
Po návrate premiéra Ro-
berta Fica z Moskvy čaka-
li naňho opoziční politici s 
kritikou. Údajne Slovensku 
nový plynárenský podnik s 
Ruskom netreba, lebo vraj 
štát nemá podnikať, ale vy-
tvárať podmienky na pod-
nikanie. Samozrejme, že 
tieto slová zazneli z úst čle-
nov SDKÚ, teda strany, kto-
rá má na svojom čele Mikulá-
ša Dzurindu a Ivana Mikloša. 
Títo politici môžu za výpredaj 
strategického priemyslu na 
Slovensku. A dnes sa z ich ra-
dov ozýva kritika, že na čo je 
štátu spoločný podnik s rus-
kou firmou, ak má Slovensko 

51 percent akcií aj naďalej v 
Slovenskom plynárenskom 
priemysle.
Nuž povedzme si, na čo by 
to asi tak štátu bolo. Spo-
mínaných 51 percent ak-
cií totiž nezaručuje štátu 
aj možnosť výkonu svojich 
akcionárskych práv. Jed-
noducho privatizačná zmluva 
je napísaná tak, že privatizé-
ri menšinového 49 percent-
ného balíka akcií SPP vlastnia 
aj vládnu záruku, že budú mať 
v podniku väčšinovú mana-
žérsku kontrolu. Inými slova-
mi povedané, s menšinovým 

balíkom akcií sa v našom naj-
väčšom plynárenskom podni-
ku držia pri moci a rozhodu-
jú, akoby mali väčšinu. Je to 
nezmysel, ale právne ho ne-
vieme zmeniť. Na Slovensku 
je veľa vecí nepochopiteľných 
a patrí k nim aj tento div, kto-
rý môžeme pokojne pripísať 
Miklošovi.
Tento Miklošov div je odpo-
veďou na uvedenú otázku, 
na čo štát potrebuje vlast-
né nové plynárne, ak už má 
väčšinový akcionársky ba-
lík v najväčšom plynáren-
skom podniku na našom 
území. 
Pokračovanie na 2. strane
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S odstupom 20 rokov už vieme, že zamatová či 
nežná revolúcia nesplnila takmer nijaký zo svojich 
verejne proklamovaných zámerov. Naopak však pri-
niesla veľa javov, o ktorých sa dlho dôsledne mlčalo, 
prípadne doteraz principiálne nehovorí nahlas. Aby sme 
sa nerozptyľovali poukazovaním na všetky pretrvávajúce 
neriešené problémy, zúžme pohľad na jeden z progra-
mových cieľov, ktorý bol uvedený v historickom vyhláse-
ní Občianskeho fóra zo dňa 26. 11. 1989: „Umenie a 
literatúra nesmú byť obmedzované a musia im byť 
poskytnuté široké publikačné možnosti a styk s ve-
rejnosťou.“ 
Najprv poznamenajme, že pojem styk s verejnosťou (po 
anglicky public relations so skratkou PR) označuje pro-
pagačné pôsobenie. Po stručnom terminologickom vy-
svetlení si už len položme niekoľko vecných (a večných?) 
otázok. Kto má literatúre poskytnúť a kto jej poskytuje 
široké publikačné možnosti a styk s verejnosťou? Štát, 
ktorý nevlastní ani vydavateľstvá, ani knižnú distribúciu, 
ani tlačové médiá? Štát, ktorý poskytuje almužnu vo for-
me grantov na literatúru? Štát, v ktorom sú dve verejno-
právne elektronické médiá a v tých je priestor pre styk 
s verejnosťou vyhradený len pre jednu časť slovenskej 
literatúry? Tú, ktorá odmietala a v podstate dodnes od-
mieta nezávislosť Slovenskej republiky? 
Áno, každý režim treba chytať za jeho vlastné slová. Tak 
to robila 20 rokov Charta 77, ktorá požadovala dodr-
žiavanie socialistickej zákonnosti. A tak to urobili aj sig-
natári výzvy Vzduch našich čias, ktorí koncom 80. ro-
kov v denníku ÚV KSS Pravda požadovali dodržiavanie 
uznesení zjazdu KSČ v spoločenskej praxi. Nie je bez 
zaujímavosti, že medzi ľavicovými intelektuálmi vtedajšej 
mladšej a strednej generácie boli aj dnešní prominenti 
pravicového konzervativizmu – napríklad politizujúci lite-
rárny vedec Peter Zajac. Ktorý ponovembrový minister 
kultúry vôbec pozná spomínané ustanovenie vyhlásenia 
Občianskeho fóra? A ktorý z nich niečo urobil pre jeho 
realizáciu? Tentoraz by som výnimočne nekričal: „Ne-
skoro!,“ hoci už možno naozaj je neskoro a niektoré 
opatrenia proti kultúre sa už nedajú celkom napraviť. Na-
priek tomu by som vypísal konkurz na ministra, ktorý by 
sa o to aspoň pokúsil a ktorý by hrdo nepokladal za svoju 
chvályhodnú prioritu prehlbovanie či konzervovanie na-
hromadených nekompetentných personálnych riešení či 
systémových nedostatkov, chýb a omylov.

PAVOL JANÍK

November a literatúra
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Hovoríme s blízkym spolupracovníkom vodcu Pražskej 
jari 1968 profesorom IVANOM LALUHOM

A. Dubček: Trh má rozvíjať sociálne istoty

Miklošov div je zrejme lepom

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič (vpravo) prijal v Bratislave komisára EK Maroša Šefčoviča (vľavo).  FOTO TASR - Pavel Neubauer

Dehonestujúce výroky Fedora Gála o Alexandro-
vi Dubčekovi sú zjavne účelové. Veľmi málo po-
znal jeho život a osobné vlastnosti, aby mohol 
tvrdiť to, čo teraz prezentuje. Kiež by si Fedor Gál 
radšej, ako sa hovorí, pozametal pred vlastným 
prahom. Nikto mu predsa nevytýkal, že jeho mu-
žom bol Václav Havel. Ľudské cnosti, ktoré Dub-
ček vnášal do politiky, a jej etický rozmer, ktoré 
dnes už, žiaľ, nedominujú, dúfajme, že nepatria 
mužom minulosti. Čítajte na 5. strane

Fico dodal, že Šefčovič bude mať 
pod kontrolou viac ako 30.000 
zamestnancov EK a zo svojej po-
zície bude riešiť konfliktné veci, 
ku ktorým dochádza medzi komi-
siou, Radou EÚ a parlamentom. 
„Bude pri všetkých význam-

ných rozhodnutiach. Budeme 
sa môcť o neho oprieť nielen 
v rezorte energetiky a do-
pravy, kde sme chceli, ale vo 
všetkých rezortoch, ktoré spa-
dajú pod komisiu,“ vyzdvihol 
predseda vlády.

