
Opoziční politii na jednej strane hovoria o kupovaní hlasov v 
regionálnych voľbách v jednom prípade na východe Sloven-
ska, ale o kupovaní poslancov v NR SR zjavne klamú naďa-
lej. Ivan Mikloš sa v nedeľu 22. novembra vyhováral, že ak 
mal niekto dôkazy o kupovaní poslancov v čase ich vládnu-
tia, mal podať trestné oznámenie. Hneď po ňom však v inej 
televízii predseda KDH Ján Figeľ priznal, že prípad kupova-
nia poslancov v NR SR sa stal, ale „nie sú známi vinníci“.
Je jasné, že „vinníci“ sú zjavne tí, ktorým takéto konanie prospelo. 
V čase, kedy vznikla kauza kupovania parlamentných poslancov, 
bol pri moci Mikuláš Dzurinda spolu s Miklošom. Sedeli spolu vo 
vláde vďaka hlasmi kúpených poslancov. Kúpení poslanci nevyu-
žili svoje hlasy na pád Dzurindovej vlády, ale na jej podporu. Preto 
sa zdá, že Miklošove obviňovania v regionálnych voľbách sú sku-
točne účelové a ako tvrdí europoslanec Boris Zala, nasjkôr sa vďa-
ka nim má prekryť fakt, že v regionálnych voľbách SDKÚ prehrala. 
Je jednoznačné, že táto strana prišla o hlasy, aké získala v posled-
ných regionálnych voľbách. Prepad je to úžasný, takmer o tretinu 
aj spolu s KDH.  Pokračovanie na 3. strane

Predseda Národnej rady 
SR Pavol Paška predse-
du Európskeho parlamen-
tu (EP) Jerzyho Buzeka na 
spoločnom rokovaní 17. 
novembra 2009 v Brati-
slave informoval o spôso-
be, akým sa naša krajina 
snaží vysporiadať s určitý-
mi obavami a ako plánuje 
odstrániť určité implemen-
tačné ťažkosti zákona o 
štátnom jazyku. Ten vyvo-
lal určitú kontroverziu naj-
mä zo strany maďarskej 
reprezentácie. 
„Informoval som ho o prebie-
hajúcej príprave materiálu o 
implementácii, kde ešte stá-

le čakáme na niektoré pripo-
mienky vysokého predstavi-
teľa OECD Knuta Vollebaeka 
ako aj niektoré pripomienky z 
Rady Európy, ktoré sme pri-
pravení implementovať,“ po-
vedal Paška na brífingu. Ako 
poznamenal, verí, že tieto 
pravidlá sa stanú čo najskôr 
záväzné pre reálny život tak, 
„aby tento zákon už prestal 
vyvolávať napätie medzi Slo-
vákmi a Maďarmi žijúcimi na 
Slovensku“.
Témou spoločného roko-
vania bola i spolupráca Eu-
rópskeho parlamentu a NR 
SR pri prijímaní aktov Eu-
rópskej únie (EÚ). Paška 

informoval Buzeka v tom-
to smere o technike, kto-
rú náš parlament má už od 
roku 2005, o postavení vý-
boru NR SR pre európske 
záležitosti a o záväznos-
ti stanovísk pre jednotlivé 
ministerstvá. 
Podľa jeho slov sme na 
úrovni NR SR možno o nie-
koľko krokov pred niekto-
rými ostatnými členskými 
krajinami, kde sa národné 
parlamenty budú ešte len 
musieť vysporiadať s posil-
nenou pozíciou národných 
parlamentov pri prijímaní 
záväzných aktov EÚ.
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V roku 2007 obsadilo Slovensko v rebríčku 
slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc 
tretie miesto. Keďže to už spadalo do obdobia 
súčasnej vlády Roberta Fica, bolo hodnotenie 
takéhoto umiestnenia Slovenska spochybňujú-
ce.
Predseda Združenia vydavateľov periodickej tlače 
Slovenska Miloš Nemeček sa vtedy vyjadril, že tento 
rebríček treba brať s nemalou rezervou a že keďže 
vzniká anketovým spôsobom, vždy obsahuje a bude 
obsahovať nemalú mieru subjektívneho pohľadu. 
Mediálny expert Gabriel Šipoš napísal, že dotazník 
Reportérov bez hraníc je príliš hrubé sito na zachyte-
nie problémov slobody médií v demokratických kraji-
nách. Najďalej v spochybnení vtedajšieho umiestne-
nia Slovenska zašiel v tom čase komentátor denníka 
SME Leško, ktorý videl vo vysokom umiestnení Slo-
venska v roku 2007 zlé alebo laxné vyplnenie do-
tazníka ľuďmi zo Slovenského syndikátu novinárov a 
vyjadril vieru, že Slovensko určite v rebríčku klesne, 
ak dotazník vyplní niekto iný.
Zdá sa, že sa nemýlil a napokon ponúkol aj jasný 
návod, ako sa majú k dotazníku postaviť tí dvad-
siati anonymní ľudia zo Slovenska, ktorí v na-
sledujúcom období vypĺňali anketový dotazník 
a z čoho vyplynulo naše aktuálne 44. miesto v 
rebríčku slobody tlače. Mimochodom, tento po-
kles v hodnotení Slovenska, na rozdiel od roku 
2007, dostal širokú medializáciu v printových aj 
elektronických médiách, no nikto už nespomí-
nal, že tento rebríček treba brať s rezervou a že 
je subjektívny. Jednoducho, hoci ide o rovnakú 
metódu, ak je Slovensko hodnotené zle, tak je 
to zrazu objektívne a nespochybniteľné.
Našli sa, samozrejme, aj dôvody, prečo je u nás tlač 
údajne menej slobodná. Jedným z nich má byť nový 
tlačový zákon, a to doslova v tom zmysle, že priná-
ša: „nebezpečný koncept automatického práva na 
odpoveď a dáva ministrovi kultúry priestor a zodpo-
vednosť ovplyvňovať zverejňované materiály“. No je 
to naozaj tak? 

Pokračovanie na 3. strane

MaREK MaďaRIč
minister kultúry Slovenskej republiky

O slObOde tlače

STaNISLaV HÁBER

Hovoríme s predsedom NR sR Pavlom Paškom

Nikoho nehaňme a nenálepkujme

O jazykOvOm zákONe

Nechcú diaľnicu
To, že na otvorenie úseku diaľni-
ce prišli politici v rukavičkách sa 
snažili zosmiešniť média. Keby 
nebodaj prišli s rúškami na nose, 
zosmiešnili by to aj tak. Rovnako 
ako keby si navliekli montérky. Z 
podania médií vyplýva, že najrad-
šej by boli, keby ten úsek diaľni-
ce vôbec neotvorili. A to, že tam 
boli predsedovia VÚC obidvoch 
krajov, Bajan i Mikuš je tiež zlé, 
lebo ich súčinnosť pri výstavbe 
pre média nič neznamená. Lebo 
ich zjavenie sa je porušením vo-
lebného moratória. Už chýbalo 
len odporúčanie, že mali prísť v 
maskách. Permanentná kritika 
vlády a každého jej počinu je kaž-
dodennou modlitbou tzv. mienko-
tvorných médií.  (dk)

Galavečer pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie za účasti prezidenta SR I. Gašparoviča s manželkou, 
predsedu NR SR P. Pašku a predsedu vlády SR R. Fica sa konal 17. novembra 2009 v novej budove Slo-
venského národného divadla v Bratislave. Na snímke v druhom rade predseda Európskeho parlamentu J. 
Buzek (druhý zľava), predseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka (tretí zľava) a exprezident SR R. 
Schuster. Tretí rad zľava minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľ. Vážny, podpredsedníčka vlády SR a 
ministerka spravodlivosti SR V. Petríková, podpredseda vlády SR a minister školstva SR J. Mikolaj, podpred-
seda NR SR T. Cabaj a podpredsedníčka NR SR A. Belousovová.  FOTO TASR - Štefan Puškáš

Pod názvom Dvadsať rokov de-
mokracie sa 17. 11. 2009 v novej 
budove Slovenského národného 
divadla uskutočnil slávnostný gala-
večer k výročiu Nežnej revolúcie za 
účasti trojice najvyšších štátnych 
predstaviteľov – prezidenta Ivana 
Gašparoviča, predsedu Národnej 
rady SR Pavla Pašku a premiéra 
Roberta Fica. Paška zároveň pre-
vzal záštitu nad celým slávnostným 

večerom. V úvode programu prirov-
nal dosky javiska SND k Európe, tej 
Európe, ktorej je Slovensko už nie-
koľko rokov plnoprávnym platným 
členom a dodal: „Úspešný príbeh 
sa začal odvíjať práve pred dvad-
siatimi rokmi. Vtedy bolo dosť tých, 
ktorí sa nezmierili a boli priprave-
ní, bolo dosť tých, ktorí pochopili a 
hlavne bolo strašne veľa tých, kto-
rí povedali áno, takto to chceme.“ 

Krátky brífing po skončení gala-
programu uviedol Pavol Paška slo-
vami: „Máme za sebou príjemný ve-
čer, som veľmi rád, že to potvrdili 
aj moji priatelia a kolegovia,“ ako 
hostiteľ ponúkol slovo prezidento-
vi Európskeho parlamentu Jerzy-
mu Buzekovi a predsedovi Senátu 
Parlamentu Českej republiky Pře-
myslovi Sobotkovi. 

Pokračovanie na 3. strane

SlávNoStNý galavečer 

Z pozície predsedu najvyššieho záko-
nodarného zboru som začal pripravovať 
oslavy v réžii NR SR, lebo podobne si pri-
pomínali pád komunizmu aj v Poľsku, či 
v Maďarsku. My sme išli do spoločného 
projektu pripomenutia si Novembra 1989 
s Českou republikou, na čom som sa do-
hodol s predsedom Českého senátu Pře-
myslom Sobotkom už v júni počas osláv v 
Budapešti. Čítajte na 3. strane

opozícia Stráca hlaSyklaus je prvý
České médiá sa neustále vracajú 
k stretnutiu prezidentov Višegrád-
skej štvorky, ktoré bolo ešte v 
septembri v poľských Sopotách. 
Pripomínajú, že V. Klaus ako prvý 
zahraničný štátnik vyjadril oficiál-
ne podporu Slovenska v jeho 
sporoch z Maďarskom. Jeho slo-
vá „ja cítim nervozitu, ktorá v SR 
vzniká. Ja vnímam isté dlhodobo 
trvajúce ambície Maďarska roz-
širovať sa kamsi. V tomto zmysle 
slovenským postojom rozumiem“, 
sa určite zapíšu do dejín súčas-
ných príkladných česko-sloven-
ských vzťahoch. O to viac väčšinu 
Čechov nepríjemne prekvapilo 
správanie sa ich dočasného pre-
miéra Jana Fischera, ktorý počas 
návštevy Budapešti sa zahral na 
„mŕtveho chrobáka“ a v sporných 
problémoch medzi Slovenskom a 
Maďarskom zachoval „neutralitu“.
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Druhú novembrovú so-
botu sme rozhodova-
li o tých, ktorí na naj-
bližšie štyri roky získajú 
možnosť podieľať sa na 
rozvoji samosprávnych 
krajov. Najviac voličov 
v rámci týchto volieb vy-
užilo svoje hlasovacie 
právo v Banskobystric-
kom a Prešovskom sa-
mosprávnom kraji.   
Výsledkom záujmu ľudí o 
rozvoj a budúcnosť kra-
ja je zvolenie 26 poslan-
cov za koalíciu SMER-
SD a ĽS-HZDS, ktorých 
volebný program je zá-
väzkom pre budúcnosť. 
V krajskom parlamente, 
vďaka podpore voličov, 
získala najviac kresiel ko-
alícia strán, ktoré podpo-
rujú program terajšieho 
predsedu MUDr. Petra 
Chudíka. Ten sa postup-
ne mení na pracovnú 
agendu a konkrétne akti-
vity. Sme však len na pol 
ceste k úspechu, preto-
že budeme rozhodovať 
o novom predsedovi Pre-
šovského samosprávne-
ho kraja v druhom kole.
Terajší predseda sa vý-
razne podieľa na rozvoji 
najväčšieho samospráv-
neho kraja a spolu s naj-
väčším poslaneckým klu- 
bom bude môcť po prí-
padnom zvolení napl-
no realizovať rozbehnu-
té projekty a pripravovať 
ďalšie.  

Vážení spoluobčania, 
milí priatelia, 
dovoľte mi poďakovať 
Vám všetkým za účasť v 
prvom kole volieb do kraj-
ského zastupiteľstva. Pri 
tejto príležitosti si Vás do-
volím pozvať aj do voleb-
ných miestností v sobotu 
28. 11. 2009, kedy bu-
dete môcť rozhodnúť o 
predsedovi Prešovského 
samosprávneho kraja. 
Verím, že aj v dru-
hom kole volieb pod-
poríte terajšieho pred-
sedu MUDr. Petra 
Chudíka, ktorého voleb-
ný program nie je o sľu-
boch, ale o každoden-
nej náročnej a užitočnej 
práci pre všetkých ob-
čanov a pre ďalší úspeš-
ný rozvoj Prešovského 
samosprávneho kraja. 
Svojim hlasom zvýraz-
nite záujem žiť v kra-
ji mnohých príležitosti a 
úspešnej budúcnosti. V 
dynamickom a perspek-
tívnom Prešovskom sa-
mosprávnom kraji. 

Robert Fico hodnotil na tlačovej kon-
ferencii spolu s podpredsedami strany 
Marekom Maďaričom, Robertom Kali-
ňákom a generálnym manažérom stra-
ny Jánom Richterom výsledky volieb 
do vyšších územných celkov (VÚC). 
V tejto súvislosti poďakoval každému 
jednému občanovi Slovenskej repub-
liky, ktorý sa rozhodol ísť k volebným 
urnám a ktorý sa rozhodol vyjadriť svoj 
názor na voľbu predsedu a poslancov 
samosprávnych krajov. Rovnako uvie-
dol, že s potešením prijal informáciu, že v 
roku 2009 sa na voľbách do VÚC zúčast-
nilo takmer o 180 tisíc voličov viac, ako 
tomu bolo v roku 2005. Napriek tomu túto 
účasť stále považuje za nízku. „Ale určite 
by sme nechceli a ani nebudeme viniť vo-
ličov, pretože očakávame a v tomto duchu 
budeme aj pracovať s našimi predstaviteľ-
mi samosprávnych krajov – od poslancov 
a predsedov samosprávnych krajov - že 
budú viac informovať slovenskú verejnosť 
o význame samosprávnych krajov, budú 
viac hovoriť o právomociach, budú viac 
hovoriť o finančných tokoch. A toto všetko 
by mohlo tieto voľby urobiť o nasledujúce 
štyri roky ešte atraktívnejšími, ako to bolo 
teraz v roku 2009“, dodal v súvislosti s vo-
lebnou účasťou Robert Fico.
Poďakoval všetkým voličom, ktorí podporili 
kandidátov strany SMER-SD. Strana po-

važuje výsledok, ktorý v prvom kole regio-
nálnych volieb dosiahla, za jednoznačne 
úspešný. „Je to jednoducho výsledok, 
ktorý potvrdzuje, že je stabilná, poli-
ticky dominantná politická strana na 
Slovensku, strana, ktorá sa opiera nie-
len o poslancov Národnej rady SR, mi-
nistrov, štátnych tajomníkov a ďalších 
predstaviteľov ústredných orgánov 
štátnej správy, ale strana, ktorá má 
svoje silné pozície aj na komunálnej 
úrovni, pretože ak si zoberieme výsled-
ky komunálnych volieb v roku 2006, aj 
tie boli pre nás úspešné. Opierame sa 
veľmi významne o regionálne štruktú-
ry a s potešením môžeme konštatovať 
aj to, že SMER-SD má najvyšší počet 
europoslancov za celú Slovenskú re-
publiku z hľadiska Európskeho parla-
mentu. Úspech, o ktorom teraz hovo-
ríme, spočíva v tom, že každý jeden 
kandidát na predsedu samosprávneho 
kraja, ktorého podporil SMER-SD, buď 
vyhral v prvom kole, alebo postúpil 
do druhého kola. ani jeden z týchto 
kandidátov v prvom kole neprepadol. 
Tento výsledok potvrdzuje, že sme uro-
bili veľmi správny výber kandidátov, že 
rozhodnutia strany podporiť týchto 
ľudí v jednotlivých regiónoch boli rov-
nako správne“, zdôraznil Robert Fico.
V tejto súvislosti vysoko ocenil úspech kan-

didátov strany Juraja Blanára v Žilinskom 
kraji a Zdenka Trebuľu v Košickom kraji 
v prvom kole. Rovnako ocenil aj úspech 
kandidátov, ktorých podporil ako nezá-
vislých, a to Milana Belicu v Nitrianskom 
kraji a Tibora Mikuša v Trnavskom kraji. 
„Všetkým týmto novozvoleným predsedom 
samosprávnych krajov aj touto cestou bla-
hoželám a želám veľa úspechov v ich ná-
ročnej práci“, podčiarkol Robert Fico.
Predseda strany ďalej skonštatoval, že 
dielo treba dokončiť a preto by privítal 
od každého jedného voliča, ktorý pre-
javil záujem o prvé kolo, aby prejavil 
záujem aj o druhé kolo v tých krajoch, 
kde o predsedovi samosprávneho kra-
ja nebolo rozhodnuté. V tomto prípade 
ide o Bratislavský, Trenčiansky, Ban-
skobystrický a Prešovský kraj. 
Čo sa týka poslancov zastupiteľstiev VÚC, 
aj tu strana zaznamenala veľký úspech, 
pretože pomer poslancov z roku 2005 a 
poslancov zvolených teraz v roku 2009 
sa zvýšil o 100 percent: kým v roku 2005 
mal 69 poslancov, tak v roku 2009 je to 
už 137 poslancov. K navýšeniu došlo veľ-
mi významne v Košickom, Prešovskom a 
Banskobystrickom VÚC.
Sme svedkami toho, že iné politické 
strany, najmä opozičné, stratili obrov-
ský počet poslancov po jednotlivých 
krajoch. Preto nerozumieme akýmkoľ-

vek pokusom vysvetľovať takýto pre-
pad hlasov a takúto porážku ako neja-
ký úspech alebo uspokojivé výsledky“, 
dodal Robert Fico.
Predseda ešte uviedol, že pokiaľ sa súčas-
ná opozícia stavia do pozície alternatívy k 
strane, tak je to dosť trápne aj vzhľadom 
na výsledky volieb do VÚC. V Košickom 
samosprávnom kraji totiž KDH nemá 
napríklad ani jedného poslanca, pri-
čom my ich máme 26; v Prešovskom 
samosprávnom kraji má SDKÚ-DS a 
KDH spolu 25 poslancov, predtým mali 
47 poslancov, pričom koalícia SMER-
SD a ĽS-HZDS má 26 poslancov. 
V Žilinskom samosprávnom kraji, máme s 
ĽS-HZDS 21 poslancov, celá pravica 18 
poslancov; v Trenčianskom samospráv-
nom kraji máme 27 poslancov, pričom 
KDH a SDKÚ-DS 8 poslancov; v Bansko-
bystrickom samosprávnom kraji má naša 
koalícia 27 poslancov, pričom koalícia 
SDKÚ-DS a KDH len 6 poslancov. Koalí-
cia, ktorej súčasťou je strana SMER-SD, 
zvýšila počet poslancov aj v Bratislavskom 
kraji na 14. 
„My ideme do veľkých volieb v roku 
2010 posilnení týmto výsledkom. Cíti-
me aj v regiónoch, že sa budeme môcť 
oprieť o predsedov a poslancov samo-
správnych krajov. a ideme do volieb 
vyhrať tie voľby.“   (krs)

Voľby do vyšších územných celkov výrazným úspechom strany SMER-SD

Obrovský prepad opozičných hlasov

Kandidáti na posty predsedov 
vyšších územných celkov 
s podporou strany SMer-SD
v druhom kole volieb:

V Bratislavskom samospráv-
nom kraji sa v druhom kole 
volieb bude rozhodovať v sú-
boji o post predsedu medzi 
Pavlom Frešom (SDKÚ-DS, 
KDH, SMK, OKS a SaS; 
41,29 %) a súčasným šéfom 
VLaDIMíROM BaJaNOM 
(nezávislý s podporou Sme-
ru-SD, ĽS-HZDS, SZS a 
HZD; 29,49 %)

V Prešovskom samospráv-
nom kraji sa v druhom kole 
volieb bude rozhodovať v 
súboji o post predsedu me-
dzi PETROM CHuDíKOM 
(Smer-SD, ĽS-HZDS, HZD, 
SZS; 47,17 %) a Jánom Hu-
dackým (KDH, SDKÚ-DS, 
SaS; 24,66 %).

V Trenčianskom kraji po-
stupuje do ďalšieho súboja 
z prvého miesta súčasný 
predseda PaVOL SEDLÁ-
čEK (ĽS-HZDS, Smer-SD, 
SNS; 45,55 %) a z druhého 
Martin Fedor (SDKÚ-DS, 
KDH, SaS, OKS; 29,72 %)

V Banskobystrickom samo-
správnom kraji budú súperiť 
VLaDIMíR MaňKa (Smer-
SD a ĽS-HZDS; 35,40 %) 
a Jozef Mikuš (SDKÚ-DS, 
KDH, OKS, Konzervatívni 
demokrati a SaS; 28,80 %)

Je to reakcia na neúspech ko-
alície SDKÚ-DS a KDH v týchto 
voľbách v Prešovskom kraji. Je 
to skutočne dosť veľká prehra, 
zo 41 poslancov bude mať v 
novom volebnom období pravi-
cová koalícia iba 25 mandátov, 
pričom poslanecký klub SMER-
SD a HZDS-ĽS bude tvoriť až 26 
poslancov. Výrazný rozdiel je po 
1. kole aj medzi mnou a kandi-
dátom SDKÚ-DS + KDH. Získal 
som až 47,17 % hlasov, druhý 
za mnou, J. Hudacký 24,66 %.  
SDKÚ-DS + KDH chcú zvrátiť 
tento neúspech aspoň čiastoč-
ne v druhom kole tak, že hrajú 
rómskou kartou. akoby si neu-
vedomovali, že Rómovia majú 
demokratické právo voliť, 
ktoré im nikto nemôže uprieť, 
a okrem toho svojím vystúpe-
ním znevážili výsledok volieb 
zo 14. novembra. Pravicová ko-
alícia sa akosi nevie zmieriť s tým, 
že sa zmenila politická situácia v 
kraji a začali voči mne a koalícii 
SMER-SD + HZDS-ĽS tvrdý po-
litický útok. Stačí spomenúť, že 
v 21 mestách z celkového počtu 
23 v Prešovskom kraji som získal 
najviac hlasov, a prehral som iba 
v Prešove a vo Veľkom Šariši. 
Mám údaje spred štyroch 
rokov z celého kraja, predo-
všetkým z miest a obcí, pri 
ktorých sa nachádzajú róm-
ske osady, a tie jasne hovoria 
o tom, kto kupoval hlasy róm-
skych spoluobčanov. Vezmi-
me si napríklad obec Sačurov, 
v okrese Vranov nad Topľou, v 
1. kole som dostal 64 hlasov, 
v druhom o dva viac. Môj proti-
kandidát z SDKÚ dostal v 1. kole 
24 hlasov, v druhom 66 hlasov...  

