tam aspoň 
vložil, bude to musieť doplatiť zo svo-
jich vlastných peňazí. Plus sme im 

Znížili PoPlatKy. 
Pamätáte si na tie scény, ktoré okolo 
tohto boli, že im zhoršujeme postave-
nie, že ony nebudú schopné a neviem 
čo všetko. Opakujem, pokiaľ mali voľ-
né ruky, pokiaľ im Dzurindova vláda 
nastavila podmienky, že si mohli robiť, 
čo chceli, tak im vôbec nevadilo, že 
riskovali a nakladali s týmito peniazmi, 
ako len chceli“, dodal Robert Fico a 
pokračoval: „Teraz, keď im hrozí, že 
majú doplácať peniaze sporiteľom v 
prípade, že ich nebudú zhodnocovať, 
tak klamú tretíkrát a tvrdia, že vraj ony 
nemôžu podnikať na akciových trhoch, 
pretože im to niekto zakazuje. Pýtam 
sa aj vás – kto zakazuje dôchodkovým 
správcovským spoločnostiam zhodno-
covať peniaze na akciových trhoch? 
Nikto!

Je to icH vÝMySel 
a je to ich hrubé klamstvo, ktoré veľmi 
radi šírite, lebo vám dávajú veľa peňazí 
na reklamu“, povedal predseda vlády 
pred médiami.
robert Fico rovnako zdôraznil, že 

ak ide o peniaze dôchodkových 
správcovských spoločností, a už 
nejde o peniaze ľudí, ale ide o zisky 
dSS, tak dSS zrazu nechcú risko-
vať, kupujú štátne dlhopisy a vyho-
várajú sa, že nemôžu teraz podni-
kať. „Preto mi dovoľte, aby som 
vás informoval o návrhu uznesenia, 
ktoré vláda Slovenskej republiky 
prijala vo vzťahu k dôchodkovým 
správcovským spoločnostiam. vlá-
da Slovenskej  republiky, vzhľadom 
na to, že dôchodkové správcovské 
spoločnosti dlhodobo 

idú Proti PeniaZoM 
sporiteľov a nič iné ich nezaujíma 
iba vlastné zisky, čiže vzhľadom na 
skutočnosť, že dôchodkové správ-
covské spoločnosti nenapĺňajú 
účel, na ktorý boli zriadené – ony 
boli zriadené dzurindovou vládou 
na to, aby zhodnocovali peniaze 
klientov a nerobia to, starajú sa 
iba samy o seba. Minister financií 
dostal úlohu predložiť na rokova-
nie vlády návrh novelizácie zákona 
číslo 43 z roku 2004 o starobnom 
dôchodkovom sporení a nadväzu-
júcich právnych predpisov, ktorou 
sa dôchodkovým správcovským 
spoločnostiam určí zákonná po-
vinnosť zabezpečiť zhodnocova-

nie úspor klientov porovnateľné s 
podmienkami rastu dôchodkov v 
i. dôchodkovom pilieri“, zdôraznil 
premiér.
„My peniaze od sporiteľov nechce-
me, nedotýkame sa ich. nikto sa 
nedotýka pomerov 9 – 9, ktoré sú 
nastavené. a na budúci rok zapla-
tíme zo štátneho rozpočtu dieru, 
ktorú dôchodkové správcovské 
spoločnosti tvoria vo výške oko-
lo 26 miliárd korún. urobíme to. 
ale potom chceme od dôchodko-
vých správcovských spoločností, 
aby reálne zhodnocovali peniaze 
klientov, ak to nerobia. a musia 
to robiť na tej úrovni, ktorú som 
teraz povedal“, dodal predseda 
vlády.
Minister financií Slovenskej republiky 
dostal na prípravu tohto zákona se-
dem týždňov. „Predpokladám, že do 
7 – 8 týždňov bude tento návrh zá-
kona v parlamente. A vôbec nemám 
obavu o to, či tento zákon prejde ale-
bo neprejde. Myslím si, že prejde v 
Národnej rade Slovenskej republiky 
a dôchodkové správcovské spoloč-
nosti budú mať konečne takú úlohu, 
na ktorú boli predchádzajúcou Dzu-
rindovou vládou aj vytvorené“, infor-
moval ďalej Robert Fico.

(ros)

Predseda vlády R. Fico reaguje na nepravdivé informácie
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Dokončenie z 1. strany
Za týmto účelom bude na konferencii prezentovaná 
publikácia vývoj a perspektívy svetovej ekonomi-
ky – Globálna finančná a hospodárska kríza (prí-
činy – náklady – východiská), ktorú aktuálne vy-
dáva Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied. 
Autori tejto publikácie zároveň vystúpia na konferen-
cii s odbornými prednáškami, keďže Ekonomický 
ústav SAV je partnerom a spoluorganizátorom pod-
ujatia. Partnermi sú ďalej ministerstvo financií SR, 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obcho-
du (SARIO) a Asociácia zamestnávateľských zväzov 
a združení SR (AZZZ SR).
Preto sme sa na východiská konferencie opýta-
li priamo ministra hospodárstva Sr ĽuBoMíra
JaHnátKa: - Vychádzajú z dopadov finančnej 
a hospodárskej krízy na svetové ekonomiky a z toho 
priamo na dopady na slovenskú ekonomiku. Zaují-
majú nás predovšetkým opatrenia prijaté svetovými 
vládami, ktoré pripravili na elimináciu dopadov krízy 
na svetové hospodárstvo a ich výsledky. S tým súvi-
sia opatrenia vlády SR a ich vplyv na slovenské hos-
podárstvo v čase krízy a prognóza rastu svetovej ako 
aj slovenskej ekonomiky, či aké sú dopady krízy na 
prílev zahraničných investícií k nám.

• HoSPodárSKa KríZa ZaSaHuJe vŠetKy 
oBlaSti života SPoločnoSti a dotÝKa Sa 
úZKo aJ SPotreBy, čo Sa odráža na naŠeJ 
vÝroBe, aKé Sú rieŠenia vo Svete?
- Až 35 percent produkcie EÚ sa vyváža do USA. 
Spojený prepad spotreby ohrozil veľkú časť export-
ných odvetví EÚ. Tento proces postupne kumulovali 
aj sociálne dopady, keď dochádzalo k nárastu uvoľ-
ňovania pracov níkov, k likvidácii pracovných miest 
a vyústilo to až do rizika sociálnych otrasov. Čiže sa-
nácia nielen štátnych finančných inštitúcií, akými sú 
štátne hypotekárne agentúry, ale aj výslovná saná-
cia súkromného finančného sektora sa stala jednou 
z významných oblastí aktivít národ ných vlád.
• exiStuJe recePt vo Svete v PríPade 
Straty SPotreBy?
- Problém straty spotreby, domácej alebo inej, re-
alizovali vlády náhradnými programami. Veľká časť 
národných vlád pristúpila k opatreniam, ktoré sme-
rovali k urýchleniu procesov budovania systémovej 
infraštruktúry. Orientácia na výstavbu diaľnic, rých-
lostných železníc, informačnej infraštruktúry a pod. 
sa stala nástrojom na oživenie domácej spotreby. 
Tento prístup zároveň ukázal niekoľko zásadných 
momentov. Krízu nemôže zvládnuť národná vláda 
jednej krajiny. Voči kríze majú nádej na úspech iba 
opatrenia, ktoré sa robia koordinovane.
• Šrotovné Začali veĽKé KraJiny a My 
SMe Sa Pridali, MySlíte toto oPatrenie?
- Šrotovné je jedným z významných nástrojov na sta-
bilizáciu situácie v automobilovom priemysle. Niečo 
podobné vidíme aj vo väzbe na predpokladanú budú-
cu podporu elektromobilov a pri celkovej ekologizá-
cii automobilového priemyslu. Ďalším nástrojom rie-
šenia krízy sa stalo subvencovanie pracovných miest 
a celkový prístup k zachovaniu zamestnanosti.
• Môžete to vySvetliť BližŠie?
- Vlády veľmi logicky pochopili  rovnicu, že čím väčší 
bude rozsah nezamestnanosti, tým väčší rozsah vý-
davkov národných vlád bude treba používať na saná-
ciu tohto procesu. Príklad šrotovného zároveň ukázal 
na fenomén, ktorý sa doteraz bral skôr v podružnej 
podobe, a to je úloha transnacionálnych korporácií 
vo väzbe na národné ekonomiky. Ukázalo sa, že vý-
roba v jednej krajine a problémy s odbytom v dru-
hom štáte, nie je možné riešiť na úrovni národných 
vlád. Je nutný prístup kombinova nej podpory a po-
moci na úrovni celej EÚ. Takisto proces ekologizá-
cie kľúčových oblastí, ako je energetika či doprava, 
môže viesť k vytvoreniu veľkého rozsahu zamestna-
nosti. Musí však ísť o komplexné celoeurópske pro-
jekty.
• taKže MôžeMe Povedať, že KríZa aKo 
Zlo Bola aJ na niečo doBrá?
- Podľa mňa nie je pozitívne, ak by sa niečo zlé odô-
vodňovalo, že je to na niečo dobré. Je to však sprie-
vodný jav týchto procesov, že v období krízy je mož-
né realizovať projekty, na ktoré by inak chýbala 
odvaha alebo finančné prostriedky. Povedal by som 
to skôr tak, že ide o významnú výzvu, na ktorú musia 
reagovať národné vlády.
• vaŠa KonFerencia Je vŠaK ZaMeraná aJ 
na SlovenSKo.
- Predovšetkým na Slovensko, naša vláda sa zásad-
ným spôsobom zapojila do boja proti kríze. Sloven-
sko má  niekoľko osobitostí. Náš finančný sektor ne-
bol v tak výrazných problémoch, ako finančný sektor 

v Nemecku, Rakúsku alebo vo Francúzsku. Obozret-
né poskytovanie pôžičiek a úverov bankovým sekto-
rom viedlo k tomu, že kým vo väčšine krajín EÚ po-
diel nesplácaných úverov aktuálne predstavuje 10 až 
14 %, na Slovensku sa podiel problémových úverov 
pohybuje na úrovni 4 maximálne 5  %.
• v čoM náM taKÝto Stav PoMoHol?
- Slovenská vláda nemusela finančnými injekciami 
podporiť náš finančný sektor a bolo možné ušetre-
né prostriedky použiť na iné stimulačné opatrenia. 
Okrem spomínaného šrotovného, je ďalším aspek-
tom vytváranie sociálnych podnikov. Ide o udržanie 
zamestnanosti a elimináciu sociálnych excesov, než 
riešenie oživenia hospodárstva.
• a aKé Sú ďalŠie náStroJe, aK veZMeMe 
do úvaHy SKúSenoStí Zo ZaHraničia?
- Za významný krok považujem urýchlenie prác na 
budovaní systémovej infraštruktúry. Slovensko má 
stále pomerne veľké medzery a handicap v diaľnič-
nej sieti, ale aj v sieti rýchlostných železníc.
• naJvyŠŠí MultiPliKačnÝ eFeKt Má vŠaK 
StaveBníctvo. 
- A veď ani tu nie sme pozadu. Podpora verejnej 
spotreby  znamená významný stabili zujúci faktor nie-
len pre stavebníctvo samotné, ale pre celú ekono-
miku. Skutočnosť, že slovenská ekonomika vo veľ-
kej miere závisí od úspešnosti transnacionálnych 
firiem, sa ukázalo v tomto období ako jasné nega-
tívum. Problémy, ktoré zaznamenali a zasiahli firmy 
ako Volkswagen či Peugeot, sa premietli veľmi rých-
lo v priebehu niekoľkých týždňov, aj do problémov 
slovenských subkontraktor ských firiem. Vzhľadom 
na postupné obmedzovanie zamestnanosti, znižova-
nie výroby, redukovanie zásob, dochádzalo k výraz-
ným problémom predovšetkým v subdodávateľských 
sieťach slovenských subjektov. Na druhej strane sa 
tie usilovali realizovať zefektívnenie zamestnanosti 
nateraz prijateľným spôsobom.
• PrednedávnoM Ste vŠaK Hovorili aJ 
o ŠPeKulatívnoM PrePúŠťaní ZaMeStnan-
cov.
- Situácia je v pohybe a zaznamenávame aj fenomény 
zneužívania krízy na špekulatívne bankroty a likvidá-
ciu výrob v existujúcich závodoch. Zatiaľ však nedo-
šlo až k tak masívnemu a radikálnemu prepúšťaniu. 
Údaje o počtoch ohrozených pracovných miest ešte 
z januára t. r. sa ukázali ako nadsadené voči skutoč-
nosti. Je pravda, že dnešné úvahy o tom, že sme za 
krízou, ako keby vytvárali zdanlivý dojem úspešného 
zvládnutia krízy.
• SMe, aleBo nie SMe už Za KríZou?
- Ukazuje sa, že zatiaľ národné vlády skôr stabilizo-
vali situáciu národných ekonomík, neriešili však príči-
ny, ktoré viedli ku krízovému vývoju. Diskusie o mie-
re a rozsahu regulácie nielen finančného sektora, 
ale celého hospo dárskeho mechanizmu sa stále, na-
priek viacerým summitom G8, G20, OECD, EÚ, po-
hybujú v určitej rovine hľadania odpovedí a námetov 
na diskusie. Nedospelo sa teda ku konkrétnej podo-
be opatrení, ktoré by sprehľadnili situáciu a  zvýšili 
kontrolu mechanizmov najmä finančných tokov me-
dzi jednotlivými ekonomikami i vo vnútri samotných 
ekonomík.
• aKé Sú ZaHraničné ProGnóZy?
- EÚ očakáva pokračujúci nárast nezamestnanosti 
napriek možným náznakom oživenia. Nejde len o ča-
sový posun reakcie pracovného trhu na recesiu, čo 
je približne 6 až 12 mesiacov. Sú obavy, či oživenie 
nie je príliš krehké, malé a či vlastný proces návra-
tu k trajektórii rastu potrvá podstatne dlhšie. Aj nie-
koľko rokov. Preto možno chápať pokračujúcu opa-
trnosť firiem pri zvyšovaní zamestnanosti na pôvodnú 
úroveň.
• taKže PodPora eKonoMíK Bude od vlád 
vo Svete PoKračovať?
- To je práve tá otázka, že ak doteraz národné vlády 
zásadným spôsobom sanovali národné ekonomiky 
a aj súkromný podnikateľský sektor pred následkami 
krízy, nie je isté, či v prípade, že kríza bude trvať ešte 
niekoľko rokov, bude existovať dosť finančných zdro-
jov pre nové podporné opatrenia. Skôr možno oča-
kávať, aj vzhľadom na limity stanovené maastrichtský-
mi kritériami, tlak na obmedzenie vládnych výdavkov.
• aKo teda vyZeraJú ZaHraničné Pracov-
né trHy?
- Pracovné trhy v jednotlivých štátoch prešli výraznou 
reštrukturalizáciou. Odlišnosti a osobitosti v jednotli-
vých krajinách naďalej pretrvávajú. Nemožno hovoriť 
o jednotnom trhu práce v podmienkach EÚ. Rovna-
ko diferencovaná je aj mzdová hladina.
• aKo Je na toM SlovenSKo?
- My máme stále nízku hodnotu mzdových nákla-
dov. Priemerné slovenské platy predstavujú približne 

30 % výšky platov v podmienkach starej EÚ 15. Za-
chovávame si status krajiny s lacnou pracovnou si-
lou. Diskusie o obmedzení odvodov a daní sa v tejto 
fáze ukazujú ako irelevantné. Ak zrátame komplexnú 
daňovú kvótu a ostatné podmienky podnikateľského 
prostredia na Slovensku, je problémom skôr nevy-
možiteľnosť práva ako výška odvodových a daňových 
povinností.
• KritiKa Hovorí vŠaK aJ o náraSte naŠeJ 
ZadlženoSti. 

- Zadlženosť slovenskej ekonomiky je zatiaľ nepo-
merne nižšia ako zadlženosť okolitých krajín vrátane 
štátov európskej pätnástky. V súčasnosti sa pohybu-
je na úrovni približne 36 %. To  je hlboko pod prahom 
maastrichtských kritérií a vytvára rozsiahly priestor 
pre postupné uvoľňovanie prostriedkov v prípade dl-
hodobejšieho pokračovania hospodárskej krízy.
• aKo Je to Zo ZaHraničnÝMi inveStorMi 
u náS?
- Tí napriek kríze zostávajú na Slovensku. Úsporné 
programy, či vývoj mzdovej situácie poukazuje na 
fakt, že  v horizonte 5 – 10 rokov Slovensko zosta-
ne naďalej významnou destináciou pre zahraničných 
investorov. Dokonca môžeme očakávať aj rozsiah-
le investície takého typu, aké boli Volkswagen, Peu-
geot-Citroen alebo KIA. Nahrávajú nám zvláštnos-
ti investičnej stratégie. Veľká časť európskych firiem 
je pod tlakom trvalého znižovania nákladov a najmä 
mzdových nákladov. Preto presun výroby do iných 
oblastí, do krajín strednej a východnej Európy, je pre 
mnohé firmy otázkou prežitia. Ak to spojíme s otáz-
kou investičných stimulov, ktoré môžu ušetriť 15  i 
20 % nákladov projektu, možno očakávať pokraču-
júci záujem o expanziu a presun výrobných kapacít 
z krajín tradičnej EÚ 15 do nových členských štátov 
EÚ. Pokiaľ v niektorej krajine ako v Nemecku alebo 
v Rakúsku dôjde k významnému nárastu nezamest-
nanosti, národné vlády budú tlačiť podniky, aby za-
chovali pracovné miesta. Vtedy možno do budúc-
nosti očakávať súperenie z investičných hľadísk.
• čiže Ste v Príleve inveStícií oPtiMiSta?
- Tak o tom hovoria odborníci, že Slovensko, podob-
ne ako ostatné krajiny strednej Európy, očakáva po-
kračujúci prílev investorov. Rozpracované projekty, 
ktoré pripravuje SARIO, tomu nasvedčujú, a možno 
očakávať, že v horizonte 1 – 2 rokov príde ďalších 50 
a možno až 70 nových investorov. Musíme sa však 
koncentrovať na rozvoj kvalitatívnych stimulov. Teda 
konkurovať nielen nízkymi daňami alebo nízkou ce-
nou práce, ale najmä na poskytovanie výsledkov vý-
skumu, ktoré by zásadným spôsobom mohli ušetriť 
prostriedky investorským subjektom. Procesy vstu-
pu ďalších zahraničných investorov budú posilňova-
né aj postupným budovaním pan európskej doprav-
nej infraštruktúry, logistických centier, kde stredná 
Európa bude zohrávať jednu z významných a kľúčo-
vých úloh postupne sa rozširujúcej EÚ. Možno oča-
kávať pokračovanie expanzie a rozvoja obchodu me-
dzi EÚ, Ukrajinou a Ruskou federáciou. Preto má 
Slovensko pred sebou trvalé možnosti hospodárske-
ho rozvoja vo väzbe na paneurópske obchodné sys-
témy.
• Má SlovenSKo aJ vnútorné ZdroJe 
roZvoJa?
- Tie sú založené nielen na technológiách vody, ob-
rovských vodných zdrojoch, ktoré budú zohrávať stá-
le významnejšiu úlohu, ale aj v oblasti rozvoja ďal-
ších faktorov ekonomiky. Ide napríklad o školstvo, 
zdravotníctvo, rozvoj vedy a výskumu. Tieto oblasti 

sa nezaobídu bez investičných stimulov a podpory. 
Dlhodobý pozitívny efekt a získavanie vyššej prida-
nej hodnoty môže radikálnym spôsobom zvrátiť náš 
ďalší vývoj. Každá vláda musí vytvárať finančné stimu-
ly pre podporu zahraničných investorov. Táto straté-
gia môže zásadným spôsobom zmeniť pozíciu mno-
hých krajín. Slovensko na rozdiel od Maďarska alebo 
Poľska má stále neporovnateľne lepšie východisko-
vé podmienky či už z hľadiska zadlženosti krajiny, 
zadlženosti obyvateľstva či podnikovej sféry. Závis-
losť a spätosť slo venskej podnikovej sféry s veľký-
mi európskymi gigantmi je síce momentálnou slabi-
nou, ale na druhej strane, v krízových časoch vytvára 
aj určitý oporný ochranný štít, ktorý umožňuje pod-
statne lepšie prežívať slovenským subjektom. Poľ-
sko je v situácii, v ktorej domáci trh predstavuje viac 
ako 30 miliónov spotrebiteľov, Slovensko s päťmilió-
novým vnútorným trhom je relatívne zraniteľné. O to 
viac musíme spolupracovať s veľkými transnacionál-
nymi investormi, aby sme sa dostali na svetové trhy 
a eliminovali riziko malej domácej spotreby. Export 
je trvalou doménou SR v horizonte budúcich 15 – 
20 rokov.
• taKže GloBálne vÝKyvy trHu Budú Mať 
naďaleJ u náS SvoJu rÝcHlu odoZvu?
- Globalizácia so všetkými pozitívami a negatívami 
bude stále intenzívnejšie pôsobiť aj na slovenské 
subjekty. Tomu sa neubránime. Dnes už nemožno 
hovoriť o tom, že svet a veľká ekonomika sa nás ne-
týkajú. Prípadne, že sa schováme za široký štít a chr-
bát veľkých transnacionálnych korporácií. Naopak, 
ak dnes hovoríme o informačnej spoločnosti, zásad-
né systémové poznatky o následkoch a príčinách krí-
zy môžu byť rozhodujúcim faktorom a východiskom 
pre zvolenie podnikovej stratégie aj slovenských 
subjektov.toľko nám povedal minister. veď to 
bol dôvod, prečo MH Sr konferenciu pripravi-
lo. Vystúpia na nej za MH SR minister doc. Ing. Ľu-
bomír Jahnátek, CSc., s prednáškou Hospodárska 
kríza a Slovensko ako aj štátny tajomník Peter Žiga. 
Za MH SR budú generálny riaditeľ sekcie stratégie 
Ing. Vojtech Ferencz s riaditeľkou odboru strategic-
kých investícií Mgr. Karin Jaššovou, PhD., hovoriť na 
tému Zahraničné investície a budúcnosť Slovenskej 
republiky.