Zároveň prezradil, že hoci 
Slovensko malo do poslednej 
chvíle záujem o portfólio ener-
getického alebo ekonomické-
ho charakteru, Barroso tvrdil, 
že má pre Šefčoviča niečo 
lepšie. „A naozaj je to lepšie,“ 
zdôraznil Fico s tým, že post 
podpredsedu EK je významná 
pozícia.
Šéf komisie uviedol, že slovenský 
komisár dostal jedno z najdôleži-
tejších portfólií. „Rozhodol som 
sa tak preto, lebo počas mojej 
spolupráce s ním v uplynulom 
mesiaci som zistil, že je to mi-

moriadne schopný politik, kto-
rý má obrovské diplomatické 
skúsenosti a chcem niekoho, 
komu môžem dôverovať ako 
spojke medzi EK, Radou EÚ 
a Európskym parlamentom. 
Preto bude jedným z podpred-
sedov,“ objasnil Barroso svoje 
rozhodnutie.
Podľa jeho slov práve Šefčovič 
najvýraznejšie postúpil v rebríčku, 
pretože ako jediný zo siedmich 
nových podpredsedov nepôsobil 
v EK počas celého päťročného 
funkčného obdobia minulej komi-
sie. (TASR)

Šefčovič bude podpredsedom Európskej komisie

Predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia, a.s., Andreas Tostmann (vľavo) a predseda vlády 
SR Robert Fico (vpravo) na slávnostnom položení základného kameňa k projektu výroby nových 
vozidiel typu New Small Family vo Volkswagene v Bratislave 23. 11. 2009.  FOTO TASR - Tomáš Halász

Výberom Maroša Šefčoviča za podpredsedu Európskej ko-
misie (EK) sa slovenský komisár dostal priamo do kuchyne 
EK. „Bude pri všetkom. Bude mať obrovské množstvo infor-
mácií, preto sa teším na spoluprácu s ním. Nech to berieme 
z ktoréhokoľvek konca, je to obrovský diplomatický úspech 
SR,“ reagoval premiér Robert Fico na rozhodnutie šéfa ko-
misie Josého Manuela Barrosa dať mu na starosť medziinšti-
tucionálne vzťahy a administratívu.
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Voľby do orgánov sa-
mosprávnych krajov 

boli jedným z objektívnych 
výskumov verejnej mien-
ky. Strany ponúkali kandi-
dátov a svoje značky, vo-
liči mohli slobodne zaujať 
stanovisko. Bolo len na 
ich slobodnej vôli či vo-
liť alebo nevoliť a vyberať 
spomedzi súčasných poli-
tikov a nových kandidátov. 
Voličom sa ponúkali kan-
didáti širokých koalícií, ľa-
vicová i pravicová alterna-
tíva. Do volieb sa aktívne 
zapojili parlamentné aj mi-
moparlamentné strany a 
tiež nezávislí kandidáti. V 
obrovskej konkurencii sľu-
bov a tvrdého boja uspeli 
tí, za ktorých hovorili hlav-
ne výsledky práce. Ľudia 
však nepodporili experi-
menty a nenaleteli tým, čo 
sľubujú každému všetko a 
v kampani sa neštítia vyu-
žívať zbrane najväčšieho 
kalibru ako šírenie poplaš-
ných správ, intrigy a oho-
váranie.     

Spomedzi ôsmych sa-
mosprávnych kra-

jov má SMER-SD svojich 
úspešných kandidátov na 
županov v siedmich. V po-
slaneckých laviciach bu-
de v novom volebnom 
období viac ľavicových 
poslancov ako v predo-
šlom volebnom období. 
Úspech doterajšej práce, 
dôvera k politike a sna-
ha naďalej podporovať 
správne rozhodnutia pre 
život v regiónoch boli vo-
ličmi úspešne potvrdené. 
Ľavicová politika sa teší 
dôvere a politici pokraču-
jú v premene volebných 
sľubov na povolebné akti-
vity. Ani v kampani ani po 
nej nebudeme utekať k 
ohováraniu a výhovorkám, 
aké si voliči nezaslúžia a 
samosprávy nepotrebujú. 

Supervolebný rok, v 
ktorom sme si vybera-

li zástupcov do Európske-
ho parlamentu, hlavu štá-
tu a napokon krajských 
politikov sa postupne blíži 
ku svojmu kalendárnemu 
koncu. Aj budúci rok budú 
voliči pozvaní k voľbám. 
Najskôr budeme rozhodo-
vať v parlamentných a ne-
skôr v komunálnych voľ-
bách. Verím, že v oboch 
prípadoch budú potvrde-
né trendy úspešného boja 
s hospodárskou, ekono-
mickou a sociálnou krízou 
a rozvojové impulzy, ktoré 
pretvárajú krajinu na dy-
namické a atraktívne re-
gióny.  

Dokončenie z 1. strany
Jednoducho mu je tento balík 
v SPP na nič. Podivuhodná pri-
vatizácia pod taktovkou Miklo-
ša stvorila toto slovenské pod-
nikateľské čudo. Na rozdiel 
od tohto príbehu je snaha 
momentálnej slovenskej vlá-
dy teda plne legitímna. Pre-
čo by štát nemohol vytvo-
riť ekonomickú hodnotu, ak 
ide o strategické záujmy na-
šej krajiny? Komuže to pre-
káža? Odborníkom z SDKÚ? 
Zo strany, ktorej aktéri parti-
cipovali na vzniku Miklošov-
ho divu?
Tak sa zdá, že ten, kto najviac 
vykrikuje a bráni sa tomuto le-
gitímnemu cieľu, bráni možno v 
skutočnosti iné, než slovenské 
legitímne záujmy. Ak si spome-
nieme na škandalóznu cenu, 
za ktorú sme sa zbavili nášho 
plynárenského klenotu vo výš-

ke štyroch miliárd eur, hoci ich 
skutočná hodnota bola odha-
dovaná aj päťkrát viac, potom 
možno pochopíme, prečo sa 
taký typ politikov neustále drží 
na čele strany, ktorá prehráva 
za sebou jedny voľby za druhý-
mi. 
Ale možno je Miklošov div tým 
najsilnejším lepom na udrža-
nie sa na stoličkách politických 
funkcií. Nech sa však ani nik 
nečuduje, ak pre Miklošov 
div teraz slovenská vláda 
hľadá nové riešenia nášho 
plynárenstva. Ak nemôže roz-
hodovať, hoci má akcionársku 
väčšinu, musí v záujme strate-
gických energetických cieľov 
hľadať nové cesty. Ozaj, pre-
čo to tak prekáža práve SDKÚ, 
ktorá sa hlási k liberalizmu? 
Veď trh všetko vyrieši, alebo to 
tak nie je?