Hanušovce: ja v 1. kole 165, v 
2. kole 168 hlasov, môj súper v 
1. kole 75, v 2. kole 214 hlasov. 
Zamutov: v 1. kole som dostal 66 
hlasov, v 2. kole 104. Kandidát 
pravice v prvom kole 23 hlasov 
a v druhom dokonca 242. To 
sú jasné dôkazy, ako Rómovia 
v druhom kole volili SDKÚ-DS 
+ KDH. Napriek tomu budem 
vždy zdôrazňovať, že Rómovia 
majú rovnaké práva a povin-
nosti ako ostatní spoluobča-
nia, a teda aj právo demokra-
ticky voliť. Zároveň si myslím, 
že keď mnohých z nich do-
kázali zneužiť pred 4 rokmi  
naši politickí protivníci sú to 
schopní zopakovať aj teraz. 
Čo je na celej záležitosti smut-
né, je to, ako keď zlodej kričí 
chyťte zlodeja. Snahou pravice 
je očierniť Chudíka vymysleným 
argumentom, že kupuje rómske 
hlasy. Keď to pred 4-mi rokmi za-
čalo „vrieť“ spomenul som, že sa 
pozrieme na voľby v rómskych 
osadách vo vranovskom okrese. 
Na veľké prekvapenie po tom 
všetkom akosi stíchlo. Uvedo-
mujem si dobre, prečo to naši 
súperi robia. Všetko smeruje k 
jednému cieľu – podať žalobu 
na súd, ktorý by mohol vyhlásiť 
voľby za neplatné. Odmietam ta-
kýto politický boj. Ja ho nepotre-
bujem. Ešte pre zaujímavosť 
spomeniem terajšie voľby v 
obci Budzke-Dlhé medzi Hu-
menným a Medzilaborcami, 
kde je starostkou okresná 
predsedníčka KDH. Zo 410 
zapísaných voličov prišlo vo-
liť až 283, čo predstavuje 
vysoký nadpriemer. až 32 líst-
kov bolo neplatných a z 251 

platných hlasov 166 pripadlo 
J. Hudackému (66,13 %), 35 
Chudíkovi (13,9 %) a 6 Hagy-
arimu (2,4 %). aj tento výsle-
dok jasne odporuje tvrdeniam 
o kupovaní rómskych hlasov z 
mojej strany. 
Poslanci NR SR Kužma a Ka-
hanec novinárom oznámili, že 
podávajú trestné oznámenia za 
sfalšovaný priebeh volieb Pre-
šovského kraja. Samozrejme, v 
týchto trestných oznámeniach 
nie je nič konkrétne a ťažko po-
chopiť prečo ich vlastne podáva-
jú. Pokiaľ neberieme do úvahy 
skutočnosť, že takto chcú zne-
chutiť všetkých voličov P. Chudí-
ka a spoliehať sa na to, že časť 
z nich preto nepôjde už voliť a 
oni so svojimi voličmi využijú túto 
situáciu. P. Chudík komentoval 
informácie o podaní trestných 
oznámení slovami: „Mojou od-
poveďou na ich činy je moja 
práca. Ja počas volebnej kam-
pane vždy hovorím o svojej 
práci, o svojich výsledkoch a 
o tom, čo chcem urobiť. Nikdy 
som nepodával žiadne trestné 
oznámenia v súvislosti s prie-
behom volieb, i keď som mal k 
tomu dostatok dôvodov.“
V ďalšej časti tlačovej besedy 
vystúpil predseda krajskej or-
ganizácie strany SMER, Sta-
nislav Kubánek, ktorý prišiel z 
neobyčajným návrhom. Vyzval 
pravicovú koalíciu k vytvoreniu 
spoločných hliadok (SMER-DS 
+ SDKÚ-DS + KDH), v ktorých 
môžu pôsobiť aj Rómovia, aby 
spoločne hliadkovali v rómskych 
osadách a tak zabránili skupova-
niu hlasov. „Myslím si, že tento 
návrh môžu naši politickí sú-
peri prijať a spoločne tak za-
bránime možnému zneužitiu 
voličov,“ povedal S. Kubánek. 
Je to skutočne príkladne gesto, 
ktoré sa nemôže len tak odmiet-
nuť. O presvedčivom víťazstve P. 
Chudíka niet pochýb a dokon-
ca aj tam, kde nežije ani jeden 
Róm.  VLaDIMíR MEZENCEV

kto hrá rómskou kartou?
Päť dní po voľbách do vyšších územných celkov sa súčas-
ný predseda Prešovského samosprávneho kraja MuDr. Peter 
Chudík stretol s novinármi, aby ich informoval o svojich re-
akciách na články v regionálnej tlači a oficiálne vystúpenia 
na tlačovej konferencii poslancov NR SR Kužmu a Kahanca. 
„Robí sa presne to, o čom som hovoril už krátko po vyhláse-
ní výsledkov volieb v noci zo soboty na nedeľu“, povedal na 
úvod svojho vystúpenia P. Chudík. 
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Dokončenie z 1. strany
„Počnúc 17. novembrom 1989 
neboli tieto dni úžasnými a dô-
ležitými dňami len pre Slovákov, 
Čechov, Poliakov a ďalších, boli 
znamením pre všetkých Európa-
nov. Bolo to u vás, kde sa začala 
nová demokracia, ktorá predsta-
vovala nádej pre celú Európu. Už 
to nie sú len krajiny, ktoré 

BUDOVAlI DEMOkRACIU 
v tej dobe, sme v Európe spoloč-
ne. Tým to však nekončí, práve 
naopak, musíme sa pozerať do 
budúcnosti, je pred nami množ-
stvo práce. Pred šestnástimi rok-
mi sa rozdelilo Československo, 
dnes však vidím, že sme všetci 
spolu na jednej lodi, Slováci aj 
Česi rovnako spolupracujete s 
ostatnými, to je dobrá správa, ku 
ktorej vám blahoželám,“ povedal 
Jerzy Buzek. 
„17. november bol pre Českoslo-

vensko v roku 1989 bol obrovsky 
významný dátum. Vrátili sme sa 
do demokratického sveta, z kto-
rého sme boli 

NáSIlNE VyTRhNUTí 
v roku 1948. To, že sme sa s ko-
legom Paškom dohodli, že zač-
neme v Prahe v senáte stretnu-
tie post komunistických krajín 
a dnes večer pokračujeme tu, 
je skutočne signálom, že naše 
vzťahy sú excelentné, sú výbor-
né, a myslím si, že do budúcna 
sme ukážkou, ako by mali jed-
notlivé krajiny spolupracovať. 
Nejde však iba o 17. november, 
ide o celý rok 1989, začali to Po-
liaci slobodnými voľbami, pokra-
čovalo to 

PáDOM MúRA, 
následne Československo a 
skončilo to, bohužiaľ veľmi krva-
vo v Rumunsku. Som ale rád, že 

celá stredná a východná Európa 
je späť tam kde patrí, v demokra-
cii,“ uviedol Přemysl Sobotka. 
Pozvaní hostia na čele so šéfom 
Európskeho parlamentu Buzekom 
potleskom ocenili účinkujúcich v 
programe večera, ktorý v priamom 
prenose prenášala Slovenská televí-
zia. V ňom vystúpili á capella Fragi-
le s piesňami Do batôžka a Fragile, 
tanečná skupina Spin Jara Bekra s 
kreáciou 

NEžNÁ REVOLÚCIa, 
Slovenský ľudový umelecký ko-
lektív s tanečným vystúpením Spod 
Tatier, sólistka opery SND Ľubica 
Vargicová s áriou Magdalény z Puc-
ciniho opery Lastovička, Slovenské 
divadlo tanca s fragmentom Vsta-
nie z popola z tanečného divadla 
Vták Ohnivák a skupina IMT Smile 
s novou úpravou piesne Sľúbili sme 
si lásku. 

(TASR)

* Na Slovensku bolo viacero osláv 
výročia Novembra 1989, hoci ste vy 
robili centrálne. Kde sa stala chy-
ba?
- Ťažko hovoriť o chybe. Z pozície pred-
sedu najvyššieho zákonodarného zbo-
ru som začal pripravovať oslavy v réžii 
NR SR, lebo podobne si pripomínali 
pád komunizmu aj v Poľsku, či v Ma-
ďarsku. My sme išli do spoločného pro-
jektu pripomenutia si Novembra 1989 
s Českou republikou, na čom som sa 
dohodol s predsedom Českého senátu 
Přemyslom Sobotkom už v júni počas 
osláv v Budapešti. Ak by to neorgani-
zoval parlament, tak kde inde sme si 
mali pripomenúť zrod demokracie na 
Slovensku? 
* Prečo ste komunikovali s predse-
dom Sobotkom?
- Preto, lebo vtedy to bol z pohľadu vo-
lebného vývoja v Českej republike jedi-
ný relevantný ústavný činiteľ vzhľadom 
na očakávané výsledky predčasných 
volieb. Dohodli sme sa na spoločnom 
programe, keďže je to kus našej spo-
ločnej histórie. Oslavy začali v Prahe 
stretnutím s predsedom poslaneckej 
snemovne Českého parlamentu Miro-
slavom Vlčkom. Odhalili sme pamätnú 
tabuľu Alexandra Dubčeka na priečelí 
novej  budovy Národného múzea, čo 
je bývalé Federálne zhromaždenie, za 
účasti ministrov kultúry Slovenskej re-
publiky a Českej republiky. Večer bola 
slávnostná recepcia, ktorú podával 
predseda senátu Parlamentu Českej 
republiky Přemysl Sobotka vo Vald-
štejnskom paláci, kde na druhý deň 
bola konferencia predsedov parlamen-
tov európskych postkomunistických 
krajín, ktorú naši českí priatelia nazvali 
Cesta z okov. Spoločne sme potom po-
ložili kvety k Pamätníku 17. novembra a 
všetci účastníci sa z Prahy presunuli do 
Bratislavy, kde sme pokračovali sloven-
skou časťou tejto spomienky na naše 
významné výročie. 
* Význam osláv podčiarkla návšteva 
predsedu Európskeho parlamentu 
Jerzy Buzeka v Bratislave...
- Som veľmi rád, že predseda Európ-
skeho parlamentu Jerzy Buzek prijal 
moje pozvanie na oslavy 20. výročia 
Novembra. Je to pocta pre všetkých 
Slovákov, že sa rozhodol práve v Bra-

tislave uctiť si tento sviatok. Prišli však 
i ďalší dvanásti predsedovia národných 
parlamentov, čo si rovnako vysoko vá-
žim.
* ako sa pozeráte na vlnu kritiky, že 
popri študentoch revolúcie akými 
sú Zuzana Mistríková, Filip Vagač, 
anton Popovič ste pozvali aj Petra 
Weissa, Rudolfa Schustera, či Mila-
na čiča?
- Nerozumiem jej. Jeden z odkazov No-
vembra 1989 bol podľa mňa dialóg. A 
jednoducho, či sa to niekomu nezdá, 
títo páni zohrávali v tomto medziobdo-
bí významnú úlohu. Aj v Poľsku alebo 
v Maďarsku, kde som bol osobne prí-
tomný spomienkových aktov, boli ľudia, 
ktorí niečo odovzdávali a boli osoby, 
ktoré začínali novú etapu. Takže pova-
žujem takéto útoky voči týmto ľuďom 
za veľmi nekorektné a som veľmi rád, 
že prijali moje osobné pozvanie. No-
vember bol o študentoch, veď preto 
sme sa snažili dramaturgiu našich osláv 
uchopiť práve cez pohľad mladých ľudí. 
Ale tvorili ho aj ľudia, ktorí v novembri 
zohrávali významnú úlohu a majú aj 
dnes čo povedať k histórii, ktorej boli 
aktívnou súčasťou. Nechajme to na 
ľudí, ktorí si vedia uvedomiť, čo bolo 
pozitívne, čo nebolo. Ľudia sú schopní 
precítiť a hodnotiť. A nehaňme nikoho 
a nenálepkujme nikoho len preto, že 
má názor. Jednoducho, to by bolo asi 

to najhoršie, čo by sa voči pozitívnemu 
demokratickému odkazu 17. novembra 
mohlo stať.  
* Môžete potvrdiť, že pozvanie do-
stali všetci opoziční politici?
- Samozrejme, pozvaní boli všetci 
bez ohľadu na politickú príslušnosť. 
Nemôžem za to, že nie sme schopní 
ani taký výrazný historický medzník 
uchopiť konsenzuálne. Často sa sťa-
žujeme, použijem príklad susedov, 
ako sme niekedy predmetom útokov. 
Niekedy nám Slovákom však skôr 
chýba schopnosť jednoty aspoň v 
tých okamihoch, ktoré považujeme 
za naozaj dôležité. A November taký 
bol. Je mi ľúto, že niektorí politickí 
lídri uchopili toto výročie ako jeden 
z nástrojov boja proti niečomu. Som 
predsedom Národnej rady SR preto, 
lebo som sa ním stal legitímnym spô-
sobom – prostredníctvom volieb. A vy-
konávam túto funkciu v zmysle zákona 
a aj v rozsahu protokolu, ktorý mi pri-
slúcha. Ak ma niekto obviňuje, že nie 
som schopný zabezpečiť, čo len časť 
výkonu funkcie, ktorú som dostal, tak 
to nie je pravda. Príprava osláv 20. 
výročia zo strany Národnej rady SR je 
rešpektovaná a akceptovaná v zahra-
ničí v občianskej spoločnosti. To, že 
niekto chce z toho robiť politikum, za 
to ja nemôžem. 

STaNISLaV HÁBER

Hovoríme s predsedom NR sR Pavlom Paškom

Nikoho nehaňme a nenálepkujme

Predseda NR SR  Pavol Paška (vľavo) prijal 17. novembra 2009 v Bratisla-
ve predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka. 

FOTO TASR - Tomáš halász

SlávNoStNý galavečer 

Dokončenie z 1. strany
Tlačový zákon platí už dosť dlho na to, aby sme si mohli overiť, či spôsobil všetko 
to, o čom v čase prijímania hovorili vydavatelia a novinári. Pýtam sa, sú naše noviny 
zaplavené žiadosťami o odpoveď? Sú titulné stránky novín rozbité týmito odpo-
veďami? Sú slovenské periodiká menej investigatívne? Menej kritizujú súčasnú 
vládu? Na to si môžu najlepšie odpovedať sami čitatelia našej tlače.
No zastavme sa aj pri vyššie uvedenom citáte, že tlačový zákon obsahuje koncept 
automatického práva na odpoveď a dáva ministrovi kultúry priestor ovplyvňovať 
zverejňované materiály. Kde to Reportéri bez hraníc vzali? Zrejme to tak napísali 
niektorí z 20 anonymných respondentov zo Slovenska. V tlačovom zákone sa totiž 
nenachádza automatické právo na odpoveď. Jednak sa odpoveď vzťahuje len na 
skutkové tvrdenia zasahujúce do osobnostných práv, teda sa nedotýka úsudkov 
a komentárov, no predovšetkým tlačový zákon presne vymedzuje podmienky zve-
rejnenia odpovede (a v nejednom prípade práve nedodržanie týchto podmienok 
bolo dôvodom na neuverejnenie odpovede).
a v akom zmysle alebo akým spôsobom dáva tlačový zákon ministrovi 
kultúry priestor ovplyvňovať zverejňované materiály? To by som sa naozaj 
rád dozvedel. Možno by som takúto možnosť v slabej chvíli aj využil. No 
akokoľvek študujem tlačový zákon, nenachádzam v ňom možnosť ovplyv-
ňovať informácie, články či komentáre novinárov. ak sme teda na základe 
takýchto informácií klesli v rebríčku slobody tlače, musíme ho naozaj brať 
s veľkou rezervou.
No napriek tomu nás môže hodnotenie Reportérov bez hraníc podnietiť k širšiemu 
rozmýšľaniu o našej tlači a jej problémoch. Jedným z nich, akosi opomínaný, je 
nízka kvalita obsahu slovenských novín. Toto moje (subjektívne) hodnotenie vyplý-
va z každodenného čítania slovenských novín a viacerých zahraničných periodík. 
Možno aj z tohto dôvodu je pre našich vydavateľov zaujímavé, ak nevedia zaujať 
čiateľov kvalitou, vnútiť verejnosti predstavu, že musia bojovať o svoju slobodu. 
A napokon, možno s tou slobodou majú aj pravdu, len s tým rozdielom, že je 
ohrozovaná z inej strany. A teraz mám na mysli napríklad to, čo sa bežne stáva 
redaktorom, že do obsahu ich článkov zasahuje editor aj bez ich vedomia alebo 
k ním prilepí taký titulok, ktorý je v rozpore s obsahom článku. Myslím si, že keby 
mohli alebo sa odhodlali niektorí radoví redaktori priniesť svedectvo o tom, aká 
panuje „sloboda“ pre ich písanie vnútri v redakcii, boli by sme prekvapení. 
Takže, dovolím si na záver vysloviť názor, že nie umiestnenie Slovenska v rebríčku 
organizácie Reportéri bez hraníc na základe 20 anonymných respondentov, ale 
kvalita tlače a vnútroredakčná sloboda, to sú reálne problémy slovenskej tlače.

Dokončenie z 1. strany
Naopak, Smer spolu s ĽS-HZDS získali celkovo tretinu regionálnych hla-
sov. Teda je tu evidentný nárast koaličných hlasov, čo tiež o niečom svedčí.
Rovnako smiešne sú iné opozičné vyjadrenia, keď Mikloš hovoril o šírení zloby a 
nenávisti zo strany vládnej koalície a jeho predseda Dzurinda prirovnával oslavy 
novembra 1989 k organizovaniu osláv SNP fašistami. To je šírenie zloby a nená-
visti navyše v situácii, ak Mikloš hovorí o klamstvách zo strany vlády, kým Dzurin-
da bol vo funkcii premiéra známy osem rokov ako človek, pre ktorého zrejme lož 
bola pracovnou metódou.
Doteraz sa nežiada Dzurindovi vysvetliť, ako to bolo s prevzatím dlhu jeho 
strany firmou, ktorej spolumajiteľka bola úspešná pri získavaní štátneho 
majetku na účely podnikania v jej inej firme? Prípadne Mikloš nemá prob-
lém bicyklovať na pretekoch v tričku, na ktorom je spomenutá súkrom-
ná firma, čo získavala v čase jeho vlády štátne zákazky. To je ako keď 
KDH podporovala Rudolfa Schustera za prezidenta SR, ale potom pre jeho 
účasť na oslavách novembra 1989, na protest z osláv odišli, ako pripome-
nul Robert Kaliňák. absurdné opozičné kotrmelce sú teda zjavne vyrátané 
len na efekt. Nie sú založené na faktoch, ale na populistických teóriách, že 
hádam to by mohlo zabrať na voličov.
Zdá sa, že opozícia je po regionálnych voľbách v koncoch. Jej predstaviteľom je 
jasné, že ich výsledky svedčia o prepadávaní sa ich podpory zo strany voličov, čo 
pre nich osobne nie je dobrá správa pred budúcoročnými parlamentnými voľba-
mi. Naopak, občanom výsledky župných volieb dávajú nádej, že sa už k moci ne-
vrátia strany a osoby, ktoré sa v doterajších vládach udržiavali za cenu klamstiev a 
vďaka kúpeným poslancom.

STaNISLaV HÁBER

opozícia Stráca hlaSy

O slObOde tlače

Nevedno koľko stáli všetky tie oslavy 20. 
výročia 17. novembra, ale určite to nebola 
malá suma. Všetci sa vyrečnili spopularizo-
vali, pookriali. Je však na Slovensku naozaj 
veľa takých, ktorí sa na tieto oslavy pozera-
li cez svoj uhol pohľadu. Bývalí politickí 
väzni a prenasledovaní komunistickým 
režimom. Keď sa konečne dostali z väze-
nia a štát im vyrátal dôchodok, majú ho aj 
dnes mizerný. Títo ľudia naozaj trpeli, nie 
tak ako Snopko, Bútora, Budaj a podobní. 
A aj keď sme odsúdili komunistický režim, 
neodsúdili sme jeho vykonávateľov. Skôr 
naopak, pracovníci štátnej bezpečnosti, 
ktorí mali v komunizme nadpriemerné platy, 
samozrejme dostali aj adekvátne dôchod-
ky. Z peňazí našetrených za komunizmu 
mohli v nových podmienkach hneď začať 

podnikať a pekne krásne sa „zamontovať“ 
do nového systému. Vlastne tak ako pro-
fitovali predtým v komunizme, profitujú aj v 
trhovej ekonomike. A tí, ktorých prenasle-
dovali, stíhali, zatvárali pozerajú na oslavy 
pádu komunizmu so slzami v očiach a v 
ruke stískajú pár stoviek euro, ktoré práve 
dostali ako dôchodok. Táto nespravod-
livosť nijako nevzrušuje ani tých, ktorí sa 
cez 17. november dostali na výslnie, nie 
ako ukrivdení, ale skôr ako nedocenení. 
Dnes sa doceňujú jedna radosť, cez poli-
tické funkcie, cez poslanecké funkcie, cez 
účasť v predstavenstvách. Len politickým 
väzňom a prenasledovaným zostali oči pre 
plač. Taká je slovenská spravodlivosť, taká 
je slovenská demokracia. 