MožnoSti a liMity
Za Ekonomický ústav SAV vystúpi riaditeľ prof. Ing. 
Milan Šikula, DrSc., s prednáškou Nové trendy vo 
svetovej ekonomike v kontexte finančnej a hos-
podárskej krízy, potom doc. Dr. Ing. Workie Tiru-
neh, PhD., na tému Vývojové línie ekonomického 
prostredia a hospodárske cykly. Ekonomický ústav 
SAV bude reprezentovať moderátor podujatia doc. 
Ing. Igor Kosír, PhD., ďalej doc. Ing. Iveta Pauhofo-
vá, CSc., s prednáškou Suverénne fondy a nová fi-
nančná architektúra sveta. A doc. Ing. Peter Staněk, 
CSc., s témou Mechanizmy hospodárskej krízy a po-
litika vlád (možnosti a limity). 
Za zamestnávateľov tému Zamestnávateľ v čase hos-
podárskej krízy, jeho možnosti a príležitosti pred-
nesie prezident AZZZ SR Ing. Tomáš Malatinský. 
O vývoji priamych zahraničných investíciách v pod-
mienkach globálnej krízy bude hovoriť z Vysokej ško-
ly manažmentu v Bratislave prof. PhDr. Monika Šes-
táková, DrSc., a Zahraniční investori a Slovenská 
republika je témou pre generálneho riaditeľa SARIO 
Mgr. Juraja Kiesela.

nadviaZať na PoZitíva
Z uvedeného vyplýva, že tém na diskusiu bude viac, 
ale všetky majú spoločný cieľ, ako hovorí minister 
hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek, „pripraviť sa 
na čas, keď bude kríza minulosťou, ale v prvom 
rade nájsť ďalšie mechanizmy, ktoré dopomôžu 
Slovensku rýchlo a efektívne reagovať na všet-
ky pozitívne zmeny v čase krízy, ktoré sa objavu-
jú vo svete, aby sme z tohto obdobia vyšli s čo 
možno najmenšími stratami. Predovšetkým nám 
ide o oživenie ekonomiky, a o hľadanie riešení 
pri udržaní zamestnanosti na Slovensku.“
Prítomní budú predstavitelia veľkých domácich aj za-
hraničných investorov na Slovensku. Predstavite-
lia Klubu 500, teda podnikov zamestnávajúcich viac 
ako päťsto zamestnancov, ale aj primátori miest s dl-
hodobo vysokou mierou nezamestnanosti, či pred-
stavitelia Slovenskej bankovej asociácie, Eximbanky 
a ďalších ústredných orgánov štátnej správy. Účasť 
prisľúbili aj viacerí experti zahraničných veľvyslanec-
tiev pôsobiacich na Slovensku a predsedovia samo-
správnych krajov, či odborníci jednotlivých zahranič-
ných ekonomicko – obchodných komôr.

StaniSlav HáBer

Slovo má ĽUBOMÍR JAHNÁTEK, minister hospodárstva Slovenskej republiky

Východiská z hospodárskej krízy
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Signatári petície zo strany sud-
cov sa radi oháňali názorom 
premiéra roberta Fica, že by 
nemala existovať ani teoretická 
šanca, aby bol niekto postihnu-
tý za názor. Teraz predseda vlády 
hovorí na ich adresu, že najväčší 
problém sudcov nie je zastrašova-
nie, či stíhanie za politické názory, 
ale nekonanie na súdoch. Podľa 
premiéra matematika nepustí. Ak 
Daniel Lipšic dal 64 návrhov na 
disciplinárne stíhanie sudcov keď 
bol ministrom, a Harabin len štyri, 
tak sa nedá hovoriť o zastrašova-
ní. Lipšic teraz v opozícii tvrdí, že 
ak 105 sudcov našlo odvahu na 
podpísanie petície, potom musí 
reagovať aj opozícia a dať žiadosť 
v parlamente za nich na odvolanie 
ministerky spravodlivosti Viery Pet-
ríkovej.
Je otázkou, či Lipšic neprovokoval 
situáciu svojimi dlhodobými kritic-
kými vyjadreniami na ďalších ná-
stupcov na poste ministra spravod-
livosti, aby sa 105 sudcov ozvalo? 
V každom prípade premiér hovorí o 
nedostatočnom konaní súdov. Viac 
povedal predseda ĽS-HZDS Vladi-
mír Mečiar. Vidí za KDH (v osobe 
Lipšica) a SDKÚ (v osobe exminis-
terky Lucie Žitňanskej) snahu tých-
to dvoch zoskupení zdiskreditovať 
vládnu stranu. Je isté, že ak by sa 
ĽS-HZDS nedostala do parlamen-
tu, o ruku Smeru-SD by sa pokúsilo 
v reparáte na druhý krát opäť KDH. 
A SDKÚ vznikla z tejto strany. Teda 
by to vyhovovalo aj dzurindovcom, 
ak by Ján Figeľ uspel, a vytvoril so 
Smerom-SD vládnu koalíciu.
V prospech Mečiarovej úvahy ho-
vorí aj načasovanie, veď stojíme 
tesne pred parlamentnými voľba-
mi a kampaň sa už dávno začala. 

Táto úvaha je teda logická a pres-
ná. Proti Štefanovi Harabinovi, ba 
dokonca aj proti Viere Petríkovej 
mohli sudcovia vystúpiť s podob-
nou petíciou už oveľa, oveľa skôr. 
Nebezpečný je pritom fakt, že sa 
takouto politizáciou oslabuje tretí 
pilier, na ktorom stojí demokratický 
štát a to súdna moc.
nie je to však nič nové v kona-
ní týchto opozičných strán, ak 
vlastný prospech vo voľbách 
nadhodnocujú nad potreby štá-
tu. Prečo by nehazardovali aj so 
súdnou mocou? veď doteraz v 
pohode hazardovali s dobrým 
menom Slovenska v zahrani-
čí kedy sa im to hodilo. Boli to 
predstavitelia KdH, ktorí sa za 
Mečiarových vlád rozbiehali po 
svete a okydávali vlastný štát 
len preto, aby sa dostali do po-
zície, že bez nich nie je možný 
integračný proces Slovenska. 
Nakoniec sa ukázalo, že ten nie 
je možný ani bez HZDS. Konkrét-
ne v roku 2003 Mikuláš Dzurinda 
osobne ďakoval Mečiarovi za pod-
poru referenda o vstupe SR do EÚ. 

Jednoducho Mečiar a HZDS stáli 
na začiatku, a aj na konci tohto pro-
cesu.
Súdna moc je však oveľa krehkej-
šia. Momentálne sa ukazuje, že 
zo 105 sudcov bude môcť každý z 
obvinených namietať za zaujatých, 
ak nebudú mať rovnaký politický 
názor. Prípadne budú tvrdiť, že oni 
majú iný politický názor. Preto petí-
cie v súdnictve sú veľmi háklivé, ak 
sa takto okato týkajú politiky. Pre-
miér ani nemohol zaujať iný postoj  
aký zaujal, aby si sudcovia vyriešili 
svoje spory sami. Ak je súdna moc 
nezávislá, prečo sa ňou majú zao-
berať parlament, či vláda, alebo v 
najhoršom prípade politika?
Tak sa zdá, že Lipšic kopíruje staré 
metódy KDH. Teraz to nie je za-
hraničná integrácia Slovenska, ale 
vydieranie súdnou mocou. To by 
naozaj chcelo i spomínaných 105 
sudcov, aby sa za ministra spra-
vodlivosti vrátil práve Lipšic, ktorý 
podal disciplinárne návrhy na rie-
šenie až 64 sudcov, kým Harabin 
len štyri? StaniSlav HáBer
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PeniaZe Zo SociálneHo 
Fondu SMe vyčerPali 
V čase, keď sa objavujú po-
chybnosti či Slovensko doká-
že využiť peniaze z fondov EÚ 
je potešiteľné konštatovanie, 
že „peniaze z Európskeho so-
ciálneho fondu za programové 
obdobie rokov 2004 až 2006 
sme vyčerpali na 100 percent“.  
Povedal to minulý týždeň štát-
ny tajomník Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Peter 
Sika (nominant ĽS-HZDS).
 Európsky sociálny fond je hlav-
ným finančným nástrojom EÚ 
na investície do ľudí. Podporuje 
zamestnanosť a pomáha ľuďom 
rozširovať si vzdelanie a kvalifi-
káciu, čím zlepšuje ich pracov-
né príležitosti. Slovensko zača-
lo čerpať finančné prostriedky 
z Európskeho sociálneho fon-
du v roku 2004. Pod fond pat-
ria na Slovensku dva operačné 
programy a to Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia, ktorej ria-
diacim orgánom je rezort prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny a 
Vzdelávanie, ktorého riadiacim 
orgánom je ministerstvo škol-
stva.
Slovensko tak na investície do 
ľudí formou vzdelávania či pre-
škoľovania mohlo využiť takmer 
344 miliónov eur. Ako pove-
dal Peter Sika dobré predpo-
klady sú aj na obdobie do roku 
2013. Už teraz má ministerstvo 
vo fáze plnenia vyše 570 pro-
jektov v hodnote vyše 428 mi-
liónov eur. Znamená to, že už 
v súčasnosti sa uchádzame o 
sumu, ktorá predstavuje vyše 
40 percent celkovej alokácie 
pre Slovensko do roku 2013.

raJ v MeStSKeJ 
doPrave
Súčasný šéf bratislavskej mest-
skej dopravy Branislav Zahrad-
nik sa ponúka občanom ako 

kandidát na predsedu samo-
správneho kraja. Tvrdí, že sa 
chce venovať najmä riešeniu 
dopravy. Už niekoľko rokov sa 
mohli obyvatelia a návštevníci 
Bratislavy na vlastnej koži pre-
svedčiť, ako to vie robiť. Rov-
nako, ako sa mohli v čase, keď 
bol Rybníček šéfom televízie a 
Zahradnik jeho námestníkom 
diváci presvedčiť o jeho kvalite 
riadiť Slovenskú televíziu.
Takže miesto dlhého ospevo-
vania schopnosti riadiť „všetko 
kde ma dajú“ navrhujem dopl-
niť heslo na jeho bilbordoch – 
Dobrý záhradník, pekný kraj, v 
mestskej doprave pravý raj.

vulGárnoSť 
Každodenná
Kultúra v slovenskej politike je 
ako bájny Yety. Všetci o nej ho-
voria, ale vidieť ju nie je. Žiaľ, 
chýba nie iba v politike. Vytrá-
ca sa aj z komunikácie. Urážky 

a vulgarizmy v písomných pre-
javoch nahrádzajú fakty a ar-
gumenty. Najmä diskusné prí-
spevky k internetovým článkom 
a k blogom, ktoré sú zväčša 
anonymné, sú tým preplnené. 
Nemám argument, nuž nazvem 
protivníka gaunerom a zlode-
jom (aby som použil tie najjem-
nejšie výrazy), vyčítam mu že je 
mladý, spochybním jeho kva-
lifikáciu i keď o nej nič neviem 
atď. Nakoniec každý si to môže 
pozrieť na vlastné oči.
Na začiatku každého diskusné-
ho fóra je napísané, že „Vulgár-
ne príspevky a príspevky, kto-
ré nemajú nič spoločného s 
témou, budú vymazané“, ale v 
skutočnosti tam ostávajú. Pek-
ne to v rámci diskusie napísal 
anonymný autor: „Neviete napí-
sať vyjadrenie k článku bez urá-
žok? Potom radšej nepíšte vô-
bec.

JoZeF ŠucHa

GLOSÁR Slovenského rozhľadu

Phdr. Milan Piovarči
podpredseda únie slovenských novinárov

PriZnanie
Počúval som o kapitalizme 
ako očarený, prežívam ho ako 
obarený.

PolariZácia aJ v neMoc-
niciacH
cukrovkári tajne prisáľajú hy-
pertonikom, hypertonici tajne 
osládzajú cukrovkárom.

MoJe HeSlo PuBliciStu
ťažko sa držať hlavnej témy, 
keď odbočky sú také zvodné!

vÝHoda
Piate koleso je síce odstrče-
né bokom, ale kaluže a lajná 
pozná iba z počutia.

BeH Pre Zdravie
Poslanecký beh pre zdra-
vie: ustavičné odbiehanie od 
témy.

čoSi o PríBuZnÝcH
najmä v kapitalizme vaši prí-
buzní nie sú zvedaví na to, čo 
v živote dokážete, ale čo im 
odkážete.

čo doKáže televíZia
televízia dokáže veľkú fran-
cúzsku revolúciu absolútne 
zatieniť francúzskou kozme-
tikou.

ĽavicovÝ GiGant
Je to ľavicový gigant! vybojo-
val niekoľkonásobné zvýše-
nie miezd – pre seba a svoju 
rodinu.

PricHádZa StaroBa
v súčasnej ekonomike staro-
ba prichádza plazivo a nená-
padne. často vidíme len to, že 
naše odhlášky vysoko vedú 
nad prihláškami.

len Preto!
Podaktorí opozičníci necho-
dia do zahraničia žalovať len 
preto, že nevedia ani slovo po 
anglicky.

detinSKá oPoZícia
vidieť, že naša opozícia je 
ešte iba v detskom veku! do-
lieza za svojimi pánmi učiteľ-
mi na Západ a žaluje a žalu-
je a žaluje.

POLITICKÉ 
SENTENCIE

Milan Kenda

Zamysleli ste sa niekedy nad 
tým, ako asi vyzerá obyčajný 
vrah? Karikaturisti ho kreslia na 
základe svojej fantázie ako za-
rasteného spustnutého muža s 
divokým pohľadom, vystrčeným 
nožom či dýkou alebo namiere-
nou pištoľou, či s vlascom na 
uškrtenie, v ošúchaných šatách 
či v čiernej maske.
Sú však naozaj vrahovia takí? 
Ak nie, čím sa líšia od nás, nor-
málnych počestných ľudí?
Touto otázkou sa zaoberajú 
stovky psychológov, sociológov 
i kriminalistov na celom svete. 
Doteraz však bez hodnoverných 
výsledkov. Tváre vrahov sa obja-
vujú občas aj na televíznych ob-
razovkách. A aké prekvapenie. 
Niekedy pozerajú na nás cel-
kom dôverčivé oči a tváre. Nie-
kedy vídame na televíznych ob-
razovkách aj predpokladanú 
tvár vraha, ktorá vznikla na zá-
klade informácií ľudí, ktorí videli 
zločinca pri jeho čine. Neraz ta-
kéto kresby účinne pomohli pri 
pátraní a objasňovaní prípadu. 
Výskumy však ukázali, že vra-
ha nepoznáme ani podľa peny 
na ústach, ani zločineckého vý-
zoru. Vrahovia sú dovtedy, ako 
sa nimi stanú, kým nespáchajú 
svoj ohavný čin, úplne normál-
nymi ľuďmi, občas aj všeobec-
ne známi, trebárs aj naši suse-
dia, kolegovia, áno, aj kolegyne. 
A neraz ich dokonca označuje-

me za slušných ľudí, zdanlivo, 
ale aj skutočne a spravodlivých, 
ochotných dokonca v núdzi iné-
mu pomôcť. No napriek tomu 
je ťažko niekedy vyvrátiť zauží-
vaný názor, že ľudia so zraste-
ným obočím, nízkym čelom, či 
uhýnajúcim pohľadom sú iste 
vrahovia a ak nie, tak nimi iste 
budú.
Psychológ W. H. Sheldon pred-
pokladal, že typická podoba 
zločinca je svalnatý muž s dob-
re urastenou postavou a s kost-
natou, výraznou tvárou. Celý rad 
ľudí je zasa presvedčených, že 
vrah či zločinec musí trpieť ne-
jakou psychickou poruchou. 
Ale psychiater a kriminológ M. 
Bénézech z francúzskeho Bor-
deaux hovorí, že len necelých 5 
percent zločincov je psychicky 
chorých. A naozaj, len celkom 
malá, ale o to tým nebezpečnej-
šia je skupina vrahov – psycho-
patov. Tieto osoby, akoby počuli 
v sebe akýsi vnútorný hlas, ktorý 
ich navádza na spáchanie rôz-
nych zločinov. Takýchto sa ťaž-
šie podarí vypátrať, lebo nestrá-
cajú kontakt so svojím okolím a 
sú nesmierne vypočítaví. A ak 
ich odhalia, tak doplatili na vlast-
né sebavedomie a pocit, že im 
sa nemôže nič stať. Ak si všetky 
tieto tvrdenia dáme dokopy, asi 
prídeme k záveru tak, ako aj ne-
mecký časopis Psychologie He-
ute, ktorý napísal:
- U nikoho nemôžeme stoper-
centne predvídať, či je alebo 
môže byť vrahom. Toto ukry-
té zlo drieme v každom z nás a 
beda tomu, ak sa prebudí, čo sa 
môže stať kedykoľvek...

Kresba: andrej Mišanek

Vydieračská Lipšicova šanca

PRVÝ, ALE NIE POSLEDNÝ
v posledných rokoch sme si zvykli na to, že zanikajú tradičné 
športové a kultúrne podujatia. na dôkaz predchádzajúcich slov 
stačí jeden príklad: nechýbalo veľa, aby  sa  azda najznámejší 
folklórny festival na Slovensku vo východnej stal minulosťou. 
Pred zánikom ho zachránil známy košický podnikateľ ing. Šte-
fan Mráz. O to viac prekvapuje zrod nového kultúrneho podujatia, 
ktoré sa zrodilo iba pred niekoľkými dňami. Je to RUŽÍNSKY FESTI-
VAL a má za sebou úspešný premiérový ročník. Dva dni v Družstevnej 
pri Hornáde, okres Košice – okolie zneli nádherné piesne, zrodené 
v obciach severne od Košíc v údolí Hornádu pod Ružínskou vodnou 
nádržou. Nielen piesne, ale bolo sa aj na čo pozerať – na tempe-
ramentné tance, ľudových rozprávačov, či vynikajúcich hudobníkov. 
Niektorí „odborníci“ u nás tvrdia, že mládež už vôbec nemá záujem 
zachovávať dedičstvo našich predkov, zaujíma ju už iba SuperStar a 
podobné spevácke súťaže. Potvrdilo sa, že záujem medzi mladými o 
ľudové umenie pretrváva a vôbec nie je o nič menší, než napríklad 
pred takým štvrťstoročím. Predsa však existuje jeden problém, ktorý 
sme pred štvrťstoročím nepoznali – a tým sú oveľa, oveľa menšie fi-
nančné príspevky na kultúrnu činnosť.
Kto však hľadá, ten aj nájde – hovorí ľudová múdrosť. Potvrdilo sa to 
aj v tomto prípade. Potrebné finančné prostriedky prišli z Košického 
samosprávneho kraja, niečím prispela aj obec, na čele so starostom 
Ondrejom Sabolom a v hanbe nezostali ani sponzori z radov podni-
kateľov. Na festival sa prišiel pozrieť aj predseda KSK JUDr. Zdenko 
Trebuľa. Súčasťou Ružínskeho festivalu a Dni obce bola aj súťaž vo 
varení guľášu o Zlatá varešku. V tejto súťaži sa – ako v podobných prí-
padoch – opäť potvrdilo, že najlepší guľáš na Slovensku varia tradične 
muži ... Dediny okolo Hornádu po prvýkrát prežívali skutočný sviatok 
folklóru, zborového spevu, ľudových veselíc a všetkého, čo k tomu 
patrí. Ján Sliačan

Dokončenie z 1. strany
„Len nás mrzí, že mu bývalý guvernér štátu New York 
uveril,“ konštatuje ministerstvo. Podľa neho, ak by 
sa americký politik v rámci získania objektívne-
ho pohľadu na celú vec zaujímal aj o názor pred-
staviteľov slovenskej vlády, musel by tak, ako 
napríklad vysoký komisár oBSe Knut vollebaek, 
konštatovať, že zákon je plne v súlade s medzi-
národnými štandardmi a nejde proti záujmom a 
právam príslušníkov národnostných menšín na 
Slovensku.
Pataki po stretnutí s Csákym vyhlásil, že Spojené 
štáty americké, ktoré sú kolískou rôznorodosti a 
spolunažívania menšín, budú veľmi znepokojené, ak 
Slovenská republika nezmení jazykový zákon. „Neho-
vorím za žiadne vládne teleso, len za seba“. Široko-

diskutovaná novela jazykového zákona je účinná len 
od septembra tohto roku, napriek tomu už zazname-
nala pokusy o ďalšiu novelizáciu. Proti právnej nor-
me, ktorá upravuje používanie štátneho jazyka, vystu-
pujú najmä predstavitelia maďarskej menšiny na čele 
s politickou stranou SMK a Most-Híd. Zaoberal sa 
ňou aj maďarský parlament, ktorý uznesením vyzval 
slovenský zákonodarný zbor na jej zrušenie. novelu 
posudzoval tiež vysoký komisár oBSe pre men-
šiny Knut vollebaek, ktorý uviedol, že právna 
norma nie je v rozpore s medzinárodnými pra-
vidlami, medzinárodným právom ani ústavou Sr. 
Vyzdvihol nutnosť prípravy jej kvalitného jednotného 
výkladu. Najspornejším bodom novely sú pokuty, kto-
ré však ministerstvo kultúry nebude udeľovať dovte-
dy, kým nebude pripravený metodický pokyn.