STANISLAV HÁBER

Vláda  SR sa zišla 25. novembra 2009 na svojom výjazdovom zasadnutí v Poprade. Po 
zasadnutí vlády si premiér Robert Fico prehliadol miestny podnik Tatravagónka, kde sa 
oboznámil s výrobným programom a s budúcimi zámermi spoločnosti. Na snímke predse-
da vlády SR Robert Fico (uprostred) počas exkurzie vo fabrike.   FOTO TASR - Lukáš Furcoň

Miklošov div je...
Problematika postavenia prí-
slušníkov rómskej národnosti 
bude jednou zo samostatných 
tém rokovania vlády, avizoval 
premiér Robert Fico. Reagoval 
tak na vyhlásenie lídra SDKÚ-
DS Mikuláša Dzurindu, ktorý 
uviedol, že na program zasad-
nutia sa nedostali tri hlavné pri-
ority, ktoré rezonujú v Prešov-
skom samosprávnom kraji 
(PSK). Ide predovšetkým o róm-
sku problematiku, infraštruktúru 
a nedostatok práce.
Podľa Fica začína byť rómska 
problematika horúcejšia ako 
inokedy, a to nielen z dôvodu 
ich sociálneho postavenia, 
ale tiež kvôli miere ich účasti 
na páchaní trestnej činnosti. 
„Rovnako je tento problém 

veľmi pálčivý aj preto, lebo 
sa začínajú objavovať ex-
trémisti, ktorí prichádzajú s 
jednoduchými riešeniami,“ 
upozornil s tým, že sa nedá 
vyriešiť za pár sekúnd silovými 
prostriedkami ani represiou. 
„Pokiaľ nebudú mať prácu a 
reálne príjmy zo svojej vlastnej 
pracovnej činnosti, ťažko sa 
dajú v tejto oblasti urobiť neja-
ké zázraky,“ domnieva sa.
Premiér upozornil, že v tom-
to kraji sa už uskutočnili dve 
výjazdové rokovania, a to vo 
Svidníku a Humennom, kde sa 
ministri venovali výlučne sociál-
noekonomickej situácii v PSK. 
„Treba sa spýtať toho pána, 
ktorý to vytiahol, koľkokrát 
tu bol on so svojou vládou. 

Čo urobil pre svoj vlastný 
región, keďže sa tu narodil, 
keď bol osem rokov predse-
dom vlády. Tohto pána sa 
treba spýtať, čo okrem opra-
vy svojho vlastného domu 
urobil pre obec,“ podotkol na 
margo vyjadrení Dzurindu.
Predseda Žilinského samo-
správneho kraja Juraj Blanár 
je presvedčený, že téma pod-
pory rozvoja turistického ruchu 
priamo súvisí s riešením neza-
mestnanosti. „Je to jedno z 
významných odvetví ekono-
miky. Ak sme dnes hovorili 
o jeho fungovaní, tak sme 
hovorili o udržaní a vytvára-
ní zamestnanosti,“ upozornil. 
Rovnaký názor má i predseda 
PSK Peter Chudík. Podľa neho 
vláda za rok a pol, počas kto-
rého sa stretla v PSK, riešila 
konkrétne problémy regiónu. 
„Rozvoj turizmu nielen v rámci 
kraja, ale celého Slovenska je 
významná časť k podpore rie-
šenia nezamestnanosti,“ uzav-
rel.  (TASR)

Vláda SR sa zišla v Poprade na 181. schôdzi a rokovala 
pod vedením premiéra Roberta Fica. Zaoberala sa súčas-
ným stavom turizmu na Slovensku, prerokovala a schválila 
návrh na podporu rozvoja turizmu v Prešovskom samo-
správnom kraji a jej dopady na zamestnanosť, konkuren-
cieschopnosť a rast celého regiónu a Návrh na podporu 
rozvoja klastrov cestovného ruchu v Žilinskom samospráv-
nom kraji. 

Riešia problém nezamestnanosti

Mnohí z nás poznajú ten starý politický vtip o našich bývalých 
médiách. Brežnev a Carter sa rozhodli zistiť, kto z nich je rých-
lejší. Preto sa postavili na štart na beh na jeden kilometer. Sa-
mozrejme, zvíťazil mladší a fyzicky lepšie pripravený americký 
prezident. Západné noviny potom napísali, že prvý bol Carter, za 
ním dobehol do cieľa sovietsky komunistický líder. Denníky, ktoré 
vychádzali v Moskve, však priniesli informáciu, že generálny tajom-
ník ÚV KSSZ obsadil druhé miesto a prezident USA skončil predpo-
sledný... Kto pozná tento vtip, tak si naň určite musel spomenúť pri 
čítaní a počúvaní vyjadrení predsedov SDKÚ-DS a KDH v súvislosti 
s výsledkami volieb do regionálnych parlamentov. Obaja boli s nimi 
spokojní. Z celoslovenského pohľadu sa cítili ako víťazi. Pritom v po-
rovnaní s predchádzajúcimi voľbami v roku 2005 obe strany dohro-
mady stratili 41 mandátov! M. Dzurinda vyhlásil, že „výsledky volieb 
do VÚC vnímam ako povzbudenie a nádej, a spolu s KDH mô-
žeme úspešne súperiť s politickou stranu SMER.“ Jeho kolega 
J. Figeľ mal radosť z toho, že KDH získalo 51 poslaneckých miest 
a „jeho výsledky ukazujú túžbu voličov po zmene.“ Akurát však 
úplne zabudol na to, že ich v porovnaní s predchádzajúcim volebným 
obdobím získalo až o 36 (!) menej. Predseda novej pravicovej strany 
Sloboda a Solidarita (SaS), R. Sulík, v každom rozhovore zdôrazňuje, 
aký je on vynikajúci ekonóm a podľa neho národohospodári z terajšej 
koalície akoby niekedy nevedeli ani počítať. Nuž, pán Sulík tiež tvrdil, 
že voľby pre SaS dopadli veľmi dobre. Akosi len nespomenul, že 
z ich 276 kandidátov vo všetkých krajoch (najviac zo všetkých 
politických strán) získali iba jedinú poslaneckú stoličku. Výnim-
kou v prejavení spokojnosti netajil ani predseda SMK P. Csáky. 
Pritom oproti roku 2005 strana získala o 18 mandátov menej. Jed-
noznačne môžeme povedať, že športový duch predstaviteľov našich 
pravicových strán je úplne cudzí. Veď je to úplne samozrejmé – tam, 
kde je víťaz musí byť aj porazený. Nakoniec to za politikov museli kon-
štatovať ich hlásne trúby – tzv. mienkotvorné médiá. Jedny z nich pri-
niesli akýsi príhovor pod titulkom PREHRALI. Pre objektívnosť mohli 
tam dodať ešte jedno slovo: SME.  (vm)