DuŠaN KONčEK

Nespravodlivosť pretrváva
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ZMENIL IMIDž
Keď sa v nedeľu po voľbách 
objavil na televíznych obra-
zovkách staronový predseda 
Košického samosprávneho 
kraja, JuDr. Zdenko Trebu-
ľa, nespoznali ho ani mno-
hí z tých, ktorí sa s ním ešte 
pred niekoľkými mesiacmi 
pravidelne stretávali. Hlava 
košického VÚC jednoducho 
poriadne omladla a výrazne 
schudla. Podľa odhadu naj-
menej 10 kilogramov. ako 
prezradil samotný predseda 
– predovšetkým prestal fajčiť 
a úplne zmenil spôsob stra-
vovania. Keď to pôjde tak ďa-
lej, tak o štyri roky, keď bude 
hodnotiť svoje ďalšie ob-
dobie vo funkcii predsedu, 
bude pôsobiť ešte mladis-
tvejším dojmom, než dnes. V 
každom prípade táto terajšia 
premena o niečom svedčí – 

keď už o ničom inom, tak o 
jeho pevnej vôli...

VŠETCI S MOBILOM
Možnože niekedy dávno Slo-
váka charakterizovala valaška, 
kosa a hrable, ale v súčasnos-
ti jednoznačne mobil! Doslo-
va a do písmena. Máme pred-
sa troch mobilných operátorov 
a všetci dohromady evidujú 
takmer 5,5 milióna aktívnych 
SIM-kariet. Kríza-nekríza počet 
zákazníkov mobilných operáto-
rov stále rastie, v porovnaní s 
minulým rokom, iba počet ak-
tívnych karát stúpol o 127 000. 
Na Slovensku je samozrejmos-
ťou mať aktívny mobil aj v tých 
najbiednejších rómskych osa-
dách, ako aj medzi bezdomov-
cami, či žiakmi najnižších roční-
kov základných škôl. Dokonca 
mobil už nie je žiadnou raritou 
aj medzi škôlkarmi. 

„učITELIa“ Z RaKÚSKa
Naši juhozápadní susedia 
majú vo svojej Ústave zá-
kaz propagácie a výstavby 
atómových elektrární. Prá-
ve preto sa občas stretáva-
jú ako prísni kontrolóri všet-
kého, čo súvisí s výrobou 
energie v jadrových elektrár-
ňach u nás a v česku. Neču-
do, že Rakúsko na mnohých 
z nás pôsobí ako kraji-
na, kde ochrana životného 
prostredia má prednosť pred 
všetkým ostatným, teda aj 
ekonomikou. žiaľ, skutoč-
nosť je veľmi vzdialená tým-
to predstavám. Rakúske 
emisie oxidu uhličitého ras-
tú z roka na rok, a vôbec ne-
plní to, čím sa zaviazalo pod-
pisom Kjótského protokolu. 

aSI NEMaJÚ RaDOSť
Od začiatku svetovej hospo-

dárskej krízy sa nám snažia tzv. 
ekonomickí odborníci z pra-
vicových strán presvedčiť, že 
vláda nerobí nič, aby aspoň 
zmiernila jej dopad na našu re-
publiku. 
Argumenty premiéra Roberta 
Fica a jeho ministrov financií a 
hospodárstva pre Ivana Miklo-
ša a ďalších nič neznamena-
li. Možno však zaberie iba ten, 
ktorý prichádza z Bruselu. Slo-
vensko má najvyšší medzikvar-
tálny nárast HDP spomedzi 
všetkých členských krajín EÚ 
(+1,6%). Za nami nasledujú Ra-
kúsko s +0,9%, ČR +0,8%, 
Nemecko s +0,7%, Taliansko 
+0,6 a Francúzsko s +0,3%. 
Ostatné členské krajiny sú na-
ďalej v mínusových číslach, pri-
čom najhoršie sú na tom Ma-
ďarsko a Estónsko. 

VLaDIMíR MEZENCEV

GlOsáR Slovenského rozhľadu

aCH, TO NaŠE 
ZDRaVOTNíCTVO! 
Lieky si tvrdo platíme, ale sta-
rostlivosť je naďalej ako zadar-
mo. 

TELEVíZNa POLaRITa
Za socializmu nás televízia spá-
jala, dnes rozdeľuje: každý po-
zerá iný kanál. 

OSuDy ÁuT Na 
SLOVENSKu
Autá chudobných hrdzavejú, 
autá bohatých vybuchujú. 

NEDaJTE Sa ZMIaSť!
Nedajte sa zmiasť formálnou 
logikou, nehľadajte správnych 
chlapov v správnych radách!

PRINCíP DZuRINDIZMu
Máme svojráznych národohos-
podárov: vyhľadávajú oázy a 
premieňajú ich na púšte. 

aKO JE TO NaOZaJ
Západ sa s nami kontaktuje s 
úsmevom. Ani sa nemusí siliť: 
vidí v nás šašov. 

INZERÁT CHuDOBNéHO 
SENIORa
Kto mi predá mierne ojazdenú 
kolobežku? 

NaPOMENuTIE
Keď sa vieš kvôli pohodenej 
kosti plaziť, tak nekňuč!

KDEžE LEží KOCÚRKOVO?
Kocúrkovo je vždy a všade su-
sedná obec. 

TaK aKO PO NOVEMBRI? 
Sociálne istoty sme vymenili za 
neistotu z asociálov. 

DIaGNOSTIKa V ŠTýLE 
SMETIaROV
Je to fašista! Nechce byť loka-
jom! 

VýVOJOVé MEDZNíKy
Totalita, pluralita, brutalita. 

MORÁLKa DNEŠKa
Dnes si už vieme uľaviť iba vzá-
jomným priťažením.  

POlItICkÉ 
seNteNCIe

MILaN KENDaPhDr. MILaN PIOVaRčI
podpredseda Únie slovenských novinárov

kde sa kto narodí, tam nech 
sa mu dostane výchovy a 
hneď od detstva nech sa učí 
milovať rodnú zem a ľpieť na 
nej. Milovať vlasť znamená 
dávať pre ňu všetko: česť, pe-
niaze i život. Nie o nej tárať. 
Nepripisujme sväté meno  
vlasť tomu kraju, v ktorom 
bývame. Pravú vlasť nosíme 
len v srdci. Skutočne milo-
vať vlasť môže len ten, kto 
cíti, že korene jeho bytosti sú 
zapustené v milovanej pôde. 
Vlasť je len v krvi živých sy-
nov živá. kto je všade doma, 
nemá nikde domov. A kto sa 
domnieva, že mu je vlasťou 
celý svet, vskutku je bez vlas-
ti. Pravý rozkvet národa sa 
nezračí vo výške hmotného 
bohatstva, ale vo výške jeho 
mravnosti a v rovnomernom 
rozdelení blahobytu, spokoj-
nosti a pozemských statkov. 
Národ, ktorý si netrúfa snívať 
o svojej samostatnosti, nie 
je hoden aby žil. Ak bude v 
nás mravná sila, ak prenikne 
jedna myšlienka, jedna vôľa, 
telo nášho národa, národy 

celej zeme ho nepremôžu. 
Nerodíme sa len kvôli sebe, 
nárok na nás si činí sčas-
ti vlasť, sčasti priatelia. Je 
vlastníctvom ľudu, ktokoľvek 
je užitočný vlasti. Smrť za 
vlasť je vždy krásna a vzneše-
ná. Zradcovia sú v nenávis-
ti aj u tých, ktorým dávajú 
prednosť. kto uteká z vlasti, 
uteká sám sebe, lebo byť bez 
vlasti je neznesiteľné. Vlasť 
je spoločnou matkou nás 
všetkých. Akousi sladkou si-
lou nás všetkých púta k sebe 
rodná zem, že nemôžeme na 
ňu nemyslieť stále. Blaho ná-
roda nech nám je najvyšším 
zákonom. Ľud nie je len sila, 
vytvárajúca všetky materiál-
ne hodnoty, ľud je jediný ne-
vysychajúci prameň duchov-
ných hodnôt. Je filozofom a 
básnikom. len ten zvíťazí a 
udrží si moc, kto verí v ľud a 
čerpá z prameňa tvorivej sily 
ľudu. Človek je všade – aj ja 
cítim človeka-brata v každom 
človeku akejkoľvek národ-
nosti, ale môj vlastný národ 
musí mi byť najmilší. Za nič 
nestojí národ, ktorý nevie 
brániť česť svojej vlasti. kým 
duch je v národe, národ žije. 
Nechceme slovanstvo bez 
ľudskosti, ale nechceme ani 
národnosti bez slovanstva.

Pri zháňaní týždenníka Slo-
venský rozhľad je to stále naj-
častejšia odpoveď. V jednom 
z bratislavských stánkov si už 
zvykli na to, že s touto odpo-
veďou sa neuspokojím a do-
stávam ho už i bez zdĺhavého 
prezerania dodacích listov. 
Vzhľadom na podpultový charak-
ter nášho týždenníka som sľúbil 
kamarátovi, že mu ho kúpim tiež. 
Prerátal som sa. „Mali sme len 2 
kusy a jeden sme už pred vami 
predali.“ Škoda, že pani preda-
vačka zabudla dodať, že viac 
kusov neobjednala. Zrejme si 
myslí, že ona je tou najsprávnej-
šou osobou, ktorá najlepšie vie, 
čo by mali ľudia čítať. Žiaľ, za 
socializmu boli nedostatkovým 
tovarom banány, bez ktorých 
sa náš organizmus bez väčších 
problémov zaobišiel, ale teraz sa 

nedostatkovým stáva duševná 
potrava ponúkaná Slovenským 
rozhľadom. Ostatných novín 
a časopisov je síce dosť, ale 
všetky majú približne rovnaký 
obsah. akoby im ho niekto 
nadiktoval. Som ďaleko od 
toho, aby som si myslel, že je 
to cenzúra. Nemá to však pod-
ľa mňa ďaleko k autocenzúre. 
Len tak si dokážem vysvetliť 
jednostrannosť založenú len 
na kritike súčasnej vlády a jej 
predsedu. Som presvedčený, 
že táto už obohratá pesnička 
nikoho neoslovuje. čitatelia 
chcú skutočnú pluralitu názo-
rov v periodikách a nie len de-
klarovanú. Veď v záhlaví takmer 
každého periodika sa uvádza, že 
je nezávislé. Zrejme pri oslavo-
vaní dvadsiateho výročia novem-
brových udalostí si vydavatelia 

spomenuli len na podpultové 
ovocie a nevšimli si, že tým dôle-
žitým momentom vyvolávajúcim 
nespokojnosť občanov bolo i 
jednostranné informovanie. Ob-
čania sa prestali spoliehať len 
na verejne dostupné informá-
cie a začali vyhľadávať i iné. aj 
z tohto pohľadu považujem 
zvýšený záujem o Slovenský 
rozhľad za zaväzujúci. Keďže 
chceme, aby si naše noviny 
mohlo prečítať čo najviac či-
tateľov pokračujeme v pravi-
delnom zverejňovaní adries 
novinových stánkov, s ktorý-
mi máme zmluvne dohodnutý 
predaj nášho týždenníka. Ne-
dajte sa odradiť slovom nemáme 
a vytrvalo každú stredu sa doža-
dujte podpultového Slovenské-
ho rozhľadu.

VLaDIMíR DOBROVIč

Najčastejšie slovo: Nemámead: Uhol pohľadu
Pod názvom „Uhol pohľadu“ Slovenský rozhľad zo dňa 21. 10. 
2009 odpublikoval malý článoček, v ktorom Dušan Konček „ud-
rel klinček po hlavičke“. Konštatoval, že v budúcoročnom štát-
nom rozpočte Ministerstvo vnútra dostalo menej financií ako 
predpokladalo – a hneď aj odhalil, prečo je minister s týmto 
rozpočtom uzrozumený. Nuž preto, lebo má akcie „Jastrab“, 
ktoré mu kasu pomôžu naplniť. I keď sa autor článočku ne-
zaradil medzi tých, ktorí hundrú a odsudzujú takýto spôsob 
napĺňania štátnej kasy, tých odsudzujúcich nie je málo.
Ešte sme si akosi nezvykli, že platiť dane a pokuty za porušovanie 
zákonov je v právnom štáte samozrejmá vec, ktorá prispieva nielen 
na plnenie úloh štátu, ale aj na napĺňanie jeho kasy. Som toho ná-
zoru, že je treba zvýšiť efektívnosť práva a aj jeho vymožiteľnosť a 
najmä jeho dodržiavanie aj prostredníctvom ukladania pokút. Ak má 
byť v spoločnosti poriadok – čo všetci slušní ľudia bezosporu chcú 
– treba, aby právo upravovalo čo je zakázané, a ak sa zákaz poruší, 
treba vyvodiť zodpovednosť a uložiť sankciu.
článok, na ktorý reagujem, podsúva však otázku prečo ťa-
žiskovo práve vodiči motorových vozidiel „...sa nevyhnú zby-
točnej buzerácie zo strany policajtov...“ Myslím, že otázka je 
oprávnená, avšak jej oprávnenosť ja vidím z iného uhla po-
hľadu. Pýtam sa, prečo do štátnej kasy neplynú financie aj z 
porušovania iných zákonných zákazov tak, ako z porušovania 
zákona o cestnej premávke? Veď právny štát musí mať záu-
jem a aj ochotu a guráž vyvodzovať zodpovednosť napríklad 
aj z porušenia zákona o hazardných hrách, podľa ktorého 
prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný uskutočňovať dozor 
nad tým, aby napríklad na hracích automatoch nehrali osoby 
mladšie  ako 18 rokov. Či si prevádzkovateľ plní túto povinnosť 
kontrolujú daňové úrady. Tie v prípade ak si prevádzkovateľ túto po-
vinnosť neplní, môžu uložiť pokutu. Pokuta tam nie je zanedbateľná. 
Pol milióna korún t. j. 16 tisíc eur nie je dozaista malá suma a pri 
realite početného porušovania zákona o hazardných hrách niekoľko 
miliónov korún by sa dozaista dokotúľalo do štátneho rozpočtu. Ale-
bo tak zamerať sa na osoby, ktoré nalievajú mladistvým (niekedy aj 
maloletým) alkohol, alebo predávajú cigarety, tiež by donieslo balík 
peňazí. A už nespomínam ďalšie početné pramene peňazí, ktoré 
štátne orgány (dokonca aj územná samospráva) by mohli oprávnene 
využiť ako určitý zdroj ďalších peňazí (napríklad pokuty za čierne 
stavby).
Možno sa nájdu aj takí, ktorí takéto zdroje peňazí a napláno-
vanie ich výšky považujú za niečo, čo nie je „kóšer“. Ja mám 
však iný uhol pohľadu. Orgány štátnej správy a aj územnej sa-
mosprávy majú zákonom stanovenú kompetenciu. Kompeten-
cia je nielen možnosť, ale aj povinnosť konať. Ak orgány štátnej 
správy a samosprávy majú kompetenciu v prípade porušenia zákona 
vyvodiť zodpovednosť a uložiť sankciu, potom ak je zákon porušený, 
nielen môžu, ale musia zodpovednosť vyvodiť a sankciu uložiť. Inak 
sú nečinné a porušujú zákon.
Teda početné akcie  typu „Jastrab“ by boli želateľné aj inde než len 
na cestách. A bolo by to úplne „kóšer“. Aj keď sa tento uhol pohľadu 
ešte dostatočne nevžil, je plne konformný s trendmi právneho štá-
tu. Prof. JuDr. KaTaRíNa TóTHOVÁ, DrSc.

podpredsedníčka Ústavnoprávneho výboru NR SR

Rozhodnutie bruselských or-
gánov, že László Sólyom sa 
má obrátiť na slovenský súd 
za nevpustenie na naše úze-
mie 21. augusta tohto roku 
v Komárne, je správne z via-
cerých hľadísk. Maďarský 
prezident sa má domáhať po-
rušenia svojich práv tam, kde 
sa mali udiať. Takže ak sa sta-
li na Slovensku, musí sa ako 
Európan domáhať vlastných 
práv na slovenských súdoch.
Lenže Sólyom mohol vstúpiť na 
slovenskú pôdu. Dostal len od 
našich ústavných činiteľov odpo-
rúčanie, aby tak nerobil. Maďar-
ský prezident je však vo všetkých 
právach rovný iným občanom 
Európskej únie. Európska komi-
sia hovorí, že sú jasne stanovené 
kritéria.
Predtým však, než by tak pre-
zident našich južných susedov 
urobil, bolo by dobré si uvedomiť 
niekoľko zaujímavých skutočnos-
tí. Ešte kým bol v Spojených 
štátoch amerických prezi-
dentom George Bush, neboli 
hádam prísnejšie opatrenia 
na zabezpečenie jeho bez-
pečnosti pri jeho poslednej 
oficiálnej návšteve Bagdadu v 
Iraku v roku 2008. A predsa sa 
stalo čosi prekvapujúce. Jeden 

iracký novinár zrazu na Busha vy-
kríkol: „Toto je bozk na rozlúčku, 
ty pes,“ a hodil po ňom postup-
ne svoje topánky. Novinár Zájdí 
ešte dodal: „Ste zodpovedný 
za smrť tisícov Iračanov.“
Predstavme si návštevu Sólyoma 
21. augusta v slovenskom Ko-
márne. Odhalenie sochy sväté-
ho Štefana sprevádzalo viacero 
nedorozumení. Maďarský pre-
zident neprichádzal oficiálne, 
a ak aj bezpečnostné zložky 
monitorovali zhromaždenie, 
ťažko by mohla byť zaručená 
bezpečnosť hlavy štátu nášho 
južného suseda. Stačila len 
maličkosť, možno hodené vajíč-
ko a škody by boli oveľa väčšie, 
než sú teraz, ak je Sólyom len 
urazený a odmietal sa rozprávať 
so slovenským prezidentom Iva-
nom Gašparovičom na najbliž-
šom rokovaní V4 v Poľsku.
Ak by došlo k aktu násilia, čo len 
naznačenom zo slovenskej stra-
ny na prezidenta Maďarskej re-
publiky, mohlo by to odštartovať 
nevyslovné problémy v spolužití 
našich národov. Ešte si pamä-
táme s akým zhrozením sme na 
Slovensku prijímali informácie, 
že na našu ambasádu v Buda-
pešti ktosi zaútočil Molotovovým 
kokteilom, aj keď ten, našťastie, 

nevybuchol. S akým pobúre-
ním a s obavami o životy na-
šich pracovníkov, na čele s 
našim veľvyslancom Petrom 
Weissom, sledovali Slováci 
vyšetrovanie tohto inciden-
tu. Ak by sa čosi stalo hoci iba 
náznakom voči hlave štátu, bolo 
by to iste oveľa, oveľa horšie. 
Navyše, návšteva Sólyoma bola 
masívne medializovaná. Mohlo 
dôjsť k skratovému konaniu jed-
notlivca v dave, čo nik nemohol 
riskovať.
Preto bolo rozhodnutie ústav-
ných činiteľov Slovenska po-
žiadať maďarského preziden-
ta Sólyoma, aby nevstupoval 
na slovenské územie, jedno-
značne správne. Jeho návšte-
va predstavovala príliš vysoké 
riziko, ktoré nebolo v silách 
slovenských bezpečnostných 
zložiek v tej zložitej situácii 
na otvorenom priestranstve 
v Komárne zvládnuť. Všetko 
ostatné, ako bolo urážanie sa 
Sólyoma, či aktivity maďarských 
politikov, ktorí provokovali bru-
selské orgány ku konaniu sú v 
podstate s predstavou tejto hroz-
by nepodstatné. Škody medzi 
slovenským a maďarským náro-
dom by mohli byť nedozierné.

STaNISLaV HÁBER

vďaka za súd so sólyomom



	 5	 SAMOSPRÁVA	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 November	2009

Premiér Robert Fico a podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert kaliňák po ozná-
mení výsledkov prvého kola volieb poslancov a predsedov samosprávnych krajov... 

FOTO TASR - Štefan Puškáš

Podľa vyjadrenia predsedu vo-
lebnej komisie Igora Podlubné-
ho „vo volebnej okrskovej ko-
misii číslo 28, vo volebnom 
obvode číslo 2 na Petzvalo-
vej ulici v Košiciach došlo k 
vyneseniu kompletných ma-
teriálov potrebných pre voľby 
do zastupiteľstiev VÚC. Išlo 
o opečiatkované a všetky zá-
konné náležitosti spĺňajúce 
hlasovacie lístky pre voľbu 
predsedu KSK, takisto pre 
voľbu poslancov a tiež riadne 
opečiatkované obálky.“ Vzhľa-
dom na to, že niekoľkokrát som 
bol členom ústrednej volebnej 
komisie a už po tretíkrát za se-
bou som predsedom okrskovej 
volebnej komisie musím reago-
vať. Podľa mňa ide len o účelovú 
hru porazených v krajských voľ-

bách. Opozícia nechce čestne 
priznať svoju volebnú porážku. 
Aj keď vytrvalo osočuje súčasnú 
vládnu koalíciu, zrejme i vzhľa-
dom na svoje minulé osemroč-
né odsúdenia hodné vládnutie, 
slovenských občanov stále ne-
presvedčila o úprimnosti svojich 
vyhlásení a aj preto tieto voľby 
prehrala. Zrejme sa chce zvi-
diteľniť aspoň sťažnosťou na z 
pohľadu volebných výsledkov 
zanedbateľný skutok, ktorý za-
príčinil svojou horlivosťou jeden 
úradník. 
Zo zákona je stanovená len 
požiadavka, aby vo volebnej 
miestnosti boli hlasovacie lístky 
v dostatočnom množstve a boli 
opatrené odtlačkom úradnej 
pečiatky obce. Zákon vyslove-
ne nehovorí o tom, či ešte pred 

ukončením hlasovania je mož-
né odviesť zjavne nadbytočné 
hlasovacie lístky a obálky. Vše-
obecná prax je taká, že až po 
skončení hlasovania sa odváža-
jú nevyužité hlasovacie lístky a 
obálky. Som presvedčený, že 
v tomto prípade nebol poru-
šený zákon, ale išlo o priro-
dzené ľudské zlyhanie, keď 
úradník, ktorý mal na starosti 
zhromažďovanie nevyužitých 
hlasovacích lístkov a obálok, 
zrejme sa chcel čo najskôr 
dostať do postele a preto 
svojvoľne urýchlil proces 
ich odvážania. Nie že by som 
chcel jeho počin bagatelizovať, 
ale chcem upriamiť pozornosť 
na to, že uvedené hlasovacie 
lístky a obálky z hľadiska mož-
nosti ich zneužitia na falšovanie 
sú úplne bezcenné. Volebný 
systém je natoľko vypracovaný, 
že neumožňuje ich zneužitie. 
Po príchode občana do voleb-
nej miestnosti, po predlože-
ní občianskeho preukazu (pri 
voľbách do vyšších územných 
celkov musí mať trvalý pobyt 
na území daného volebného 

okrsku), okrsková volebná ko-
misia zaeviduje jeho účasť na 
zozname zapísaných voličov. 
Následne mu vydá jednu obálku 
a potrebný počet hlasovacích 
lístkov. Pri sčítavaní hlasov sa 
počet takto vydaných obálok 
a hlasovací lístkov porovnáva s 
počtom odovzdaných obálok a 
hlasovacích lístkov, ktoré boli v 
urne (vrátane prenosnej). Keď-
že urna (aj prenosná) je pod tr-
valým dohľadom členov okrsko-
vej volebnej komisie nemôže sa 
stať, že pri sčítavaní hlasov bude 
z urien vysypaných viac obálok 
a hlasovacích lístkov ako bolo 
vydaných. V opačnom prípade 
by voľby v danom okrsku mohli 
byť považované aj za neplatné, 
pretože by existovalo dôvodné 
podozrenie zo zneužitia voleb-
ných lístkov. Keďže na hlasova-
nie dohliada okrsková volebná 
komisia, zložená zo zástupcov 
jednotlivých kandidujúcich sub-
jektov, len ťažko si môžem pred-
staviť spoločnú dohodu na zá-
klade ktorej by „uprednostnila“ 
niektorého kandidáta. 