G. Pataki uveril klamstvám

Fair play navrhuje...
Občianske združenie Aliancia Fair-play predložila do Národnej rady 
Slovenskej republiky desiatich kandidátov na členov disciplinár-
nych senátov Disciplinárneho súdu SR. To je snáď snívanie v daž-
di. To potom môže navrhovať kandidátov aj ŠK Horná Myšla alebo 
aj Občianske združenie Slovenská pospolitosť. Zuzana Wienk vraj 
to myslí skutočne vážne, ale nikto nevie, čo má spoločné Aliancia 
Fair-play s disciplinárnym senátom. Keď sa však pozriete na pod-
porovateľov tohto občianskeho združenia, je to jasné. Podporuje 
ho Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundaton, (kde 
figuruje Zuzana Wienk a Soros), National Endowment for Democra-
cy (známa NED, ktorá účinkuje pri každých zmenách vo svete v zá-
ujme USA), Open Society Institute (tiež Soros). A tak vlastne vieme, 
kto za týmito návrhmi stojí a čo nimi sleduje. duŠan KončeK
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Ktoré momenty z tohto volebného obdo-
bia považujete za úspešné a dôležité? 
Všetky, ktoré napomohli rozvoju kraja. Za 
uplynulé štyri roky sa nám podarilo v kra-
ji realizovať investície v objeme 153 mil. 
€ (4,6 mld. Sk), čo predstavuje prakticky 
jeden ročný rozpočet nášho kraja. Za veľ-
ký úspech považujem vysoké investície do 
modernizácie cestnej siete. V roku 2004 
sme prevzali do svojej pôsobnosti 2484 ki-
lometrov komunikácií II. a III. triedy, pričom 
až 48 % bolo v nevyhovujúcom, alebo hava-
rijnom stave. Na ich opravu nám štát vtedy 
previedol 17 mil. Sk. My sme odvtedy do 
ciest dali takmer dve miliardy korún (65 mil. 
€) – najviac spomedzi všetkých samospráv-
nych krajov. Cestárom sme zabezpečili 
novú techniku na zimnú údržbu v hodnote 
takmer 150 mil. Sk. Z veľkej miery nám to 
umožnil úver od Európskej investičnej banky 
vo výške 1,3 mld. Sk, ktorý sme takisto zís-
kali ako prvý kraj na Slovensku. Vďaka tomu 
sme mohli zrealizovať aj niektoré investície 
v kultúre a sociálnej sfére, čo by sme za 
iných okolností nemohli. Suma 80 mil. Sk 
bola rozdelená na rekonštrukcie hradov v 
Ľubovni, Kežmarku, skanzenu v Bardejov-
ských Kúpeľoch i renesančného kaštieľa 
v Humennom. Spomeniem tiež našu naj-
väčšiu investíciu - rekonštrukciu domova 
sociálnych služieb za 7,2 mil. € (218 mil. 
Sk), ktorú práve končíme v Orkucanoch. V 
Levoči sme bývalé kasárne prestavali pre 
potreby Strednej pedagogickej školy – bola 
to investícia za 145 miliónov korún. Práve 
v tomto období sme začali výrazne rekon-
štruovať stredné školy, na čo sme získali 
prostriedky z Regionálneho operačného 
programu (ROP) – takmer 15 mil. €. Vďa-
ka zdrojom z ROP práve pripravujeme ďal-
šiu etapu modernizácie ciest. Mnohé cesty 
však neboli opravované dlhé desaťročia 
a nie je možné opraviť teraz všetko naraz. 
Veľmi aktívne sme sa postavili k zámeru vy-
budovať na území kraja, v okrese Humen-
né, zábavný park európskeho významu. Na 
tomto projekte pracujeme už dva roky a ve-
rím, že bude dotiahnutý do konca – aj keď 
to v tejto chvíli záleží od vlády SR. Za veľký 
úspech považujem transformáciu nemoc-
níc. Kraj prevzal nemocnice v roku 2003 s 
dlhmi a v zlej ekonomickej situácii. S cieľom 
zastaviť prudké zadlžovanie, udržať služby 

i zamestnanosť, sme neskôr nemocnice 
transformovali. Dnes prakticky nemáme s 
nemocnicami žiadne problémy. Trúfnem si 
povedať, že sme dostali PSK do dobrej kon-
dície. 

nie všetko, čo ste si predsavzali sa po-
darilo uskutočniť. Z akých dôvodov? 
Vzhľadom sa vysokú nezamestnanosť v regi-
óne, sme chceli aktívne vstúpiť do riešenia 
tohto problému. Nie je to kompetencia sa-
mosprávnych krajov, pretože ani nedisponu-
jeme pozemkami na takéto ciele. Mali sme 
však pripravený zámer priemyselného parku 
pri Prešove, kde sme chceli za výhodnú 
cenu kúpiť scelené pozemky a použiť ich na 
rozvoj územia. Žiaľ, poslanci väčšinového 
klubu KDH – SDKÚ v krajskom parlamente 
tento zámer nepodporili. Radi by sme tiež 
viac investovali do našich zariadení, preto-
že pasívny dlh, ktorý sme prevzali na našich 
školách, sociálnych zariadeniach, či kultúr-
nych inštitúciách, je stále veľký. Žiaľ, finanč-
ná a ekonomická kríza zmrazila v tomto roku 
všetky naše rozvojové zámery, ktoré sme 
mali pripravené. Zdá sa, že v najbližšom ob-
dobí budú eurofondy a iné granty jediným 
impulzom rozvoja. Dobré na tom je, že sme 
v tejto oblasti úspešní. 

Možno teda povedať, že Prešovský kraj 
je úspešný pri využívaní eurofondov, 
grantov a iných vonkajších zdrojov?
Toto je pôda, kde sa nám darí. Maximálne 
využitie štrukturálnych fondov a iných gran-
tových programov bolo naším prvoradým 
cieľom pre toto volebné obdobie. Pred tromi 
rokmi sme intenzívne bojovali o Regionálny 
operačný program, ktorý je veľkým pozití-
vom pre rozvoj regiónov. Vtedy sa nám aj 
podarilo presadiť pre Prešovský kraj aloká-
ciu až vo výške 20 %, viac ako sme pôvodne 
plánovali. Bolo to veľmi dôležité, aj keď si to 
mnohí neuvedomovali vtedy a mnohí ani te-
raz. My sme boj o eurofondy vyhrali už v tom 
čase. Podľa pôvodného návrhu mal náš kraj 
dostať alokáciu 17%, potom mal tento ob-
jem klesnúť dokonca na 13%, ale napokon 
sme presadili práve spomínaných jedineč-
ných 20%. V číselnom vyjadrení to predsta-
vuje takmer 280 mil. € (8,4 mld. Sk)! Veľa 
ľudí následne očakávalo, ako bude náš kraj 
úspešný pri čerpaní prostriedkov z eurofon-

dov. S veľkou spokojnosťou teraz konštatu-
jem že sa nám tento zámer maximálne poda-
rilo naplniť. V uplynulých rokoch sme veľmi 
tvrdo pracovali na tom, aby sme mali jasno 
v tom, čo chceme rozvíjať, aby naše orga-
nizácie boli zorientované, pripravené a re-
agovali okamžite na prvé výzvy, ktoré budú 
vypísané. Za mimoriadny úspech považu-
jem Regionálny operačný program (ROP). 
V rámci opatrenia infraštruktúra vzdelávania 
sme mali úspešných 18 projektov na moder-
nizáciu stredných škôl s celkovým rozpoč-
tom 14,6 mil. € (440 mil. Sk). Je to najviac 
spomedzi samosprávnych krajov na Sloven-
sku, pokiaľ ide o počet úspešných projek-
tov i pokiaľ ide o výšku finančných zdrojov. 
Podobne akčne postupujeme pri opatrení 
dopravná obslužnosť regiónov. V jeseni 
začíname realizovať opravy komunikácií za 
22,4 mil. (675 mil. Sk). Aj v rámci opatre-
nia infraštruktúra sociálnej sféry, sme podali 
13 projektov pre naše domovy sociálnych 
služieb. Momentálne pripravujeme projekty 
v rámci opatrenia infraštruktúra kultúry. Pre-
šovský kraj tiež manažuje programy cezhra-
ničnej spolupráce. Na úrade sme vybudo-
vali vynikajúci tím ľudí, ktorí bez naťahovania 
promptne zabezpečujú technické náleži-
tosti. V rámci programov Interreg, Program 
susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina a 
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-
Slovensko, bolo rozdelených takmer 31 
mil. € (1 miliarda Sk). Nehovoriac o tom, že 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Poľsko 2007-2013, 
sme opäť boli spomedzi všetkých oprávne-
ných žiadateľov vyhodnotení ako najúspeš-
nejší kraj. To všetko jednoznačne vypove-
dá o našej pripravenosti i ambíciách získať 
prostriedky na rozvoj nášho regiónu.

veroniKa FitZeKová

Boj o euRoFondy sMe VyhRali
už 14. novembra sa na Slovensku opäť uskutočnia voľby do regionál-
nej samosprávy. občania každého kraja si budú voliť poslancov kraj-
ského parlamentu a predsedu samosprávneho kraja. Svoju štvorročnú 
činnosť v rozhovore bilancuje predseda Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) Peter chudík.

Prešovský samosprávny kraj získal najviac financií na opravu škôl. 
Maximálne využíva možnosti eurofondov. Kraj je v dobrej kondícii.

v tomto duchu sa niesla 9.10.2009 tlačová 
konferencia strany Smer – sociálna demokra-
cia v Prešove. Prostredníctvom nej boli mé-
diám predložené dôkazy o tom, ako vláda 

Sr pomohla regiónu pod duklou. Samotnú 
pomoc prednedávnom spochybňovala a kri-
tizovala opozičná SdKú-dS. 
Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní dňa 26. 

augusta 2009 prijala konkrétne uznesenie o po-
moci samosprávam v tomto regióne. Vyčlenené 
peniaze prišli na účty samospráv a tie už môžu na-
plno realizovať potrebné opatrenia. Krajský pred-
seda strany SMER – sociálna demokracia v Pre-
šove Stanislav Kubánek (na snímke uprostred)
spolu s primátorom mesta Bardejov Borisom Ha-
nuščákom (vpravo) a primátorom mesta Svidník 
Michalom Bartkom (vľavo) konkretizovali využitie 
vládou uvoľnených financií. 
„Kuvičie hlasy SDKÚ-DS sa nenaplnili. Aj 
tentokrát išlo o šírenie paniky a spochyb-
ňovanie vládnych rozhodnutí. Preto považu-
jem za správne predložiť dôkazy o ďalších 
pravicových klamstvách,“ zdôraznil Stanislav 
Kubánek a ďalej uviedol: „Na úhradu nákladov 
spojených s rekonštrukciou poškodených 
ciest pri povodniach v roku 2008 bolo pre 
Prešovský samosprávny kraj vyčlenených 
900 000 €. Z rezervy predsedu vlády SR boli 
vyčlenene takmer 3 000 000 €, čo v starej 
mene predstavuje  90 000 000 Sk. Tie išli 

konkrétnym samosprávam na konkrétne ak-
tivity.“  Na margo financií bardejovský primátor 
Boris Hanuščák uviedol: „Už v stredu vďaka 
týmto peniazom začíname s rekonštrukciou 
poslednej časti mestskej pamiatkovej re-
zervácie.“ Podľa jeho slov vláda splnením sľubu 
pomohla nielen rozbehnutiu investičných aktivít v 
meste, ale aj podpore cestovného ruchu a okoli-
tým obciam, ktorých verejné budovy boli v hava-
rijnom stave. V tomto duchu ocenil plnenie uzne-
senia vlády z výjazdového rokovania aj primátor 
mesta Svidník Michal Bartko. Ten zdôraznil aj širší 
regionálny rozmer, nakoľko 18 obcí v okolí Svidní-
ka získalo financie na opravy a údržbu kultúrnych 
domov či obecných škôl. S. Kubánek v závere 
tlačovej konferencie vyzval prešovského poslanca 
NR SR za SDKÚ-DS Štefana Kužmu, aby prestal 
klamať a zavádzať a aby predstúpil pred média s 
dôkazom o tom, koľko prostriedkov dokázal pre 
Prešovský kraj zabezpečiť v čase, kedy zastával 
funkciu štátneho tajomníka na ministerstve výstav-
by a regionálneho rozvoja.  MicHal KaliňáK

Predložili dôkazy pravicových klamstiev

Bajan - kandidát štyroch strán
riešenie sociálnych problémov občanov, zdravotnej starost-
livosti a školstva považuje vo svojom programe za prioritné 
vladimír Bajan, jeden z vážnych uchádzačov o post predse-
du Bratislavského samosprávneho kraja. Koaličnú zmluvu o 
jeho podpore podpísali v pondelok 5. októbra zástupcovia 
Smeru-Sd, Ľudovej strany HZdS, Hnutia za demokraciu a 
Strany zelených Slovenska.  Súčasný bratislavský predseda 
vladimír Bajan za svoju nie menej dôležitú úlohu pri podpise 
zmluvy označil tiež otázky súvisiace s ďalším rozvojom cest-
nej infraštruktúry v hlavnom meste. 
Podľa vyjadrenia Martina Glváča (Smer-SD) bratislavská 
štvorkoalícia nevznikla na základe politickej orientácie strán, ale 
pragmatických riešení. Táto koalícia vznikla na základe konsenzu 
programov a cieľov, na ktorých sa dohodli zúčastnené strany aj 
podpísaním  koaličnej dohody pre spoločný postup vo voľbách 
poslancov do orgánov samosprávnych krajov. Na spoločnej kan-
didátke sú podľa Martina Glváča ľudia dlhodobo pracujúci v regi-
onálnej politike vrátane niekoľkých starostov bratislavských mest-
ských častí či primátorov iných miest v kraji.
ĽS-HZdS pri podpise zastupovala diana Štrofová. Špeci-
fičnosť regionálnej politiky strany pritom dokumentovala 
na príklade ĽS-HZdS, keď v prospech pozitívneho riešenia 
problémov občanov Bratislavského samosprávneho kraja 
sú v štvorkoalícii spoločne s HZd.
Strana zelených Slovenska považuje za obrovský environmentálny 
problém v Bratislavskom kraji doriešenie kauzy Pezinská skládka. 
Spolieha sa v tomto smere aj na podporu strany Smer-SD. To je 
podľa vyjadrenia ich zástupcu zrejme rozhodujúci dôvod pre koa-
ličnú spoluprácu na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja.
Ako vníma neúčasť Slovenskej národnej strany V. Bajan?  Podľa 
neho s národniarmi v oblasti programových priorít nevznikol prie-
nik, ktorý by dával priestor pre spoluprácu. Takže štvorkoalícia 
zostane v Bratislave bez podpory druhej najsilnejšej strany súčas-
nej vládnej koalície, ktorá si zrejme postaví vlastného kandidáta. 
Táto koaličná zmluva potvrdzuje verziu, že Smer-SD voľby do 
Vyšších územných celkov skutočne nechal v rukách svojich kraj-
ských štruktúr.  vladiMír doBrovič

Mudr. PetRa chudíka,
predsedu Psk podporujú

Kandidát na post predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja Mudr. Peter chudík získal 
podporu primátorov z týchto miest:
MUDr. Boris Hanuščak, primátor Bardejova
Mgr. Ján Rubis, primátor Giraltoviec
Ján Roško, primátor Hanušoviec nad Topľou
Ing. Miroslav Vilkovský, primátor Levoče
Ing. Ladislav Demko, primátor Medzilaboriec
Ing. Daniel Marhevka, primátor Podolinca
Anton Danko, primátor Popradu
Ing. Peter Molčan, primátor Sabinova
Juraj Bieľak, primátor Spišskej Belej
MUDr. Peter Obrimčák, primátor Stropkova
Ing. Michal Bartko, primátor Svidníka
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor Svitu
Ing. Tomáš Lešo, primátor Vranova nad Topľou
Ing. Ján Mokoš, primátor Vysokých Tatier
Ing. Jozef Hrabín, primátor Spišskej Starej Vsi
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Robert Fico v tejto súvislosti uviedol, že 
keď jeho vláda nastupovala v roku 2006 
k moci, bolo čerpanie z fondov EÚ v ob-
dobí 2004 – 2006 na minimálnej úrovni. 
Potom nastala významná dynamizácia a 
bolo umožnené čerpať tieto fondy až do 
30. júna 2009. 

„Túto výnimku urobila Eu-
rópska komisia pre všetky 
štáty a krajiny, pretože išlo 
o svetovú hospodársku krí-
zu. A my sme sa mohli tešiť 
v niektorých prípadoch zo 
100-percentného čerpania 
fondov, 
to znamená, z maximálnej úspešnosti Slo-
venskej republiky, pokiaľ ide o toto prvé 
rozpočtové obdobie“, povedal.
Čo sa týka Európskeho sociálneho fon-
du, kde sa prostriedky čerpali cez minis-
terstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
a ministerstvo školstva, oznámila, podľa 
Roberta Fica, Európska komisia bývalej 
vláde už v roku 2005 cez svoje misie, že 
čerpanie je zle kontrolované, že je mimo-
riadne nízka odborná úroveň pripravova-
ných projektov, že sa nevyužívajú dostup-
né kapacity, že absentuje monitorovanie 
a vyhodnocovanie projektov, že spracúva-
nie a predkladanie  projektov mešká. 
„Prečo – ak o tomto vedeli už v roku 2005 
– nič neurobili a prečo sa tieto nedostat-
ky museli riešiť až v priebehu vlády, ktorej 
som predsedom, to znamená v rokoch 
2007 – 2008? Podstatné je toto: Pokiaľ 
ide o Európsky sociálny fond, kde pôso-
bili ako riadiace orgány ministerstvo prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo 
školstva – hovorím o rokoch 2004 – 
2006 – sú nastavené korekcie na úrovni 
1.071.308 eur. Je to suma, ktorú nám Eu-
rópska únia nepreplatí a budeme ju mu-

sieť zaplatiť zo zdrojov štátneho rozpočtu. 
Čiže práce, ktoré boli vykonané, projekty, 
ktoré boli preplatené, nebudú preplatené 
z peňazí Európskej únie za chyby, kto-
ré urobila pani Radičová a jej podobní v 
predchádzajúcej vláde. Vláda Slovenskej 
republiky bude musieť tolerovať, že o toľ-
koto menej peňazí budeme mať v štátnom 
rozpočte“, zdôraznil predseda vlády.
V prípade Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja a Kohézneho fondu, kde 
čerpanie išlo cez ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja, ministerstvo hos-
podárstva, ministerstvo dopravy, pôšt a 
telekomunikácií a ministerstvo životného 
prostredia, vyčítali (podľa Roberta Fica) 
európski audítori bývalej vláde zlé verejné 
obstarávanie, obmedzujúce kritériá pri ve-
rejnom obstarávaní, neopodstatnené po-
užitie postupu rokovacieho konania bez 
zverejnenia. 

„O čom to, preboha, rozprá-
vajú títo páni dnes, keď vyčí-
tajú vláde Slovenskej repub-
liky nejaké nedostatky? 
Už ani nechcem hovoriť o tom, že neove-
rovali príjmy z projektov, chýbala procedú-
ra pri overovaní možnosti dvojitého finan-
covania projektov atď. atď. Smutné však 
je, že spolu výška finančných korekcií za 
tieto programy, ktoré som teraz uviedol, 
teda za programy, ktoré sú v rámci Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja a 
Kohézneho fondu, sa bude pohybovať v 
intervale medzi 94 miliónov eur a 114 mili-
ónov eur. To je korekcia, ktorá opäť pôjde 
na úkor štátneho rozpočtu. Chcem pek-
ne poďakovať všetkým pánom ministrom 
Dzurindovej vlády za tento darček. Za to, 
čo dorobili s verejným obstarávaním. A títo 
páni si tu budú sadať na tlačové konferen-
cie a budú niečo rozprávať o vláde, ktorá 
dnes pôsobí“, informoval Robert Fico.

Čo sa týka poľ-
n o h o s p o d á r -
skych fondov, 
ide podľa neho 
o korekciu vo 
výške 3 milióny 
34.914 eur za 
roky 2004 – 
2006. Celková 
výška korekcií za 
programy programového obdobia 2004 
– 2006 na základe zistení auditov Európ-
skej komisie a Európskeho dvora audíto-
rov sa bude pohybovať v intervale od 97,8 
do 117,8 milióna eur. „Toto je účet, ktorý 
nám vystavila vláda Mikuláša Dzurindu za 
obdobie rokov 2004 – 2006. Všetky tieto 
peniaze sme radšej mohli použiť na škol-
stvo, zdravotníctvo, na boj proti kríze, na 
čokoľvek iné. Ale musíme zaplatiť za to, 
že  páni nakladali zle s verejným obstará-
vaním, nastavovali obmedzujúce kritériá, 
nemali kontrolné mechanizmy. Takže by 
som privítal, keby títo páni prestali  hovoriť 
čokoľvek o verejnom obstarávaní a čokoľ-
vek na adresu tejto vlády“, podčiarkol Ro-
bert Fico. Premiér na záver uviedol: 

„Ak sa stane chyba v tomto 
rozpočtovom období, tak ko-
náme. Ak bola nejaká chyba 
v tzv. nástenkovom tendri, 
zrušili sme nástenkový ten-
der. 
Ak sa stalo nejaké chybné rozhodnutie mi-
nistra, minister bol odvolaný, pretože chy-
by sa pri takýchto obrovských projektoch 
robia. Ale predchádzajúca vláda nielenže 
nevyvodzovala zodpovednosť, hoci o tom 
už vedela v roku 2005, keď ešte bola pri 
moci, ale nechala to tak a odovzdala nám 
účet vo výške 97,8  až 117,8 milióna eur.“

(krs)
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Kresba: andrej Mišanek

Stretávame sa s nimi najmä v mestských par-
koch, v okolí veľkých obchodných centier a ná-
kupných stredísk, ako aj pri väčších predajniach 
potravín. tak ako, dovolím si konštatovať väč-
šina, aj ja sa vyhýbam osobným stretnutiam s 
nimi. nepreženiem, keď poviem, že sa ich štítim. 
čo s nimi? najradšej by som si položil ľahšiu 
otázku. Prevláda snaha spoluobčanov vytlačiť 
ich niekde na okraj mesta. Pritom veľmi často 
sa dovolávajú aj asistencie mestskej polície. Ba 
čo viac, obviňujú políciu aj z nečinnosti. Stráž-
covia mestského poriadku naopak len pokrčia 
plecia s argumentom, že títo ľudia nič neporuši-
li. žiadny zákon im nezakazuje byť na verejnom 
priestranstve len preto, že sú neoholení, žiaľ aj 
neumytí a dosť často nasýtení len alkoholom. 
Prirodzene, v tomto stave veľmi rýchlo zabud-
nú na návyky z udržovania čistoty. žiaľ, veľmi 
rýchlo si zvyknú na „svinčík“ okolo seba. Je len 
samozrejmé, že sú preto stálym terčom kritiky 
spoluobčanov. 
Mnohokrát v súvislosti s nimi prevažuje požiadavka 
separovania sa od nich aj násilným premiestnením 
do okrajových oblastí mesta, aby neboli na očiach. 
Mám žiaľ pocit, že ľudský súcit s nimi sa akoby úplne 
vytratil. Nesnažíme sa pomôcť im, ale žiaľ sa ani len 
nezamýšľame nad tým, prečo tak hlboko klesli, pre-
čo sa dostali na dno spoločnosti. Čo je najhoršie, 
myslíme si, že keď sa im vyhneme, bude všetko v 
poriadku. V dávnej kapitalistickej minulosti im stavali 
aspoň chudobince, kde sa mohli skryť pred vrtoch-
mi počasia, keď už nie dosýta, tak aspoň čiastočne 
uspokojiť svoje hladové bunky a mali sa kde aj umyť 

a odpočinúť. Žiaľ, dnes sa už s pojmom útulok pre 
bezdomovcov stretneme len sporadicky a to len, keď 
meteorológovia predpovedajú treskúce mrazy od mí-
nus dvadsať stupňov Celzia. Na druhej strane mestá 
a obce sa predháňajú vo výstavbe útulkov pre psov a 
mačky. Ako huby po daždi rastú pritom aj luxusné ho-
tely pre štvornohých domácich miláčikov. Ako vidieť 
život človeka si pomaly, ale isto začíname vážiť menej 
ako život zvieraťa. 
Len ťažko môžeme jednoznačne povedať, kto by 
mal pomôcť našim spoluobčanom v núdzi, keď či 
už z vlastnej viny, alebo zhodou rôznych zákerných 
skutočností, ktoré nemohli ovplyvniť (napríklad deti, 
ktoré sa narodili bezdomovcom) nemajú strechu 
nad hlavou. Síce sa môžeme domnievať, že väčšina 
bezdomovcov skončila na ulici z vlastnej viny, mali by 
sme ale považovať za „psiu“ povinnosť spoločnosti 
postarať sa o nich. Úmyselne nehovorím len o po-
vinnosti štátu. Keďže na jednej strane sa neustále 
menej a menej prostriedkov získaných vo výrobnej 
sfére dostáva do štátnej pokladnice a naopak napĺňa 
účty podnikateľov a bankárov, je len logické, že je 
potrebné, aby „pustili perie“ aj oni. Veď profitujú zo 
stále lacnej pracovnej sily na Slovensku. Možno tí, 
ktorých sa to najviac týka, budú moju ďalšiu myšlien-
ku považovať za „kacírsku“. Významnejšiu úlohu by v 
tomto smere mali zohrať aj mimovládne organizácie. 
Často sa polemizuje o tom či je opodstatnené dávať 
percentá z daní na ich činnosť. Ich činnosť je pritom 
pre mňa neprehľadná, často zbytočne politizovaná 
až zahmlievaná. Preto som doteraz zo svojich daní 
na „mimovládky“ ešte neprispel. Keby som však na-
dobudol aspoň dojem, že uvedené percentá skutoč-

ne pomôžu ľuďom, ktorí sú úplne na dne, zrejme by 
som sa pripojil k darcom. Viem, že dotknuté mimo-
vládne organizácie sú okamžite schopné vymenovať 
nevídané množstvo projektov v sociálnej, zdravotnej 
i vedeckej oblasti, na ktoré sú určené občanmi pou-
kázané percentá z daní. Samozrejme už „zabudnú“ 
vyčísliť sumu, ktorú si prerozdelia vo svoj prospech. 
Predsa nebudú robiť zadarmo. S tým môžeme sú-
hlasiť. nie som však presvedčený o primeranosti 
prerozdeľovania. Je len na škodu veci, že „mi-
movládky“ viac pozornosti ako je pomoc ľuďom 
v núdzi, venujú politizácií svojej činnosti. už aj z 
pohľadu ich orientácie na presadzovanie záuj-
mov pravicových strán je pritom zrejmé, že im 
v skutočnosti nejde o zabezpečenie dôstojných 
podmienok pre obyčajných ľudí. 
Celoročné útulky pre ľudí bez vlastného prístrešku by 
boli určite veľkou pomocou tejto stále sa rozširujúcej 
skupine. Z hľadiska ďalšieho vývoja spoločnosti len 
ťažko sa však dá predstaviť, že by to bolo konečné 
riešenie. Čo ďalej? Treba sa viac zaoberať príčinami 
rozširovania skupiny bezdomovcov. Ich šance na za-
radenie do pracovného procesu v dobe zvyšujúcej 
sa nezamestnanosti sa síce znižujú, ale neznamená 
to, že ich necháme len tak napospas osudu. Veľa sa 
hovorí o verejnoprospešných prácach, o nelukratív-
nych robotníckych pozíciách s minimálnou mzdou, o 
ktoré najmä v tých väčších mestách ( kde sa sústre-
ďuje aj najviac bezdomovcov) nemá nikto záujem. Je 
to pole doposiaľ neorané a ponúka jedno z riešení. 
Čaká na vás tretí sektor. Pomôžte ľuďom v núdzi opäť 
sa plnohodnotne etablovať do spoločnosti. Potom si 
tie percentá z daní určite zaslúžite.  (vič)