NEvEdia počítať

„Potvrdilo sa, že má význam, 
ak Smer-SD priamo kandidu-
je vlastného alebo podporu-
je kandidáta inej koaličnej 
strany. Možno bola chyba, 
že sme takto nepostupova-
li aj v Bratislave, urobíme si 
z toho určité ponaučenie a 
prijmeme aj rozhodnutia do 
blízkej budúcnosti,“ avizoval. 
Podľa jeho slov by malo dôjsť 
aj k istým personálnym rozhod-
nutiam, no bližšie to špecifiko-
vať nechcel. „Budete to vidieť,“ 
odkázal novinárom. Na otázku, 
konkrétne aké chyby strana 

urobila, odvetil, že by „nerád 
narušoval našu radosť. Vyhra-
li sme ako strana, ktorá je vo 
vládnej koalícii a nesie zodpo-
vednosť za štát“.
Fico zároveň vyjadril absolútnu 
spokojnosť s výsledkom kraj-
ských volieb, keďže po prezi-
dentských voľbách a voľbách 
do Európskeho parlamentu sú 
to ďalšie, ktoré Smer-SD na 
Slovensku vyhral. „S veľkou 
radosťou konštatujem, že 
pomer županov je 7:1. Je 
to obrovský úspech Smeru-
SD, lebo najväčšia ťarcha 

pokiaľ ide o víťazstvo v kra-
joch, bola práve na našej 
strane. Blahoželám všetkým 
predsedom vrátane Pavla 
Freša k zvoleniu,“ podčiarkol 
a dodal, že preňho bude cťou, 
ak všetci zvolení župani prijmú 
pozvanie na stretnutie, na kto-
rom chce hovoriť o ďalšej spo-
lupráci.
Na otázku, ako bude svoj post 
zastávať predseda Banskobys-
trického samosprávneho kraja 
(BBSK) Vladimír Maňka (Smer-
SD), keďže je zároveň aj euro-
poslancom, Fico konštatoval, 
že pokiaľ bude na príťaž jeho 
pôsobenie v Európskom parla-
mente, bude sa venovať tomu, 
na čo má silnejší mandát, a to 
je BBSK. 
„Garantujem, že tento kraj 
bude šliapať ako hodinky,“ 
uzavrel. (TASR)

Suverénne víťazstvo v krajoch pomerom 7:1
Predseda najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD a 
premiér Robert Fico považuje výsledok volieb do 
samosprávnych krajov za suverénne víťazstvo jeho 
strany. Konštatoval to na tlačovej konferencii s tým, 
že v Bratislavskom kraji, v ktorom ako jedinom ne-
získala koalícia predsedu, priznal isté chyby, naprí-
klad vo vedení kampane.

Nominanti koalície získali v druhom kole volieb 
(28.11.) do vyšších územných celkov (VÚC) tri zo 
štyroch predsedníckych kresiel.
Svoje terajšie posty v druhom kole obhájili predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK) Pavol Sedláček (ĽS-HZDS, 
Smer-SD a SNS), ktorému dôveru prejavilo 59,08 percenta vo-
ličov a Pavol Chudík (Smer-SD, ĽS-HZDS, HZD, SZS) v Prešov-
skom samosprávnom kraji (PSK) so ziskom 54,06 percenta. 
Novým predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja 
(BBSK) bude v nasledujúcom volebnom období europoslanec 
Vladimír Maňka (Smer-SD, ĽS-HZDS), ktorého podporilo 53,70 
percenta voličov. Volebná účasť dosiahla 18,39 percenta.
Neúspešnými kandidátmi boli v druhom kole volieb v BSK jeho 
súčasný predseda Vladimír Bajan (nezávislý s podporou Sme-
ru-SD, ĽS-HZDS, SZS a HZD) so ziskom 39,49 percenta, v 
TSK Martin Fedor (SDKÚ-DS, KDH, SaS, OKS), ktorému pre-
javilo dôveru 40,91 percenta voličov. V PSK je porazeným Ján 
Hudacký (KDH, SDKÚ-DS, SaS), ktorý získal 45,93 percenta 
a Jozef Mikuš v BBSK (SDKÚ-DS, KDH, OKS, Konzervatívni 
demokrati a SaS), ktorého podporilo 46,29 percenta voličov.
Najvyššia účasť bola tentokrát v Bratislavskom kraji, kde do-
siahla 20,18 percenta, nasleduje Prešovský kraj (19,22 %), 
Banskobystrický (18,01 %) a napokon v Trenčianskom kraji 
(15,77 %). (TASR)

dvaja obhájili svoje posty
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Košický 
samosprávny kraj ZDENKO 

TREBUľA

Nitrianský samosprávny kraj
MILAN BELICA 

Trnavský 
samosprávny kraj 
TIBOR MIKUŠ

Žilinský 
samosprávny kraj 
JURAJ BLANÁR 

Prešovský 
samosprávny kraj
PETER CHUDÍK

Trenčianský 
samosprávny kraj

PAVOL SEDLÁČEK

Banskobystrický 
samosprávny kraj

VLADIMÍR MAňKA

PReDSeDoviA 
SAMoSPRÁvNYCH
KRAJov 
S PoDPoRou 
STRANY SMeR-SD

Z hľadiska imidžu sú voľby pre Smer-SD víťazstvom, keďže 
si výrazne upevnil pozície medzi poslancami regionálnych 
zastupiteľstiev a spolu s koaličnými partnermi obsadil se-
dem z ôsmich postov predsedov Vyšších územných cel-
kov (VÚC). „Ešte nikdy nebolo, aby jedna strana alebo 
jedna koalícia mala v rukách všetky kraje s výnimkou 
jedného. Na druhej strane Smer stratil práve Brati-
slavský kraj, kde sa mu podarilo získať post predsedu 
VÚC v predchádzajúcich voľbách,“ povedal pre TASR 
politológ Juraj Marušiak. Druhé kolo volieb podľa neho 
výrazné prekvapenia neprinieslo. „Výsledky prvých kôl to 
napovedali,“ komentoval víťazstvo Pavla Freša v Bratislave 
a koaličných kandidátov vo zvyšných troch krajoch. „Bol 
to súboj medzi tým, čomu sa na Slovensku hovorí ľavica a 
čomu sa hovorí pravica,“ charakterizoval Marušiak základ-
ný hodnotový konflikt týchto volieb. (TASR)

Úradujúci predseda Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK) Peter Chudík, ktorý zvíťazil aj v druhom kole vo-
lieb, považuje tento výsledok za najlepší z regionálnych 
volieb, v ktorých doteraz kandidoval. 
Chudík v centrále svojho volebného štábu pre médiá uviedol, 
že aj keď účasť na týchto voľbách nebola vysoká, podľa neho 
sa na nich minimálne v prvom kole zúčastnilo viac ľudí ako sa 
očakávalo. 
„Je to najlepší výsledok zo všetkých týchto troch volieb, 
čo značí to, že s čím som išiel do volieb, malo svoju lo-
giku, malo svoj význam a ľudia to pochopili a za to sa im 
chcem poďakovať a budem tak ďalej pokračovať vo svo-
jej práci, ako som pracoval doposiaľ,“ konštatoval Chudík.
Vyjadril spokojnosť s tým, že sa zmenil pomer síl v zastupiteľ-
stve PSK, kde koalícia Smer-SD, ĽS-HZDS získala 26 mandá-
tov, čo bude mať podľa neho veľký vplyv na prácu v regionál-
nom parlamente.
Chudík pripomenul, že nasledujúcom období by chcel pokra-
čovať v rekonštrukcii a budovaní ciest 2. a 3. triedy, čo pova-