VLaDIMíR DOBROVIč

tOPIaCI sa slamky CHytá
SDKÚ–DS v Košickom kraji po konzultácii s odborník-
mi z právnej oblasti podá sťažnosť na Ústavný súd SR 
ohľadom údajného volebného podvodu, ktorý sa udial vo 
volebnom obvode Košice II. Pre TaSR to uviedol Marián 
Keruľ, riaditeľ Krajskej agentúry SDKÚ-DS v Košiciach. 
ako sa ďalej uvádza v správe TaSR, o podozrení z po-
rušenia volebného zákona informovala Volebná komisia 
Košického samosprávneho kraja.

Možno aj dvoch tried. Alebo 
dvoch konských dĺžok. Týž-
denník Slovenský rozhľad ta-
kýto výsledok predpovedal už 
dávnejšie, tak isto predpovedal 
ako bulharská dnes už nebohá 
Vanga, že toto bude začiatok 
konca strán ako SDKÚ, KDH a 
SMK. Všetky tieto tri strany sa 
samozrejme div nie bijú do pŕs, 
ako sme vraj dobre dopadli, a 
že to je dobrá predzvesť pred 
parlamentnými voľbami a že to 
je ich nový začiatok. Správne 
– ale začiatok konca. Tak isto 
sme tvrdili, že účasť bude 
vyššia ako v posledných 
krajských voľbách. Keby 
bolo prišlo viac voličov, tak 
rozdiel by bol pre opozíciu 
ešte výraznejší. V športe je to 
tak, že ten kto prehrá, statoč-
ne si prehru prizná. Ale kdeže 
sa dá u slovenskej opozícii ho-
voriť o statočnosti, namiesto 
statočnosti začala chytať 
slamku na vode, akože ide po 
najväčšiu manipuláciu od čias 
pádu komunizmu. Páni by si 
mali spomenúť na rok 1998, 
akými sofistikovanými techno-
lógiami manipulovali voľby, za 
„nezištnej“ dolárovej pomoci, 
ktorá sa nakoniec ukázala, že 
je zištná a bolo ju treba navrá-
tiť. Istý Balamuta vtedy vykri-
koval niečo o dvojnásobných 
platoch. Teraz ďalší Balamu-
ta, z inej kresťanskej strany 
tvrdí, že dosiahli úspech, 
hoci doslova prepadli“ a že 
výsledky volieb ukazujú, že 
ľudia chcú zmenu. ukázalo 

sa jasne, že ľudia chcú zme-
nu, tú „zmenu z roku 1998-
2006“ poslať rovno do ohňa 
pekelného. a Balamuta 
„dvojnásobných platov“ tvr-
dí, že tieto voľby ukázali, že 
spolu s Balamutom „prepa-
dákom“ môžu úspešne sú-
periť so stranou SMER. Tieto 
a podobné tvrdenia už nie sú 
chorobou, ale rovno diagnó-
zou.
Z koaličných strán sa okrem 
SMER-u podarilo pomerne 
dobre obstáť ĽS-HZDS. Tr-
pezlivosť V. Mečiara zdá sa, 
prináša ruže. SNS si skúsila 
niečo čo skúšať nemala, jej 
samostatné kandidovanie bolo 
skôr „choždenie po mukam“, 
pretože SNS nemá dostatočne 
vybudované okresné štruktúry, 
kde chýba kvalita a aj osob-
nosti. Ale to je stará bolesť tej-
to strany.
Druhé kolo bude samozrej-
me zaujímavé. Nemal by byť 
problém, aby v Prešovskom 
VÚC získal prvenstvo kan-
didát s podporou SMERu, 
rovnako ako v Banskobys-
trickom VÚC, kde aj voliči 
bývalého predsedu Mur-
gaša budú voliť kandidáta 
SMERu Maňku, hoci sám 
Murgaš koketuje s opozič-
ným Mikušom. ale sú tu aj 
hlasy Kotlebu, ktoré určite 
nepôjdu Mikušovi. Bude tiež 
dôležité aká bude účasť vo-
ličov v druhom kole. Podob-
ne by to mohlo byť aj v Tren-
čianskom VÚC.

Osobitnou kapitolou je Bra-
tislava, kde v prvom kole vy-
hral kandidát opozície Frešo. 
V kraji neprišlo k urnám cca 
80 percent voličov a to zna-
mená, že pri optimálnej účas-
ti by mohol V. Bajan voľby aj 
vyhrať, či už s podporou hla-
sov neúspešného kandidáta 
Zahradníka, alebo bez nej. 
Športovou terminológiou 
povedané, V. Bajan by sa 
mal stáť Jankom Muchom a 
nepustiť do slovenskej brá-
ny ani ten jeden gól súpera, 
a tak by bolo tých 8:0 nao-
zaj reálnych čo by znamena-
lo ešte väčšiu hrôzu ako je 
WaTERLOO. 
Niektorí politológovia tvrdia, že 
tieto voľby predurčili aj pred-
poklad pre parlamentné voľby. 
Načim povedať, že tieto voľby 
a ich výsledky boli dielom koa-
ličnej vlády, ktorá už štvrtý rok 
vedie Slovensko cez búrky a 
úskalia smerom do pokojných 
vôd. Aj keď je vysoká neza-
mestnanosť, sociálne istoty 
volič jednoducho cíti a podľa 
toho sa rozhoduje. 
Rovnako to bude pred par-
lamentnými voľbami. Roz-
hodujúce bude ako budeme 
vedieť postupne znižovať 
nezamestnanosť, ako bude-
me vedieť využívať eurofon-
dy na rozvoj štátu, ako budú 
zachované sociálne istoty, a 
podobne. 
Podľa týchto kritérií bude sa 
rozhodovať volič. A ak sa sta-
nú reálnymi, tak možno s prav-
depodobnosťou rovnajúcou 
sa istote, či podľa bulharskej 
Vangy, predpovedať, že bu-
dúce parlamentné voľby budú 
pre súčasnú opozíciu STALIN-
GRADOM. 

DuŠaN KONčEK

Prvý polčas: Koalícia – opozícia 4:0. Bude 7:1, či 8:0?

Opozičné WateRlOO
Voľby do vyšších územných celkov v prvom kole do-
padli tak, ako sa očakávalo. Opozícia jasne prehrala 
a po druhom kole jej prehra bude ešte výraznejšia. 
Predovšetkým strana SMER vyšla z týchto volieb ako 
jasný víťaz, ktorý, ako by to povedal športový komen-
tátor, vyhral rozdielom triedy.

Je to už taký náš národný zvyk: kto prehrá voľ-
by, tak sa sťažuje na kupovanie hlasov úspeš-
nými konkurentmi, na antireklamu, či ďalšie 
nekorektné podmienky. Inakšie to nebolo 
ani po 1. kole tohtoročných volieb do vyšších 
územných celkov. Sťažnosti sa vyskytli najmä 
v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom 
kraji. V posledne menovanom v súvislosti s orga-
nizovaným kupovaním hlasov v okresoch Prešov a 
Vranov nad Topľou. Nuž, televízne obrazovky nám 
priblížili niekoľkých voličov, ktorých vraj organizo-
vane priviezli k volebným miestnostiam, a ktorí v 
rukách držali „ťaháky“ s číslami kandidátov na žu-
pana, ktoré mali zakrúžkovať na volebných lístkoch 
a vhodiť do urny. Televízne kamery i obrazovky nám 
skutočne priblížili nejaké tlačoviny a ľudí, ktorí v ru-
kách mali papieriky s „odporúčanými“ číslami. Kto 
však pozorne sledoval tieto zábery tak mu ne-
mohlo uniknúť, že na tých lístkoch sa najčas-
tejšie objavovali číslice 3 a 4. Teda tie, ktoré 
patrili kandidátom Pavlovi Hagyarimu (SF, ND, 
Liga, SZ) a Jánovi Hudackému (KDH, SDKÚ-
DS, SaS). O to viac prekvapuje, že práve títo 
dvaja po neúspešnom 1. kole, (ktoré pre P. Ha-
gyariho znamenalo definitívny koniec) sa naj-
viac sťažovali na priebeh volieb. Právnik P. Ha-
gyari sa vyjadril skutočne právnicky („pokiaľ sa zistí, 
že tieto hlasy boli kupované, je možné obrátiť sa na 
Ústavný súd“). J. Hudacký bol ešte konkrétnejší: 
„Polícia zachytila niekoľko ľudí pri odovzdávaní pe-

ňazí či volebných lístkov.“ Zároveň však reálne kon-
štatoval, že toto nemohlo ovplyvniť výsledok týchto 
volieb. Oveľa ďalej však zašiel predseda SDKÚ-DS 
M. Dzurinda, ktorý stihol obviniť z falšovania svojich 
politických protivníkov, zodpovednosť zaň hodil na 
hlavu dokonca R. Ficovi a celému SMER-u! Nako-
niec, nepotrebujeme ani televíznu obrazovku, sta-
čí denník SME z pondelka 16. novembra, kde na 
strane č. 7 je fotografia jedného Róma z obce Ja-
rovnice (okres Sabinov). Kto sa pozorne zahľadí 
na záber, tak si prečíta číslo 3 na ťaháku v jeho 
rukách... ďalší komentár k tomu skutočne nie 
je potrebný. I keď P. Hagyari na margo ťahákov 
so svojím menom povedal, že „hlavní politickí 
konkurenti sa už nezastavia pred akoukoľvek 
špinavosťou.“ V dejinách svetových volieb by 
to bol unikát. aby konkurencia kupovala hlasy 
pre svojich volebných rivalov – to ešte určite 
nikde nikdy nebolo. Teraz už iba všetko závisí od 
polície, či sa jej podarí dokázať kupovanie a organi-
zované zváženie voličov k volebným miestnostiam 
už aj s papierikmi s menami kandidátov, ktorých 
mali zakrúžkovať. Dnes už je dokonca známe, že 
zvážanie i ťaháky s menami niesu trestným činom, 
ani prečinom. Nikto síce netvrdí, že niekde sa také 
niečo nestalo, ale čo je obdivuhodné – i keby te-
raz Peter Chudík mohol z tejto situácie ťažiť, tak ju 
nechce zneužívať. Rozhodne na tom nechce stavať 
svoju volebnú kampaň pred druhým kolom. 

JÁN SLIačaN

kto vlastne kupoval hlasy?

v Ý z v a
stanislava kubáneka, predsedu krajskej 

organizácie smeR-sd v Prešove 

Voľby do krajských parlamentov sa intenzívnejšie sklo-
ňujú s rôznymi podozreniami, ako s reálnou silou a po-
slaním regionálnych samospráv. V týchto dňoch sa viac 
venujeme podozreniam z kupovania voličských hlasov 
ako tomu, aby sa ľudia slobodne a zodpovedne rozhodli, 
ktorému z kandidátov na predsedu Prešovského samo-
správneho kraja odovzdajú svoj volebný hlas. SDKÚ-DS 
a KDH sa v priebehu dvojtýždňovej volebnej kampane 
rozhodli prezentovať svojho kandidáta na predsedu nie 
prezentáciou programu ale účelovou kritikou a šírením 
podozrení voči politickému súperovi. 
Predseda Krajskej organizácie strany SMER-SD Stani-
slav Kubánek preto vyzýva predstaviteľov týchto strán, 
aby prijali ponuku strany SMER – sociálna demokracia v 
Prešovskom kraji a vytvorili monitorovacie skupiny, ktoré 
budú počas volebného súboja o post predsedu samo-
správneho kraja spoločne sledovať voľby v kritických vo-
lebných okrskoch. Tento návrh garantuje čistú volebnú 
súťaž a chráni slobodnú voľbu ako jeden z pilierov de-
mokratickej spoločnosti. 
Krajský predseda a poslanec Národnej rady Slovenskej 
republiky očakáva, že táto ponuka bude zo strany SDKÚ
-DS a KDH prijatá, nakoľko ide o reálny dôkaz záujmu o 
rozvoj politickej kultúry, podporovanie slušnosti v politi-
ke a úctu k voličom. 

Krajská kancelária SMER – sociálna demokracia
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Je mi z neho smutno. Namiesto 
lásky a pravdovravnosti už od 
mladosti víťazí pretvárka. Morál-
ka peňazí a faloš potláča sluš-
nosť i skutočnú lásku. Pritom 
nejde len o ojedinelé prípa-
dy. Niektoré príbehy z do-
movov dôchodcov sú priam 
hrozné. Mnohé deti, ktoré 
si nenašli čas na to, aby sa 
o svojich rodičov postarali a 
umiestnili ich v domove dô-
chodcov takmer vždy si ho 
nájdu v deň, keď berú dôcho-
dok. Najhoršie na tom je, že to 
pôsobí ako bumerang smerom 
k ich deťom. Takže sami ne-
zriedka až v starobe pochopia 
ako ublížili rodičom a vlastne 
„výchovne“ i svojím deťom. 
Za našich čias to nebolo, museli 
sme každého slušne pozdraviť, 

v autobuse uvoľniť miesto star-
ším, hovoriť sme mohli až keď 
nám to dovolili starší... Väčšinou 
tieto výroky staršej generácie 
sme považovali len za nostalgiu 
na ich mladosť. Ani teraz by som 
nechcel konštatovať, že mladý 
rovná sa nevychovaný. Som 
presvedčený, že drvivá väčšina 
rodičov sa usiluje v rámci svo-
jich možností vychovať deti tak, 
aby sa za ich správanie nemu-
seli hanbiť. Nie vždy sa to síce 
podarí, pretože nemôžu byť 
s deťmi nepretržite. Mnoho-
krát aj preto, že mnohé deti, 
keď sa dostanú z ich dohľa-
du okamžite „zabudnú“ ako 
sa majú správať na verejnos-
ti. Pozitívne pri ovplyvňovaní ich 
správania síce pôsobí i škola, 
ale väčšinou vyhrávajú negatív-

ne vzory z ulice. Výsledkom je 
neúcta k starším, množstvo vul-
garizmov, ako aj neprimerané a 
bezdôvodné agresívne správa-
nie na verejnosti stupňujúce sa 
pod rúškom anonymity. 
V hromadných dopravných 
prostriedkoch a na ich zástav-
kách by ste si najradšej zapcha-
li uši pred ich vulgarizmami, za 
ktoré by sa nemuseli hanbiť ani 
tí najväčší krčmoví povaľači. 
žiaľ mnohí tínedžeri už skúsi-
li aj alkohol a omamné látky. 
Sprievodným javom ich vyčí-
ňania pod vplyvom alkoholu 
a drog je ešte väčšia agresi-
vita. Nachádzame po nich na 
zástavkách rozbité sklenené 
tabule a lavičky, odtrhnuté koše 
na smeti. Otrasný pohľad na 
výsledok ich vystrájania sa nám 
naskytne najmä v mestských 
parkoch.  Poškodené lavice, 
porozbíjané fľaše, vylámané 
koše na odpadky. Ako tomuto 
negatívnemu javu v správaní sa 
našej mladej generácie pred-
chádzať? V prípade, že zlyhala 
výchova v rodine i v škole je tu 

ešte jeden dôležitý fenomén. 
Mám na mysli nás skôr na-
rodených. Predovšetkým ne-
smieme sa pred vystrájaním 
nespratníkov stiahnuť do 
ulity a tváriť sa, že sa nás to 
netýka pretože sú to cudzie 
deti. Predstavme si preto, že 
na ich mieste by boli naše 
deti. Prvým našim krokom by 
malo byť, že nespratných tíne-
džerov dôrazne upozorníme 
na neprimeranosť ich správa-
nia. Keď to nepomôže ako aj v 
prípadoch, kde by nám hrozila 
fyzická inzultácia z ich strany, 
zavolajme mestskú alebo štátnu 
políciu. V žiadnom prípade však 
nesmieme byť nevšímaví k ich 
vandalizmu. 
Bezpodmienečne im musíme 
dať najavo, že sú určité hrani-
ce správania sa, za ktoré už 
nemôžu ísť. Pomôžeme tak aj 
rodičom, ktorých pracovnú za-
neprázdnenosť ich „ratolesti“ 
zneužívajú a najmä vo väčších 
mestách sa pritom spoliehajú 
na anonymitu.  

VLaDIMíR DOBROVIč

Nemám už ani na jednu cigaretu. Ja nemám tiež. akosi 
to už dnes vydržíme, babička dostane zajtra dôchodok. 
Navštívim ju a ona ma určite založí. Babke stačí len za-
lichotiť ako ju mám rada a ona mi nič neodoprie. Tento 
rozhovor nie je z knihy mravných poučení. žiaľ to bol 
skutočný rozhovor troch bratislavských študentiek za-
chytený v električke. 

Peniaze a vulgárnosť dominujú nad slušnosťou

víťazí pretvárka a nevychovanosť
Rodinná technológia 

Zvolebnieva sa, začínajú sa krútiť mediálne technológie proti súčas-
nej vládnej garnitúre so všetkým, čo sa už osvedčilo, alebo sa chce 
len osvedčiť. Materiál „Sprisahanie proti Slovensku“ je takou prvou 
lastovičkou, kde všetky aj dobre myslené, či mienené rady z európ-
skych či svetových inštitúcii sa snaží autor priblížiť čitateľovi tak, aby 
nadobudol dojem, že tieto „rady“ treba brať inak, ako „sprisahanie“, 
čím ich autor dostal do polohy, ktoré chce čitateľovi predhodiť ako 
„Molotovov koktail“. Autor rovnakého priezviska, len iného mena, za-
čínal niekedy v sedemdesiatych rokoch v novinách Práca. Bol to taký 
mladý muž, ktorý sa zjavil, aby sa stal načas fackovaním panákom 
svojej nadriadenej. Všetko vykonával neskoršie tak, ako sa od neho 
očakávalo. Len toť nedávno riekol M. Lasica, že slogan, rodina základ 
štátu, je jedna veľká kravina. Samozrejme, je to jeho názor, ktorý mu 
určite KDH zráta. Len sa zdá, že na Slovensku začína platiť slogan – 
rodina – základ strany. Ide konkrétne o SDKÚ. Takými istými priezvis-
kami, ako má autor spomínanej „mediálnej technológie“ sa to v tejto 
strane len tak hemží, ako keby sa premnožili, podobne ako v Jurskom 
Parku. Tento klan sa postupne zmocňuje SDKÚ a je celkom možné, 
že vznikne prvá slovenská Camorra. Lebo, ako tvrdí autor spomínanej 
„ideologickej zvrhlosti“: ... strany súčasnej vládnej koalície sú tvorené 
a podporované vo väčšej miere, ako strany opozičné ľuďmi, ktorí z 
rôznych dôvodov – buď pre svoje slabšie vzdelanie, ťažký život, staré 
krivdy, sociálne prostredie či z iných príčin - majú sklon vysvetľovať 
si príkoria života vyššou mocou, v horšom - sprisahaním všetkých 
naokolo. Nič nové, v SDKÚ majú viacerí ľahký život, za osem rokov 
Dzurindistanu sa dostatočne „nabalili“. Dedukcia hodná Ezopovej 
bájky. Toto by si nedovolil ani novinár, ktorý sa štyridsať rokov zaoberá 
štatistikou a demografiou. Ale tým sa autor samozrejme nezaoberá, 
jednoducho si to vycucá z prsta a poď ho s tým na papier, pardon 
do mediálnej technológie predvolebného ťaženia. Takže pán Robert 
Ž., nikto vás neobviňuje zo sprisahania a ani neobviní, ale možno si 
treba osvojiť, aj v rodine, také prívlastky ako narcizmus, keťasenie, 
pajácovanie, politický extrémizmus et cetera. Dovetok: Autor Robert 
Ž. pôsobí v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť. Inak si možno 
„spravovanú“ pokojne vymeniť za „sprisahaneckú“, po pamflete z diel-
ne jeho člena. DaNIEL BaCHÁT