čo s BezdoMoVcaMi V BRatislaVe? neodBoRnosť a 
diletantizMus

Iba za diletantizmus je možné považovať postup 
bývalého ministra spravodlivosti Daniela Lipšica, 
ktorý len jeden deň pred útekom z ministerstva 
podpísal zmluvu o strážení psychiatrickej liečeb-
ne v Sučanoch, ktorá mala slúžiť ako detenčný 
ústav. Lipšicove vyjadrenia na adresu detenč-
ného zariadenia sú ako výkrik podpaľača, ktorý 
podpáli dom a potom z ulice kričí na hasičov, že 
pomaly hasia jeho požiar.
Lipšic podpísal 7. februára 2006 dohodu s ex-
ministrom zdravotníctva Zajacom, keď už vedel, 
že na poste šéfa justície končí. O deň nato po-
dal demisiu. To je útek pred zodpovednosťou a 
dnes má odvahu sa pozrieť občanom do očí. V 
tom čase pritom nebolo vôbec nič pripravené, 
ostal po ňom na ministerstve iba zdrap papiera. 
Rezort zdravotníctva v tom čase pritom ponúkol 
na prestavbu totálnu ruinu. Takže jedinou prav-
dou je, že bola určená presná lokalita, no pod-
ľa predstáv Lipšica mal detenčný ústav vyrásť v 
úplne zdevastovanej a schátranej budove, ktorej 
rekonštrukcia by si vyžiadala stovky miliónov ko-
rún. MS SR zároveň zdôrazňuje, že bývalý mi-
nister Lipšic pojem detencia zaviedol do nových 
trestných kódexov, ktoré parlament schválil ešte 
na jar 2005. Ich účinnosť bola naplánovaná na 
1. január 2006, kedy mal dávno detenčný ústav 
stáť. Lipšic svojim vystúpením iba potvrdil, že mu 
vôbec nejde o vecné riešenie problémov a zavá-
dzaním občanov sa len snaží zviditeľňovať svoju 
osobu.

MicHal Jurči, hovorca MS SR, (TASR)

Účet nám vystavila vláda M. Dzurindu
Predseda vlády robert Fico informoval verejnosť na tlačovej konferencii 2. októb-
ra 2009 o tom, ako predchádzajúca vláda Mikuláša dzurindu nakladala s európ-
skymi fondmi, ako aj o tom, že tejto vláde nechala účet vo výške 97,8  až 117,8 
milióna eur, čo vyplynulo z kontrol misií európskej komisie za obdobie rokov 2004 
až 2006.

G. e. Pataki, americký politik maďarského pôvodu prišiel na 
Slovensko, aby pomohol SMK v jej úsilí spochybniť sloven-
ský jazykový zákon. Nuž Lantos už je nebohý a tak je tu Pataki 
alias Potočný, ktorý už vraj ani nevie po maďarsky. Keby totiž ho-
voril maďarsky, tak by sa asi nestal guvernérom v USA. Ale Pataki 
alias Potočný hovorí anglicky. vlastne je klasickým príkladom 
toho, ako to chodí v uSa. Bol by vraj nerád, keby sa sloven-
ský jazykový zákon mal riešiť vo Washingtone. 
Síce dodal, že hovorí za seba a nie za vládu USA, ale aj tak si 
dovolil príliš veľa, pretože to jednoducho bola skrytá vyhrážka. A 
Csáky sa hneď poponáhľal pochváliť, že má (SMK) pozvanie do 
Kongresu USA, kde zasa bude otrepávať slovenský jazykový zá-
kon a spletať bludy, ktoré tam zjavne nie sú. Údajne Pataki chcel 
(keď ho badurkala SMK) vidieť tento problém na vlastné oči  (lep-
šie povedané počuť na vlastné uši z Csákyho úst). Paragrafy zá-
kona (ktoré samozrejme nepozná) sú mu vraj nanič, lebo ide 
o imidž zákona (?!) Čo už k tomu dodať, snáď len to, že Patakiho 
otec robil svojho času v USA poštára a jeho matka je Talianka, 
Margaret Lagana, ktorá má po matke írske korene, takže celkom 
stopercentný Maďar Pataky alias Potočný nie je, aj keď jeho starý 
otec Ján Pataki (Potočný) sa narodil v Aranyosapáti, čo je dedinka 
v župe Szalbocz-Szatmár-Bereg. Ale zato robí „poštára“ SMK.
Samozrejme Pataki splnil to, čo očakávala od neho SMK, teraz 
sa čaká, že sa slovne (okrem financií) zapojí do vysávania sloven-
ského jazykového zákona aj Soros a možno aj Cicciolina. A ešte 
zopár amerických politikov, ktorý majú korene u našich južných 
susedov ako napríklad pani Calabrese, pán Singel, pán Szollosi, 
čo je maďarská politická lobby v USA. Prečo sa však pán Pataki 
(alias Potočný) nestretol so slovenskými politikmi alebo mi-
nistrom kultúry, ktorý by ho informoval o slovenskom jazyko-
vom zákone z prvej ruky? ak si tento politik takto predstavu-
je demokraciu a nestrannosť, tak potom zbohom americká 
demokracia. duŠan KončeK

Pataki alias Potočný



	 7	 KULTÚRA	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Október	2009

anotácia knihy Ľuboša Blahu „Späť k Maro-
xovi? (sociálny štát, ekonomická demokra-
cia a teórie spravodlivosti)“
Nastal čas vrátiť sa späť k Marxovej filozofii a 
prekonať iracionálne predsudky, ktoré najmä 
v postkomunistických krajinách naďalej bránia 
mnohým teoretikom aj politikom, aby narábali 
s myšlienkami jedného z najvplyvnejších sve-
tových filozofov? To je jedna z otázok, ktoré si 
kladie nová monografia Ľuboša Blahu. Kniha 
však nie je iba o Marxovi či o súčasných ne-
omarxistoch. Pojednáva aj o najaktuálnejších 
hodnotových otázkach súčasnej ľavice. V rám-
ci politicko-filozofickej analýzy sa v nej píše o 
teóriách spravodlivosti, o sociálnom štáte, či o 
ekonomickej demokracii. Dôraz kladie na teó-
rie tzv. analytického marxizmu a sociálneho li-
beralizmu, pričom kriticky analyzuje koncepcie 
najznámejších súčasných amerických filozofov, 
napr. Johna Rawlsa, Roberta Nozicka či Amar-
tyu Sena. Zamýšľa sa aj nad budúcnosťou ľavi-
cového myslenia a inštitúcie sociálneho štátu. 
Ponúka obšírny prierez moderným ľavicovým 
myslením, ktoré môže byť inšpiráciou tak pre 
sociálnu demokraciu, ako aj pre radikálnu ľa-
vicu. 
Monografia je rozdelená do troch častí. v 
prvej je podrobne predstavená inštitúcia 
sociálneho štátu, v druhej je ponúknutá 
analýza a kritika rawlsovej teórie spravod-
livosti, ako aj neomarxistických príspevkov 
k sociálnej spravodlivosti a v tretej je pred-
stavená analýza hodnôt slobody, vlastníc-
tva, efektivity, ekonomickej demokracie a 
napokon aj vlastná koncepcia autora, t.j. 
antiakcidentálna teória spravodlivosti po-
stavená na koncepte čistého úsilia. Kniha 
je inšpirovaná humanistickým marxizmom, 
egalitárnym liberalizmom, aj komunitariz-
mom. Hodnotu sociálnej spravodlivosti 
predstavuje ako podstatu ľavicového mys-
lenia a politiky. 
Okrem čisto filozofických reflexií čitateľ v knihe 
môže nájsť aj analýzu tzv. výrobnej samosprávy 
(napr. baskická korporácia Mondragón), obha-
jobu demokratického socializmu, sociálneho 
štátu, ekonomickej demokracie, či pozitívnej 
diskriminácie. Autor polemizuje s pravicovými 
teoretikmi aj v súvislosti s hodnotami slobody, 
efektivity a vlastníctva. Prof. František Novosád 
sa vyjadril, že „monografia Ľuboša Blahu je za-
tiaľ najobsiahlejším slovenským príspevkom k 
teórii spravodlivosti, ktoré boli formulované v 
anglosaskom jazykovom prostredí“. Ako dodá-
va Doc. Ladislav Hohoš, „Blahova práca je nao-
zaj inšpiratívna, prekonáva ideologické mimikry 
súčasnosti a celkom určite prispeje ku kultivácii 
a obohateniu diskurzu v oblasti politickej filozo-
fie.“ 

o autorovi
PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. (nar. 1979 v Bratisla-
ve) je filozof a politológ, pôsobí ako vedecký 
pracovník na Ústave politických vied Slovenskej 
akadémie vied. Popri vedeckej činnosti spolu-
pracuje na odbornej báze s rôznymi ľavicový-
mi politickými stranami a štátnymi inštitúciami, 
aktuálne pôsobí ako poradca predsedu NR SR 
Pavla Pašku. Absolvoval magisterské a rigo-
rózne štúdium politológie na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici a magisterské štúdium 

filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave. 
Doktorát z politológie obhájil na Ústave politic-
kých vied SAV. Venuje sa výskumu politických 
teórií, predovšetkým liberalizmu, komunitarizmu 
a marxizmu. V centre jeho pozornosti sú filozo-
fické koncepcie Johna Rawlsa, Roberta Nozic-
ka a Michaela Walzera. Je autorom monografie 
Sociálna spravodlivosť a identita (2006), ako 
aj viacerých vedeckých štúdií na politicko-filo-
zofické témy teórií spravodlivosti, sociálneho 
štátu, mediálnej manipulácie a politickej ľavice 
(napr. Chomského kritika mediálnej manipulá-

cie, Ľavica verzus pravica (ideologický boj na 
začiatku tretieho tisícročia), Prečo európska ľa-
vica odmieta ústavnú zmluvu?). Pravidelne píše 
pre politicko-spoločenský týždenník SLOVO, 
je autorom mnohých popularizačných článkov, 
napríklad Sociálny štát v kocke, Sú dane zlo-
dejstvo?, Antikapitalizmus nie je zločin, Príbeh 
výrobnej samosprávy, či Zabudnime na ekono-
mický rast, ide o prežitie!. Vedecky publikuje na 
Slovensku i v zahraničí.

KrSt KniHy
Dňa 24. septembra 2009 sa v sídle inštitútu 
ASA konala slávnostná prezentácia novej kni-
hy filozofa a politológa Phdr. Ľuboša Blahu, 
Phd. (na snímke prvý zprava) „Späť k Marxo-
vi?“. Diskusiu k tejto knihe usporiadali Ústav po-
litických vied SAV, Klub Nového Slova a inštitút 
ASA. Medzi pozvanými hosťami, ktorých si au-
tor vybral ako „krstných rodičov“ svojej knižky, 
nechýbal predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky Pavol Paška (na snímke druhý zľava), 
riaditeľ Ústavu politických vied Phdr. Miroslav 
Peknik, cSc., vysokoškolský pedagóg z Uni-
verzity Komenského doc. Phdr. ladislav Ho-
hoš, Phd. a spisovateľka Gabriela rothmaye-
rová. Medzi pozvanými boli aj ďalšie významné 
osobnosti slovenského spoločenského života, 
vrátane predsedu SAV Prof. RNDr. Jaromíra 
Pastoreka, DrSc., podpredsedu NR SR Miro-
slava Číža či europoslanca Borisa Zalu.
Autor knihy Ľuboš Blaha vo svojom úvodnom 
vystúpení zdôraznil, že zatiaľ čo na západných 
univerzitách sa dodnes tvorivo pracuje s odka-
zom Karla Marxa, na Slovensku je ešte 20 ro-
kov po páde železnej opony Marxovo meno ur-
čitým tabu. Pritom Marx je podľa neho radikálny 
demokrat a humanista, ktorého dielo je aktuál-
ne stále. Je to vidno aj na diskusii o sociálnej 

spravodlivosti, ktorá prebieha na amerických 
univerzitách a v ktorej patrí dôležité miesto prá-
ve neomarxizmu. Túto diskusiu popri analýze 
sociálneho štátu a ľavicových hodnôt Blahova 
kniha obšírne rozoberá.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
Pavol PaŠKa vo svojom príhovore zdôraznil, 
že by sme mali prestať báť narábať s Marxovými 
myšlienkami. Ak sme pred 20 rokmi vybojovali 
slobodu, potom by k tejto slobode mala patriť 
aj otvorená diskusia. Paška doplnil, že medzi 
„socialistickou nádejou“ a „kapitalistickou šan-

cou“ v realite bežných ľudí často nevidieť roz-
diely, a preto by sme mali naďalej diskutovať o 
hodnotách, na ktoré upozorňuje aj publikácia 
Ľ. Blahu. 
Riaditeľ ÚPV SAV Miroslav Peknik skonštatoval, 
že Marxove spisy sa krátko po revolúcii hádza-
li do kontajnerov, no veľmi rýchlo sa ukázalo, 
že k Marxovi sa jedného dňa budeme musieť 
vrátiť. Ako doplnil Doc. Ladislav Hohoš, nee-
xistuje dôvod, prečo by sme mali považovať 
práve kapitalizmus za stelesnenie ľudskej priro-
dzenosti, a preto diskusia o alternatívach musí 
pokračovať. Gabriela Rothmayerová prirovnala 
aktivitu mladých ľavičiarov na Slovensku, ako sú 
Eduard Chmelár či Ľuboš Blaha, k aktivite ľavi-
cových intelektuálov, ktorí kedysi založili slávny 
časopis DAV. 
Do diskusie sa zapojili aj ďalší hostia. Pred-
seda SAV Prof. Pastorek vyzdvihol analógiu 
medzi sloganom „späť k Marxovi“ a nedávny-
mi závermi Stiglitzovej komisie, ktorá v rámci 
ekonomiky vyzvala svet na návrat späť k realite. 
Doc. Eduard Chmelár označil Blahovu knihu „z 
určitého hľadiska za prelomovú“. Kniha si pod-
ľa neho všíma to najpodstatnejšie z moderného 
ľavicového myslenia, a teda všetko, čo nám za 
posledných 20 rokov uniklo. Preto ju v rámci 
ľavicovej politologickej literatúry na Slovensku 
považuje momentálne za najdôležitejšie dielo. 
Ku gratulantom sa pripojil aj podpredseda NR 
SR Miroslav číž, riaditeľka Štatistického úradu 
SR Ľudmila Benkovičová, spisovateľ draho-
slav Machala a ďalší významní hostia.
Prezentácia novej knihy Ľuboša Blahu „SPäť 
K Marxovi?“ prebehla v priateľskej atmosfére 
a prispela k tomu, aby sa do spoločnosti vrátila 
diskusia o otázkach, ktoré kedysi nastolil Karol 
Marx ako jeden z najvýznamnejších mysliteľov 
modernej doby. (jk)

Príspevok k teórii spravodlivosti

Viac ako tretina redaktorov Radia Slovakia 
International (RSI) dostala výpoveď z dôvodu 
nadbytočnosti. „rozhlas bude rSi vysielať 
úsporným systémom,“ odôvodnila na ro-
kovaní Rozhlasovej rady (RoRa) prepustenie 
13 novinárov riaditeľka Slovenského rozhlasu 
(SRo) Miloslava Zemková.
Zároveň sa plánuje znížiť počet jazykov, v kto-
rých RSI vysiela, ako aj počet vysielacích ho-
dín. „robím také opatrenia, aby táto služ-
ba, pokiaľ nebude podpísaná zmluva so 
štátom, nepoložila rozhlas na kolená,“ vy-
svetlila Zemková s dodatkom, že prepúšťanie 
bolo odsúhlasené aj odborovou organizáciou. 
Financovanie RSI by totiž mala riešiť Zmluva o 
obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb ve-
rejnosti v oblasti rozhlasového vysielania (tzv. 
zmluva so štátom), o jej konkrétnom znení sa 
však zatiaľ Ministerstvo kultúry (MK) SR a SRo 
zatiaľ nedohodli.
Jedným z dôvodov rozviazania pracovného 
pomeru s konkrétnymi redaktormi bolo aj to, 
že mali podpísané zmluvy na dobu neurčitú. 

„všetci okrem týchto trinástich majú uzav-
reté zmluvy na dobu určitú,“ vysvetlila Zem-
ková, podľa ktorej sa týmto krokom zjednotili aj 
typy pracovných zmlúv. 
Podľa člena rady Ondreja Pataráka je škoda, 
že sa takýmto prepúšťaním ďalej zužuje portfó-
lio „starých rozhlasákov“, skúsených dlhoroč-
ných redaktorov SRo. Predseda rady Igor Gal-
lo považuje prepúšťanie za predčasné, keďže 
MK SR už vyjadrilo vôľu finančne zabezpečiť 
vysielanie RSI. „Ja to vnímam ako jeden 
z negociačných nástrojov pri rokovaní o 
zmluve so štátom,“ vyhlásil Gallo, ktorý taký-
to postup nevníma pozitívne.
Podľa člena rady Vladimíra Taliana je normál-
ne, že sa rozhlas snaží zabezpečiť si vyrovna-
ný rozpočet. Jednoročné zmluvy s redaktormi 
RSI podľa neho zodpovedali doterajšej praxi 
vo financovaní vysielania, kde štát uvoľňoval 
peniaze vždy na jeden rok. Zemková dodala, 
že v prípade podpisu zmluvy so štátom bude 
možné v budúcnosti podpisovať pracovné 
zmluvy na päť rokov. Zároveň nevylúčila, že 

niektorých z prepustených redaktorov bude 
môcť rozhlas v budúcnosti zamestnať na iných 
pozíciách.
rada k tomuto bodu pripravila aj návrh 
uznesenia, v ktorom považuje rozhodnutie 
generálnej riaditeľky ukončiť pracovný po-
mer s 13 redaktormi rSi za neodôvodnené, 
zároveň konštatuje, že tento krok ohrozuje 
schopnosť Sro plnohodnotne zabezpe-
čiť jednu z činností a zaväzuje predsedu 
rora, aby podal na národný inšpektorát 
práce podnet na preverenie tohto kroku z 
hľadiska pracovnoprávnych predpisov. 
„Zaoberali sme sa situáciou v RSI, kde s 13 
pracovníkmi má byť rozviazaný pracovný po-
mer, čo považuje väčšia časť rady za neodô-
vodnené. Myslíme si, že tých 13 ľudí by tu 
mohlo ostať, pretože v rámci zmluvy so štátom 
budú pokryté aj finančné požiadavky na vysie-
lanie programovej služby RSI, aby mohli byť ší-
rené informácie o Slovensku aj do zahraničia,“ 
povedal pre TASR podpredseda rady Alexan-
der Koreň. (TASR)

ŠOKMI PROTI STRESU
Najnovšia knižná kolekcia epigramov renomovaného humoristu a 
invenčného satirika Milana Kendu Epidrámy a epidraky (Vydavateľ-
stvo Daxe, Bratislava 2009) už názvom potvrdzuje autorovu úspešnú 
schopnosť kreatívne rozvíjať rafinované slovné hry. Jeho intelektuálna 
dômyselnosť a estetická náročnosť sa neobmedzuje na zručné a vyna-
chádzavé verbálne riešenia či formálnu originalitu, ale prinajmenšom 
rovnocenne sa zacieľuje na odovzdanie hodnotných myšlienkových 
posolstiev v podstatnej rovine prenikavého vhľadu do ľudskej psycho-
lógie, ako aj vo významnej dimenzii kritickej reflexie permanentných 
spoločenských neduhov. Milan Kenda je kontinuálne na strane hu-
manizmu, zdravého rozumu a prirodzených sociálnych vzťahov, preto 
sa jeho tvorba nadčasovo klenie ponad rozličné etapy vývoja ľudstva 
a rozmanité záujmové i generačné skupiny, vďaka čomu nestráca 
univerzálnu platnosť a účinnosť v korelácii s aktuálnymi i historický-
mi skúsenosťami. Útla kniha tvorivých produktov koncentrovanej du-
chaplnosti je príjemným oživením a spestrením v mnohých smeroch 
zatuchnutej a stereotypnej ponuky skomercionalizovaného knižného 
trhu, pričom má nielen predpoklady na oslovenie širokého okruhu 
čitateľov, ale na ich kultiváciu, pretože nepodlieha nízkemu vkusu, 
naopak dvíha kvalitatívnu úroveň zábavnej, oddychovej či relaxačnej 
literatúry. Kendove epigramy sú rozsahom drobnými, ale obsahom a 
tvarom silnými šokmi proti každodenným stresom čoraz ubíjajúcejšej 
a bezútešnejšej reality všedného dňa. Pavol JaníK