žuje za jednu z najväčších priorít. Dodal, že Prešovský kraj je 
v rámci HDP na tom pravdepodobne najhorší, má druhú naj-
väčšiu nezamestnanosť a najnižšiu priemernú mzdu. Veľkým 
bohatstvom regiónu sú podľa neho pracovití, svedomití a po-
hostinní ľudia. 
„Zakladal som tento kraj ešte v roku 1996. Chodím po 
tomto kraji dva roky ako krajský prednosta, teraz osem 
rokov ako predseda PSK. Budem nadväzovať práve na tú 
spoluprácu s ľuďmi, ktorí chcú spolupracovať,“ povedal 
Chudík. Volebnú kampaň Chudík hodnotil ako špinavú a plnú 
ohovárania. Za všetko vraj hovorí to, že mu prelepovali oči slo-
ganom Voľte župana, nie vajdu a upodozrievali ho, že kupoval 
rómske hlasy. V tejto súvislosti podal na políciu oznámenie pre 
trestný čin ohovárania.
Chudík získal v druhom kole volieb do vyšších územných 
celkov 63.179 hlasov, teda 54,06 percenta. Jeho proti-
kandidátovi Jánovi Hudackému (KDH, SDKÚ-DS a SaS) 
odovzdalo hlas 53.686 voličov, teda 45,94 percenta. Vo-
lebná účasť v PSK dosiahla 19,22 percenta. (TASR)

Hoci sú už známe výsledky volieb 
poslancov a predsedov VÚC, predsa 
sa treba troška pozastaviť nad pred-
volebnou kampaňou. Od kandidátov 
najmä z radov opozície padali také 
sľuby, ktoré niekedy nemali s realitou 
nič spoločné, sľubovalo sa ostošesť a 
volič sa nestačil čudovať, akých to ča-
rodejníkov má voliť. Ak si odmyslíme 
osobné invektívy predvolebnej kam-
pane v niektorých krajoch. 
Hoci za posledné štyri roky volič takmer 
nič poriadne nevedel, čo sa v tých krajoch 
deje a robí. Ale to nie je vina voliča, ale 
vina prezentácie samosprávnych krajov. 
Výsledky voličského záujmu o tieto voľ-
by možno sú o čosi vyššie ako po minulé 
roky, ale aj tak nie sú také, aké by sa pat-
rilo, aby boli. Noví predsedovia budú mu-
sieť pošpekulovať aj nad tým, ako osloviť 

voliča a pritiahnuť ho do diania vo veciach 
verejných, strata záujmu je dosť povážlivá 
a s tým nemôžu byť spokojné ani samo-
správne kraje. Pôjde predovšetkým o to, 
aby sa samosprávny kraj viac prezentoval 
navonok, viac sa „spovedal“ voličovi, viac 
ako doteraz ho informoval a tým samo-
zrejme aj zvýšil záujem voliča-občana o 
dianie v tom ktorom samosprávnom kraji. 
Neexistuje ani spätná väzba medzi vole-
nými a voličmi. To všetko sú veci, ktoré 
bude treba zmeniť, ak chceme, aby sa-
mosprávne kraje plnili tú funkciu na ktorú 
sú určené. Možno by to chcelo aj delego-
vanie viac právomocí na kraje. Rozhodne 
však bude treba, aby samosprávny kraj 
viac spolupracoval s obecnými samo-
správami. Ukazuje sa, že cez jedného 
poslanca okresu v samosprávnom parla-
mente to nie je ideálne a ani progresív-

ne. Vyzerá to tak, že takmer v každom 
samosprávnom kraji, okrem Bratislavy, 
je predsedom nominant SMER-u s pod-
porou niekde aj opozičných strán. Tento 
fakt by mohol rozhodnejšie ovplyvniť 
progresivitu rozvoja kraja a na druhej 
strane to bude aj o zodpovednosti. 
Práve tu by totiž mali vyrásť schopní po-
slanci skutočnej demokracie slovenské-
ho parlamentu do budúcnosti. 
Nebolo by múdre, aby sa „cirkusy“ zo 
slovenského parlamentu preniesli do 
parlamentov samosprávnych krajov, prá-
ve tu by sa malo ukázať, že múdrosť a 
zodpovednosť začína zdola a nie zhora. 
A rozhodne by nebolo dobré, aby sme 
po troch dňoch od volieb „zhasli svet-
lo“ a znova sa unášali v samosprávnych 
krajoch na vlnách pomaly tečúcej rieky 
Lethe... DUŠAN KONČEK

v Bratislavskom kraji 
sa stal predsedom vÚC 
PAvol FRešo, kandidát 
SDKÚ-DS, KDH, SMK, 
oKS a SaS.

Múdrosť a zodpovednosť začína zdola

NajlEpŠí výslEdok z dotErajŠích

SMeR-SD si upevnil pozície

V oboch reláciách, bez toho, 
aby sa dohodli predstavitelia 
strany SMER-SD, Ján Richter 
a Boris Zala, povedali to isté: 
Vladimír Bajan, nezávislý kan-
didát s podporou SMER-DS 
prehral lebo, 

VOLIČOV NEDOKÁZAL 
presvedčiť nie so svojimi plán-
mi a víziami, ale nevedel pred-
ložiť hmatateľné dôkazy o svo-
jej štvorročnej práci. Stáva 
sa to – kandidát nedoká-
že osloviť a zaujať potenci-
álneho voliča. Nuž, toto bol 
klasický príklad. Stalo sa a 
z toho prípadu si treba vziať 
ponaučenie, a že to SMER-
SD urobí, o tom nemôže 
nikto pochybovať. 
Opozícia však ukázala svoju 
pravú tvár pred 2. kolom vo-
lieb v Prešovskom kraji. Ani 
sa nechce veriť tomu, čo bol 

schopný volebný tím Jána Hu-
dackého urobiť. Všetko sa sú-
stredilo na 

OČIERňOVANIE 
Petra Chudíka, ktorého na le-
tákoch, bilboardoch, v elek-
tronickej reklame neustá-
le napádal a očierňoval: bez 
akýchkoľvek dôkazov ľudia 
okolo J. Hudackého neustá-
le a rôznymi formami opakovali 
iba jedno: zabráňme P. Chu-
díkovi stať sa vajdom (?!), 
zabráňme v 2. kole kupova-
niu (?!) hlasov zo strany vo-
lebného tímu P. Chudíka, 
atď. Nečudo, že doterajší žu-
pan, ktorý v tejto funkcii zosta-
ne ďalšie štyri roky, podal trest-
né oznámenie za ohováranie. 
Bola to skutočne nechutná a 
špinavá kampaň, ktorá predo-
všetkým SDKÚ-DS s KDH ne-
priniesla očakávaný výsledok. 