Vyjadrenia Mikuláša Dzurindu, že SDKÚ 
dokáže spolu s KDH konkurovať vládnym 
stranám aj v parlamentných voľbách, sú 
skôr zbožným želaním ako pravdou. Takto 
sa Dzurinda a jeho partia vyjadruje od žup-
ných volieb, v ktorých opozícia jednoznač-
ne prehrala. Koalícia Smeru s ĽS-HZDS 
získali vyše stovky zo štyroch stoviek posla-
neckých kresiel a troch jednoznačných ví-
ťazov na župné predsednícke kreslá. Dnes 
už aj komentátori roky držiaci Dzurindovi a 
Jánovi Figeľovi palce hovoria, že opoziční-
ci prehrali, keď vládnu len na dvoch osmi-
nách slovenského územia, čo je na prevahu 
v parlamentných voľbách príliš málo.
Župné voľby však ukázali aj inú vec ako len tú, 
že dve vládne strany pred budúcoročnými parla-
mentnými voľbami sú neustále hlavnými lídrami 
Slovenska. Najspravodlivejší výsledok sa dá do-
siahnuť vo voľbách len vtedy, ak je uplatňovaný 
väčšinový princíp. Teda, ak v demokracii vládne 
ten, kto zvíťazí hoci aj o jeden hlas. Pomerný 
systém volieb, aký je v prípade parlamentných 
volieb, dáva totiž reálnu šancu špekulantom, 
aby po voľbách víťaza prečíslili.
Vladimírovi Mečiarovi sa to stalo v roku 1998 a 
aj v roku 2002, kedy jeho strana parlamentné 

voľby vyhrala a aj tak vládu dvakrát zostavil Dzu-
rinda s Ivanom Miklošom. Podarilo sa im to pre-
to, lebo pomerný systém umožnil dostať sa do 
parlamentu viacerým poslancom rôznych strán, 
ktoré získali mandáty prerozdelením prepadnu-
tých hlasov. Trebárs v župných voľbách päťper-
centnú hranicu prekročili aj dvaja nováčikovia. 
SaS a Híd však zastupujú v prvom prípade je-
den a v druhom len traja poslanci. Je to vďaka 
väčšinovému volebnému systému župných vo-
lieb, kde víťaz berie všetko. A tesne porazený 
zostáva stáť pred bránami župného parlamentu.
V prípade celonárodného parlamentu 
tomu tak však nie je. a Dzurinda to vie. 
Preto sa teší, lebo sa nádeja, že by mohol 
proti Robertovi Ficovi použiť fintu, akú po-
užil už dvakrát proti Mečiarovi. Dzurinda s 
Miklošom nevyhrali voľby v roku 1998 a ani v 
roku 2002, lenže predsa vládli po Tatrami. Do-
kázali sa spojiť s ďalšími neúspešnými a získať 
v NR SR väčšinu, ktorou porazili víťaza volieb 
ĽS-HZDS.
Župný volebný výsledok tak dáva priamo prí-
klad, ako by sa mal zmeniť volebný systém aj 
v prípade parlamentných volieb. Dovtedy, kým 
nebude na Slovensku platiť väčšinový voleb-
ný princíp, skutočná demokracia nebude mať 

v našej krajine zelenú. Je nemysliteľné, že v 
celoštátnych voľbách víťaz zostane v opozícii 
dvakrát po sebe. Nejde o ĽS-HZDS, ale o ha-
zard s dôverou voličských hlasov. Radosť 
Dzurindu dáva tušiť, že opäť spolu s Miklo-
šom kalkulujú, ako by spojili svoje chabé 
svaly a premohli vládne strany v budúcom 
roku. A keď sa aj toho netreba obávať, lebo 
kríza ľuďom nezatemnila natoľko oči, aby neve-
deli, kto ich dokáže počas jej trvania ochrániť, 
predsa len by stálo za úvahu zosúladiť volebný 
systém v parlamentných voľbách s vôľou ob-
čanov. Je nepochybné, že slovenskí občania 
vo väčšine vyjadrili hlasovaním svoj názor, aby 
ĽS-HZDS vládla ako v roku 1998, tak aj v roku 
2002.
Realita bola príliš krutá. Dzurinda s Miklošom 
jednoducho dokázali v čase celosvetového 
rastu v rokoch 1998 až 2006 vytvoriť na Slo-
vensku osem krízových rokov. Počas ich 
vlády museli Slováci za prácou utekať do 
zahraničia a dnes, keď sa vracajú pre ce-
losvetovú krízu, nemajú veľa možností sa 
doma uplatniť. Preto by už raz a navždy mali 
zostať podobné úvahy, akými sa na verejnosti 
Dzurinda bez hanby prezentuje, iba v rovine te-
oretických myšlienok. (has)

voľby učia o demokracii parlament Strach zo sudcov trvá
Pani Katarína Javorčíková mi v reakcii na môj člá-
nok „Ľútosť sudcom nepomôže“ (SR č. 22. s. 2) 
odporúča, aby som sa zamyslel, či nepatrím me-
dzi tých, ktorí si nevšimli, že tu bol nejaký 17. no-
vember 1989. To, že som si 17. november 1989 
všimol, nedokazujem slovami, ale skutkami. V tom 
čase som pracoval v Slovenskej televízii a patrím 
k jej piatim zamestnancom, ktorí pripravili už 23. 
novembra 1989 štrajk televíznych pracovníkov. 
Ten vyústil do prvého slobodného Štúdia dialóg, 
ktorý STV pripravila o týždeň skôr, ako tak urobila 
Česká televízia. Bol vysielaný už 24. novembra 
1989, čo bolo dôležité, lebo okrem Bratislavy, 
kde bolo možné do roku 1989 chytiť signál ra-
kúskej televízie a rozhlasu, sa zvyšok Slovenska 
nemal ako dozvedieť, čo sa 17. novembra 1989 v 
Prahe stalo. A monopol na správy mala len štátna 
televízia. Teda som si 17. november 1989 všimol 
a aj sa v ňom angažoval.
Nevšimol som si však, že by 17. november 1989 
znamenal to isté, čo 25. február 1948. Vtedy sa 
vďaka komunistickému puču sudcovia na Sloven-
sku spolitizovali. Vstupovali do politiky priamo a 
politicky aj súdili. Ak dnes sudcovia hovoria o 17. 
novembri 1989, nemali by si ho zamieňať s 25. 
februárom 1948. Naopak, 17. november 1989 
umožnil odpolitizovanie súdnej moci. Dnes som 
si však o tom už nie istý aj vzhľadom na fakt, že sa 
sudcovia rozhodli bez môjho súhlasu zverejniť na 
svojej stránke môj článok. Vôbec sa neunúvali sa 
ma opýtať, či s tým súhlasím. Až na moje dôrazne 
upozornenie, že si to neprajem, nakoniec článok 
po niekoľkých dňoch stiahli.
Pre takéto neetické konanie sudcov teraz píšem, 
že si neprajem bez môjho súhlasu, aby zverejňo-
vali vo vlastnej réžii moje články a to podľa zákona 
číslo 84/2007 Z. z. Hoci to vyznieva čudne, že to 
musím uvádzať doslovne vo vlastnom článku, ro-
bím tak po nepríjemnom zážitku s časťou sudcov-
skej obce. Možno je pre nich bežné nepýtať sa 
ľudí, o ktorých dielach či práci rozhodujú, aký na 
také konanie majú dotknuté osoby názor. Slušné 
je sa aspoň spýtať, či s použitím diela autor súhla-
sí. Po tejto osobnej skúsenosti už zjavne niet po-
chýb, že rebélia sudcov vracia spoločnosť pred 
17. november 1989. Vracia nás do času, kedy 
25. február 1948 umožnil vznik politických súd-
nych procesov. Dúfam, že napriek spomínanej 
časti slovenských sudcov, sa už podobné časy 
opakovať nebudú, ale aj tak mám z toho stále 
strach. STaNISLaV HÁBERKresba: PhDr. Peter Gossányi

Školstvo, vzdelanie, to je jediná cesta, 
ktorá je predpokladom budúcnosti malej 
krajiny v strede Európy, Slovenska. Dar-
mo budeme zamestnaní vo fabrikách, au-
tomobilkách, ktoré nám nepatria, lebo tu 
sa prezentuje firma. Prezentovať sa vo sve-
te vzdelanostnou úrovňou, to je naozaj dobrý 
bonus pre štát. Treba povedať, že tu bol dob-
rý základ školstva, vedomostnej úrovne no-
vých generácií. Žiaľ, nechali sme sem vtrhnúť 
„demokraciu v jej absurdnej podobe“ a všet-
ko sa to začalo padať ako domček z karát. 
Začiatkom deväťdesiatych rokoch som mal 
možnosť stretnúť na strednej škole v štáte 
Pensylvánia mladého Slováka, ktorý doma 
bol tak zhruba dobrý trojkár. Riaditeľ miestnej 
školy si ho nevedel vynachváliť, všetko vedel, 
všetkému rozumel, jednoducho líder školy. 
Pozrite sa na stredné školy dnes a úroveň 
je žalostná. To isté platí o vysokých školách, 
dnes už pomaly v každom malom mestečku 
máme akúsi pobočku vysokej školy a vyso-
kých škôl máme toľko, že pomaly na nich 
môže študovať celé Slovensko. Kvantita ešte 

neznamená kvalitu a obyčajne je to pravda. 
Človek by si myslel, že na súčasných vyso-
kých školách bude štúdium hravé a hlavne 
kvalitnejšie. Hravé síce je, ale vysoká školy by 
predsa nemala pripomínať „školu hrou“.
Okrem toho všetci ešte pred prípadom 
Trenčianskej univerzity vedeli, že všeličo 
na týchto vysokých školách „páchne“. 
Trenčianska univerzita nie je zrejme oje-
dinelý prípad. Slovenské vysoké školy a 
ich pobočky sú napadnuté dosť nízkou 
kvalitou. Školstvo by sa nemalo riadiť libe-
ralizáciou trhu, ale J. a. Komenským. už 
vonkoncom nie je dobré, ak v školstve ne-
existuje systém. Príde jeden minister zrúti 
predchádzajúce rozhodnutia, príde druhý, 
zrúca predchádzajúce. 
Tak to ide už sedemnásť rokov a potom sa 
nečudujme, že v chaose a mútnej vode sa 
začalo rybárčiť a rybárči sa jedna radosť. Ne-
hovoriac už o tom, že stále viac šikovných 
študentov sa snaží dostať na zahraničné 
univerzity. Slovenskej vzdelanosti to pro-
spieva najmenej. (dk)

lOď Našej bUdúCNOstI
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n Pred desaťročiami ste sa uviedli na literárnej 
scéne raketovým štartom. ako sa vytváral váš 
vzťah k literatúre v detstve a mladosti?
Vzhľadom na dĺžku môjho pobytu na Zemi, a teda 
aj literárnych aktivít, je dozaista pochopiteľné, že 
som už zrejme takmer na všetky otázky, ktoré možno 
položiť spisovateľovi, niekedy v určitých obmenách 
odpovedal. Napriek tomu rád prekvapím aj sám 
seba, či sa ešte dá nájsť nový variant alebo aspoň 
nový aspekt podobných úvah o súvislostiach života 
a tvorby. Napokon – niektoré veci treba opakovane 
pripomínať. Keby sa ľudia 2000 rokov trikrát denne 
nemodlili Otčenáš, nebol by dnes všeobecne zná-
my minimálne v okruhu transatlantickej civilizácie. 
Môj vzťah k literatúre sa vytváral v niekoľkých kvali-
tatívnych skokoch. Ak odhliadnem od Dobšinského 
rozprávok, ktoré ma desili nielen svojím obsahom, 
ale najmä Fullovými ilustráciami, tak som ešte v pred-
školskom veku absolvoval obligátny kurz dobrodruž-
ných románov v interpretácii môjho staršieho brata, 
ktorý už vedel čítať. Z polohy pasívneho vnímateľa 
umeleckých textov do pozície ich tvorcu som sa pre-
sunul na druhom stupni základnej školy, keď si ma 
triedna učiteľka pani Barázová vzala bokom, aby ma 
upozornila na talent, ktorý sa prejavuje v mojich slo-
hových prácach. Bolo to naozaj veľké a nezabudnu-
teľné povzbudenie.
n Kedy ste sa rozhodli naplno sa venovať lite-
rárnej tvorbe?
Určite najneskôr na strednej škole, počas ktorej 
som nielen prispieval do gymnaziálneho periodika 
Mladosť, ale som aj oficiálne časopisecky debutoval 
v renomovanej literárnej prílohe Nového slova sone-
tom Jesenný bozk. Neskôr vyšiel v knižnej antológii 
Sonety ročných období s doslovom Viliama Turčány-
ho. Písal som texty piesní pre rockovú kapelu Jula 
Kinčeka. Uspel som s poviedkou v literárnej súťaži 
Wolkrova Polianka. Vo vydavateľstve Smena ma po-
smelili priaznivé odozvy od redigujúcich básnikov Jo-
zefa Gerbóca, Petra Štilichu a Dany Hivešovej, ktorá 
sa neskôr stala aj zodpovednou redaktorkou môjho 
samostatného knižného debutu. Súčasťou prijíma-
cích skúšok na štúdium filmovej a televíznej drama-
turgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej 
školy múzických umení bolo vytvorenie viacerých 
vlastných literárnych diel.
n akými spôsobmi sa človek môže autorsky 
zdokonaľovať, aby dosiahol vašu uznávanú úro-
veň literárneho virtuóza?
Možno to vyznie ako klišé, ale k majstrovskému 
zvládnutiu umeleckých techník človek dospieva 
náročnou odbornou oponentúrou, percepciou vr-
cholných diel autorov fundamentálneho významu, 
vytrvalým kreatívnym tréningom, ustavičným experi-
mentovaním, sústavným hľadaním vlastnej nezame-
niteľnej farby hlasu. Serióznym príspevkom k syste-

matickému perfekcionizmu bolo určite absolvovanie 
VŠMU pod vedením viacerých pedagógov, s ktorých 
musím spomenúť Jána Soloviča, Jána Boora, Ivana 
Stadtruckera, Tibora Vichtu, Moniku Gajdošovú, Ma-
riána Mikolu, Jozefa Mistríka, Ernesta Štrica, Jána 
Vopálenského, Petra Mihálika, Igora Ciela, Borisa 
Hochela a Marcelu Plítkovú. Navyše tu pôsobila in-
teraktívna súťaživosť medzi študentmi. Veľkou školou 
pre mňa bolo aj profesionálne kreatívne účinkovanie 
v popredných reklamných agentúrach, kde som mal 
možnosť spolupracovať s takými bravúrnymi znalca-
mi marketingových trikov, akými sú Kamil Peteraj, 
Slavomír Magál, Fedor Flašík a Martin Glváč. 
n Kto bol a kto je vaším najväčším a najbližším 
literárnym vzorom?
Na počiatku môjho vážnejšieho záujmu o náročnú 
literatúru stáli slovenskí básnici Miroslav Válek, Mi-
lan Rúfus, Ľubomír Feldek, Ján Šimonovič, americ-
kí beatnici Allan Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, 
Gregory Corso, ruskí poeti Robert Roždestvenkij, 
Andrej Voznesenskij, Jevgenij Jevtušenko. Neskôr k 
nim pribudli moji blízki slovenskí literárni kolegovia a 
kamaráti Ján Tužinský, Andrej Ferko, Dušan Valúch, 
Jozef Čertík, ale aj českí spolupútnici a priatelia Ka-
rel Sýs, Michal Černík, Ivan Fontana a ďalší. Mám 
však aj radosť z badateľného dozrievania viacerých 
ďalších autorov. Novú kvalitu literárnych vzťahov na-
šich blízkych národov vyjadruje vzájomné členstvo 
vrcholných predstaviteľov Spolku slovenských spi-
sovateľov a Únie českých spisovateľov v oboch zdru-
ženiach literárnych tvorcov.
n ako si vyberáte témy, ktoré sa rozhodnete 
pretaviť do literárnej podoby?
Dúfam, že to nevyznie ako prázdna fráza či lacná 
póza, ale naozaj mám pocit, že si témy vyberajú mňa 
aj vhodnú literárnu formu. Preto som napríklad mu-
sel už opakovane odmietnuť atraktívne ponuky mať v 
niektorých periodikách s vysokým nákladom vlastnú 
stranu alebo rubriku. Uprednostňujem voľnejšiu au-
torskú spoluprácu, ktorá mi umožňuje písať o tom, 
čo ma zaujíma, a v rozsahu, ktorý si konkrétna téma 
vyžaduje.
n Vynikáte mimoriadnou aktívnosťou a činoro-
dosťou. Odkiaľ čerpáte svoj entuziazmus a toľ-
kú energiu?
To by som aj rád vedel, ale po dosiahnutí 53 rokov 
som si zrazu – neviem preto – uvedomil, že už nie 
som taký mladý, ako som bol pred tromi desaťročia-
mi. Dokonca som sa už naučil, že občas mám právo 
byť aj unavený a odložiť niektoré veci na inokedy.
n Ste tajomníkom Spolku slovenských spisova-
teľov. čo od vás vyžaduje zodpovedná funkcia?
Začnem trocha zoširoka, ale chcem zdôrazniť svoj 
osobný vzťah k najvýznamnejšiemu, najstaršiemu 
a najpočetnejšiemu združeniu literárnych tvorcov 
na Slovenku, ktoré vzniklo v roku 1923 a ktoré tra-
dične reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti 
slovenskej literatúry. Mimochodom – s manželkou, 
režisérkou Mgr. art. Oľgou Janíkovou, sme v roku 
2009 oslávili 30. výročie sobáša. Knižne som de-
butoval tiež pred takmer tromi desaťročiami. Štvrť-
storočie uplynulo od môjho prijatia za člena Zväzu 
slovenských spisovateľov (ZSS), ktorého právnym 
nástupcom je Spolok slovenských spisovateľov 
(SSS) obnovený po novembri 1989. Moje súžitie so 
spisovateľkou rodinou je už teda naozaj dlhoročné. 
Viažu ma s ňou mnohé spomienky, zážitky a priateľ-
stvá, ktoré majú familiárny charakter. Tajomníkom 
SSS som sa stal v roku 1998 a v období 2003 – 
2007 som bol jeho predsedom. Nebudem čitateľov 
nudiť opisovaním rutinných administratívnych, orga-
nizačných a koncepčných povinností predstaviteľa 
občianskeho združenia. Spolu s niekoľkonásobným 
predsedom SSS PhDr. Jánom Tužinským, PhD., 
pokladám za absolútnu prioritu presadzovať záujmy 
slovenskej literatúry a jej tvorcov v každej etape vý-

voja. Môžem vám povedať, že si to vyžaduje od kom-
petentných ľudí naozaj veľa a výsledky vždy závisia aj 
od ochoty partnerov, predovšetkým v kresle ministra 
kultúry a na stoličkách jeho personálu.
n ako sa dívate na život literárnej society. čo 
vás teší a čo veľmi zarmucuje? 
S vekom sa človek skutočne začne tešiť aj zo zdan-
livých maličkostí a samozrejmostí, vrátane pekného 
počasia či zaujímavo prežitého dňa. Po roku 1989 
spisovatelia prišli o mnohé veci, ktoré pokladali za 
večné a nemenné. Napríklad, že im budú vychá-
dzať knihy, ktoré sa budú distribuovať a propagovať 
doma i v zahraničí. A že za odvedenú autorskú prácu 
budú dostávať honoráre. Za publikovanie v zahraničí 
do roku 1989 autori dostávali prostredníctvom LITA 
tuzexové poukážky. Dnes by ich dozaista potešili aj 
slovenské eurá. Tie však naopak autori žiadajú a vy-
nakladajú na financovanie vydávania svojich diel, čo 
je úplná absurdita. Teší ma, že spoločná bieda zbli-
žuje slovenských spisovateľov a prekladateľov, ktorí 
si začínajú uvedomovať – až na niekoľko extrémnych 
psycho-sociálnych prípadov –  spoločné existenčné 
záujmy.
n aké postavenie majú podľa vás tvorcovia 
pôvodnej literatúry v súčasnosti? čo by ste na 
ňom radi zmenili?
Na skľučujúcom postavení literátov by som rád zme-
nil k lepšiemu skoro všetko, ale určite by som neza-
viedol inštitút štátnych spisovateľov – tých prirodze-
ne niet niekde na svete. V minulosti niektorí autori 
dostávali neformálne prívlastky dvorní, čím sa pouka-
zovalo na ich nadštandardné vzťahy s politickou vrch-
nosťou, ktorej neraz bývali priamou súčasťou. Zopár 
exemplárov máme aj dnes. Hrôzostrašnú predstavu 
ustanovenia štátnych spisovateľov evokuje delenie 
slovenskej kultúry na štátnu a neštátnu aj zo strany 
rezortného šéfa. Áno, máme štátne divadlá, a teda 
aj štátnych hercov a podobne, čo daňových poplat-
níkov stojí ročne len na mzdách v SND vyše 100 mi-
liónov v starej mene. V porovnaní s inými odvetviami 
umenia štát absolútne finančne zanedbáva pôvodnú 
literárnu tvorbu, ktorú – pochopiteľne a našťastie – 
nemožno zoštátniť, ani mocensky dirigovať rozličný-
mi politicky spoľahlivými odborníkmi v komisiách MK 
SR (česť výnimkám). 
n Spisovatelia už nie sú na takom výslní ako ke-
dysi. Dá sa situácia ešte zvrátiť?
Medzičasom vieme, že nadmerný pobyt na slnku ško-
dí zdraviu. Ale neprospieva mu ani nedostatok slnka. 
Zvrátiť sa dá vždy a všetko, len zavše to býva ešte k 
horšiemu, čo dokazuje aj viacero zvratov odštartova-
ných novembrom 1989. Spolok slovenských spiso-
vateľov v súčinnosti s Asociáciou organizácií spiso-
vateľov Slovenska (AOSS), ktorá združuje 6 menších 
autorských zoskupení, opakovane žiada ministra kul-
túry, aby v komisiách MK SR a Literárneho informač-
ného centra (LIC) pôsobili členovia paritne delegova-
ní SSS a AOSS. Ďalším systémovým riešením by mal 
byť centrálny nákup pôvodných literárnych diel pre 
sieť verejných knižníc, opäť riadený komisiu zloženou 
z členov paritne delegovaných SSS a AOSS. Na Slo-
vensku máme zákon o profesionálnom divadelníctve, 
osobitný zákon o SND, STV, Slovenskom rozhlase, 
Slovenskej filharmónii, Slovenskej národnej galérii 
a podobne. Návrh zákona o Slovenskom literárnom 
centre, ktorý by garantoval realizáciu štátnej kultúrnej 
politiky v oblasti literatúry, sme niekoľkokrát predlo-
žili už viacerým ministrom kultúry a ďalším politickým 
predstaviteľom. Lenže od slov k činom je u nás ďale-
ko aj pri štandardnej podpore literatúry.
n Ste spokojný s celkovým stavom slovenskej 
kultúry?
Niekdajší námestník ministra kultúry básnik Pavel 
Koyš rád vravieval, že kultúra existuje napriek mi-
nisterstvu kultúry. Obávam sa, že medzičasom sa to 
stalo skutočnosťou. Dlhoročný minister kultúry bás-
nik Miroslav Válek dôsledne stál na strane kultúry, 
ktorú chránil pred necitlivým pôsobením mocenskej 
mašinérie štátu. Obávam sa, že väčšina ministrov 
kultúry po roku 1989 zjavne stojí na opačnej strane. 
Preto sú zrejme s celkovým stavom kultúry spokojní 
len šéfovia rezortu, dobre platení úradníci v rezorte 
a niektorí podnikatelia, ktorí sú napojení na výdatné 
finančné zdroje – napríklad v rámci nového Audiovi-
zuálneho fondu. 
n Vyjadrujete sa ako esejista a publicista na 
stránkach viacerých periodík k horúcim problé-