Tretina redaktorov RSI dostala výpoveď

Vývrtky jazykovej kultúry
nie som zástancom nízkej jazykovej kultúry. naopak – dráždi 
ma, že mnohí renomovaní spisovatelia bežne používajú väz-
bu „vzhľadom k“ namiesto „vzhľadom na“, desaťročia sa pri-
hovárajú verejnosti z rozhlasu výrazom „zajímavý“ namiesto 
„zaujímavý“, netušia, kde sa píšu čiarky atď. 
Na druhej strane som už konštatoval, že neexaktné vedy sú pa-
ródiou exaktných vied. Netýka sa to len literárnej vedy, či vied o 
iných umeleckých disciplínach, ale aj jazykovedy. Slovenskí lingvis-
ti popri oprávnených normatívnych požiadavkách neraz komicky 
vytláčajú z našej materčiny slová, ktoré pochopiteľnou zhodnou 
okolností existujú aj v češtine (v rovnakej alebo podobnej forme), a 
uprednostňujú pred nimi írečité slová latinského pôvodu (namiesto 
pravítka lineár, namiesto stretu konflikt). Špecifickým prípadom je 
subštandardný výraz „sranda“, ktorého problém nespočíva v čes-
kom pôvode, ale vo významovom základe označujúcom fekálie. 
Najvhodnejším slovenským (i českým) spisovným ekvivalentom je 
zrejme zábava, hoci jazykovedci nám radšej ponúkajú rázovitý špás 
(nemeckého pôvodu) či rýdzi humor (latinského pôvodu).
v niektorých prípadoch uplatňovanie puristických tendencií 
vytvára veselé nedorozumenia – napríklad schodisko ozna-
čuje rovnako veľký schod, ako aj súbor schodov normálnej 
veľkosti (schodište). Slovo pravítko by sa konzekventným po-
slovenčením zmenilo na pravidlo, čo by tiež mohlo byť zdro-
jom smiešnych nepochopení. 
Úprimne povedané, človek, ktorý nemá starý šesťzväzkový Slovník 
slovenského jazyka, ale iba aktuálny Krátky slovník slovenského 
jazyka či prvý diel najnovšieho Slovníka súčasného slovenského 
jazyka, sa nikdy nedozvie, ako sa správne nazýva detská pomôcka 
na chodenie, ktorá sa dozaista nachádza mimo významového roz-
ptylu pojmu chodidlo. V praxi sa nesprávne používa termín „chodít-
ko“, podľa spomínaného starého slovníka je korektným slovenským 
ekvivalentom behúľ a podľa predznamenanej latinizujúcej logiky 
našich lingvistov by svojráznym slovenským rovnocenným pojmom 
mohol byť mobilizátor, presnejšie infantilný mobilizátor.
Slovenčina – ako každý jazyk – je dosť nelogická a nedoko-
nalá. Pojmom bielizeň označujeme textílie všetkých farieb, 
ktoré by sa mohli špecificky nazývať „modrizeň“ atď.  Podob-
ne mrkva je červenou zeleninou, teda „červeninou“. v slove 
bezpečnosť sa skrýva český základ „péče“, takže správne by 
sme mali mať bezstarostnosť (štátnu, verejnú, medzinárodnú 
i osobnú). (v tomto zmysle treba prepracovať metodiku ústa-
vu pamäti národa a príslušnú legislatívu.) aj v slove osoba je 
český pôvod („národ sobě“) a korektná forma by teda mala 
byť „oseba“, lenže českú „sebevraždu“ nahrádzame sloven-
skou samovraždou, takže definitívne slovenským tvarom by 
mala byť „osama“ (mimochodom osama bin laden je anglic-
ká transkripcia mena usáma bin ládin).
Samostatnú kapitolu tvoria významové nezrovnalosti dvojíc slov: 
rukavice – nohavice, rukávy – nohávy, ponožky – poručky.  Zau-
jímavým protirečením je fonetický prepis slov džem, džez, džús a 
dôsledne slovenská výslovnosť slov bufet, busta, debut. 
Slovenským jazykovedcom sa väčšmi páčia črty ako (naosta-
tok vraj knižné) rysy našich tvárí, ale naše postavy majú na-
ďalej obrysy, a nie občrty, ba čo viac, k našim povahovým 
črtám patrí veľkorysosť, nie veľkočrtosť.  
Jedná sa na trhu, na vyšších spoločenských úrovniach sa koná a 
rokuje, ale na súdoch sa naďalej pojednáva a vedie pojednávanie. 
Vhodnejšie ako vyjednávať je rokovať, ale na najvyššej úrovni (naprí-
klad o mieri) rokujú vyjednávači. 
na záver mi dovoľte už len logicky nahradiť nešťastné slovo 
spisovateľ. Jednou z možností je novotvar „spisbár“ (veď ide 
o umelca, ktorý sa zaoberá spisbou podobne ako sa rezbár 
zamestnáva rezbou či maliar maľbou). do úvahy prichádza aj 
neologizmus „spisca“ (podľa pojmu tvorca, ktorý sa zapodie-
va tvorbou). tretím riešením je „spisáč“ (podľa termínu oráč, 
ktorý sa venuje orbe). tak, to by bolo na dnes vari dosť vývr-
tiek jazykovej kultúry.  Pavol JaníK
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BBc: v roku 1989 nastali ohromné zmeny 
v geografii európy, v živote miliónov ľudí. 
Pokladáte to vy za jeden zo svojich úspe-
chov?
Gorbačov: Nepreceňujem svoju úlohu, ale mu-
sím povedať, že všetko to, čo sa dialo v polovi-
ci 80-tých rokov, dialo sa pod vplyvom našich 
iniciatív, našej novej politiky. A ak by to naši 
partneri neboli chceli robiť, boli by sa ocitli v si-
tuácii, za ktorú by niesli zodpovednosť. V roku 
1989 sa u nás udiali demokratické premeny. V 
ekonomike sme postupovali krok za krokom, k 
trhovej ekonomike. Ľudí, ktorí o nej nič neve-
deli bolo na to treba pripraviť. A možno sme išli 
v tom veľmi prirýchlo. Pochopenie vo vyšších 
kruhoch štátu, prevýšilo pochopenie, ktoré 
existovalo v spoločnosti. Všetky tieto procesy 
nás zmenili, zmenili naše vzťahy s Amerikou, 
Čínou, Európou.
Zmenili k lepšiemu či k horšiemu?
Myslím si, že rok 1989 ukázal, že k lepšiemu. 
Jednoznačne.
treba povedať, že u vás bola možnosť za-
staviť tieto procesy, lebo premeny v stred-
nej a východnej európe sa uskutočňovali  
vďaka vám: neurobili ste to, bolo to z prag-
matických alebo z morálnych príčin?
To, čo sme začali u seba, vo svojej krajine, 
bolo diktované predovšetkým našimi vnútor-
nými procesmi. Chýbala nám sloboda slova 
a sloboda vôbec. Krajina, ktorá patrila medzi 
najvzdelanejšie, máločo mohla otvorene pove-
dať. Voľby boli polovoľbami z volebného lístka 
na ktorom figuroval jeden človek. Len my sme 
mohli v komunistickom systéme niečo také 
vymyslieť. Bolo treba mnoho meniť, aby sme 
krajinu vyviedli na slobodnú cestu rozvoja. Bol 
to ťažký proces, ale nevyhnutný. Hovoril som 
členom Varšavskej zmluvy, že pre nás sú nutné 
„demokratické zmeny, perestrojka, glasnosť, 
sloboda, treba zmeniť model rozvoja, ale vás 
sa to netýka, nikomu neprikazujeme, aby robil 
to isté, riešte si to sami“.
vy ste mohli presadiť, súdiac podľa existu-
júcich dokumentov, aby ericha Höneckera 
odvolali z funkcie vedúceho predstaviteľa 
ndr. Prečo ste sa o to nesnažili?
Keď zomrel Černenko, stretol som sa s vedúci-
mi predstaviteľmi Varšavskej zmluvy a povedal: 
„Žite podľa svojich pravidiel, prijímajte riešenia, 
ktoré sú pre vás nevyhnutné, vy za ne zodpo-
vedáte, odteraz sa nebudeme do toho starať“. 
Niektorí to prijali s úškrnom, hej veď my vás ge-
nerálnych tajomníkov poznáme, jedno hovoríte 
a druhé robíte. Nie, ani raz sme sa nemiešali, 
ani vtedy nie keď sa na nás obrátili. Boli také 
obracania sa, keď začali zmeny, zložitosti, ale 
my sme boli poriadkumilovní až do konca.
Postupovali by ste v roku 1989 rovnako, ak 
by ste vedeli ako sa bude uberať vývoj?
Áno, samozrejme. Ja ľutujem akurát chyby, ale 
riešenia boli správne. Vstúpili sme do trhovej 
ekonomiky, uzákonili ľudom právo na výjazd 
a ďalšie zmeny. Vďaka nielen strategickým 

riešeniam, ale i taktickým krokom, sme mohli 
doviesť spoločnosť do toho bodu, návrat z kto-
rého bol nemožný. 
Kedy a pri akej príležitosti ste sa dozvedeli 
o páde Berlínskeho múru?
Skoro ráno. Nemôžem povedať, že by ma to 
priviedlo do vytrženia, prijal som to ako to, čo 
sa muselo stáť. Bol som v NDR na 40. výročí 
(október 1989). U nás boli rozpaky, či tam ísť, 
alebo neisť, pretože sa tam už začínali seriózne 
procesy. Ak by bol Hönecker pochopil výzvy a 
nebezpečenstvá ktoré ho čakali, mohol ešte 
veľa urobiť v takej krajine ako NDR. Aj riešenie 
nemeckej otázky by bolo bývalo iné. Na tom 
výročí som všeličo počul a videl, ale Hönec-
ker, sa snažil vyzerať, že všetko ide dobre, do-
konca spieval pesničky. Chcel mi naznačiť, že 
všetko je v poriadku alebo už bol neadekvátny. 
Pochopil som, že situácia sa zmení. Samozrej-
me, v tom čase sme už rokovali s Francúzskom 
a Veľkou Britániou. Thatcherová a Mitterand  
boli osobitne aktívni v týchto otázkach, vehe-
mentne sa snažili zastaviť proces zjednotenia 
(Nemecka). Pýtal som sa ich, aké majú ídey a 
pochopil som, že majú len jeden návrh - cudzí-
mi rukami zahasiť oheň.
chceli, aby ste vy blokovali zjednotenie 
nemecka?
Musím povedať, že sa mýlili, ale v ďalšej etape 
sa už aktívne zúčastňovali na príprave doku-
mentov, ktoré aj podpísali.
Prezident Busch (starší) vám tvrdil, že po 
padnutí múru nebudú nijaké triumfálne 
slávnosti, premiérka veľkej Británie that-
cherová vôbec nechcela zjednotenie ne-
mecka. nezdá sa vám, že v ostatných ro-
koch sa k vám chovali nedôstojne.
Morálku porušili, samozrejme. Aj Busch, aj 
štátny tajomník Baker, aj Köhl, hovorili, že 
vojská NATO nevyjdú za hranice Nemeckej 
republiky, že ani bundeswehr do odchodu na-
šich vojsk nebude na teritóriu Nemecka a po-
dobne. Všetko to napríklad Nemci splnili, ale 
súčasne s tým hovorili, že NATO nemá nijaké 
plány rozšírenia na Východ.
vy ste tomu verili?
Myslím, že iný postoj byť nemohol, zaoberal 
som sa reálnou politikou. Lebo, čo značí ísť 
na Východ, keď existuje Varšavská zmluva? 
To znamenalo začať vojnovú činnosť. Nikto na 
to nemohol takto ísť. Ale keď prestal existo-
vať Sovietsky zväz, zachcelo sa im využiť túto 
šancu.
Možno povedať, že vás oklamali?
Nie, pretože to sa stalo už potom, keď neexis-
toval Sovietsky zväz. Oni napríklad práve toto 
používajú ako argument, že veď my sme roko-
vali s predstaviteľmi jedného štátu a zaviazali 
sme sa mu, ale teraz je to už iný štát. Využili 
jednoducho situáciu a rozhodli sa urobiť to, čo 
urobiť chceli. Prezident Jelcin neprotestoval a 
keď prišiel do Poľska, spýtali sa ho: „Ako sa 
pozeráte na to, že Poľsko vstúpi do NATO?“ a 
Jelcin povedal: „Nuž čo, vy ste páni, vy rozho-

dujte“. To bola chyba Borisa. A západné štáty 
sa tým aj riadili.
Myslíte si, že to zmenilo vzťahy ruska k 
Západu?
Samozrejme, zmenilo. Nezodpovedalo to rie-
šeniam parížskeho summitu v roku l990 o vý-
stavbe spoločnej architektúry bezpečnosti pre 
Európu, reč išla o novom svetovom poriadku. 
To bol ojedinelý dokument, ktorý bol porušený. 
Po tomto som stratil dôveru vo svojich partne-
rov. Nezodpovední ľudia. Veľmi často chodili 
do Ruska, aby ovplyvňovali Borisa Jelcina. 
Jelcin chcel, aby sa dostal na pozíciu tvrdého 
antikomunistu a myslel si, že za to ho budú no-
siť na rukách, no ale to bolo jeho zablúdenie. 
Delegácie prichádzali jedna za druhou a videli 
v akom stave je Rusko - nezamestnanosť, prie-
mysel na úpadku, nízky HDP, no naši priatelia 
a partneri si mädlili dlane.
Možno povedať, že udalosti tých dní spô-
sobili antagonizmus, ktorý existuje vo vzťa-
hoch medzi ruskom a Západom?
Nenazýval by som to antagonizmom, pretože 
to je taký stav, od ktorého je už len krok do 
konfliktu. Teraz som tej mienky, že naši západ-
ní partneri chceli, aby Rusko čim dlhšie bolo 
v akomsi pridusenom stave. Ani teraz sa toho 
nezbavili, penia na Putina, ktorý vytvoril sta-
bilitu, pri ktorej sa začala dvíhať ekonomika, 
začali sa riešiť sociálne otázky, oživila sa spo-
ločnosť. A spoločnosť je za Putinom ako hora. 
Niekedy sa dopúšťa vo svojom štýle rezkých 
krokov, ale nemožno súčasnému vedeniu pri-
pisovať, že chceme vytvoriť nejaké impérium, 
alebo že sa inak chováme k bývalým členom 
Varšavskej zmluvy. Hovoríme jednoducho nor-
málnym hlasom, pretože keď ležíš a si priduse-
ný, normálnym hlasom ťažko artikuluješ svoje 
potreby. Rusko pôjde mierovou cestou. Ideme 
demokratickým tranzitom, prešli sme len pol-
cestu, preto nás kritizujú nezaslúžene. Máme 
mnoho problémov, pred nami je modernizácia, 
ktorú sme v skutočnosti ešte nezačali. Musíme 
cez to prejsť, máme mnoho roboty.

BBCRusian.com
krátené, Pripravil: duŠan KončeK

chýbala nám sloboda slova
Bývalý generálny tajomník KSSZ a posledný prezident 
ZSSR Michail Gorbačov (na snímke TASR) v rozhovore 
pre BBC hovoril o udalostiach roku 1989 a o ich vplyve 
na vzťahy medzi Ruskom a západnými mocnosťami.

Spomienky spred 20-tich rokov o Stv

čakanie na ďalšie desaťročia
Po 20 rokoch už Slovenská televízia nie je jednotkou na trhu 
ako v roku 1989. ono to v podstate bolo vtedy celkom jedno-
duché, že Stv bola najlepšia, lebo žiadna iná televízna stanica 
u nás nevysielala, čo sa dnes ťažko vysvetľuje mladším roč-
níkom. Preto november 1989 musel prísť aj do Stv, hoci sa 
tam dostával veľmi ťažko. napriek povedanému bratislavská 
televízia otvorila štúdiá revolúcii o týždeň skôr, než tak urobila 
česká televízia. a toto prvenstvo je aj dnes veľmi zaujímavé.
Pri desiatom výročí novembra ´89 sa vtedajší minister kultúry Milan 
Kňažko vyjadril, že prvé štúdio dialóg s opozíciou sa dostal v komu-
nistami ovládanej štátnej televízii do vysielania vďaka už neznámym 
pracovníkom STV. Nuž neboli sme neznámi, preto je dobré si tie 
mená pripomenúť. Prvé 

Štúdio dialóG odvySielala 
Slovenská televízia v piatok 24. novembra 1989, teda týždeň po uda-
lostiach v Prahe na Národnej triede, kde policajti brutálne zbili 17. 
novembra 1989 študentov. Už to nebolo len polievanie kropiacimi 
autami ako v marci v roku 1988 na sviečkovej demonštrácii v Brati-
slave, ktorá novembru ´89 predchádzala.
a my sme to v Slovenskej televízii 1989 vedeli medzi prvými. 
Mali sme totiž vlastný vnútorný televízny okruh. a na ňom sa 
vysielalo spravodajstvo americkej cnn. oficiálne občania so-
cialistického štátu nemali šancu sledovať zahraničné televízne 
stanice. iba ak poľské, maďarské, či sovietske vysielanie. a 
malá časť občanov Bratislavy, ktorí chytali rakúsku televíziu. 
to bolo všetko. v Slovenskej televízii sme však mali vysielanie 
priamo americkej cnn a teda sme videli, čo sa v Prahe v sku-
točnosti 17. novembra 1989 stalo.
Mali ho aj v Českej televízii v Prahe, ale nenašli odvahu zorganizovať 
štrajk televíznych pracovníkov, aby sa pravda dostala na televízne 
obrazovky. 

My SMe to doKáZali. 
To „my“ môžem používať, lebo som patril k úzkej skupine ľudí, ktorí 
sa o to pričinili. Večer 23. novembra, keď sme sa vybrali do budovy 
vtedajšej Vysokej školy múzických umení som tam osobne šiel s tým, 
že tam už určite je nemálo pracovníkov Slovenskej televízie a už do-
hadujú svoje postupy, ako priblížiť revolúciu ďalej na Slovensko tým 
občanom, ktorí o nej ešte nevedeli, lebo nemali odkiaľ o tom vedieť.
Aké však bolo moje prekvapenie, keď som zistil, že na koordinač-
nom štrajkovom výbore študentov sedel len jeden pracovník Sloven-
skej televízie a to už legendárny režisér vtedy jedinej hudobnej tele-
víznej súťaže Triangel Juraj Takáč. Rýchle sme si tak my, pracovníci 
Hlavnej redakcie televíznych novín Slovenskej televízie našli za sto-
lom miesto. Sedeli sme s tribúnmi Jánom Budajom, Milanom Kňaž-
kom, študentskými lídrami Antonom Popovičom, Zuzanou Mistríko-
vou, Milošom Laukom a sociológom Fedorom Gálom ďalší televízni 
pracovníci. Moderátor Ľubo Karásek, strihačka Katarína Lihositová 
a ja, vtedajší redaktor spravodajstva. Až o niekoľko rokov som sa 
dozvedel, že pri cyklostile, ktorý slúžil ako xerox, bol ďalší pracovník 
televízie Eugen Korda.
text o tom, že na druhý deň vstupujú pracovníci Slovenskej 
televízie do štrajku, ak sa neuskutoční štúdio dialóg s revolu-
cionármi, som písal spolu s Milošom laukom tak, aby bol čo 
najkratší, lebo bolo málo papiera na tlačenie letákov s týmto 
oznamom. Po jeho naštylizovaní mi ho lauko vzal a odniesol 
Kordovi, ktorý to natlačil. a Juraj takáč odniesol ráno do Mlyn-
skej doliny pred vchod do budovy Slovenskej televízie, kde sa 
letáky rozdávali.
Po príchode do redakcie na druhý deň som sa dozvedel, že máme 
na našej strane aj vtedajšieho predsedu celozávodného výboru 
Socialistického zväzu mládeže Pavla Ruska. Ten pokračoval v na-
šej ceste v jedálni v Mlynskej doline. A vedenie Slovenskej televízie 
ustúpilo. Rozhodlo sa o zaradení 

MiMoriadneHo Štúdia 
dialóg. Osobne som utekal informovať Fedora Gála, že protidisku-
térom bude mladý ambiciózny idelóg za komunistov, vtedy pre mňa 
neznámy Peter Weiss.
Štúdio dialóg nakoniec moderoval Ivan Farský a revolúcia sa dostala 
do domácností na celom Slovensku. Mal som vtedy 23 rokov. Všet-
ko bolo nové, svet sa začal meniť. A začal sa meniť aj vďaka môj-
mu prispeniu. Bol to výborný pocit. Dnes, keď som po roku 2007 
zakázaný moderátor v Slovenskej televízii, to znie obzvlášť hrdo. 
Revolúcia vždy zožerie vlastné deti. Zakázaným som z rozhodnutia 
Slovenskej televízie, aj keď Slovenské stredisko pre ľudské práva 
rozhodlo, že v mojom prípade bol v roku 2007 hrubo porušený anti-
diskriminačný zákon. Zrušili ma ako moderátora v televízii preto, lebo 
denník Sme napísal, že som bol trinásť rokov predtým hovorcom 
parlamentnej politickej strany. To bola nakoniec známa vec. Niekedy 
však vývoj na Slovensku nemá nič spoločné s logikou. Tento článok 
stačil na to, aby ma zo Slovenskej televízie vypoklonkovali. Teda nie 
za zle zvládnuté moderovanie, prípadne neetické politické nadržova-
nie, ale z kádrových dôvodov. V EÚ však platí charta ľudských práv. 
A nik podľa nej nesmie byť prenasledovaný za svoj verejne vyslovený 
názor. Neplatí to však na Slovensku vždy. Čiže, aj keď sa aj mojím 
pričinením podarilo rozhýbať dejiny na Slovensku, sám seba som za-
chrániť pred nízkym kádrovaním nedokázal. Možno musí prejsť viac 
než dvadsať rokov od revolúcie, kým na Slovensku prestanú kádro-
vania podobného typu a začne európska legislatíva platiť v realite.