Niečo však predsa len prinies-
la: občania sa mohli presved-
čiť, čo všetko sú schopní uro-
biť opoziční politici, len aby sa 
predsedom Prešovského sa-
mosprávneho kraja stal ich 
človek. Jednoducho sa ne-
štítili ničoho, a teraz budú 
ešte oni hovoriť o férovos-
ti! Vraj ich aktivisti v 2. kole 
zabránili kupovaniu hlasov 
rómskych voličov. Keď teda 
zabránili, tak ako je to možné, 
že Peter Chudík opäť vyhral 
bez problémov ako v 1. kole? 
Ako P. Chudík sám hovorí, 
nikdy vo žiadnej svojej kam-
pani 

NESPOMÍNAL 
protivníkov, vždy v nej hovoril 
len o tom, čo urobil, a čo chce 
ešte urobiť. Nikdy sa neponí-
žil k urážkam protikandidátov. 
Teda, žiadna agresívna re-
klama, žiadne útoky a oso-
čovanie, a určite aj to zapô-
sobilo na voličov, ktorí ho 
tretíkrát za sebou posadi-
li na stoličku prvého muža 
v Prešovskom kraji. Hovo-
rí sa, že múdry súper – po-
kiaľ chce vyhrať – použije 
aj zbrane svojho protivníka. 
Nuž, ľudia okolo J. Hudac-
kého túto storočiami overe-
nú múdrosť nevyužili ani te-
raz. Alebo sa spoliehali na to, 
že aj tá najhoršia a najosoči-

vejšia antireklama je v skutoč-
nosti reklama? Potom však 
vedome pomohli P. Chudí-
kovi! 
Sú to síce absurdné úvahy, 
ale pri všetkej objektivite si ne-
vieme predstaviť prečo toľko 
energie a peňazí vložila opo-
zícia do arogancie, klamstiev 
a urážok. Ako sa hovorí, toho 
všetkého 

BOLO PRIVEľA 
aj na jedného koňa. Našťastie, 
Chudíkovci sa nedali vypro-
vokovať ani pri tých najprimi-
tívnejších a najurážlivejších 
útokoch. Jedno je však isté: 
volebný tím J. Hudackého by 
mal povinne absolvovať škole-
nie o politickej etike, slušnosti 
medzi ľuďmi, a v neposlednom 
rade aj o tom, že po urážke by 
malo nasledovať ospravedlne-
nie. Zdá sa, že im by ani ta-
kéto školenie, bez ohľadu na 
miesto (Londýn, Brusel alebo 
Paríž) nepomôže...
Ešte pred tou cestou na to 
školenie by sa mali však všetci 
z tohto volebného tímu za-
myslieť, odkiaľ sa vzalo tých 
takmer 10 000 hlasov, ktoré 
tvoria rozdiel medzi dvomi kan-
didátmi v Prešove. Pri pomer-
ne nízkej volebnej účasti je to 
skutočne veľmi veľa. Kydanie 
špiny...

VLADIMÍR MEZENCEV

špinavá kampaň nepriniesla úspech
Bolo zaujímavé sledovať obe nedeľňajšie politické 
relácie (O 5 minút 12 a Na telo), tentoraz zamera-
né na voľby do vyšších územných celkov. Z pohľadu 
opozície mali jednostranný priebeh: my sme vyhrali 
voľby v Bratislave a v Prešovskom kraji koalícia ku-
povala hlasy. Znelo to ako obohratá gramofónová 
platňa (tí mladší už niečo také ani nepoznajú) a to 
bez ohľadu na diskutujúceho: či to bol Miroslav Hort 
alebo Ivan Mikloš – znela jedna pieseň. V súvislosti 
s prehrou Vladimíra Bajana, doterajšieho predsedu, 
dokonca zaznelo, že to prehral nielen on sám, ale 
vraj to bola aj prehra Roberta Fica!
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KRIMINALIZÁCIA?
Občan slovenskej národnosti v 
obci Veľké Trakany sa sťažoval 
na ministerstve kultúry i na po-
lícii, že obecný rozhlas vysielal 
oznamy len v maďarskom jazy-
ku. SMK to považuje za krimina-
lizáciu. Starosta obce pripustil, 
že porušili zákon, ale ako uvie-
dol v obci žije až 97 percent 
obyvateľov maďarskej národ-
nosti. Už vysielajú v obidvoch ja-
zykoch.
Je to prvá konkrétna situácia, 
ktorá ukazuje, že zákon bol po-
trebný a je účinný. Pokiaľ niekto 
považuje dodržiavanie záko-
na za kriminalizáciu, mal by sa 
dať k anarchistom. Odporú-
čam to najmä hovorkyni SMK 
Eve Dunajskej, ktorá poveda-
la, že: „Strana maďarskej koalí-
cie protestuje proti zneužívaniu 
zákona o štátnom jazyku slo-
venskou políciou.“ Nemala by 

si mýliť význam slov zneužíva-
nie a dodržiavanie zákona. Keby 
mala takáto terminológia platiť v 
praxi, násilnik by sa mohol brá-
niť zatknutiu a obviniť políciu, že 
zneužíva zákon a obmedzuje 
jeho slobodu. 

ZÚČASTNIť SA ÁNO, 
HOVORIť NIE
Oslavy výročia nežnej revolúcie 
ukázali, že je oveľa jednoduch-
šie byť jednotne proti niečomu 
ako dohodnúť sa na niečom. 
Iskrilo sa pri výmene názorov a 
opozícia volila radšej samostat-
né oslavy – ako vecnú diskusiu. 
Hamletovská otázka, ktorá pri-
niesla najviac rozporov znela: 
„Majú bývalí komunisti právo ho-
voriť o udalostiach novembra?“
Podľa médií mi to vychádza tak, 
že niektorí áno a niektorí nie. 
Napríklad médiami často oslo-
vovaný politológ Miroslav Kusý 

áno. Prečítal som si aj odôvod-
nenie. „M. Kusý sa vážne za-
motal s komunizmom. Bol pro-
fesorom marxistickej filozofie 
na Filozofickej fakulte UK, v ro-
koch 1968-69 viedol ideologic-
ké oddelenie ÚV KSS. Kusý si 
to však v 70. a 80. rokoch od-
trpel. Po vyhodení z univerzity 
pracoval ako robotník, a neskôr 
patril k pár Slovákom, ktorí pod-
písali Chartu 77“.  Škoda len, že 
ako hlavný ideológ zistil nevýho-
dy komunizmu, až keď prišiel o 
lukratívny post. Milan Čič, pred-
seda vlády národného porozu-
menia, podľa KDH nie, asi pre-
to, že si svoje neodtrpel.
Korunu diskusii nasadil Martin 
Bútora: „Bývalí komunisti mali 
byť na oslavách, ale nemali do-
stať slovo“. Veru, veru pán pre-
zident T. G. Masaryk, váš výrok, 
že „Demokracia je diskusia“ už 
asi nebude platiť.