mom. Kritizujete s vášnivým zaujatím, ale viete 
pochváliť to, čo si pochvalu zaslúži. Prevažuje u 
vás negatívna kritika nad pozitívnym hodnote-
ním?
Nemám štatistiku svojich kladných a záporných po-
stojov, ale bezpečne viem, že opodstatnená kritika 
môže mať pozitívny účinok, kým nekritický súhlas 
so všetkým môže mať negatívne dôsledky. Rozumní 
štátnici vedia, že spisovatelia a vôbec intelektuáli 
(po slovensky vzdelanci) majú znepokojovať a mocní 
tohto sveta ich majú počúvať. K rozumným štátnikom 
na Slovensku po roku 1989 zatiaľ patria Milan Čič, 
Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič. Bol by som rád, 
keby sa tento zoznam utešene rozrástol, čo by určite 
prospelo nielen rozvoju umeleckej tvorby, ale celko-
vej kultivácii spoločnosti.
n ako vnímate súčasné politické a spoločen-
ské dianie u nás aj za hranicami našej vlasti?
S úzkosťou, ale aj s historickým optimistom. Zdá sa, 
že aktuálna ekonomická kríza privedie globálne mo-
censké elity, ktoré tvorí niekoľko najbohatších ame-
rických finančných dynastií, k zdravému rozumu a vo 
vlastnom záujme dlhodobého prežitia v absolútnom 
prepychu umožnia aj ostatným obyvateľom plané-
ty prežitie aspoň v relatívne znesiteľných životných 
podmienkach. 
n Kde popri organizačnej činorodosti nachá-
dzate čas na svoju mnohorakú umeleckú tvor-
bu?
Ako som už spomínal, pred dovŕšením 53 rokov som 
mal stále pocit, že mám o tri desaťročia menej, a 
tak som čas na tvorbu čerpal na úkor spánku, do-
voleniek, oddychu a zdravia. Teraz si už ako starček 
začínam uvedomovať rýchlo sa približujúci konečný 
horizont života. Myslím si, že som už v živote vytvoril 
dosť diel a nepatrný zvyšok času, ktorý ešte mám 
pred sebou, by som mal využiť na to, aby literárna 
tvorba na Slovensku nielen vznikala, ale sa aj dostá-
vala do spoločenského obehu, aby sa dostatočne 
pripomínala, sprítomňovala a mediálne rezonovala.
• Nad čím v súčasnosti autorsky pracujete?
Nad týmto rozhovorom. Ale vážne – zúčastňujem sa 
na seminároch, prezentáciách a súťažiach organi-
zovaných Spolkom slovenských spisovateľov a Lite-
rárnym fondom. Takže mám čo čítať a hodnotiť. Sú 
to autorské výkony sui generis (po slovensky svojho 
druhu). Pokladám ich za potrebné nabíjanie duchov-
ných batérií, bez ktorých nie je možný osobnostný 
rozvoj, intelektuálny rast alebo aspoň udržiavanie 
elementárnej tvorivej kondície.
n  Máte čas aj na nejaké záľuby či koníčky? ako 
relaxujete, čomu sa rád venujete vo chvíľach 
oddychu?
Dobré knihy a filmy nie sú pre má len objektom pro-
fesionálneho záujmu, ale aj skutočným potešením. 
Milujem kvalitnú, počúvateľnú a príjemnú jazzovú 
hudbu. S manželkou zanedbávame lyžovanie, pláva-
nie, veslovanie a bicyklovanie. Ale raz do roka ne-
vynecháme more, vrátane využitia mojej kvalifikácie 
na riadenie motorových člnov. Navyše sme zbohatli 
vďaka kríze – výhodne sme predali nehnuteľnosť 
pred jej vypuknutím a výhodne kúpili inú v čase 
prudkého poklesu cien. Tak sme sa stali majiteľmi 
malebnej murovanej stavby a krásnej záhrady s pa-
noramatickým výhľadom na Bratislavu, kde sme od-
vtedy strávili každú voľnú chvíľu pri najrozmanitejších 
nevyhnutných pohybových aktivitách a spoločen-
ských posedeniach. Samozrejme – maľujem, hoci 
už nemám kam umiestňovať svoje prevažne rozmer-
né olejomaľby. Za oddych pokladáme aj scrabble, 
amerického žolíka a kanastu.
n Spomínali ste svoje dlhoročné manželstvo. 
Máte tri deti a štyroch vnukov. čo pre vás zna-
menajú vaši najbližší?
Oni pre má všetko a dúfam, že ja pre nich aspoň 
niečo. Sme transkontinentálna rodina. Jedného vnu-
ka máme v New Yorku. Najmladšia dcéra nedávno 
úspešne absolvovala doktorandské štúdium nume-
rických funkčných analýz a matematického mode-
lovania v Belgicku, kde teraz pôsobí ako procesná 
analytička v renomovanej nadnárodnej obchodnej 
spoločnosti. Tradične sa vravieva, že priateľov si vy-
beráme, ale príbuzných nie, myslím si však, že som 
mal šťastie v oboch líniách blízkych ľudí. Dokonca sa 
pravidelne stretávame ako široko rozvetvené rodiny z 
manželkinej i z mojej strany.

Zhovárala sa EVa VRBICKÁ 

Hovoríme s literárnym virtuózom a tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov PaVLOM JaNíKOM

Spoločná bieda zbližuje spisovateľov
Mgr. art. PaVOL JaNíK, PhD., je tvorca mnohorakých literárnych podôb. Jeho autor-
ská paleta je rôznorodá a pestrofarebná. Získal pozornosť rešpektovaných autorít 
kreatívnymi výkonmi v oblasti poézie, drámy, prózy, esejistiky, prekladu i publicistiky. 
Osudovo ho priťahujú ideály krásy a dobra, ale nevyhýba sa ani pálčivým problé-
mom. Je láskavým a citlivým človekom, ktorý sa svojimi nadčasovými i aktuálnymi 
posolstvami systematicky prihovára čitateľom na stránkach viacerých periodík. Vní-
mavejšie ako iní reaguje na podnety, ktoré väčšinu ľudí tešia, alebo ktoré naopak 
prevažnej časti verejnosti prekážajú. Pôsobí na poste tajomníka Spolku slovenských 
spisovateľov. Pokúsime sa predstaviť rozličné polohy jeho umeleckých a životných 
úsilí.
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„Ja vždy, na všetkých úrovniach, 
vrátane EÚ, dávam mimoriadne 
ocenenie pozícii Ruska v minulej 
plynovej vojne, ktorá sa jasným 
obrazom líšila od pozície Ukraji-
ny“, povedal R. Fico.
Treba povedať celkom priamo, 
nenájde sa veľa politikov v EU, 
ktorí povedia niečo podobné, 
komentujú slová slovenského 
premiéra Izvestia. Väčšina za 
vzniknutú situáciu vinila Rusko, 
ako krajinu – dodávateľa, ale 
fakt, že Ukrajina odoberala eu-
rópsky plyn pre svoje potreby, to 
už nikoho neinteresovalo.
Na túto zimu sa všetci pripravili, 
Rusko a EÚ podpísali aj memo-
randum o skorom informovaní 
v energetike. Aj napriek tomu, 
Slovensko bude informované 
ako prvé, dodáva komentár 
Izvestií. „Dnes sme posudzo-
vali aj možnosť vytvorenia 
spoločného podniku medzi 
Gazpromom a slovenskými 
partnermi pre distribúciu prí-
rodného plynu pre Sloven-
sko“, povedal V. Putin. Plánuje 
sa, že takýto spoločný podnik 
by sa zaoberal dodávkami plynu 
pre slovenských spotrebiteľov a 
priemyselné podniky, a tiež aj 
otázkami spojenými s vybudova-
ním podzemných nádrží, dodáva 
Izvestia.

SLOVÁCI Sa BOJa MRZNÚť 
KVôLI uKRaJINE

Pod takýmto titulkom prináša 
Komsomolská pravda článok z 
rokovania R. Fico – V. Putin. V 
úvode píše, že v minulom roku 
(v januári tohto roka - pozn.au-
tora) mrzlo Slovensko najviac 
z európskych krajín, pretože 
takmer na sto percent závisí od 
dodávok ruského plynu. Sloven-
ský premiér podľa KP zdôraznil, 
že podobné problémy sa môžu 
zopakovať znova a znova z viny 
Ukrajiny. Počas stretnutia, ako 
píše KP, V. Putin navrhol predĺ-
žiť ropovod Družba ďalej. Tiež 
hovoril o tom, že Rusko, spolu 
so Slovenskom, Rakúskom a 
ukrajinou budú stavať širo-

korozchodnu do Viedne, čo 
môže zlepšiť dovoz tovarov 
z Európy do Ázie a naopak. 
O tomto hovoril nedávno V. 
Putin s rakúskym kancelá-
rom a dodal, že podrobne o 
tom bude hovoriť koncom no-
vembra na Jalte pri stretnutí 
s ukrajinskou premiérkou J. 
Tymošenkovou. 
Slovenský a ruský premiér dlho 
hovorili aj o nastávajúcom 65. 
výročí víťazstva a oslobodenia 
Slovenska od nacistov. Na jarné 
oslavy príde do Bratislavy ruský 
prezident Medvedev. Ruského 
premiéra pozval R. Fico na náv-
števu Slovenska“, kedykoľvek, 
keď mu čas dovolí uvoľniť sa pri 
riešení problémov vašej krajiny“ 
V. Putin poďakoval Slovensku za 
to, že sa veľmi dbá o pamätníky 
a hroby padlých sovietskych vo-
jakov.
Robert Fico, bez debaty, ne-
uveriteľne ľahko „zabojoval“ a 
získal si sympatie V. Putina, keď 
na začiatku rozhovorov povedal, 
že Slovensko oceňuje pozíciu 
Ruska v plynovej kríze, ktorá sa 
rozhorela v januári tohto roka, 
komentuje stretnutie denník Ne-
zavisimaja Gazeta. Tieto slová, 
píše ďalej NG, urobili dobrý 
dojem, pretože je známe, že 
V. Putin kade chodil, tade 
zdôrazňoval, hlavne medzi 
kolegami z EÚ, že situácia 
sa môže zopakovať, ale jeho 
slová nenašli odozvu. V. Putin 
potvrdil, že spoločným úsilím 
obidvoch krajín sa docieli objem 
obratu tovaru do predkrízovej 
úrovne – 9,3 miliárd dolárov. Z 
tejto sumy – 6,3 miliardy do-
lárov tvorí ruský export. Ta-
kým spôsobom by sa mohlo 
dosiahnuť, že ceny na sveto-
vých trhoch energonosičov, 
ktoré predstavujú 90 percent 
pre Slovensko, mohli by byť 
predmetom reanimácie dvoj-
stranného obchodu, čo je 
efektívnejšie. Hovorilo sa aj o 
tom, že pre Slovensko by bolo 
výhodnejšie vstúpiť do výstavby 
európskeho plynovodu Nabuc-

co, pretože pre krajinu je dôle-
žitá diverzifikácia dodávok plynu.
Ako píše NG, rozhovory V. Putin 
nazval „ vecné a konštruktívne“ 
a R. Fico nazval rozhovory „kon-
štruktívnymi a racionálnymi“.

NÁŠ KOMENTÁR: 
Kým sa na Slovensku rôzni fari-
zeji, ale predovšetkým kresťan-
skí farizeji z KDH vzrušovali nad 
cestou premiéra do Moskvy, aj 
spôsobmi, ktoré už dnes ne-
možno očakávať ani od men-
tálne retardovaných detí, ako 
staručký žigulák s nápismi, ktoré 
hovoria o rozumovej ergo ge-
netickej „dokonalosti“ autorov, 
zatiaľ R. Fico tvrdo bojoval o to, 
aby ako písali aj ruské noviny“. 
„Slováci nemrzli znova ako v 
januári tohto roka“. Inak, kaž-
dý kto mal „žigulák“ dosvedčí, 
že to vozidlo bolo nezmar a 
na naše cesty na vidieku je aj 
dnes nenahraditeľné. To, že 
slovenský premiér znova svo-
jou aktivitou čosi, a nie málo 
dosiahol, to je pre sloven-
ských kresťanov združených 
v KDH a SDKÚ na posmešky. 
Možno naozaj pochybovať, že 
ide o slovenských, ale pochy-
bovať aj o tom, či ide naozaj 
o kresťanov, a či ide naozaj 
aj o slovenských kresťanov, 
ktorí keď sa to hodí sú náro-
dovci, a keď sa to hodí tak 
sú zasa niekde inde. Z toho 
jasne vyplýva, že týmto pánom a 
tým deťom, ktorých komandujú, 
vôbec nejde o Slovensko, ale 
ide im predovšetkým len a len 
o seba. A to, že slovenskej vlá-
de ide o Slovensko, o vlastných 
obyvateľov (teda aj o tých tzv. 
kresťanov), to majú jednoducho 

„na háku“. Očakávalo sa, že prí-
chod nového lídra KDH, ktorý 
robil v Bruseli komisára „pokres-
ťančí“ túto stranu. Opak je prav-
dou, zmenil sa len farizej, prišiel 
mladší, ako vravia v Čaklove, po-
chabejší. A zdá sa, že majú prav-
du. S ním na čele opustili sta-
rú budovu SNR všetci KDH-ci, 
ktorí sa tam zúčastnili na 
oslavách 17. novembra, keď 
vystúpil s prejavom akademik 
Prof. Milan čič a exprezident 
R. Schuster: Prof. Milan čič, 
ako kresťan-katolík im samo-
zrejme hneď toto faux pas od-
pustil a potuteľne sa usmial, 
čo hovorí samo za seba. Prvý 
ponovembrový premiér, ktorý 
vlastne robil nadprácu aj za 
týchto dnešných „úbohých 
politikov“ nemusí byť smutný, 
nejde o to, čo robia, ale kto to 
robí. a tým je povedané všet-
ko. ako vravia Nemci „null 
komt null“. 
Dvadsať rokov po nežnej, kde si 
„sľubovali lásku“ im začína pre-
kážať komunistická minulosť obi-
dvoch, ako keby sme tu všetci 
spadli z oblakov. A čo tak označ-
kovať E. Kukana? Nomenklatúr-
ny káder ÚV KSČ reprezentuje 
kresťanské Slovensko v Bruse-
li... Nikdy som napríklad nemal 
v láske komunistu R. Schustera, 
ale hlboko sa mu vždy pokloním 
za to, čo dokázal urobiť, nielen 
pre Košice. O prvom premié-
rovi, prvom predsedovi US SR, 
jednému z tvorcov Ústavy SR už 
ani nehovorím. a tak sa treba 
spýtať, kto ste vy pán Figeľ, 
kto sú tí vaši bojovníci, ktorí 
nevedia ani čo je to slušnosť 
a zamieňajú si kresťanstvo s 
duchom Satana.

Úspešná návšteva slovenského premiéra Roberta Fica v Moskve

slová sa pre slovákov nájdu
Pod takýmto titulkom publikujú ruské Izvestia stretnutie 
slovenského premiéra Róberta Fica s ruským premiérom 
Vladimírom Putinom. „Rusko okamžite upozorní Sloven-
sko ak vzniknú problémy s tranzitom plynu cez ukrajinu“, 
povedal slovenský premiér po rozhovoroch s ruským pre-
miérom. V minulom roku (v januári tohto roka - pozn. auto-
ra) v dôsledku plynovej vojny medzi Ruskom a ukrajinou, 
Slovensko odoberá 98 percent všetkého plynu z Ruska, 
Slováci museli vyhlásiť mimoriadnu ekonomickú situáciu. 
V Bratislave sú presvedčení, že to nebola vina Ruska. 

Bez 17. novembra by Slováci nikdy 
nevytvorili samostatný štát, povedal 
dnes slovenský premiér Robert Fico 
v prejave na pôde university College 
London (uCL) pri príležitosti 20. výro-
čia Nežnej revolúcie.
Jednodňovú návštevu Veľkej Britá-
nie začal predseda slovenskej vlády 
stretnutím s pedagógmi a študentmi 
renomovanej svetovej univerzity. V 
prednáške „Slovensko v 21. storočí“ 
Fico pripomenul význam 17. novem-
bra, politickú silu Nežnej revolúcie 
a demokratizáciu spoločnosti, ale i 
privysoko dávané sľuby o prosperite. 

Zdôraznil, že bez sociálnych práv je 
realizácia občianskych a politických 
práv veľmi komplikovaná.
Podľa slov slovenského premiéra sa 
urobili „enormné chyby“ v spôsobe 
privatizácie, následkom čoho vznikali 
nové krivdy. Majetok sa dostal do rúk 
individuálnych vlastníkov alebo mimo 
SR, pripomenul Robert Fico. Ocenil, 
že tribúni Nežnej revolúcie sa pokúšali 
naplniť sen. ako povedal, na Sloven-
sku sa však zlyhalo v snahách zlepšiť 
životnú úroveň ľudí. 
Dodal, že v sociálnej oblasti treba 
dosiahnuť to isté ako v oblasti ľud-

ských a občianskych práv. Slovenský 
premiér poukázal tiež na vplyv globál-
nej ekonomickej krízy na slovenské 
hospodárstvo, závislé od exportu, a 
na jednostrannosť rozvoja na báze 
automobilového priemyslu. Zároveň 
Robert Fico zdôraznil, že vďaka no-
vembrovým udalostiam sa Slovensko 
stalo krajinou, ktorá robí nezávislé 
rozhodnutia na medzinárodnej politic-
kej scéne, je členom EÚ a NaTO. Do-
dal, že benefit ekonomického rastu sa 
má prejaviť aj v živote ľudí. a podčiar-
kol záväzok svojej vlády pri vytváraní 
sociálneho štátu. (TASR)

NOVEMBER 89: Premiér SR Robert Fico vystúpil na renomovanej univerzite v Londýne

slOveNskO v 21. stOROčí

Z. Brzezinski: Európa sa nemá správať infantilne

politické procesy
Východoeurópania sa musia prestať správať ako malé deti a 
musia sa naučiť riešiť si svoje problémy sami, vrátane toho, 
že musia prestať žalovať sa v uSa na agresivitu Ruska, po-
vedal minulý utorok v českej televízii Zbigniew Brzezinski.
Brzezinského, bývalého poradcu amerického prezidenta J. Car-
tera v otázkach 

NÁRODNEJ BEZPEčNOSTI, 
často nazývajú „šedou eminenciou“ americkej politiky. Jeho roz-
hovor bol venovaný dvadsiatemu výročiu novembrových udalostí v 
Prahe, ktoré viedli k pádu komunistického režimu.
Podľa jeho slov, on predpovedal pád komunizmu ešte v roku 
1968, keď sovietske vojská s vojskami iných krajín Varšavskej 
zmluvy vtrhli do Československa, aby potlačili reformátorské hnu-
tie „pražskej jari“ Brzezinski potvrdil, že už vtedy pochopil, že je 
to začiatok konca komunistického systému, pretože na povrch vy-
plávali úžasné vnútorné protirečenia. Povedal tiež, že v Českoslo-
vensku neboli také revolučné nálady ako v Poľsku a v Maďarsku. 
Brzezinski povedal, že bol v roku 1968 v Československu a stretol 
sa s mnohými ľuďmi. Politické procesy mali svoju intenzitu, 
ale keď do krajiny vstúpili sovietske vojská, režim nemal toľ-
ko síl, aby sa vysporiadal so všetkými inak zamýšľajúcimi. 
Strácali robotu, diskriminovali ich, zle s nimi zaobchádzali, 
ale aj tak mnohí zostávali v strane. Keď sa začal režim rúcať, 
boli nadšení, povedal Brzezinski.
Dotkol sa aj témy strachu pred Ruskom, ktorý panuje v Čechách 
dvadsať rokov po páde železnej opony. Povedal, že existujú 
niektoré príčiny pre nespokojnosť, ako napríklad pokusy Rusov 
znova obnoviť svoj vplyv pomocou ekonomických nástrojov, alebo 
napríklad kontrolou 

NaD STRaTEGICKýMI SPOLOčNOSťaMI 
systému energonosičov. ale aj tak Východoeurópania nemu-
sia dramatizovať tento problém, ale skôr musia pochopiť, že 
si s tým musia poradiť sami. Nemôžu čakať, že to urobí niekto 
za nich, povedal Brzezinski. Podčiarkol, že vzťahy Spojených štá-
tov s Čechmi a Poliakmi zostanú také ako boli pred dvomi rokmi, 
na tom nič nemení ani rozhodnutie USA nepostaviť v Čechách 
radar a v Poľsku nerozmiestňovať rakety.
Podľa jeho vyjadrenia je dnes realita taká, že v centre politiky USA 
dnes nie je Európa, ale Tichooceánsky región. Prvenstvo Západu 
sa končí, ale nie preto, že Západ stráca životodarnú silu, ale preto, 
že v Ázii narastá, myslí si bývalý poradca prezidenta. Komentoval 
aj kritické vyjadrenia bývalého českého prezidenta Václava Havla 
smerom k dnešnému americkému prezidentovi, ktorý sa odmie-
tol stretnúť s tibetským dalajlámom, aby nenarušil vzťahy s Čínou. 
Zdôraznil, že existuje rozdiel medzi situáciou, keď v krajine exis-
tujú nepriateľské vzťahy s veľmocou, a situáciou, keď krajina spo-
lupracuje s veľkou mocnosťou, nehladiac na to, že sa jej nepáči 
jej vnútorná politika.
V prípade Sovietskeho zväzu, Spojené štáty úprimne bojo-
vali za práva človeka, ale to sa dialo v čase súperenia me-
dzi krajinami a amerika neriskovala otvorene chrániť práva 
človeka a stratiť vplyv na to, čo sa deje v Sovietskom zväze. 
Vzťahy s čínou v podstate charakterizuje spolupráca, dodal 
Brzezinski. Brzezinski povedal, že USA neschvaľujú vnútornú po-
litiku Číny, ale myslia si, že je nezmyselné demonštrovať symbo-
lické kroky, ktoré nezlepšia práva človeka, ale skôr rozčúlia Číňa-
nov, čo môže mať vplyv na atmosféru spolupráce. Česko je v inom 
položení, povedal Brzezinski a dodal, že si nemyslí, že vzťahy s 
dalajlámom by mohli mať negatívne dôsledky.
Podľa jeho slov Spojené štáty spolupracujú s Čínou v mnohých 
otázkach, napríklad severokórejskej a iránskej. Okrem toho obi-
dve krajiny závisia jedna na druhej z finančného uhla pohľadu. 
Tým pádom je to jednoducho otázka zodpovednosti pred verej-
nosťou, zdôraznil Brzezinski. (Prague Daily Monitor)

Prevzaté z novín Izvetija. 
Foto: Reuters

Európske monitorovacie cen-
trum narkotík a narkománie 
označil najnarkotickejšie kra-
jiny Európy a rozdelil ich na 
niekoľko „nominácií“. Prvé 
miesto podľa počtu narkomanov 
zaujalo Estónsko. Prvenstvo zís-
kalo vďaka tomu, že tu je najväč-
šie percento aktívne užívajúcich 
narkomanov, ale aj nemocných 
na choroby z užívania drog. 
Estónsko patrí medzi tri krajiny 
(spolu s Veľkou Britániou a Čes-
kom), kde sa droguje extázami 
a amfetamínom, pričom najviac 
drogujú žiaci škôl. V Estón-
sku je aj najviac školákov, ktorí 
prvý raz použili drogy. a teraz 
čítajte pozorne. V Estónsku, 
Holandsku, Slovensku, Veľkej 
Británii a Francúzsku počet 
školopovinných, ktorí prvý raz 

okúsili drogy sa pohybuje od 26 
do 32 percent. Bolo by naozaj 
dobré, keby sa slovenský parla-
ment zaoberal aj týmito vážnymi 
problémami, a nie lietaním J. 
Slotu, či podobnými hlúposťa-
mi. Rovnako ako Ministerstvo 
školstva SR. Slovenský rozhľad 
by rád počul ergo uverejnil zo 
strany zainteresovaných, či vô-
bec o tom vedia, a či niečo pre 
riešenie tohto problému aj robia.
Rovnako aj Ministerstvo vnútra 
SR by malo robiť viac, aby pre-
ťalo cesty dovozu rôznych drog 
na Slovensko, či už cez Balkán, 
alebo cez východnú Schengen-
skú hranicu. Môže sa totiž ľahko 
stáť, kvôli našej benevolencii, že 
sa ocitneme o pár rokov na čele 
rebríčka krajín najnarkotickej-
ších krajín.