StaniSlav HáBer

Dokončenie z 1. strany
Pritom Čarnogurský v čase, keď sa 
lámal chlieb a Slovenská národná 
rada prijala potrebnú Deklaráciu 
o zvrchovanosti SR 17. júla 1992, 
bola spolu s ním vedenou parla-
mentnou stranou KDH proti. Rov-
nako proti boli aj pri prijímaní Ústavy 
SR a pri zákone o zániku Českej a 
Slovenskej federatívnej republiky. 
Dnes Čarnogurský hovorí: „Chceli 
sme sa zúčastniť na rozhodovaní 
celoeurópskych záležitostí priamo 
ako Slováci, a nie sprostredkovane 
cez Československo. Dosiahli sme 
to a je to tak správne.“
Rovnaký postoj dnes zrazu zaujal z 
radov intelektuálov podporujúcich 
v roku 1992 existenciu spoločné-
ho a nie samostatného štátu, poli-
tológ a disident Miroslav Kusý: „Za 

najdôležitejší prínos novembra ´89 
považujem nezvratný trend návratu 
Slovenska do novej Európy, ktorý 
vyústil napokon jeho prijatím do EÚ 
a do NATO. V legislatívnej oblasti 
to znamenalo predovšetkým pri-
jať celý rad medzinárodných listín 
ľudských práv. Odrazom toho bola 
ústavná Listina základných práv a 
slobôd z roku 1991, ako aj Ústa-
va SR z roku 1992, zakotvujúca 
ľudské práva vo svojej osobitnej 
hlave.“ Kusý sa priznáva pri bilan-
covaní k tomu, že patril k „čes-
koslovensky orientovaným vépe-
enkárom“, ale nakoniec zisťuje 
nasledovné: „Slovensko je dnes 
na tom podstatne lepšie ako bolo 
pred novembrom ´89, aj ako bolo 
za Mečiara, určite o čosi horšie 
ako za Dzurindu. Vyvíja sa v sínu-

soidách, ale celkový trend zostáva 
vzostupný. Ešte stále má európsky 
kredit, o akom sme mohli v roku 
1989 len snívať.“
A hoci obaja, Čarnogurský i Kusý 
sa snažia spájať s negatívami vývoja 
meno Vladimíra Mečiara, nemôžu 
obísť jeho nesporné úspechy, ku 
ktorým sa dnes dokonca pridávajú. 
Nakoniec, bol to premiér Mečiar, 
ktorý predkladal našu prihlášku do 
NATO a aj EÚ. Bez jeho podpory 
by nevznikla Slovenská republika 
ako subjekt medzinárodného prá-
va k 1. januáru 1993 a nebola by 
sa ani v danom čase integrovala do 
týchto dôležitých zoskupení. Me-
čiarom vedené HZDS motivovalo 
svoju nemalú voličskú základňu v 
jedinom doteraz úspešnom refe-
rende u nás za vstup do EÚ, za čo 

Mečiarovi ďakoval aj vtedajší pre-
miér Mikuláš Dzurinda. Bez pod-
statnej práce, úsilia a energie Me-
čiara by nemali dnes Čarnogurský 
a Kusý možno čo hodnotiť. Možno 
iba ak postavenie Slovenska ako 
neznámej časti akéhosi štátneho 
útvaru. Teda obaja dnes už v po-
hľade dejín revidujú svoje postoje 
z čias, keď nedokázali svojimi čin-
mi podporiť vznik našej súčasnosti 
presvedčivejšie. Pomohli vybojo-
vať zápas s totalitným zriadením v 
roku 1989 s podstatnou podporou 
väčšiny obyvateľstva. V prípade sa-
mostatného Slovenska však ťahali 
za kratší koniec a aj keď ho dnes 
uznávajú, na priznanie si chyby je 
to, žiaľ, stále málo, aj keď tak v 
podstate nepriamo robia.

StaniSlav HáBer

Priznania Po rokoch

So striedaním riaditeľov STV sa striedali aj logá ...
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Pomoc rodičom?
Od januára budúceho roka 
bude rodičovský príspevok len 
do druhého roku dieťaťa, dote-
raz to bolo do troch rokov. Ten 
nový bude síce vyšší, ale aj tak 
to nemá logiku, lebo v tomto 
prípade je povedané, že dieťa 
od dvoch rokov už nepotrebuje 
viac, ako do dvoch rokov. Pritom 
je opak pravdou. Na druhej stra-
ne zvýšený rodičovský príspevok 
bude len pre matku ktorá ne-
pracuje, teda nezarába ani na 
dohodu. V minulom roku stúpla 
na Slovensku pôrodnosť, narodi-
lo sa viac detí, po tomto novom 
opatrení sa ich bude rodiť me-
nej. Nie však v jednej komunite, 
pretože tieto opatrenia sú pre ňu 
ako stvorené. Niektoré minister-
stvá v poslednom roku súčasnej 
vládnej koalície menej myslia 
ako konajú. 

historický fenomén
Let Jána Slotu na dovolenku je 
už pomaly historický fenomén a 
asi sa dostane aj do čítaniek de-
jepisu. Všetci sa zoberajú tým, 
či si ho zaplatil, alebo nezaplatil, 
vyšetrovalo sa to pomaly spôso-
bom Macky Messer. Zaujíma-
vé je tu však niečo iné, pokutu 
dostali aj dvaja českí piloti, lebo 
zrejme netušili, že letieť mimo 
Schengenu bez colnej a pasovej 
kontroly nie je dovolené. Ešte 
by som chápal, keby sa takto 
nemohlo lietať do Schengenu, 
aby k nám nepriletel nejaký bin 
Ladin. To znamená, že nám Slo-
ta uletel zo Schengenu a to je 
neprípustné. Aj americkí Indiáni, 
keď sa chcú vzdialiť z rezervá-
cie, musia mať povolenie, ale 
nemusia prejsť colnou a paso-
vou kontrolou. A to tu ktosi písal, 
že Indiáni tí sa majú, tí sa iba več-
ne hrajú....

uhol pohľadu
Ministerstvo vnútra dostalo v 
budúcoročnom rozpočte me-
nej ako predpokladalo a tak ani 
minister nie je spokojný. Ale s 
rozpočtom je uzrozumený. Pri 
jeho slovách na tému rozpočet 
spozorneli predovšetkým slo-
venskí vodiči. Nuž asi si tie straty 
či škrty musí nejako ministerstvo 
vnútra kompenzovať. A netre-
ba veľa premýšľať, ako to uro-
bí. Stačí, aby sa pri zvýšenom 
počte policajtov nebodaj každý 
týždeň uskutočnila akcia Jas-
trab a kasa ministerstva vnútra 
sa bude pekne plniť. Proti po-
dobným akciám, ktoré trestajú 
pirátov slovenských ciest nemô-
že mať nikto nič, ale často na to 
doplácajú slušní vodiči, ktorí sa 
nevyhnú zbytočnej buzerácii zo 
strany policajtov. 

kotleba ako župan?
Bývalý šéf Slovenskej pospoli-
tosti bude kandidovať za župana 
v Banskobystrickom samospráv-
nom kraji, lebo ako vraví, treba 
ísť z ulíc do politiky, aby sa prob-
lémy riešili. V Banskobystrickom 
samosprávnom kraji je dosť rôz-
nych dlhotrvajúcich problémov a 
aktivita Slovenskej pospolitosti 
v tomto smere má gradáciu. Na 
Kotlebovej kandidatúre teda nie 
je nič zvláštne a ani čudné. Keď 
v Európskom parlamente sedia 
aj extrémisti z Maďarska, prečo 
by nemohol byť županom v Ban-
skobystrickom samosprávnom 
kraji Kotleba?

Stranu pripravil 
duŠan KončeK

Kresba: Phdr. Peter Gossányi

Kresba: Phdr. Peter Gossányi

nedávno priateľ, ktorý má stredného alzhe-
imera, prišiel večer do kuchyne za manžel-
kou, že kedy už otvoria šampanské. Pozeral 
sa totiž večer na Silvestrovský program Stv 
1. a tak si chcel pripiť na nový rok. aj babka 
nevládne ležiaca na posteli si ťažkala, že táto 
zima nie je taká ako má byť, lebo ani snehu 
niet. tiež pozerala ten istý program. tak nám 
Stv spôsobuje v rodinách namiesto radostí, 
skôr starosti a ešte musíme platiť koncesio-
nárske poplatky. Generálny riaditeľ nestopol 
Silvestrovský program, ale zato stopol relá-
ciu reportéri. Má právo stopnúť aj to prvé, aj to 
druhé. V tom prvom prípade by nikto nevykrikoval, 
že ide o cenzúru, kým v tom druhom je už kriku 
ako na futbale. Jednoduchšie by bolo, tak ako vo-
ľakedy, povedať, chlapci prerobte to, ten koniec 
či tamtá pasáž sa mi nepozdáva. Samozrejme po 
obapolnom vyložení faktov a argumentov. Ale na 
druhej strane generálny riaditeľ by mal mať také 
právo, stopnúť reláciu. Z jednoduchého dôvodu, 
je generálny riaditeľ má aj zodpovednosť. Keď je 

zle - odvolajú ho. A neschopní redaktori a redak-
torky v pohode vyrábajú relácie na úrovni 3. triedy. 
Teraz sa síce nezodpovedá ústrednému výboru, 
ktorý bol jednotný, ale Rade STV, ktorá nikdy ne-
bola jednotná, to že nie je jednoliata je v poriadku. 
Ale čie záujmy zastupuje Rada STV? Koncesioná-
rov alebo politických strán?
Mala by zastupovať záujmy koncesionárov, nikdy 
to však tak nebolo a zrejme ani nebude.
Lebo STV je služba. Uvádzaním Silvestra v lete 
však dobrú službu koncesionárom nerobí. A stop-
nutím Reportérov? To je vo hviezdach, ale tento 
program v STV aj tak málokoho zaujal už pred-
tým, takže okrem havkáčov z opozície je na to, 
čo sa stoplo, málokto zvedavý. Zvedavý je však 
na to, kedy sa konečne zlepší spravodajstvo 
v Stv, kedy budú programy, ktoré by táto 
verejná služba mala prinášať na obrazovku, 
kedy konečne bude Stv tým, čo vychádza z 
jej štatútu. Zdá sa, že to zaujíma len platcov 
koncesionárskych poplatkov. rady Stv, pod-
ľa všetkého, sa to veľmi netýka.

Reportéri - vyrobená kauza

Pre maďarskú stranu je prob-
lémom všetko, čo sa na Slo-
vensku udeje. raz je to refor-
ma školstva, inokedy jazykový 
zákon. všetko sa vraj dotýka 
nedotknuteľných slovenských 
Maďarov. iste, zopár takých tu 
na Slovensku existuje, ostat-
ným je to naozaj fuk-fuk. Ma-
ďarská strana si však takto 
udržiava svoje záujmy na Slo-
vensku, pričom jej nejde tak o 
záujmy menšiny, ako o svoje 
vlastné, veľmocenské. Dávno 
sme v Slovenskom rozhľade po-
vedali, že sa môžeme rozliať aj na 
kolomaž, aj tak to našim južným 
susedom nebude po chuti. Oni si 
žijú niekde v devätnástom storočí 
a snívajú o veľkom Uhorsku, kto-
ré pre nich skončilo pri Világoši. 
Európska únia, keby bola naozaj 
tým, čím by chcela byť, mala už 
dávno tejto členskej krajine pove-
dať rezolútne svoju mienku. Hoci 
veľmi dobre vie, že Slovensko a 
Slováci nie sú problém, ale prob-
lémom sú Maďari, neurobila tak. 
A tak u našich južných susedov, 
aj po problematickom stanovisku 

EÚ ku Kosovu, živí nádej, že sa 
podarí zrušiť Trianon, či Benešo-
vé dekréty. Jedinou hrozbou pre 
Maďarov je zo strany Slovenska 
voda po výdatných dažďoch. 
Ale kto sa bojí vody, nech do nej 
nelezie. Jazykový zákon podľa 
maďarskej strany vraj vážne po-
škodzuje vzťahy s Maďarskom. 
Školské zákony detto. Existencia 
Slovenskej národnej strany tiež, 
samotná vládna koalícia detto. 
A najnovšie asi bude problém aj 
to, že pradedo ministra školstva 
bol kočišom u Františka Jozefa 
I. A tak ďalej. Nikto však nevidí 
a nehovorí, že maďarská strana 
svojimi stanoviskami vážne po-
škodzuje jednotu Európskej únie, 
kedy na to konečne poslanci 
európskeho parlamentu prídu? 
Problémy Maďarska nás samo-
zrejme netešia, zvýšili DPH z 20 
na 25 percent, dôchodcovia pri-
šli o trinásty dôchodok a ďalšie 
priťahovanie opaskov je výsledok 
vládnutia maďarských socialistov. 
Maďarská ekonomika je na dne, 
ale za to Slovensko naozaj nemô-
že.

Koncom tohto mesiaca bolo plánované stretnutie 
– summit EÚ, na ktorom sa mal zvoliť prezident 
EÚ, minister zahraničných vecí EÚ a tiež noví eu-
rópski komisári. Toto stretnutie, ako aj konzultá-
cie v týchto otázkach sú ohrozené, pretože nikto 
nevie, ako to vlastne dopadne s Lisabonskou 
zmluvou v Českej republike. Ústavný súd Českej 
republiky sa zaoberá podnetom senátorov blíz-
kych prezidentovi Klausovi ohľadne Lisabonskej 
zmluvy a rozhodnutie je zatiaľ v nedohľadne. A po-
tom je tu otázka, či euroskeptik Klaus aj tak bude 
ratifikovať Lisabonskú zmluvu. 
na neustále naliehanie Bruselu a predstavite-
ľov eú, ako aj premiéra predsedajúcej krajiny 
Švédska nakoniec Klaus zareagoval tak, že 
si určil dve podmienky, ktoré sú žiaľ v takom 
krátkom čase nesplniteľné a v Bruseli panu-
je nervozita. Čas totiž plynie a mandát doteraj-
šej komisie skončí koncom októbra, rovnako ako 
mandát xaviera Solanu. Nervózna je aj predse-
dajúca krajina, ktorá nevie ako sa cez tento prob-
lém právne prehupnúť, či ponechať doterajšiu 
komisiu, alebo vytvoriť novú na základe zákonov 
Lisabonskej zmluvy, ktorá ale nebude podpísaná 

všetkými krajinami a tak by platiť nemala. Český 
prezident václav Klaus teda svojim postojom 
poriadne zamotal hlavu všetkým v Bruseli, pritom 
treba upozorniť, že doma má 70 percentný rejting 
popularity. 
teda mu nehrozí ani „impičment“, pretože 
ústava našich susedov hovorí o tom, kedy 
môže byť prezident zbavený úradu - pri zrade 
vlasti, činnosti proti nezávislosti, teritoriálnej 
celistvosti alebo demokratického poriadku 
českej republiky. No a to sú všetko cennosti, za 
ktoré Václav Klaus svojim postojom bojuje. 
A tak neostáva iba čakať až dovtedy, kým neprí-
de Santa Claus, teda do konca decembra a po-
tom summit presunúť na január budúceho roka. 
Ďalším problémom už dnes je úloha budúceho 
prezidenta EÚ, kandidátov je viac a kuloárové de-
baty hovoria, či by to mal byť známy politik alebo 
neutrálna persóna, rovnako ako o tom, či má byť 
prezident alebo len predseda Európskeho výbo-
ru a či jeho právomoci budú ohraničené. Názory 
členských krajín nie sú v tejto otázke jednotné a 
pomalosť bruselskej byrokracie, v čom má Klaus 
pravdu, naozaj pripomína Kremeľ.

Čakanie na Klausa, aj na Santa

Keď všetko je problém

Mal som sa lepšie učiť 
Prekrásne žlté tričká s týmto nápisom mali slovenskí robotníci pra-
cujúci v Prahe hlavne z radov Rómov. Stali sa tak chodiacou rekla-
mou na vzdelanie. Za odmenu dostali pivo, cigarety a klobásy. Vraj 
je to podľa ľudovej múdrosti, že keď sa nebudeš učiť, pôjdeš k lo-
pate a takto chcela istá organizácia propagovať potrebu vzdelania. 
Na Slovensku máme inú múdrosť – keď sa nebudeš učiť, pôjdeš 
za žandára. Ale aj táto múdrosť sa už dnes inovovala a znie – keď 
sa nebudeš učiť, pôjdeš za poslanca. Predstava, že by si tričko s 
takýmto nápisom propagujúce vzdelanie navliekli niektorí slovenskí 
poslanci by bola naozaj možno pre niektorých aj zadosťučinením...

Ešte predtým, ako budeme 
počúvať tieto rozprávky, treba 
vedieť, že pred postavením Ber-
línskeho múru chodili tisícky ľudí 
do práce z Východného Berlína 
do Západného Berlína a večer 
sa vracali domov, to znamená, 
že ich nikto nedržal vo Východ-
nom Berlíne proti ich vôli.
a tak sa treba spýtať prečo 
bol postavený Berlínsky múr?
Predovšetkým preto, lebo Zá-
pad sa stále snažil aktívne ver-
bovať kvalifikované pracovné 
sily a špecialistov, ktorí študovali 
za komunistické peniaze. Tieto 
verbovačky prispeli k tomu, že v 
NDR vznikla kríza priemyslu z ne-
dostatku pracovnej sily. Svedčí o 
tom aj citát z New York Times z 
roku 1963: „Západ utrpel po-
stavením Berlínskeho múru 
veľké straty, stratil okolo 6o 
tisíc kvalifikovaných pracov-
níkov, ktorí každodenne pri-
chádzali zo svojich domovov 
vo východnom Berlíne za prá-
cou do Západného Berlína“.
Okrem toho prívrženci studenej 

vojny v Západnom Berlíne pripra-
vili začiatkom päťdesiatych rokov 
a vlastne celé desaťročie maso-
vú akcie, ktoré mali diskredito-
vať východonemecký štát, jeho 
predstaviteľov. americká cia 
a ďalšie vojenské či spravo-
dajské agentúry pripravovali, 
školili a financovali stovky ak-
tivistov, ktorí potom robili vo 
východnom nemecku doslo-
va masovú záškodnícku čin-
nosť, ktorú možno prirovnať 
k teroristickej činnosti. vy-
buchovali benzínové stanice, 
vykoľajovali sa vlaky, sypal sa 
piesok do turbín, jedu padli 
za obeť tisícky kráv, v práško-
vom mlieku pre školy sa našlo 
mydlo, u zatknutých agentov 
sa našiel liek kantaridín, kto-
rí sa mal dostať do cigariet. 
Bolo toho naozaj mnoho, sta-
čí prelistovať noviny z tých 
čias. ale podobné hlúposti 
vyvádzali prívrženci studenej 
vojny zo Západu aj v iných 
krajinách, tak isto v českoslo-
vensku, kde padali balóny s 

agitačnými materiálmi, ale aj 
s výbušným systémom. Sovie-
ti i východní Nemci sa sťažovali, 
dokonca aj v OSN, ale márne. 
Hoci mali dostatok dôkazov a 
faktov o tom, aké organizácie 
vyvíjajú teroristickú činnosť a kto 
za nimi stojí. A tak sa netreba 
ani čudovať, že v NDR vznikla 
STASI, štátna bezpečnosť, kto-
rá mala vysokú profesionálnu 
úroveň a vlastne sa vyškolila na 
záškodníckej činnosti podneco-
vateľov studenej vojny.
netreba zabúdať ani na to, že 
východná európa sa stala ko-
munistickou preto, lebo Hitler 
aj s odobrením Západu využí-
val tieto krajiny ako diaľnicu 
na východ, aby úplne zničil 
boľševizmus. A tak Sovieti túto 
diaľnicu jednoducho zablokovali. 
V roku 1999 noviny USA Today 
napísali: Keď Berlínsky múr 
padol, východní nemci boli 
nadšení, že budú žiť slobod-
ne a nebudú nedostatkové 
tovary, zmiznú aj problémy. 
Po desiatich rokoch 51 percent 
obyvateľov východného Nemec-
ka hovorí, že za komunizmu boli 
šťastnejší.
Práve z tohto obdobia sa datuje 
nová „ruská bylina“: všetko, čo 
komunisti hovorili o komuniz-
me bola lož, ale to, čo hovorili 
o kapitalizme, sa ukázalo ako 
pravda.