ČERVENé SÚKNO
Slovo vlastenectvo je pre niekto-
rých „svetoobčanov“ ako červe-
né súkno pre býka. Návrh SNS 
uzákoniť vlastenectvo nevyvo-
lal vecnú diskusiu, ale posmeš-
ky a iróniu. Nuž, zákonom sa 
niektoré veci naozaj nedajú rie-
šiť, ale to neznamená, že výcho-
va k vlastenectvu nie je potreb-
ná. Napríklad návrh ĽS-HZDS. 
V rámci pripravovanej zmeny 
obsahu vzdelávania zvýšiť na 
dvojnásobok počet hodín za-
oberajúcich sa dejinami či ob-
čianskou náukou, a aj ich obsah 
– je na zamyslenie.
Čudujeme sa, že mládež vie veľ-
mi málo o najnovšej histórii? Ale 
čo môže vedieť, keď v učebni-
ciach dejepisu je o nežnej re-
volúcii a rozdelení ČSFR jedna 
dvojstrana a učí sa jednu hodi-
nu?
 JOZEF ŠUCHA

GlosÁr Slovenského rozhľadu

POZNATOK Z PRAxE
Koncepciu musia predkladať 
iba tí, čo nemajú protekciu. 

ANI SME NEPOSTREHLI
Ani sme nepostrehli, že stra-
til tvár. Bleskurýchle si nasa-
dil náhradnú. 

POKROK NIK NEZASTAVÍ
Súčasná pohostinnosť sa vy-
víja od spoločenského kok-
tailu Molotovmu.

PARADOx IBA ZDANLIVý
Najviac komplikácií nám 
spôsobujú primitívi. 

KAŽDý MÁ SVOJU DVOJICU
Mikuláš chodí s čertom a an-
jelom, politik s gorilou a ho-
vorcom. 

DNEŠNÍ CAPI
Dnešní capi sa už nezaujíma-
jú o záhradníctva, ale o člen-
stvo v správnych radách. 

OTRASNý POZNATOK
Každý človek vo svojom živo-
te narazí na nejaké Kartágo, 
ktoré dokonale zničí. 

My, CHRABRÍ JUNÁCI
Chrabro vieme položiť hla-
vu na klát – ak ju treba odťať 
protivníkovi. 

OPRÁVNENé POCHyBNOSTI
Je navyknutý brať čo vidí, ale 
naozaj vidí čo berie?

ŠPECIFICKé ZBRANE
Revolucionári idú do boja s 
piesňou na perách, intrigáni 
s klebetou na perách. 

ČO MÁ PORIADNA KRČMA
Každá poriadna slovenská  
krčma má svoju tieňovú vlá-
du. 

ČOSI Z PSyCHOLóGIE
Decentné pohŕdanie sa na-
zýva nadhľadom. 

POLITICKý GéNIUS
To je formát! Založil už via-
cero strán bez toho, aby do 
nich vstúpil. 

politickÉ 
sENtENciE

MILAN KENDA

• Z redakčnej pošty •

PhDr. MILAN PIOVARČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

Ak pri rozhovoroch spomí-
name niektorého známeho 
a náš spoločník nevie, čo je 
zač, zvyčajne povieme, že 
je to príjemný človek. Vôbec 
sa nezamýšľame nad tým, 
čo znamená toto označe-
nie. Všeobecne platí, že prí-
jemný človek je taký, ktorý 
na nás dobre zapôsobí tým, 
že prejaví radosť zo života a 
svoj kladný vzťah k ľuďom. 
Ak chceme, aby nás takto 
označili, snažme sa aktív-
ne a úprimne sa zaujímať o 
druhých. Hovorme s ľuďmi 
o tom, čo ich zaujíma, ale 
nevnucujem im svoje témy. 
Počúvajme ľudí s porozu-
mením. To je veľké umenie 
vedieť počúvať, nie každý to 
dokáže. Snažme sa rovnako 
dávať ako dostávať. Týka sa 
to predovšetkým citovej ob-
lasti. A často si ani neuve-
domujeme, aká dôležitá je 
takáto morálna podpora, kto-
rú poskytneme priateľovi v 

jeho životných problémoch. 
Najmä v rodinnom prostredí 
je dôležitý vzťah dávať a pri-
jímať. Úzke citové vzťahy sú 
dôležité, a preto buďme po-
zorní a milí k svojim partne-
rom. Navyše nezabudnime 
ovládať svoj temperament a 
pri sporoch, či problémoch 
používajme vecné pripo-
mienky i fakty, a netrvajme 
úzkoprso len na svojom. Ak 
hovoríme v spoločnosti, vší-
majme si pozorne reakcie 
poslucháčov a prispôsobme 
sa im. Pri styku s neznámymi 
sa snažme poznať oblasť ich 
záujmov. Lepšie sa nadvia-
že kontakt, keď zistíme, čo 
máme spoločné. A ešte nie-
čo veľmi dôležité: neužívaj-
me hrubé, vulgárne slová. Ak 
nám niekto pokazil náladu, 
nevylievajme si zlosť na dru-
hom. Neprenášajme rozla-
denie z práce do domáceho 
prostredia a opačne. Afekty 
sú nákazlivé, preto sa odre-
agujem radšej cvičením, be-
haním, upratovaním a pod. 
Ak sa budete riadiť týmito 
zásadami, verte, že iní iste o 
vás povedia, že ste príjemný 
človek.

Po výjazdovom rokovaní vlády v Poprade v stredu 25. novembra 2009 slávnostne otvorili 1. 
úsek diaľnice D1 Mengusovce - Jánovce, vrátane nového tunela Bôrik. Na  strihaní pásky sa 
zúčastnili  poprední predstavitelia vlády. Reálne sprejazdnenie úseku pre širokú motoristic-
kú verejnosť sa predpokladá v sobotu 5. decembra. Na snímke v popredí predseda vlády SR 
Robert Fico počas príhovoru v novom tuneli.  FOTO TASR - Lukáš Furcoň