Máme problémy s drogami

Stranu pripravil DuŠaN KONčEK
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Tak sa človek nádejal, v chalúpke 
niekde vysoko v horách, v tichu 
slovenských hôr možno najlepšie 
stráviť a vychutnať to čaro slobo-
dy. Nevychutnal si ho v tom kolo-
behu diania, všelijakých búrok a 
kotrmelcov, jednoducho nebolo 
času. 
Akúsi podobnú slobodu si človek ne-
mohol vychutnať ani pred štyridsiatimi 
rokmi, pretože vtedy rýchlo zahrme-
lo, zablýskalo sa a bolo po svetle, 
bolo po slobode. Aj v časoch ne-
slobody sa človek aspoň raz za dva 
týždne odobral do chalúpky vysoko v 
horách, aby sa 

aSPOň CEZ VíKEND 
cítil slobodný a voľný ako vták. Bol 
to vzácny relax, vzácne dni, vzácne 
chvíle, po ktorých sa človek vrátil do 
tmy a tápal v nej. a tak reku, vychut-
nám si teraz dvadsať rokov po 
páde neslobody, slobodu znova 
v tej chalúpke vysoko v horách, v 
tichu hôr, padajúceho lístia, dža-
votu lesnej zveri. aj mobil som si 
nechal doma. Len ten starý fungu-
júci tranzistor, nezmar jeden, tu-
ším sovietskej výroby na baterky 
hral. Predsa len nemožno byť od-
trhnutý od kolobehu diania, čo ak 
nebodaj vypukne dáka epidémia, 
nebodaj vojna, lebo človek mieni 
a Pán Boh mení. Netušil som, že po 
pár dňoch sa dopracujem k tomu, že 
prekľajem tranzistor sovietskej výro-
by, ktorý mi spôsobil doslova traumu 
namiesto vychutnávania si slobody. 
Ani nie tak tranzistor bol na vine, ale 
Slovenský rozhlas. Nestačil som sa 
čudovať. Po troch dňoch som prišiel 

na to, že komunisti a ich propaganda, 
to boli jednoducho amatéri. Výročia 
odbavili masovo, jednodňovo a bod-
ka. Slovenský rozhlas, Rádio Slo-
vensko mi však dokonale „osladil“ 
vychutnávanie si slobody, chrlil na 
mňa, človeka, ktorý prežil aj Víťaz-
ný február, aj kolektivizáciu, aj rok 
1968, aj normalizáciu, samozrej-
me s odretými ušami, také neho-
ráznosti a nezmysly, že dva týždne 
som jednoducho spával len tri-šty-
ri hodiny v noci. Nedalo sa, profe-
sionálna zvedavosť je deformácia, 
a tak som bol zvedavý, čo všetko 
sa dozviem od nejakých detičiek, 
čo piskľavým hlasom deklamovali 
to, o čom 

aNI NIč NEVEDELI, 
ani nič nevideli. Niekde v Trenčian-
skom kraji vraj sú na stĺpoch červené 
hviezdy, treba ich už konečne zotrieť. 
Samozrejme, zotrite, zrovnajte so ze-
mou aj VSŽ (US Steel), aj to sú pozo-
statky komunizmu, že nebude roboty, 
však nech cestujú. Aj králikárne treba 
zrovnať so zemou, že nebudú mať 
kde bývať, však nech kočujú. 
Jedného večera sa ozval hlas, 
ktorý ma doslova vydesil, lebo ná-
ramne pripomínal istého adolfa, 
až som sa zľakol. ale to bol len ten 
herec, ktorému ukradli komunisti 
tvár. Muž bez tváre, či muž mno-
hých tvári. Potom ktorýsi mudrlant 
tvrdil, že Budaj a Kňažko len na-
pĺňali softvér, ktorý stvoril ktosi 
iný. To bol hádam ten slušovický, 
ale to neprezradili. Modlil som 
sa, aby sa ten tranzistor nezmar 
sovietskej výroby pokazil, vypnúť 

sa síce dal, ale to som nedokázal, 
zvedavosť bol väčší pán. Dva dni 
pred výročím som to už nevydržal, vy-
hodil som tranzistor von cez gánok, 
do hustého lesa, bolo počuť ako sa 
kotúľa dolu strminou a nakoniec sa 
stratil v tichu hôr. Konečne pokoj, 
konečne som si mohol vychutnať ten 
slastný pocit slobody v tichu hôr. Po 
tých dvoch týždňoch propagandistic-
kej mašinérie, ktorá 

NEMÁ OBDOBu 
v slovenských dejinách, som dva dni 
ležal na diváne a pozeral sa do stro-
pu, na hrady, ktoré už všeličo zažili 
a videli. aj tie súcitili so mnou, to 
drevo hralo divadlo farieb zo svet-
la petrolejky. a toto bolo naozaj 
ako balzam na dušu, ktorú takmer 
maratón propagandistickej maši-
nérie Slovenského rozhlasu zdep-
tal, zničil. 
Keď som konečne zišiel z toho ticha 
hôr dolu do dolín, v krčme vraveli 
chlapi, ako vypínali rádio a naháňali 
krčmárku, aby čím skôr otvorila, lebo 
to sa už nedá vydržať. S chuťou som 

si dal s nimi po deci borovičky. Duša 
pookriala a chytila lesnú arómu. Vy-
kročil som do 

SVETLa VŠEDNýCH DNí 
a ocitol sa znova vo víre života. Skok 
zo slobody v tichu hôr, do neslo-
body reality života je zdrvujúci, 
všade na vás číhajú zradné vody 
mútne. V autobuse čítal pán novi-
ny, kde bolo, že Janko Budaj chce 
zopakovať November 89. Bože, 
povzdychol som si nahlas, zasa sme 
tam. Vedľa na sedadle sa starší pán 
opýtal: Kde – kde? Tak to teda vie iba 
Pán Boh, odvetil som úsečne. 
Najlepšie bude vrátiť sa do tej 
chalúpky, do ticha hôr, k petrolej-
ke, žiť si ako Jack London, ryžovať 
zlato a flirtovať s medvedicami. 
Len dúfam, že Slovenský rozhlas 
nebude toto isté robiť každý rok, 
lebo dôchodcovia, teda pamät-
nici by za dva roky na Slovensku 
vymreli. Podozrievam Slovenský 
rozhlas, že toto bol jeho skrytý 
zámer, nedajbože sa dohodol so 
Sociálnou poisťovňou...
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Sudcovia – demokrati
Prezidentka Združenia sudcov Slovenska 
(ZSS) Jarmila Sopková – Maximová by mala 
verejne sľúbiť, že sa už nebude uchádzať o 
funkciu v ďalšom funkčnom období. Žiadajú 
ju o to sudcovia v otvorenom liste, ktorý pod-
písali 3 (slovom traja) sudcovia, bývalý pre-
zident, čestný prezident a bývalý vicepre-
zident. A nie sú spokojní s terajším stavom, 
teda títo traja. Zdá sa, že ide o pokračova-
nie seriálu, ktorý sa snaží narušiť slovenskú 
justíciu, ergo ju dehonestovať. Traja bývalí vy-
zývajú a tí ostatní proti tomu nič nemajú. Tak 
isto ako tá stovka z 1.200 sudcov, ktorá sa 
snažila navodiť atmosféru nepokoja a chao-
su. Naozaj demokrati, veď hádam prezident-
ka sa volí, ak bude kandidovať tak ju zvolia, 
alebo nezvolia, podľa toho ako budú hodno-
tiť jej činnosť vo funkčnom období. Ale vyzý-
vať – nekandiduj, lebo!? Tak to hovorí naozaj 
za tých, čo tento otvorený list skoncipovali. 
Je to však ich názor a bolo by chybou, keby 
sa stal znova petíciou na podpisovanie. Zvo-
lebnieva sa a sudcovia začínajú na Slovensku 
politikárčiť. Potom sa netreba čudovať, že dô-
vera v slovenské súdnictvo klesá.

Múdrosť filozofa
Václav Havel sa počas návštevy Bratislavy pri-
znal, že má deravú pamäť a seriózne knihy o 
novembri číta rád a s napätím, vždy ho pre-
kvapí, čo zaujímavé sa dočíta na čo už dáv-
no zabudol. Ten Alzheimer je naozaj hnusný 
priateľ. A tak asi treba V. Havlovi pripomenúť 
aj tento jeho výrok. „Ja si myslím, že bytie 
predchádza vedomiu, ale že vedomie záro-
veň predchádza bytiu“. Filozofia hodná Ezo-
pa, ale aj Švejka. Ale najdôležitejšia je zo 
všetkého sloboda, v tom má pravdu. Aj slo-
boda vyjadriť sa o čomkoľvek a k čomukoľ-
vek. Nech je to akokoľvek absurdné.

Biela vrana
Ešteže titul „Biela vrana“ dostala pani sud-
kyňa Dubovcová. Ale laureátmi boli aj muži, 
Roman Kvasnica, advokát Hedvigy Malino-
vej, aj pracovníci Správy Národného parku 
Nízke Tatry. To by však mali byť „Bieli vrania-
ci“, lebo Roman Kvasnica ako Biela vrana, 
to znie čudne. Aliancia Fair play by sa nad 
tým mala predsa len zamyslieť. Alebo to po-
menovať tak, ako Prešovčania volajú Košiča-
nov „Vraňare“. To už znie celkom normálne. 
Len tým kritériám celkom človek nerozumie, 
ani udeľovaniu. Fair play by mala vedieť, že 
bielych vrán či „Vraňarov“ máme na Sloven-
sku celé plejády. Zaslúžil by si toto ocene-
nie aj ten čo povedal „Dolu s demokraciou, 
nech žije kybernetika“ alebo aj ten čo pove-
dal „Budú dvojnásobné platy“.

Kočovník Fedor
Po dvadsiatich rokoch sa na Slovensko z 
Prahy vrátil Fedor Gál, ktorý začal kočovať 
po Slovensku a zvestuje kade-tade „Dob-
ré ráno, Slovensko“, čo je film z jeho autor-
skej dielne. Rána sú tu na Slovensku v tom-
to novembrovom čase tiché, prichádza čas 
Adventu, čo Fedorovi Gálovi asi nič nehovo-
rí. Ale je dobré, že sa potom vracia do Pra-
hy ako sa vyjadril „oveľa múdrejší“. A to ne-
navštívil ani kolísku slovenskej vzdelanosti 
– Gemer. To by sa do Prahy vrátil ako „ded-
ko Vševedko“, hoci tam je takých nadostač. 
Ešte poradil Slovákom, že do budúcnosti by 
slovenského premiéra namiešal z vlastnosti 
ľudí, ako sú Peter Zajac, Fero Šebej, Fero 
Mikloško, Ernest Valko, Zuzana Čaputo-
vá, Zuzana Wienk a Hedviga Malinová. Nuž, 
takýto guľáš by sme na Slovensku len ťaž-
ko zjedli, taký nech si navarí kočovník Fedor 
v Prahe, a je jedno, či sa bude volať uhor-
ský alebo maďarský. Inak kočovníkov na Slo-
vensku máme v láske, veď aj my drotári sme 
kedysi kočovali po svete. Aj teraz v časoch 
slobody kočujeme za prácou kade-tade. A 
kočovník Fedor je náš vzor...

Stranu pripravil 
DuŠaN KONčEK

Kresba: andrej Mišanek

slovenský rozhlas, Rádio slovensko a občan
Sloboda v tichu hôr

Na jednej strane Slovensko oslávilo 20. 
výročie Novembra dôstojne v novom di-
vadle. Hoci treba povedať, že okrem SĽu-
Ku, Vargičovej, scény a moderátorky bol 
to mierne povedané chudobný program. 
Ale dôstojný. V starom divadle sa oslavovalo 
tiež, pred ním sa zapaľovali aj sviečky, hoci 
Dušičky už boli predtým. Niektorí vraveli, že 
opozícia zapaľovala sviečky ako trúchlohru 
nad voľbami do vyšších územných celkov. Aj 
to je možné. A tak sme zasa rozdelení. Hľa 
to je tak, keď sa brat s bratom „bijú“ o ma-
jetok, aj ívery lietajú, aj sviečky sa zapaľujú. 
Sviečky zapaľovali tí, ktorí bohorúhačsky 
hovorili, že „to ako keby fašisti oslavova-
li SNP“. Kresťania – žalmisti, čo si v tme 
pripaľovali sviečky, jedno vám treba po-
vedať: „Každý zaiste, kto zle robí, nená-

vidí svetlo, a nejde k svetlu, aby neboli 
potrestané skutky jeho“ (Ján 3,20). Pre-
čo ste teda neprišli na svetlo, tam, kde by vás 
bolo vidieť, prečo ste sa hanbili? Pre vás už 
neplatí : Ja som svetlo sveta. Kto ma nasledu-
je, nebude chodiť v temnotách, ale bude mať 
svetlo života (Ján 8,12). Tam pri tom svetle 
ste mohli sedieť rovnako hrdo a dôstojne. Ale 
takto treba povedať, čo sa kresťansky pove-
dať žiada: Bože môj, bože môj, prečo si ma 
opustil (Žalm 22,2). Celkom jednoducho to 
treba povedať, vidiecke slovenské kresťan-
stvo ste svojou spupnosťou sklamali, oddelili 
ste sa, ešte viac klesli. Nie je to nikomu na 
osoh, vám predovšetkým. Taká je pravda. 
Pravda dní adventných, predsviatočných i 
sviatočných. Zvolať: Pokoj ľudom dobrej vôle 
je už zrejme pre vás celkom zbytočné.

to je sila!
Miroslav Kusý: „Doma som mal odpočúva-
cie zariadenie v stene. Aj v predchádzajú-
com byte som mal odpočúvacie zariadenie, 
dokonca som ho sám našiel. To bolo ešte 
krátko po 68-om roku, vtedy boli tieto za-
riadenie primitívne, plastelínou lepenou do 
stola a bolo treba v nich vymieňať baterky. 
Keď vedeli, že som v práci a deti sú v ško-
le, prišli k nám do bytu a vymenili baterky“. 
Tak to je naozaj sila! Miroslav Kusý mal zrej-
me byt ako tie na Luníku IX, bez dverí a bez 
okien, len tak totiž možno pohodlne vojsť do 
bytu. A susedia tiež nič nevideli, ako si v byte 
pána Kusého korzujú policajti a vymieňajú 
baterky. No a ešte tam nechali aj škatuľky od 
zvláštnych bateriek, teda atypických. Šlen-
driáni eštebáckí. Miroslav Kusý na všetko 
prišiel po dvadsiatich rokoch, či po štyridsia-
tich? Doktor Alzheimer by mal radosť, jeho 
diagnózu nemožno aplikovať na každého 
starca bez výnimky.

veje vetrík, veje
V ĽS-HZDS určite. Po Zdenke Kramplovej je na odstrel 
Milan urbáni. Predseda strany začal hýbať škatuľami a 
zrejme sa do parlamentných volieb obklopí novou mla-
dou generáciou, ktorej nechýba elán, tvorivo usmer-
ňovaný. Len predseda tam ostane ako pamätník bežiacich 
rokov, ktorého nikto neprevedie cez lavičku. Taktika to nie 
je zlá. V. Mečiar nezaprie v sebe mimoriadne talentovaného 
stratéga, ktorému hodiny idú vždy o päť minút dopredu. Na-
koniec v regionálnych štruktúrach vychovával ergo vyrastali 
mu celkom schopné kádre, toto je prednosť ĽS-HZDS. Ne-
hovoriac o tom, že sám predseda má „nos“ na ľudí, hoci sa 
často aj sklamal, ale také je už riziko „politického podnika-
nia“. Krajské voľby ukázali, že ani veľmi neprerobil a pravdou 
je, že Banskobystrická organizácia bola už troška skostnate-
ná, ale to isté platí aj o Košickej či Prešovskej. Kádre rozho-
dujú o všetkom, stará a nespochybniteľná pravda. Aj preto 
ten vetrík bude ešte do volieb povievať...

Šťastný mladoženáč, zaľú-
bený až po uši, taký sa snaží 
zniesť manželke aj modré z 
neba, čo je celkom normálne 
a pochopiteľné, ba čo viac aj 
gavalierske. Niektorí sme takí 
gavaliersky neboli a tak sme 
skončili pri malte, na stavbu 
domu. Ale jeden gavalier nao-
zaj zniesol manželke modré z 
neba, vybavil svadobnú cestu 
na Maltu, čo v časoch minulého 
režimu nebolo naozaj jednodu-
ché. Ale láska hory prenáša a 
tak sa svadobná cesta na Mal-
tu uskutočnila. Manželka bola 
šťastná a gavalier spokojný. 
Ten gavalier je dnes sloven-
ským premiérom a „hľadači 
pokladov“ už začínajú hľa-

dať poklad Templárov. ako 
bolo možné sa dostať vtedy 
na Maltu? Cynik lásku nepo-
chopí, darmo mu to vysvetľovať. 
Len tak na okraj, čo keby si títo 
„hľadači pokladov“ pozreli ces-
tovné pasy (už asi skartované) 
niektorých súčasných politikov-
demokratov od plienok, kde 
všade sa za toho komunizmu 
dostali. Niektorí aj do Lúrd s 
básničkou o Víťaznom Februá-
ri, iní zasa do Ríma, et cetera. 
aj ja som bol na Place Pigal-
le, a keď sa ma po príchode 
spýtali, ako tam bolo, jedno-
ducho som začal nadávať na 
hnusný kapitalizmus, ktorý 
využíva dievčatá na prostitú-
ciu (boli inak celkom pekné a 

milé, aj prítulné). ale bol som 
aj v Havaji, v tom na východ-
nom Slovensku, bez pasu. A 
na svadobnej ceste som sa oci-
tol v Tatrách v zariadení, ktoré 
bolo v roku 1968 plné ruských 
generálov. Ani som z izby ne-
vychádzal. Manželka mi za to 
dodnes nadáva. A možno aj ten 
čo bol v Lurdoch povedal, koľ-
ko tam bolo našincov a možno 
ich aj nafotil. Takí sme veru boli, 
ani sme sa veľmi nezmenili. Až 
na to, že sa poniektorí tvárime 
ako demokrati od narodenia a 
div sme si kolená nezodrali, aby 
sme sa páčili vtedajšiemu reži-
mu. Niektorí sa zapáčili, iní nie, 
aj kolená si mohli zodrať. čo už, 
Cést la vie...

láska HORy PReNáša

dôstojnosť a trúchlohra
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Ak hovoríme o skupinách občanov, ktorí 
sú nezamestnaní, je viac menej jasné, že 
ich status a vyživovacie možnosti pre rodi-
ny sú obmedzené a postavené najmä na 
charite. ak sa dnes už rozdávajú dávky 
sociálne poddimenzovaným rodinám 
vo forme potravinovej pomoci, je to 
obraz nielen zúfalstva, ale aj rozumu 
humanitárnych pracovníkov. Jedlo je 
totiž ten najmenší a pritom najväčší 
základ, na aké musia mať ľudia právo. 
a deti obzvlášť. Preto potravinové ba-
líčky, vznikajúce v spolupráci s potravi-
novými firmami, sú skvelou príležitos-
ťou dokázať sami sebe, že Slovensko 
naozaj patrí k tridsiatke najbohatších 
štátov sveta.
Je tu však aj iná skupina občanov. Hovorí 
sa im chudobní zamestnaní. Ľudia, ktorí 
sa lopotia, chodia do práce, snažia sa pri 

najlepšej vôli a využití vlastných síl, lenže 
neustále sa potácajú na hraniciach pre-
žitia. Pre týchto ľudí už ťažko hľadať 
akékoľvek pozitíva, lebo často z jednej 
výplaty nedokážu pokryť nároky aspoň 
svojich detí, nie to ešte celej rodiny, 
teda aj partnerov a potrieb ako celku.
Cirkev zdôrazňuje úlohu otcov v rodinách. 
Hovorí o tom, že otec je v podstate v úlohe 
kňaza v rodine. Kríza teda stavia pred rodi-
čov nové úlohy. Otec v klasickom poníma-
ní Slovenska už nie je len ten muž, ktorý si 
splní pracovné povinnosti a potom má prá-
vo na svoj oddych. Jednoducho sa otec 
musí zapojiť do rodinného života rovnako 
naplno ako matka. Musí dokázať prekonať 
zaužívané zvyky a pridať svoju pomocnú 
ruku pri výchove detí. Pomôcť matkám 
vytvárať prostredie, aby sa ich ratolesti 
dokázali v priebehu detstva plnohodnotne 

pripraviť na dospelý život. Prevziať zodpo-
vednosť za rodinu ako celok do všetkých 
detailov.
Ak sa napríklad hovorí v médiách o zdra-
žovaní alkoholu, niekedy sa v anketách 
objavia exoti tvrdiaci, že aj keby nebolo na 
chlieb, týchto opiátov sa vzdať nemienia. 
Tieto vyjadrenia vyvolávajú pocit beznáde-
je. akoby títo ľudia nechápali, že zauží-
vané zvyky ich udržujú v týchto istých, 
neustále sa opakujúcich sa stavoch, 
ktoré znemožňujú plnohodnotný roz-
voj mladých generácií. a to sú závis-
losti len jednou z mnohých iných čin-
ností, ktoré k hlavám rodín roky patria. 
a sú tolerované.
Kríza nás teda aj všeličomu učí. Učí nás, 
aby sme boli viac ľudskí. Aby sme reago-
vali na potreby najmä mladých generácií. 
Investícia do detí sa vždy každej spoloč-
nosti vráti. To platí v rozdrobení aj o rodi-
nách. Kríza nás učí skromnosti, aby sme 
si vážili vlastnú situáciu, aj keď túžime po 
lepšom živote a naučili sa ju prekonávať. 
Kríza nie je len všeobecnou situáciou spo-
ločnosti. Je v podstate náukou o živote, o 
tom, ako môžeme existovať na tomto svete 
v tomto konkrétnom spoločenstve.