Pád BeRlínskeho MúRu: ďalší mýtus
o niekoľko dní európa i svet začne oslavovať Pád Berlín-
skeho múru a propagandistická mašinéria neminie ani 
Slovensko. Stalo sa tak 9. novembra 1989. Budeme po-
čúvať staré klišé o tom, ako Pád Berlínskeho múru prispel 
k slobode a zničil komunistickú diktatúru a podobné ne-
zmysly. Budú sa hovoriť aj ďalšie rozprávky o tom, ako múr 
vznikol v roku 1961, ako nemohli občania ndr utekať za 
slobodou do Západného Berlína a podobne ...
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Bánovce nad Bebravou (J. Matušku - sídlisko, Slád-
kovičova, Zafortná 3, Mojmírova), Banská Bystrica 

(29. augusta, 29. augusta - ŽSR, SAD, cesta ku Smreči-
ne, Dolná 19, Dolná, Esso Zvolenská cesta 8/A, Fatran-
ská, Golianova, Jilemnického, Karpatská, Kukučínova, 
KÚNZ, Kyjevské nám., Mičinska 8, Moskovská, Nálepko-
va, 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, Hor-
ná - Poliklinika, Nám. slobody, Partizánska), Banská Štiav-
nica (Andreja Kmeťa 1, Dolná 19, L. Svobodu, Poľovnícka 
2), Bardejov (Hypernova, Bard. Kúpele, Dlhý Rad, Duk-
lianska, Fučíkova, Gorlická, J. Grešáka - Vimbarg, Komen-
ského 557/11, Námestie SNP 173/3, Tačevská), Brati-
slava (Miletičova, Americké námestie, Astronomická, SAD 
- Nivy, Avion Shopping Park, Belanského 18, Betliarska, 
Blagojevova 2, Černockého 7, Dolnozemská cesta, Dosto-
jevskij rad, Dúbravská cesta - 4, Dudvážska, Dulovo nám. 
1-8, Einsteinova, Eisnerova 19, Eisnerova Ulica, Estónska/
Hradská, F. Bystrého, Farského/TPD, Fedinova, Gogoľo-
va 18, Hallova, Herlianska - D, Hlaváčikov 35, Hlavná stani-
ca, Hlavne námestie, I. Horvátha, Ivanka pri Dunaji, Jurigo-
vo námestie, Kamenne námestie - 9, Karloveská, Kollárovo 
nám. 18, Krásna - Prievoz, Kremeľská, Krížna - A, Kulíško-
va-Svätoplukova, Kutuzovova 8, Ľ. Fullu 2, Lachova 18, La-
mač, Laurinská, Lietavská, Liga Pasáž, M. R. Štefánika, M. 
R. Štefánika - letisko, Majetníkova, Malokarpatské nam. - 
Lamač, Mamateyova, 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. Hraničiarov 
- 2, Nivy - E, Obchodná 53, Obchodná, OC Saratov - C, 
Osuského, Ovsište - Pri Dome kultúry, Panónska 9 - B, Pa-
nónska cesta, Patrónka, Pavla Horova 7, Plynárenská 7/C, 
Plynárenská, Pod Krásnou Horkou 1, Pri Kríži, Pri Sajbach 
20, Pribinova, Prievozská, Púchovská - Kaufland Rača, 
Radničné Nám., Rezedová 5, Romanova, Ružinovská, Ša-
fárikove 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, Stachanovská 4 Prievoz, Staré Grunty 36, 
Staré Grunty, Štefánikova, Studena - Palace Shop, Stude-
nohorská, Šustekova 10 - B, Talerova 2 - 9, Tešedíkova - 4, 
Tomášikova 50/B, Torysska, Trnavská - D, Trnavské Myto 
1, Trojičné nám., Vajnorská - 8, Vajnorská cesta, Vápen-
cová 36, Vazovova-Radlinského, Vlastenecké nám., Vraku-
ňská cesta, Wolkrova 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. Tr-
navského 1/F - 4, Štefánikova), Brezno (9. mája, Banisko, 
cesta Osloboditeľov 8, Nám. M. R. Štefánika, Švermova, 
Čsa, Železničná), Bytča (9. mája, Lombardiniho, Námestie 
SR 22/22, Sidónie Sakalovej, Štefánikova) 

čadca (A. Hlinku, Horná, Hurbanova, Kukučínova 29, 
Kysucká cesta, Palárikova, Pribinova, Rázusova, Slo-

body 13, Staničná 207, Staničná), čierna nad tisou 
(Nám. Družby, Žel. stanica), 

detva (M. R. Štefánika, Štúrova, Tesco, Partizánska, 
Bernolákova), dobšiná (Jarkova, Námestie), dolný 

Kubín ( M. Hattalu 2150, SNP), dubnica nad váhom 
(Bratislavská 4051, CI-D Club, CI - pri Hlavnej Ceste, Cen-
trum I - Abc, Centrum I 4202, K Váhu 762/1, Kpt. Nálep-
ku 676/2, Obrancov mieru, Obrancov mieru aut. zast., Ob-
rancov mieru - pri SPŠ, Pod kaštieľom, Prejta 129/148, 
Pri obch. str. Dubničanka, Továrenská, Partizánska), du-
najská Streda (Alžbetínske nám., autobus. stanica, Bac-
sakova, Galantská cesta 4749/7, Galantská cesta, Gen. 
Svobodu, Hlavná 46, Hlavná 6, Kukučínova, Smetanov háj 
47, Ulica športová, Veľkoblahovská cesta), 

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

Gabčíkovo (Marica, pri Polícii), Galanta (Česká, Bra-
tislavská, Drevená 762/2, Hlavná, Mierová, Od Mla-

dosť Hlavná, OD Univerzal Hlavná, Petzvalova 1, Šafári-
kova, Sídl. SNP, Z. Kodalya), Gelnica (SNP, Športová, 
Záhradná 5), Giraltovce (Dukelská), 

Handlová (Námestie baníkov, Čsl. armády, Prievidzská, 
Švermova, ČSA), Hlohovec (Bernolákova 82, Hollé-

ho - 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, Šuleko-
va 447, Sv. Michala 4, SNP 10, Za Poštou 16/A, Žel. sta-
nica), Hnúšťa (Francisciho námestie, M. R. Štefánika, Poľ-
ná, Rumunskej Armády), Humenné (26. novembra, Darg. 
hrdinov, Dom potravín 26. novembra, Hrnčiarska 11, Che-
mes, Košická 31, 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), Hur-
banovo (časť Zelený Háj, Hlavná, Komárňanská cesta, Pi-
vovarská 30), 

ilava (Farská, Ružová, Štúrova, Pivovarská, Štefánikova), 
ivanka Pri nitre (Beňadiková 26), Jelšava (Nám. repub-

liky), 

Kežmarok (Garbiarska, Gen. Štefánika, Hlavne Ná-
mestie 44, Hviezdoslavova, Lányho, Mudr. Alexandra 

33, Tvarožnianska), Kolárovo (Bočná, Brnenské nám., Ko-
márňanská, Komárňanská, Kostolne Nám., Mierová 105), 
Komárno (Biskupa Kiralya, Bratislavská cesta 4018, Bra-
tislavská cesta OD Kau, Bratislavská, 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 ško-
ly, Špitálska, Mieru, Katza, Vodná, Železničná, Župná 4, 
Nám. M. R. Štefánika, Paramon), Košice (Európska, Hron-
ská 14, Adlerova, Alžbetina, Americká 17, Areál SOU VSŽ, 
Aténska 20, B. Nemcovej 28, Barčianska 31, Belehradská 
11, Bratislavská, Budapeštianska, Buzulucká, Čingovská 
10, Čingovská-Dneperská, Čínska, Čordákova 2, Čordá-
kova 7, Dneperská - MHD, Dominikánske námestie, Gor-
kého, Hlavná - pri Aide, Hlavná 102, Hlavná 2, OD Dar-
gov, Hlavná 92, Hlavná -Urbanova Veža, Hlinková, Hlinkové 
- smer centrum, Hronská 10, Hviezdoslavova, Hydrostav, 
Jaltská, Jánošíkova, Jantárová, Jegorovovo nám., Južná 
Trieda 93, Komenského 32, Komenského 47, Komenské-
ho 49, Komenského 6, Kostoľany n. Hornádom, Kuzmá-
nyho 1, Kuzmányho 29, Kuzmányho - Vojenská, L. Svobo-
du 4, Letná Pri PS, Lidické nám., Lidické nám., Maršala 
Koneva, Masarykova, Michalovská, Mlynská, Moldavska 
cesta, Moskovská, Moyzesova, Muškátová 9, Myslavská, 
Napájadla 16, Nár. trieda - pred Azij. reš., Nižný Klatov, Ob-
rancov Mieru 1, Oc Cassovia, Oc Hornád, Oc Hotap, Oc 
Juh-Astória, Oc Laborec, Oc Optima, Od - Torysa, Od Te-
rasa - Humenská, Ondavská pri FNSP, Ondavská, Palac-
kého - Bajzova, Palackého, Polianska - Podhradová, Po-
pradská, Poštová 1, Poštová 20 - Pošta Ke 1, Rastislavova 
pred FN, Rastislavova, Rastislavova - Štúrova, Ružová, Sla-
necká cesta, Sofijská, Cottbuská, Štúrova 5/A, Tatranská, 
Topoľová, Torysska, Továrenská, Tri Hôrky 9, Trieda SNP 
34, Trolejbusová, U. S. Steel, Ulica L. Svobodu - Fábryho, 
Uralská, Važecká 2, Važecká -Oc Važec, Vestibul SAD, 
VSŽ Vstupný Areál, Ždiarska - Rovníková, Železiarenská, 
Železničná 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, Kaufland/Toryská ), Kráľov-
ský chlmec (Hlavná ), Krompachy (Hlavná, pri MÚ, Želez-
ničná stanica), Krupina (Nám. SNP – Sad), Kysucké nové 
Mesto (Belanského 207, Matice Slovenskej, Nám. Slobo-
dy, Námestie, Revolučná, Sládkovičova, Staničná, Poľské-
ho Dlhomira, Vajanského, Železničná stanica),

leopoldov (Nám. sv. Ignáca, Železničná stanica), le-
vice (Autobusová stanica, ČSA 2, Hlavná, Komenské-

ho, Ku Bratke 1-Priemstav, Ku Bratke, L. Štúra, L. Štúra, 
Na Bašte 6, Nádražný Rad, Nám. Šoltésovej 12, Perecká, 
Priateľstva 21, Ružová, SNP 19, Štúrova, Sv. Michala 24, 
Tekovská 5, Trio - nák. stredisko, Turecky Rad 1, Železnič-
ná stanica, Mlynská, Trafika), levoča (Autobusová stani-
ca, Francisciho, Nám. Majstra Pavla, Nám. Majstra Pavla, 
Probstnerova cesta (NSP), Želez. riadok), lipany (Krivian-
ska 9, Nám. sv. Martina), liptovský Hrádok (Železničná 
stanica), lučenec (Aut. nástupište - Opatová, Autobusová 
stanica, Fiľakovská, Haličská, Kubinyiho, Masarykova, Mie-
rová, Námestie rep., Novohradská, Novohradská/ Pri Prio-
re, Partizánska, Pri Poste, Rúbanisko II, Rúbanisko III/Pri 
M-Market, Vajanského 2, Vajanského 4x, Žel. stanica, Že-
lezničná 2, Zvolenská), 

Malacky (Bernolákova, Brnenská, Kláštorné Námestie, 
Na Brehu 911, Nádražná, Radlinského, Stánok Na 

Námestí, Štúrova, Záhorácka 8, Záhorácka Pri Afk, Záho-

rácka), Margecany (Žel. stanica), Martin (29. augusta 2, 
A. Stodolu, Alexiho, Aurela Stodolu, Cer. Armády, Gogo-
ľova, Gorkého, Hodžova, Jesenského, Jilemnického 47, 
Jilemnického, Kmeťova 21, Kmeťova, Kohútova, Kolláro-
va, M. R. Štefánika 27, N. Hejnej 5, Osloboditeľov, Pltni-
ky 2, Priekopská 1, Riadok 1, Škultétyho, Štefunková, 1. 
čsl. brigády, Nováka, Zelená 11/C, Zelená 13/3), Medzi-
laborce (Nám. Warholu), Michalovce (Hollého 40, Hollé-
ho 60, Humenská, Kapušianska, Kaufland, Kostolne Ná-
mestie, Krymská, Masarykova, Nám. Osloboditeľov 17, 
Nám. Osloboditeľov, Nám. Osloboditeľov - Jalta, Obrancov 
Mieru, Okružná, Oproti OD DPDO, Osloboditeľov, Sládko-
vičova, Špitálska 2, Špitálska, Švermova 11, Tesco, Topo-
lianska 130, Továrenská 2, Užhorodská 23, Veľké Zálužie, 
Zemplínska, Švermova), Modra (Dukelská, SNP, Štefániko-
va), Moldava nad Bodvou (ČSA 35 Nová Poliklinika, Hlav-
ná 2, Hviezdoslavova, SAD, Severná ),

nitra (Autobusová stanica, Bethovenova 664/22, Bra-
tislavská cesta, Bratislavská, Centro Chrenová, Fra-

ňa Mojtu 1, Hviezdoslavova 2, Chrenová, Jedáleň - Kraj-
sky úrad, Jelenecká 1, Jurkovičova, Kalvárska 1, Kaufland 
Hviezdoslavova, L. Okanika, MAX Chrenová, Mostná 39, 
Na rohu Špitálskej, Nábr. mládeže, Novozámocká 45, No-
vozámocká, NSP Chrenová, Palárikova, Parovská, Prog-
res, Rázusova, Slančíkovej 1, Špitálska 43, Staničná 50, 
Štefánikova 14, Štefánikova 52, Štefánikova Tr., Štefániko-
va 5x, Štúrova, Výstavná 6, Výstavná, Župné nám.), nová-
ky (Horné Lelovce, SNP, Štefánikova - pri NCHZ, Štúrova, 
Trenčianska Ulica, SNP 358), nove Mesto nad váhom 
(1. mája 2, Nám. slobody), nove Zámky (Bitúnková, G. 
Bethlena, Gogoľova, Gugská 91, Hlavné námestie, J. Krá-
ľa, Jazdecká, L. Štúra, Letomostie, M. R. Štefánika, Mi-
chalská bašta, Nábrežná 50, Nitrianska 11, Petöfiho, Špor-
tová 3, T. Vansovej, T. G. Masaryka, Železničná Stan),  

Partizánske (1. mája, Fraňa Kráľa, Luhy II, Malinov-
ského, Malinovského - Šípok, Mostová 58, Nádražná 

1071/26, Nám. SNP 1, Nám. SNP 820, Nová, Simono-
vianska 1119, Tesco, Veľká Okružná 1128/42, Malá Okruž-
ná, Luhy II), Pezinok (1. mája, Bratislavská cesta, Mysle-
nická 2, Myslenická 2/B, Radničné nám., Šenkvická Kriz., 
Šenkvická, Štefánikova 20, Svätoplukova, Železníc. stani-
ca), Piešťany (8. mája, A. Trajan, A. Hlinku - OD, Bratislav-
ská, D. Tatarku 2, Hotel Splendid, Kollárova 17, Nitrianska 
- parkovisko, Nitrianska, pri OD Kocka, Rázusova - pri hot. 
Satelit, SAD, Šindelárová - pri Kostole, Kaufland, Tesco, Vr-
bovská cesta 20, Winterová, Winterová - pešia zóna), Pod-
brezová (Sládkovičova), Poprad (Allendeho, SAD, Baj-
kalská, Banícka, Dlhé Hony, Dostojevského, Jesenná, L. 
Svobodu, Mnohelova, Nám. sv. Egídia 61/26, Námestie 
sv. Egídia 124, Podtatranská 3, Pri Zast. MHD Moyzeso-
va, Rázusova, Štefánikova, Štefánikova, Suchoňová, Sväto-
plukova, Tomášikova 2, Uherová, Curie, V Kauflande, Velic-
ké námestie, Wolkerova, Wolkerova), Považská Bystrica 
(Centrum 14/19, Centrum 3/5 1, Hotel Manin, Lanská 13, 
Lanská, M. R. Štefánika 13, Nemocničná 986, Obchodná, 
pri DK, pri Pošte, Robotnícka, Sídlisko Hliny, Sládkovičo-
va 369, Slovenských Partizánov, Slovenských Partizánov, 
SNP 1911/429, SNP - Dom Služieb, Športovcov, Štefáni-
ka 161, Stred 39, Železničná stanica), Prešov (B. Gojdi-
ča, Baštová 32, Budovateľská, Duklianska, Elán Sekčov, 
Hlavná, Hollého, Hypernova, Jurkovičová, Kaufland, Košic-
ká, Laca Novomeského, Levočská, Masarykova, Mirka Ne-
špora, Nám. Legionárov, Nižná Šebastová, Panoráma, Bra-
tislavská, Prostejovská, Sídl. II - Centrál, Sídl. III Centrum 
Lekáreň, Sládkovičova 25, Slovenská, Šport Solivar, Šváb-
ska, Svätoplukova, Trojica, Volgogradská Pozem. stav-
by, Weberova, Žel. stanica), Prievidza (1. mája, A. Hlinku, 
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 /Uniklinika/, Nábrežná 6, Nábrežná 7, Necpa-
ly, Nedozerská, Nováckeho 1, Rad Tolstého, Rastislavova, 
S. Baniča, S. Chalúpku, Štefánika, Šumperská 1, Terézie 
Vansovej, Clementisa /zast. MHD/, Matice Slovenskej), 
Púchov (1. mája, J. Kráľa - Nemocnica, Komenského, M. 
R. Štefánika, Moravská, Nimnická cesta 1919/47, Okruž-
ná, Sedlište Pri Jednote, Štefánikova, Streženická, Tren-
čianska, 1. mája, Vansovej - hl. brána Matador),  

radošina (Piešťanská), rajec (A. Škrábika, Hollé-
ho 244/91, Hollého, Námestie SNP 10, Sládkovičo-

va ul), rajecké teplice (Rajecká cesta, Školská), revúca 
(Litovelská 25, Nám. Slobody, Nástupište Sad, Od Jedno-
ta, Okružná, Štefánika, Tomášikova), rimavská Sobota 
(Bartoka, Čerenčianska, Daxnerova, Dobšinského, Hl. Ná-
mestie, Hostinského, Kirejevská, Malohontská, Námestie 
Tompu, Nástupište SAD, Nová Pošta, Pešia Zóna, Rožňav-
ská, Sídlisko Rimava, Sídlisko Západ, Školská, Šrobárová, 
P. Hostinského, Železničná), rožňava (Čučmianska, Ede-
lenyská - Jovická, Jovická 34, Košická, Krásnohorská 5, 
Letná, Nám. Baníkov, Sídl. Juh, Zeleného Stromu Sad, Ša-
fárikova 19), ružomberok (J. Jančeka 2040, J. Jančeka, 
Mostová, A. Bernoláka, Radlinského/DK), 

Sabinov (Komenského 17, Nám. Slobody, Prešov-
ská 20), Sečovce (SAD, Obchodná, SNP 819), Se-

nec (Boldocká cesta, Hurbanova, Chalupkova 1, Kysucká, 
Lichnerová 64, Lichnerová 2, Nám. 1. mája, Od-Kaufland, 
Šafárikova, Slnečné Jazera Juh Senec, Sokolská, Sväto-
plukova, Turecka), Senica (Štefánikova), Sereď (A. Hlin-
ku 3058, Čepeňská, Cukrovarská, Dionýza Štúra, Dlhá 
2063, Dolnočepeňska 1969/10, Kaufland Cukrovarská, 

Námestie Slobody, Námestie Slobody, Poštová 4342/11), 
Snina (1. mája Vihorlat, Bufet -Nemocnica, centrum mes-
ta, Centrum - strojár. stánok C1, Kukučínova 619/24, Palá-
rikova 1617, Palárikova 2 1631/30, Palárikova, Partizánska 
1057, SAD nástupište, Sládkovičova 305/9 Kolib., Strojár-
ska 2525, Strojárska 2526, Študentská, 1. mája /pri bu-
dove SČK/), Sobrance (Štefánikova, 1. mája), Spišská 
nová ves (Brezova, Duklianska, Elektrárenská, Fabíniho, 
Gorazdova, Hutnícka, Kováčska, Kožuchová, Letná, Le-
vočská Brána, Lipová, Mlynská 39, Sládkovičova, Sládko-
vičova, Štefánikovo Nám., Tr. 1. mája, Česká 17 Sídl. Vý-
chod, Železničná stanica, Zimná 56, SNP 133), Stará 
Ľubovňa (zast. AS, Lubotín, Továrenská 2, SAD, Levočská 
50, Nám. Sv. Mikuláša 18, Námestie Gen. Štefánika, Štú-
rova), Strážske (Mierová ), Stropkov (Hlavná, Hrnčiarska 
1606/19, Hrnčiarska 1605, Tokajik), Stupava (Budovateľ-
ská, Hlavná 57, Hlavná, Nová 516, Stupava Mast),  Svidník 
(8. mája, Sov. Hrdinov 4x), Svit (Komenského, Kukučínova 
259/7, Mierová, Štúrova, Štúrova - pri SAD), 

Šahy (Hlavné námestie, Janka Kráľa, Mikszatha, SNP 
44, Thuriczyho), Šaľa (Duslo, Hlavná 4, Hlavná 207, 

Hlavná, Nitrianska, Od Kaufland, P. Pazmanya, Pazmana 
14, Vlčanská), Šamorín (Bratislavská, Dunajská, Gazdov-
sky Rad 41, Gazdovsky Rad, Hlavná Pri Parku, Kláštorná, 
Školská 41, Školská ), Štúrovo (autobusová zast., Druž-
stevný rad, Gaštanová, Hlavná 11, Hlavná, Nanaska ces-
ta 14, Pri Polikl., Sv. Štefana, Szechenyiho, Hlavná 31/A, 
Hlavná, Žel. stanica, Železničný rad 23, Železničný rad), 
Šurany (Družstevná 9, SNP, Z. Bosnakovej, Žel. st., Nám. 
republiky 8), 

tisovec (SAD, Clementisovo Námestie, Daxnerova), 
tlmače (Nám. SNP 9, Námestie Lipník, Pri Závode), 

topoľčany (Bernolákova, Dopravná, J. Jesenského, Kru-
šovská, M. R. Štefánika, Muškátová 2554/45, Nám. Ľudo-
víta Štúra, Obchodná 2, Obchodná 3876/12, P. O. Hviez-
doslava 4639/1, Palárikova, Pavlovova, Pribinova, Sídl. 
Juh, Slov. partizánov 24, Stredanská, Tesco, Továrnická 
1588/90, Továrnická 470, 17. Novembra, Cyrila a Meto-
da, ŽSR), tornaľa (Hlavne námestie, Mierová, Školská, 
Škultétyho, Námestie), trebišov (Berehovo, Hodvábna, 
Komenského, M. R. Štefánika, Masarykova, SNP, stanica 
SAD, Štefánikova, Trnavská 2239/13, Čs. armády, Vela-
ty 80), trenčín (1 mája, Bela 7271 - OC Laugaricio, Bra-
neckého, Časť Dobra, Dlhé Hony, Električná 2314, Hlav-
ná 21, Inovecká, Jilemnického 2 Slovakotex, Legionárska 
43, Legionárska 7158/5, M. Bela 7271, Martina Rázusa 
1471, Námestie Sv. Anny, Opatovská cesta 171, Piaristic-
ká, Považská 1706, Rázusova, Saratovská, Soblahovská, 
Šoltésovej, Štefánikova 20, Štefánikova, ŽSR - vestibul, 
Zlatovská, Legionárska (vrátnica nemocnice), Legionár-
ska, Mierové Námestie 13, Železničná), trnava (A. Hlin-
ku - SAD, A. Žarnova - v nemocnici, Bernolákov sad, Bota-
nická - pri Jednote, Bratislavská, Bulharska, Clementisova 
13, Clementisova - Pri hoteli, F. Urbánka - Max, Ferka Ur-
bánka, 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 Gu-
ľomete, Špačínska - Oproti Elektr., Spartakovská - pri Bille, 
Starohájska - na moste, Študentská, Tajovského - pri Jed-
note, Trojičné nám. - Jednota, Veterná, Zelenečská - pri ho-
teli, Zelený Kríčok, Piešťanská, v Kauflande),

veľká lomnica (Pri Hoteli Tatran), veľké Kapušany 
(Hlavná, L. N. Tolstoj, Sídl. P. O. Hviezdoslava, Sídlis-

ko Centrum), veľký Krtíš (Autobusová stanica, Banícka, 
Lučenecká, Nemocnica, Nemocničná, Novohradská 22, 
SNP, Venevská, Viničky), vráble (Hlavná, Sídl. Luky, Sta-
ničná 1045, Hlavná 117), vranov nad topľou (Budovateľ-
ská 1288, Čemerné 32, Čemerné, Hronského, Kaufland, 
Lomnica, M. R. Štefánikova 1913, Mlynská 1337/126, 
Nám. Slobody, Oc Tesco, Sídl.1. mája D/62 Vranov, Sídl.1. 
mája, Sídlisko Juh, Staničná, Štefánikova, Hencovská 
1800, Vechec 144, Sídl. Juh, Nám. Slobody), vrbové (Be-
novského, Nám. Slobody, Zigmundská), vrútky (Čsl. brigá-
dy, Cyrila a Metoda, Nábrežná, Obchodne Centrum 5410, 
Kaloczaya, Volgogradská 4, Železničná, Železničná), vy-
soké tatry (St. Smokovec, Štrbské Pleso 21, Švábovce 
150, Tatranská Lomnica), 