STaNISLaV HÁBER

kRíza je aj UčIteľkOU
Chudoba na Slovensku postihuje čoraz širšie vrstvy obyvateľstva. Nie je 
žiadnou výnimkou, ak rodičia nedokážu dostatočne vyživiť svoje ratolesti z 
viacerých dôvodov, ku ktorým prispieva vlečúca sa kríza. Ohrozenie týchto 
maličkých v ich potrebách často chytá za srdce viac, ako keď vidíme zú-
božené deti tretieho sveta. Chytá za srdce preto viac, lebo to dnes už nie 
sú obrázky z krajín tretieho sveta, nad akými smútime už celé desaťročia. 
Dnes hlad postihuje aj slovenské deti, ktorým chudoba berie detstvo, berie 
radosť zo života, berie možnosti ich rozvoja.

Ten má rozhodne iné staros-
ti ako rozmýšľať nad návštevou 
Vysokých a Nízkych Tatier. Veď 
nebyť niekoľkých „konských“ 
injekcií maďarskej ekonomike 
zo strany medzinárodných fi-
nančných inštitúcii a EÚ, tak 
by v strednej Európe zažili sku-
točný hospodársky 

KOLaPS 
jednej členskej krajiny EÚ. 
Veľa k nemu skutočne ne-
chýbalo a aj preto sa Slo-
váci začiatkom roka cítili v 
Maďarsku tak, ako niekedy 
u nás valutoví turisti zo Zá-
padu. Inou skutočnosťou je 
súčasná i nedávna situácia 
v Tatrách. Náš Slovenský 
rozhľad neraz poukazoval 
na nedostatky v organizá-
cii cestovného ruchu pod 
tatranskými štítmi. Tak na-
príklad, Tatranci už oveľa, ove-
ľa skôr mali reagovať na sveto-
vú hospodársku krízu a znížiť 
ceny, čo urobili až 

POMERNE NESKORO. 
Ďalším problémom sú nie veľ-
mi kvalitné poskytované služ-
by a v neposlednom rade i 
to, že mnohé tatranské hote-
ly a penzióny sa ocitli v rukách 
Bratislavčanov i podnikate-
ľov z iných miest, ktorí hote-
liérstvu a poskytovaniu ďalších 
služieb v našich veľhorách ne-
rozumejú. uplynulo už dosť 
času odvtedy, kedy sme pri-
šli na to, že niečo podobné, 

ako areál snov na Štrbskom 
Plese, majú v každom prie-
mernom rakúskom a švaj-
čiarskom zimnom stredisku. 
Keď však pôjdeme do dô-
sledkov tak prídeme na to, 
že aj z toho nášho slávne-
ho areálu snov, na ktorí sme 
boli tak hrdí, zostalo iba tor-
zo. Vo Vysokých Tatrách bol 
takmer pred štyridsiatimi rokmi 
svetový šampionát v klasickom 
lyžovaní, ešte pred desaťročím 
tu boli preteky Svetového po-
hára, v súčasnosti sú však 

TaTRy SCHOPNé 
usporiadať niečo na úrovni fi-
remných hier! Keby sa pán 
Csáky skutočne zaoberal 
problémami Tatier a našich ly-
žiarov tak by sa presvedčil, že 
až 60 % občanov SR, ktorí as-
poň raz v živote boli na lyžo-
vačke v Rakúsku, sa tam chcú 
jednoznačne vrátiť len preto, 
aby tam opäť lyžovali. Iba kaž-
dý piaty lyžiar na Slovensku dá 
prednosť domácim zjazdov-
kám... 
Je to smutné, ale je to tak. 
Naši hotelieri nedelia náv-
števníkov podľa toho či pri-
chádzajú z Maďarska alebo 
niektorej inej krajiny. Každý 
je pre nich rovnocenný hosť a 
všetkým poskytujú služby na 
rovnakej úrovni. Je tu však glo-
bálna kríza a tá si hranice ne-
vyberá. Pocítili ju aj najkvalit-
nejšie tatranské hotely. Tak 

napríklad Grandhotel Praha v 
Tatranskej Lomnici a Grandho-
tel v Starom Smokovci, oba 
štvorhviezdičkové, zazname-
nali v júli 

PREPaD TRžIEB 
v porovnaní s rovnakým obdo-
bím minulého roku asi o 15%. 
Percento vyťaženosti (obsade-
nosti) však bolo rovnaké, pre-
tože znížili ceny ubytovania. 
Výpadok klientely, ktorá pri-
chádzala prostredníctvom 
cestovných kancelárii, na-
hradili individuálnymi hosťa-
mi za zvýhodnené ceny. čo 
z predchádzajúcich riadkov 
vyplýva? 
Že v konkrétnej situácii v kra-
jinách EÚ, Rusku i na Ukraji-
ne, sa hotely a ďalšie turistické 
zariadenia musia prispôsobiť v 
rámci svojich možností a ne-
hľadať chyby vo vláde, ktorá za 
príchod menšieho počtu náv-
števníkov zo zahraničia roz-
hodne nemôže. Nakoniec, 
nikto ich v politike 

aNI NEHĽaDÁ.
 Až na pána Csákyho. V prípa-
de, že nás čaká suchá zima 
s nedostatkom snehu, podľa 
neho za to bude zodpovedná 
– opäť vládna koalícia. A tak by 
sme mohli pokračovať. 
Možno sa dočkáme jeho vy-
jadrenia, že za svetovú hos-
podársku krízu je zodpoved-
ný SMER-SD a predovšetkým 
preto, lebo jeho koaličným 

partnerom je SNS... Problém 
Tatier je však oveľa, oveľa 
zložitejší, než si myslí Pál 
Csáky. už aj preto, lebo na 
ich území sa rozprestiera-
jú dva národné parky. Ide o 
rozlohou najmenšie veľhory na 
svete a pri zachovaní ich eko-
systému odborníci musia brať 
ohľad na mnoho faktorov, nie-
len záujmy a potreby maďar-
ských turistov. 
Pál Csáky totiž raz aj ofi-
ciálne povedal, že Maďa-
ri nechodia do Tatier kvôli 
politike, ktorú v rámci SNS 
presadzuje Ján Slota. Líder 
SMK však už za roky pôso-
benia v slovenskej politike 
však povedal toľko „zaují-
mavých“ myšlienok, že by 
to stačilo na vydanie knihy 
(slušne povedané) smieš-
nych citátov. Tie o telegra-
moch našich hoteliérov súčas-
nej vláde a Jánovi Slotovi, kvôli 
ktorému 

KLESOL POčET 
návštevníkov Tatier z Maďar-
ska, by sa medzi ostatnými 
úplne stratili. Veď z tých naj-
lepších stačí spomenúť ne-
dávny výrok o J. Slotovi, 
ktorý pokiaľ je triezvy, tak 
potajomky študuje webo-
vé stránky SMK... Vráťme sa 
však do Tatier. 
Možno aj P. Csáky raz pre-
javí záujem o vysokohor-
skú turistiku a lyžovačku a 
potom lepšie spozná všet-
ky prednosti i slabiny tatran-
ského cestovného ruchu. 
Okrem toho mu odporúča-
me ísť lyžovať niekam do Ta-
lianska a Rakúska. 
Potom budú možno jeho vy-
jadrenia o našich veľhorách 
aj pútavé, i na zamyslenie. 
Možno... JÁN SLIačaN

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Pozorne sleduje všetko čo sa deje v Budapešti, ale stihne dokonca monitorovať situáciu aj vo Vysokých Tatrách

Pál Csáky - odborník na turistiku?
Našinec si môže naivne myslieť, že predseda SMK Pál Csáky sa zvykne pohybovať 
iba medzi Bratislavou a Kráľovským Chlmcom. Opak je však pravda. Líder tejto po-
litickej strany nielen pozorne sleduje všetko, čo sa deje v Budapešti, ale stihne do-
konca monitorovať situáciu aj vo Vysokých Tatrách. Podľa neho by tatranskí hoteliéri 
rozhodne nemohli poslať ďakovné telegramy súčasnej vládnej koalícii, pretože tá je, 
napríklad, zodpovedná za rapídny pokles návštevníkov Tatier z Maďarska. Nuž, pán 
predseda SMK síce veľmi často chodí pod Budínsky hrad zbierať rozumy, napríklad, 
ako má ďalej neúnavne bojovať za autonómiu na južnom Slovensku, ale rozhodne sa 
tam nezaujíma o to, ako dnes žije priemerný občan Maďarskej republiky.

v záujme čistoty
Podľa usmernenia Slovenského pozemkového fondu, ná-
jomné zmluvy, ktoré boli uzavreté do roku 2010 sa musia 
vypovedať, a tak poľnohospodári, ktorí majú prenajaté 
pozemky od SPF o ne prídu a prenajatú pôdu musia odo-
vzdať do konca septembra 2010. Toto usmernenie je pre 
poľnohospodárov ako hrom z jasného neba. Pravdou je, že na 
prenajatých pozemkoch od SPF sa hospodári všelijako, do-
konca je v tom chaos, pretože u niektorých pozemkov je spor-
ný vlastník a nikto nevie či je to pozemok SPF alebo pozemok 
súkromného vlastníka. Rovnako treba povedať aj to, že vlast-
níci pozemkov zo SPF na nich nehospodárili, ale skôr šafárili 
s dotáciami, ktoré dostávali. Usmernenie chce vniesť do tohto 
stavu poriadok a zmluvy s poľnohospodármi až po septembri 
2010. Zmluvy sú samozrejme viazané aj na dotácie z eu-
rofondov s tým, že nájomca musí hospodáriť minimálne 
päť rokov, aby mohol dotácie čerpať. 
Ak sa prejdete po slovenských stráňach a dolinách ľahko 
zistíte, že dotácie na udržiavanie napríklad trvalých trávnych 
porastov sa často minuli účinkom. Niekdajšie trávne porasty 
zarástli krovím, ale dotácie sa čerpali. Hlavne na obohacova-
nie sa vlastníka prenajatých pozemkov. Takýchto príkladov sú 
desiatky, stovky. Ak sa aj toto usmernenie SPF dotkne a bude 
boľavé aj pre zamestnaných ľudí toho-ktorého nájomcu, treba 
to urobiť, aby sme mali v tomto hospodárení čistú krištáľovú 
guľu a nie tmu a chaos.  DuŠaN KONčEK

chránené územia Natura 2000
Plány alebo projekty vo vyššom verejnom záujme sa budú 
môcť v sústave chránených území Natura 2000 realizo-
vať aj v prípade, keď na ňu budú mať významný negatív-
ny vplyv. Ako ďalej vyplýva z návrhu postupu pre stanovenie 
vyššieho verejného záujmu v územiach Natura 2000, ktorý 
schválila vláda SR, takéto projekty sa povolia, pokiaľ nebude 
existovať iná alternatíva. 
Podmienkou však bude realizácia tzv. kompenzačných opat-
rení, napríklad v podobe vymedzenia nového územia sústavy 
Natura 2000. Ako ďalej v materiáli informuje envirorezort, čin-
nosť človeka v sústave chránených území nie je vylúčená. Na 
základe európskej smernice o biotopoch sa však musia všetky 
činnosti, ktoré nesúvisia so starostlivosťou o chránené územie, 
posúdiť. Tie sa môžu následne schváliť, ak sa nepreukáže ich 
negatívny dopad na integritu Natury 2000. „V prípade, že 
posúdenie potvrdí významný negatívny vplyv, je potreb-
né rozhodnúť, či zamýšľaný plán alebo projekt má ale-
bo nemá vyšší, respektíve prevažujúci verejný záujem,“ 
priblížilo ministerstvo. Ako však upozornilo ministerstvo, spô-
sob určenia prevažujúceho verejného záujmu v smernici nie 
je uvedený, čo vytvára predpoklad definovať ho na národnej 
úrovni. Sieť chránených území Natura 2000 sa považuje za je-
den z najväčších úspechov environmentálnej politiky EÚ. Táto 
sieť pozostáva z viac ako 26.000 chránených území v Európe, 
významných pre zachovanie prírody. Cieľom Natura 2000 je 
zastavenie úbytku rastlinných a živočíšnych druhov v Európe a 
zároveň umožniť dlhodobo udržateľné využívanie týchto území 
ľuďmi. Ochrana v rámci týchto území by mala zabezpečiť 
zachovanie živočíchov, ako sú kamzík vrchovský, fúzač 
alpský, korytnačka močiarna, hraboš tatranský, viaceré 
druhy netopierov, z rastlín napríklad cyklámen fatranský, 
rumenica turnianska. (TASR)
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Bardejov (Hypernova, Bard. Kúpele, Dlhý Rad, Duk-
lianska, Fučíkova, Gorlická, J. Grešáka - Vimbarg, 

Komenského 557/11, Námestie SNP 173/3, Tačev-
ská), 

Dubnica Nad Váhom (Bratislavská 4051, CI-D Club, 
CI - pri Hlavnej Ceste, Centrum I - Abc, Centrum 

I 4202, K Váhu 762/1, Kpt. Nálepku 676/2, Obran-
cov mieru, Obrancov mieru aut. zast., Obrancov mieru - 
pri SPŠ, Pod kaštieľom, Prejta 129/148, Pri obch. str. 
Dubničanka, Továrenská, Partizánska), 

Hlohovec (Bernolákova 82, Hollého - pri potravi-
nách, Nábr. A. Hlinku - Pri polikl., Nám. sv. Micha-

la 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. 
stanica), Humenné (26. novembra, Darg. hrdinov, Dom 
potravín 26. novembra, Hrnčiarska 11, Chemes, Košic-
ká 31, Kukoreliho, Laborecká, Laborecká 3, Laborec-
ká 8, Mierová 81, Mierová, Sokolovská 8, Mirka, Nám. 
slobody, OD Laborec, Štefánikova 27, Štefánikova, Tře-
bíčska 1, Žel. stanica, Štefánikova 18/Bufet, Centrum, 
Nám. Slobody/Oc Jednota, veľký želez. stánok č. 2), 

Komárno (Biskupa Kiralya, Bratislavská cesta 4018, 
Bratislavská cesta OD Kau, Bratislavská, Budova-

teľská, E. B. Lukáča, Eotvosa 23 OD Lodiar, J. Tubu 
8, Komenského, Košickej Sad, Medercska cesta, Nám. 
Kossutha - Tržnica, Nám. Kosutha, Nám. M. R. Štefá-
nika, Petöfiho, Pohraničná, Potr. Basta, Rakocziho 31, 
Rakocziho, Roľníckej školy, Špitálska, Mieru, Katza, 
Vodná, Železničná, Župná 4, Nám. M. R. Štefánika, Pa-
ramon), Kysucké Nové Mesto (Belanského 207, Ma-
tice Slovenskej, Nám. Slobody, Námestie, Revolučná, 
Sládkovičova, Staničná, Poľského Dlhomira, Vajanské-
ho, Železničná stanica),

Levice (Autobusová stanica, ČSA 2, Hlavná, Komen-
ského, 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, Turec-
ky Rad 1, Železničná stanica, Mlynská, Trafika), Levoča 

(Autobusová stanica, Francisciho, Nám. Majstra Pavla, 
Nám. Majstra Pavla, Probstnerova cesta /Nsp/, Želez. 
riadok), Lučenec (Aut. nástupište - Opatová, Autobuso-
vá stanica, Fiľakovská, Haličská, Kubinyiho, Masaryko-
va, Mierová, Námestie rep., Novohradská, Novohrad-
ská/ Pri Priore, Partizánska, Pri Poste, Rúbanisko II, 
Rúbanisko III/Pri M-Market, Vajanského 2, Vajanského 
4x, Žel. stanica, Železničná 2, Zvolenská), 

Martin (29. augusta 2, A. Stodolu, Alexiho, Aure-
la Stodolu, Cer. Armády, Gogoľova, Gorkého, Ho-

džova, Jesenského, Jilemnického 47, Jilemnického, 
Kmeťova 21, Kmeťova, Kohútova, Kollárova, M. R. Šte-
fánika 27, N. Hejnej 5, Osloboditeľov, Pltniky 2, Prie-
kopská 1, Riadok 1, Škultétyho, Štefunková, 1. čsl. 
brigády, Nováka, Zelená 11/C, Zelená 13/3), Micha-
lovce (Hollého 40, Hollého 60, Humenská, Kapušian-
ska, Kaufland, Kostolne Námestie, Krymská, Masaryko-
va, Nám. Osloboditeľov 17, Nám. Osloboditeľov, Nám. 
Osloboditeľov - Jalta, Obrancov Mieru, Okružná, Opro-
ti OD DPDO, Osloboditeľov, Sládkovičova, Špitálska 2, 
Špitálska, Švermova 11, Tesco, Topolianska 130, Tová-
renská 2, Užhorodská 23, Veľké Zálužie, Zemplínska, 
Švermova), 

Nove Zámky (Bitúnková, G. Bethlena, Gogoľova, 
Gugská 91, Hlavné námestie, J. Kráľa, Jazdecká, 

L. Štúra, Letomostie, M. R. Štefánika, Michalská baš-
ta, Nábrežná 50, Nitrianska 11, Petöfiho, Športová 3, T. 
Vansovej, T. G. Masaryka, Železničná Stan), 

Piešťany (8. mája, A. Trajan, A. Hlinku - OD, Brati-
slavská, D. Tatarku 2, Hotel Splendid, Kollárova 17, 

Nitrianska - parkovisko, Nitrianska, pri OD Kocka, Rá-
zusova - pri hot. Satelit, SAD, Šindelárová - pri Kostole, 
Kaufland, Tesco, Vrbovská cesta 20, Winterová, Winte-
rová - pešia zóna), Poprad (Allendeho, SAD, Bajkalská, 
Banícka, Dlhé Hony, Dostojevského, Jesenná, L. Svo-
bodu, Mnohelova, Nám. sv. Egídia 61/26, Námestie sv. 
Egídia 124, Podtatranská 3, Pri Zast. MHD Moyzesova, 
Rázusova, Štefánikova, Štefánikova, Suchoňová, Sväto-
plukova, Tomášikova 2, Uherová, Curie, V Kauflande, 
Velické námestie, Wolkerova, Wolkerova), 

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.

EUROFEJA ,s . r. o .

Štefánikovo nám.4, Spišská Nová Ves 052 01
e-mail:reality@eurofeja-sro.com, eurofeja@eurofeja-sro.com

 tel:+421534461097, mobil:+421903602868

• sprostredkovateľská činnosť •
• kúpa a predaj nehnuteľností •

• vypracovanie znaleckých 
posudkov a kúpno-predajných zmlúv •

Akciová ponuka: 
predAj ApArtmánov nA  

Štrbskom plese.



	 12	 INZERCIA	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 November	2009

Slovenský rozhľad - Vydáva: TREND INTERNaTIONaL. Šéfredaktor: Jozef Kuchár, zástupca šéfredaktora: Vladimír Dobrovič, 0915 798 909. adresa redakcie: 811 05 Bratislava, Dobšinského 16. Telefóny: 
0910 490 276, fax: 02/443 737 31. Filiálna redakcia 080 01 Prešov, Masarykova 10. Telefón: 0902 877 665. E-mail: slovenskyrozhlad@stonline.sk, www.slovenskyrozhlad.sk. Vychádza každú stredu. Rozširujú:  
MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso a.s., Bratislava po celom Slovensku a vydavateľ. Evidenčné číslo MK SR: 1149/08. ISBN-1335-7743. Tlač: VERSUS, a. s., Bratislava. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.

automape – spol. s r. o. 
renault a Dacia zmluvný partner,
Bardejovská 26, 080 01  prešov 6

tel. 051 / 749 30 70, 72
email: automape@partner.renault.sk

Uvedená cena je cena pre model v základnej výbave vrátane šrotovného poskytnutého zo strany Nissan vo výške 1000 Eur zo základnej ceny vozidla. Uvedená zľava vo výške 1000 Eur je poskytovaná zo strany Nissan zo základnej ceny vozidla aj bez využitia nároku na šrotovné. Uvedená 
výbava môže byť rôzna v závislosti od konkrétneho modelu. Pre bližšie informácie o cenách a výbave prosím kontaktujte našich Nissan predajcov. Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované 
za súčasť zmluvného návrhu. Táto ponuka je platná pre zmluvy uzavreté so zákazníkmi do 31. 12. 2009. K tejto ponuke je možné uplatniť si šrotovné na základe protokolu o zošrotovaní vozidla v súlade s výnosom MH SR č. 1/2005 v znení výnosu MH SR č. 3/2009 (2. kolo šrotovného). 
Všetky ceny sú uvedené v Eur a Sk podľa konverzného kurzu 1 Eur = 30,1260 Sk, a sú vrátane 19% DPH. Ceny uvádzané v Sk sú len informatívne. Spotreba: Note: 4,5–6,6 l/100km, Micra: 4,6–6,8 l/100 km, emisie CO2: Note: 119–149 g/km, Micra: 120–163 g/km.

WELCOME TO SIMPLICITY
NISSAN CITY CARS

www.nissan.sk

Pre viac informácií a možnosť testovacej jazdy navštívte vášho predajcu Nissan!

PRIATEĽSKÉ
TECHNOLÓGIE. 
PRIATEĽSKÁ CENA.

JEDNODUCHO.

M
IC

R
A

 OD 

7 999 €

N
O

V
Ý

 

N
O

T
E TO PRAVÉ PRE 

VÁŠ ŠTÝL AJ 
PEŇAŽENKU.
JEDNODUCHO.
 OD 

9 999 €

S protokolom 
o zošrotovaní 
ďalšia zľava 
-1000 €

(-30 126,00 Sk)

(240 977,87 Sk)

(301 229,87 Sk)

EUROLANDS, spol. s r.o.
odštepný závod Prešov, Petrovanská 42, 080 01 Prešov
tel.:051/771 03 14, 051/771 03 55, e-mail: eurolands@eurolands.sk