Zlaté Moravce (Bernolákova, Hviezdoslavova, Opato-
vecká 356/10, Poliklinika - Bernolákova, Prilepy, Šim-

kova 116, Sládkovičova, Župná Tržnica, Župné nám.), Zvo-
len (Gen. Svobodu, Hviezdoslavova, Jašíka, Jesenského, 
Kuzmányho, Masarykova, Masarykova - žel. stanica, Nám. 
Slobody, Námestie SNP, Okružná - Lipovec, Pri Doprasta-
ve, Štefánikova, Belu IV, Masarykova - Sad, Kozáčeka), 

žarnovica (Bystrická 463/32, Kľakovská), žiar nad 
Hronom (Duk. hrdinov, Jánskeho, M. R. Štefánika, 

Moyzesa, Moyzesova, SNP, SAD), žilina (Obvodová, Oc 
MAX, A. Bernoláka, A. Rudnaya, Bernolákova, Borová, 
Bratislavská, Bratislavská, Dlabačová, Dlhá, Fándlyho, Fat-
ranská, Hlinská, Horný Val - Na Priekope 319, Hurbano-
va, Hviezdoslavova, Hviezdoslavova /SAD/, J. Milca, Ja-
senova, Kamenná 3, Košická, Kuzmányho, Kysucká, L. 
Štúra, M. Bella, Matice Slovenskej, Mostná, Na Bráne, Ná-
rodná - v podchode, Národná - pri podchode, Nitrianska, 
Obchodná, Obvodová - Limbová, Polomská, Predmestská, 
Pri Celulózke, Rosinská cesta, Sládkovičova, Slovanská, 
Smreková, Solinky Oc Max, Spanyola, Štefánikova, Suvo-
rovova, Sv. Cyrila a Metoda, T. Ružičku, Veľká Okružná, 
Vojtaššáka, Vysokoškolákov, ZŠ Vestibul)

ROzHĽAD NA CELOM SLOVENSKU
vzhľadom na nepretržitý záujem o Slovenský rozhľad a jeho cenovú dostupnosť – 20 centov – 
redakcia opäť všetkých záujemcov upozorňuje na zoznam miest, v ktorých sa Sr predáva. uve-
rejňujeme ho opäť na žiadosť čitateľov. tých, ktorí majú prístup k internetu upozorňujeme, že Slo-
venský rozhľad je v podobe PdF prístupný vrátane archívu. vyzývame opäť všetkých, aby urobili 
všetko preto, aby nám zasielali príspevky elektronicky. Zároveň, vzhľadom na posilnenie snahy 
dávať dôraz na analytické a politologické témy, ktoré by našim čitateľom rozširovali obzor vyzná-
vame všetkých, aby nám námety, tipy, požiadavky takisto posielali elektronicky. využite všetko 
pre to, aby ste posilňovali našu vzájomnú komunikáciu, aby ste nás upozorňovali na všetky texty 
a publikácie a autorov, ktorí sú vytláčané terajšou reklamou a propagandou kníh mimo hlavného 
prúdu pozornosti verejnosti. nezabúdajte, že zápas za rebríček civilizačných hodnôt a správneho 
jazyka neprestáva – čím väčší je rozsah krízy a problémov, ktoré nám globalizácia prináša, tým 
väčšmi rastie potreba, ba nevyhnutnosť schopnosti premeniť svoje nevýhody na výhody. (ddk)

Čítajte týždenník SLOVenSký ROZHĽAd aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
Ďalšie číslo novín dostanete 28. októbra 2009 a potom každú stredu v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava v týchto mestách:
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Slovinci náS roZoBrali
Po pekných výkonoch proti Česku a 
najmä vonku proti Severnému Írsku sa 
zrazu utvorila vinou realizačného tímu, 
hráčov i médií nálada, akoby zápas so 
Slovinskom doma bol vopred vyhratý. 
To všetko ovplyvnilo atmosféru na Tehel-
nom poli a navyše, aj tréner urobil tento-
raz chybu pri určovaní zostavy i taktiky. 
Slovinci hrali futbal, ukázali dosť techni-
ky, rýchlosti, útočnosti, presnosti a našli 
spôsoby, ako eliminovať umenie našich 
kľúčových hráčov. Naše mužstvo situá-
ciu a zápas nezvládlo, väčšina hráčov 
podala podpriemerné výkony, nazbiera-
lo sa päť žltých kariet, útočníci nevedeli, 
ako sa dostať do súperovej šestnástky, v 
druhom polčase nevystrelili na bránku. 
Nemohlo z toho byť nič iné než prehra 
0:2 a mala útecha, že sa podarí postú-
piť z Chorzowa. Remíza už nestačila, 
bolo treba zvíťaziť a tomu nebolo možné 
jednoznačne veriť. Čo ak naše mužstvo 
zopakuje výkon proti Slovinsku, čo ak 
sa priblíži ku katastrofálnym priateľským 
zápasom proti Cypru, Islandu, Anglicku? 
Taký scenár celkom vážne hrozil, najmä 
keď Škrtel, Zabavník, Ďurica, Stoch ani 
Sapara nemohli hrať. A navyše, v stre-
du 14. 10. bolo v Poľsku psie počasie, 
zima, vietor, dážď i sneh, prázdne tri-
búny a naša nová zostava. 

vo FutBale Sú aJ ZáZraKy
Kto by tomu bol mohol uveriť, že keď 
plynula tretia minúta zápasu, zacentruje 

Hamšík pred bránku a tam, ani nie veľmi 
tiesnený obranca Gancarczyk, napáli 
loptu ako rodený strelec tak, že brankár 
Dudek ju mohol iba očami poslať do sie-
te? Naše mužstvo viedlo nečakane 1:0 
a do Poliakov ako by bol na celý polčas 
udrel blesk, boli omráčení. Vypracovali 
si aj tri pekné šance, ale náš Mucha, 
Lewandowského brvno a Jelenova 
zbrklosť boli proti gólu v našej sieti. Po 
prestávke to bolo pre nás ešte horšie - 
nervy. Tlak domácich sa sústavne zvy-
šoval, priklincovali našich k šestnástke 
a tak ako proti Slovinsku, nedovolili 
im prakticky prejsť do útoku, nie ešte 
ohroziť brankára Dudeka. Do poslednej 
minúty predĺženia držali našich v šachu 
a divákov v napätí. Najmä preto, že gól 
visel na vlásku, lebo šancí mali červe-
no-bieli viac než v prvej časti hry. Štrba 
zachraňoval už v 60. minúte odkopom, 
Jelen opäť nepremenil, Lewandowski 
napálil vedľa, potom zachraňoval Mu-
cha a nebezpečná hlavička letela vedľa 
aj v poslednej minúte. Všetci svätí stáli 
pri našom mužstve, lebo to si nevypra-
covalo žiadnu šancu, nepomáhali ani 
striedania, iba to šťastie stálo za hráč-
mi v modrých dresoch. Isteže, bojovali 
koľko vládali, behali ako vedeli, myseľ 
chcela, srdce tiež, ale umenie chýbalo. 
Samozrejme, futbal ako taký nemožno 
ani hodnotiť. Bol to iba boj a náhaňanie 
lopty po snehu, chvíľu s vetrom, chvíľu 
proti nemu. Poliaci však boli predsa len 
futbalovejší, skúsenejší. Svedčí o tom 

ich držanie lopty, oveľa väčšia útočnosť, 
viac presnosti v akciách, šance i streľ-
ba. A predsa nevyhrali, zvíťazilo bráne-
nie. Na počudovanie dobrá hra Štrbu, 
razantnosť Salátu i obetavosť pomocní-
kov v osobách M. Petráša a Pekaríka. 
A pravdaže, už po niekoľký raz výbor-
ný výkon brankára Muchu, aj s jeho 
najväčším šťastím. To boli hlavní herci 
chorzowského divadla, aké nemá zrej-
me pár v histórii kvalifikačných bojov na 
všetky majstrovstvá sveta dohromady. 
Hoci aj ostatní hráči vydali všetky sily, 
ukázali srdce, ochotu, ducha bojovať za 
vlasť aj v nepríjemnej situácii. Keby ne-
bolo vyhrievaného trávnika, nebolo by 
sa mohlo vôbec hrať. Teplo spod trávy 
predsa len prekážalo prípadnej poľado-
vici a vyššej bielej pokrývke. Česi hovo-
ria, že „fotbal je hra pitomá“ a tentoraz 
aj bola. Okrem toho sa u nich zaužívalo, 
že nemá logiku, ale má. Naši predsa len 
postúpili zaslúžene. Dali najviac gólov, 
stratili najmenej bodov a najviac ich na-
zbierali, čísla nepustia. 

óda na téMu ŠťaStie
Zrejme nikto nebude po tejto kvalifikácii 
hovoriť, že našim hráčom a mužstvu ne-
prialo šťastie. Motalo sa okolo chlapcov 
neraz a v rozhodujúcich chvíľach si sa-
dlo na ich stranu. Či to nebolo šťastie, 
keď sme s Poľskom v októbri 2008 
prehrávali doma 0:1 a v posledných 
sekundách Šesták dvoma gólmi za-
bezpečil víťazstvo? Škoda opisovať ako 

všelijako sa k nemu lopta dostávala, od 
hráčov i od brvna, no predsa prišla. Ne-
bolo šťastím, ako dal Jendrišek víťazný 
gól Česku v Prahe na 2:1 v 83. min.? 
A šťastie hralo s nami nepopierateľne aj 
v Poľsku. Po celý čas kvalifikácie boli z 
toho nervy, mužstvo v závere naháňalo 
jeden bodík, potom zase dva. Ukázalo 
sa, aký dôležitý je každý zápas. Už po 
tom druhom v Maribore (1:2) sa hovori-
lo, že bod si naši zaslúžili, no nemali ho 
a ako dlho chýbal? S Českom sme hrali 
doma iba 2:2, hoci sme dvakrát viedli 
a Baroš nás uzemnil až v 84. min. Bod 
na postup stále chýbal. Prišli Slovinci k 
nám a rozprášili naše rady nečakane 
ľahko, potrebný bod sme nezískali a 
naopak, na Afriku sme už museli získať 
„dva“ - v Poľsku. Ešte že nám to šťastie 
vynahradilo aj tam, to bolo rozhodujúce. 

Samozrejme, popri skvelých výkonoch 
najmä proti Česku (2:1) a Sev. Írsku 
(2:0). 

Kto Hral v Závere:
SlovenSKo - SlovinSKo 0:2: Mu-
cha - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Zabavník 
- Weiss, Štrba (84. Novák), Hamšík, 
Stoch - Vittek (80. Jendrišek), Jakubko 
(46. Karhan). Rozhodoval Stark (Nem.), 
23 800 divákov. 

PoĽSKo - SlovenSKo 0:1: Mucha - 
Pekarík, Štrba, Saláta, M. Petráš - We-
iss (67. Novák), Kopúnek, Kozák (85. 
Karhan), Hamšík - Šesták (75. Švento), 
Jendrišek. Gól bol vlastný, Gancarczyk 
v 3. min. Rozhodoval Eriksson (Švéd-
sko), 4000 divákov.

iGor MráZ
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Na Slovensku ho 
pozná veľmi veľa 
ľudí. Predovšetkým 
tí, ktorí majú aspoň 
pasívny vzťah k náš-
mu najpopulárnej-
šiemu športu. Veď 
ešte pred naším 
rozhovorom v jed-
nej z obľúbených 
prešovských ka-
viarní k nášmu sto-
lu podišiel pre nás 

anonymný občan a povedal: „Pán Komanický, ešte 
šťastie, že SMER vie koho má dať na kandidátku. 
Patria na ňu takí ľudia, ako vy. Dosť bolo tých politi-
kov, ktorí sú už obrastení plesňou“!
nuž, skutočne nečakaný úvod rozhovoru s 
kandidátom na poslanca vúc Prešovský sa-
mosprávny kraj Phdr. Mikulášom Komanic-
kým. Skromným, vzdelaným človekom, ktorý 
v minulosti, dávnejšej i pomerne čerstvej, pre 
náš šport urobil skutočne dosť. napriek tomu, 
meno bývalého, či aktívneho športovca na ho-
ciktorej kandidátke na poslanca vždy zaujme 
verejnosť. nie je to síce už žiadna rarita, ale 
ani samozrejmosť. Preto sa náš rozhovor začal 
otázkou, či športovec má predsa  len nejaké 
prednosti, ktoré môže využiť v práci poslanca.

Určite má, hovorí M. Komanický. „Športovca zvyk-
ne poznať veľa ľudí, je zvyknutý na dochvíľnosť, 
disciplínu a poriadok a má zmysel pre fair-play. V 
tejto súvislosti síce niekto môže poukázať na posla-
neckú aktivitu svetoznámeho futbalového rozhod-
cu Ľuba Micheľa, ale ten do vysokej politiky vstúpil 
ešte ako uznávaný medzinárodný arbiter a potom 
neodolal neobyčajne lákavej pracovnej ponuke 

z Ukrajiny. Pokiaľ hovorím za seba, tak aj ja som 
v minulosti dostal niekoľko ponúk od politických 
strán. Odolal som ... Momentálne sa vrcholovému 
profesionálnemu futbalu nevenujem a tak nebránilo 
nič tomu, aby som sa ako nezávislý kandidát dostal 
na kandidátku strany SMER-SD“.
Prečo z vašej strany dostal prednosť práve 
SMer-Sd?
„Považujem sa za ľavicovo orientovaného človeka 
s patričným sociálnym cítením a tak SMER-SD naj-
viac vyhovuje mojim predstavám. Politický program 
tejto strany je mi veľmi blízky a sám som v minulosti 
volil túto stranu. Dobre si uvedomujem, že šport 
nemôže mať politické pozadie, musí byť apolitický, 
ale žiadnemu trénerovi a funkcionárovi nemôže byť 
jedno, kto v našej republike vládne. Aj toto konšta-
tovanie nakoniec malo vplyv na to, že som prijal po-
nuku SMER-SD“.
Môže sa však stať, že príde opäť lákavá ponu-
ka od niektorého z domácich alebo zahranič-
ných klubov a čo potom - kto dostane pred-
nosť? Parlament vyššieho územného celku 
alebo trénerská stolička?
„Som realista a tak veľmi dobre poznám pomery v 
slovenskom futbale. Čo sa týka zahraničia prišiel 
som k presvedčeniu, že v cudzine musí tréner ovlá-
dať domáci jazyk aspoň na 80 percent. Pokiaľ to 
nie je tak, tak angličtina funguje iba ako sprostred-
kovací jazyk a to je veľmi málo na to, aby medzi 
trénerom, hráčmi a funkcionármi fungovalo všetko 
tak, ako očakávajú všetci od zahraničného kormi-
delníka“.
Prešovský kraj poznáte dokonale, s futbalom 
ste prešli všetky kúty. v čom, podľa vás, spočí-
vajú jeho prednosti aj slabiny?
„Nemyslím si, že teraz, keď vstupujem do regionál-
nej politiky som získal, ako sa hovorí - patent na 
rozum. Bez prípravy však môžem hovoriť o prob-

lémoch v školstve. Svojho času som pôsobil vo 
funkcii zástupcu riaditeľa veľkého Stredného od-
borného učilišťa elektrotechnického v Prešove. 
Rovnako môžem hovoriť o telesnej výchove a špor-
te. Tak napríklad, do ligových mužstiev  prichádzajú 
futbalisti, ktorí nedokážu urobiť jednoduchý kotúľ! 
Mnohí zodpovední odsúvajú telocvik v školách na 
perifériu záujmu. Aj tu, v  Prešovskom kraji, sa veľa 
zanedbalo. Chlieb a hry – to platilo už v antickom 
Ríme pred dvetisíc rokmi. Chlieb nám berie kríza a 
čo je s hrami? Deťom a mládeži chýbajú rôzne sú-
ťaže, organizované v minulosti bez veľkých nákla-
dov. Veľa sa však bude musieť zmeniť i v samotnej 
výchove mladých v rodinách. Pre moju generáciu 
bolo trestom to, keď nás rodičia nepustili von, teraz 
pre deti je trest už to, že ich posielajú z domu na-
príklad zahrať sa, zašportovať si. Ihneď ale vzniká 
ďalší problém – kam tie deti majú ísť? V športových 
kluboch sa platí vysoké členské a tak sa niektoré 
odvetvia stávajú pre deti a mládež doslova neprí-
stupnými, z detských ihrísk zostali najčastejšie iba 
torzá. Vysedávanie celé hodiny pred počítačmi roz-
hodne neprispieva zdraviu mladej generácie, ale je 
tu ešte jeden problém: z nudy a predovšetkým z 
nedostatočných možností tráviť aktívne voľný čas 
športom a inou záujmovou činnosťou vznikajú zá-
rodky detskej kriminality, sprevádzané pitím alko-
holických nápojov a dokonca konzumáciou drog. 
Čarovnú paličku, žiaľ, nikto z nás nemá, ale v prí-
pade môjho zvolenia za poslanca Prešovského sa-
mosprávneho kraja by som vedel veľa poradiť i sám 
urobiť pre to, aby sa veľa zmenilo v postoji starších 
generácií k mládeži, aby sme nerozoberali jej prob-
lémy iba pri čítaní a sledovaní kriminálnych správ. S 
mladými sa musí pracovať systematicky.
vy sám ste donedávna toho voľného času veľa 
nemali. ako tréner ste boli najčastejšie mimo 
domova, poznali iba ihriská, šatne a hotelové 

izby. v súčasnosti pôsobíte blízko domova a 
nie v profesionálnom tíme. ako trávite voľný 
čas?
„Aj počas pôsobenia mimo domova som po veče-
roch v tých spomínaných hoteloch, veľa čítal, lúštil 
krížovky ... Teraz sa zo mňa stal záhradkár. Nie taký 
klasický, ktorý pestuje zeleninu, ale zameriavam sa 
na pestovanie okrasných drevín, udržiavanie kvalit-
ného trávnika ...

aj pre tých, ktorí pravidelne  čítajú športové stra-
ny novín prinášame na oživenie pamäti niektoré 
údaje zo života Phdr. Mikuláša Komanického: 
narodil sa 31. júla 1951, jeho futbalová kariéra 
začala v Partizáne Bardejov, odkiaľ prestúpil do 
tatrana Prešov, v ktorom prežil ako hráč desať 
úspešných rokov, stal sa reprezentantom čSSr. 
Za svoj najväčší športový úspech však považuje 
2. miesto  vo vtedajšej i. čs. lige v ročníku 1972-
73, ktoré Prešov obsadil v konečnej tabuľke 
iba bod za slávnou trnavou! v mládežníckych 
a seniorských reprezentáciách čSSr odohral 
dohromady  15 oficiálnych stretnutí. nemenej 
úspešná je aj jeho trénerská kariéra. tak na-
príklad v Prešove začínal od žiakov a dotiahol 
to až na kormidelníka prvého tímu mužov, po-
tom viedol celky trebišova, nitry, ružomberka, 
Bardejova, rimavskej Soboty, Michaloviec, ale 
napríklad aj reprezentácie Sr do 21 rokov. v sú-
časnosti trénuje druholigové lipany. Má za se-
bou aj pôsobenie v zahraničí, pred piatimi rokmi 
viedol cyperský ligový tím la catania nicosia. 
Je ženatý, manželka dr. Kvetoslava Komanic-
ká pôsobí vo funkcii vedúcej odboru školstva 
na Mestskom úrade v Prešove. Jedná z dcér 
(32-ročná diana) žije v nitre, mladšia alexandra 
(28-ročná) sa vydala na cyprus.

vladiMír MeZencev

Phdr. MiKuláŠ KoManicKÝ, kandidát za SMer-Sd na poslanca Prešovského samosprávneho kraja:

„PROBLÉMY MLÁDEŽE SÚ MI BLÍzKE“

Na snímke vpravo hlavný rozhodca stretnutia Wolfgang Stark (Nemecko) uka-
zuje žltú kartu Vladimírovi Weissovi ml. (vľavo v popredí - Slovensko) po páde 
v šestnástke súpera v tretej kvalifikačnej skupine o postup na majstrovstvá 
sveta 2010 v JAR medzi Slovenskom a Slovinskom 10. októbra 2009 v Brati-
slave.  FOTO TASR - Pavel Neubauer

Historický postup Slovenskej republiky na futbalové majstrovstvá sveta 2010 v Juhoafrickej republike

záver so Slovinskom 0:2 a s Poľskom 1:0
Po prvý raz sa slovenský futbal predstaví samostatne na majstrovstvách sveta. Prekvapenie pre celý futbalo-
vý svet, ba aj pre nás. dostali sme sa do extra viP spoločnosti: Holandsko, anglicko, Španielsko, nemecko, 
dánsko, Srbsko, taliansko, Švajčiarsko a my. K nej ešte pribudne z baráže štvorica z tejto osmičky: rusko, 
ukrajina, Portugalsko, Francúzsko, Grécko, Slovinsko, írsko a Bosna a Hercegovina. a samozrejme, zástup-
covia ostatných kontinentov mimo európy. to bude spoločnosť, ktorá sa stretne o necelý rok v Juhoafrickej 
republike. Pre nás je to skutočne skvelá správa, vynikajúca, fantastická, ojedinelá. naše mužstvo vyhralo 
kvalifikačnú “vojnu“ v desiatich čiastkových bojoch. nebola to úsmevná prechádzka po morskej pláži, ale aj 
starosti, napätie, nezdary a chyby, strach a nervy do ostatnej chvíle. najmä ten záver bol hektický.
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S L O V E N S K Ý

T Ý Ž D E N N Í K

PRODUKTY ŠPIČKOVEJ KVALITY – vyrobené podľa licencie švajčiarskej firmy BÖHME

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

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

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

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

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

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

Výstavba priemyselných
parkov a areálov 
Stavebná činnosť
Ekologické stavby

letná 45, 040 01 košice, 
tel.: 055/622 25 03, fax: 055/625 32 73, mivaplus@iol.sk

MIVA PLUS SPOL. S R.O.Miva
plus

Ľ. Štúra 17, 082 21 V. Šariš, Prevádzka: Jilemnického 2, 080 01 Prešov

zneškodňovanie 
odpadov

Prenájom administratívnych 
a skladových priestorov

BRATISLAVA

Kontakt: tel./fax: 00421 2 555 67 561•e-mail: prenos_sro@stonline.sk

uBytovacie, reŠtauračné 
a MiMoriadne SlužBy

vo vlaKu

Neprehliadnite webovú stránku! 
www.smer-pk.sk

Čitateľov nášho dvojtýždenníka chceme upozorniť na skutočnosť, že toto médium nie je jedi-
ným zdrojom informácií o ekonomike, politike súčasnej vlády, samospráve, o činnosti strany 
SMER-SD a o spoločenskom dianí na Slovensku. Všetci, ktorí majú prístup k internetu si môžu 
nájsť webovú stránku „www.strana-smer.sk“, ktorá poskytuje celoslovenské informácie. Svo-
ju internetovú stránku má však aj prešovská krajská organizácia SMER-SD. Nájdete ju na ad-
rese www.smer-pk.sk. Aj ona je aktuálne doplňovaná čerstvými informáciami z diania na úze-
mí severovýchodu Slovenska. 

PoZvánKa