Nie všetci občania vnímajú 
17. november ako zmenu len 
k lepšiemu. Nie každý si mys-
lí, že otvorením hraníc sa stal 
slobodnejší. Áno, každý dnes 
môže slobodne cestovať kde 
len chce. Samozrejme pokiaľ 
na to má. Lenže čoraz viac je 
tých čo nemajú už ani len na 
to, aby si zašli za lekárom do 
susednej dediny. O dovolenke 
v zahraničí, ani len nesnívajú. 
Pred novembrom, keď sme si 
chceli kúpiť južné ovocie, väč-
šinou sme si museli trpezlivo 
vystáť frontu, alebo mať zná-
mosť s predavačkou ovocia a 
zeleniny. Dnes sú pulty predaj-
ní plné južného ovocia. Mnohí 
však pre zmenu už nemajú na 
ne peniaze. Takže nakoniec 
banány hnijú v regáloch a pre 
väčšinu detí sú opäť nedostup-
né. Pred novembrom sme tu 
nemali žobrákov. Dnes sa s nimi 
stretávame na každom kroku. 
Neboli bezdomovci – v súčas-
nosti ich môžeme vo väčších 
mestách rátať na stovky. Každý 
mal do novembra prácu, dnes v 
mnohých rodinách prevažujú tí, 
čo prácu nemajú a žijú na hra-

nici chudoby. Na druhej strane 
výsledky práce tých, ktorí sú 
ešte zamestnaní si čoraz viacej 
prisvojuje užšia skupina podni-
kateľov. Vonkoncom neplatí, že 
bohatí súkromníci sú zárukou 
bohatstva štátu. Každý hrabe 
len pre seba a štátu v podobe 
daní odvádza len to najnutnej-
šie. Len to, čo už nemôže akosi 
zaretušovať do nákladov. Zrej-
me tí, čo na námestiach v no-
vembri štrngali nevedeli, čo ich 
očakáva. O tých, čo za dvadsať 
rokov rozprávkovo zbohatli sa 
hovorí i píše dosť. Z redakčnej 
pošty sme preto vybrali časť z 
listu nášho čitateľa Fridricha 
Svíteka z Prakoviec, ktorý je z 
iného súdka: „Nastala drs-
ná skutočnosť, získali sme 
slobodu a demokraciu, ale 
súčasne i nezamestnanosť. 
Stratili sme sociálne istoty, 
podstatne sa nám znížila 
životná úroveň, narastá kri-
minalita a zvyšuje sa nási-
lie. Divokou privatizáciou 
sa položili na kolená takmer 
všetky dobre fungujúce štát-
ne i družstevné podniky. Pri 
jubilejnom výročí sa porov-

návajú veci neporovnateľné. 
Popiera sa, že tu boli vybu-
dované hodnoty, z ktorých 
mali prospech všetci, popie-
ra sa, že tu bola slušná život-
ná úroveň. Všetko pozitívne 
z minulosti sa  bez hanby 
popiera, akoby  tu nebola 
generácia  ľudí žijúcich do 
novembra 1989. Je pravda, 
že funkcionári i pred novem-
brom boli na tom lepšie ako 
obyčajní občania. Dnes sú 
však tie rozdiely omnoho 
väčšie. Na jednej strane je tu 
hŕstka miliardárov a množ-
stvo milionárov, na druhej 
strane, čím ďalej tým viac 
klesá životná úroveň väčšiny 
obyvateľov. Rozrastá sa i po-
čet ľudí, ktorí žijú na hranici 
chudoby. A tak z piesne „o 
láske a vravení pravdy“ zo-
stali len prázdne, obyčajné 
slová. Aj preto na udalosti z 
novembra 1989 spomíname 
každý s inými pocitmi. Sen o 
lepšom živote sa zmenil na 
drapľavú skutočnosť.“
Aj taký je pohľad na roky minulé 
aj terajšie.

VLADIMÍR DOBROVIČ

asimilácia po maďarsky
Obec Veľké Trakany sa nachádza v južnej časti okresu 
Trebišov a žijú v nej prevažne obyvatelia maďarskej národ-
nosti. K nej sa hlási aj starosta obce, ktorý ešte donedávna 
mal asi svoje predstavy o jazykovom zákone. Už aj preto, 
lebo bolo preňho samozrejmosťou oznamovať v obecnom 
úrade dôležité informácie iba v maďarčine. Čo tam po tých 
niekoľkých spoluobčanoch, ktorí maďarčinu neovládajú. 
Nevieme, ako to títo obyvatelia riešili predtým, ale po prijatí, a 
najmä vstúpení do platnosti nového jazykového zákona, jedna 
rodina podala oficiálnu sťažnosť. Pána starostu potom čakalo 
vypočutie na policajnom oddelení, kde si priznal chybu a ihneď 
začal s podávaním informácií v dvoch jazykoch. Našťastie, poku-
ta za nedodržanie zákona ho ešte obišla. 
V tejto zemplínskej obci žije však aj ďalší Slovák, ktorý po pri-
sťahovaní sa do Veľkých Trakán nevedel ani jedno maďarské 
slovo. Ako dnes sám tvrdí: „okolnosti ho donútili naučiť sa 
po maďarsky.“ To je tá tzv. asimilácia v praxi, o ktorej tak 
radi hovoria predstavitelia maďarskej národnostnej menši-
ny na Slovensku. Nakoniec, takýchto prípadov bolo v mi-
nulosti oveľa, oveľa viac. Občanovi, ktorý nevedel ani slovo 
po maďarsky a prišiel bývať do prostredia, v ktorom prevlá-
dali obyvatelia maďarskej národnosti, bolo jednoduchšie 
naučiť sa hovoriť po maďarsky ako si presadzovať svoje 
zákonné práva príslušníka majoritnej národnosti...

JÁN SLIAČAN

krásna totalita peňazí
Takmer 70-ročná hlboko veriaca dôchodkyňa, bývalá právnička, ktorú 
by sme len ťažko mohli považovať za prívrženkyňu prednovembrového 
politického režimu, označila minulý režim za krásnu totalitu. Najprv som 
nechcel veriť vlastným ušiam. Zrejme len skúša našu reakciu, pomyslel 
som si. Všetci traja čo sme s ňou sedeli pri stole sme takmer onemeli. 
Aj vzhľadom na to, že my sme ľavicovej orientácie a naša kolegyňa sa 
nikdy netajila svojimi pravicovými názormi, ako aj tým, že pred 20 rok-
mi chodila na námestie SNP štrngať kľúčmi. Z osobného presvedčenia 
tlieskala slovám: „dosť bolo totality.“ Ticho, ktoré trvalo síce len niekoľko 
sekúnd, našťastie prerušil jej ďalší monológ. Až ten ma presvedčil, že 
to naša kolegyňa s tou krásnou totalitou myslela vážne. „Neboli drogy, 
nebolo toľko vrážd, neboli bezdomovci a už vôbec nie žobráci. Nielenže 
neboli nezamestnaní, ale všetci museli pracovať. Síce nie všetci mali na 
luxus, ale v porovnaní s dnešnou dobou medzi ľuďmi neboli až tak veľké 
rozdiely.“ Škoda len, že tento jej názor nedostal priestor pri medializovaní 
dosiahnutých výsledkov od novembra 1989. Pred novembrovými udalos-
ťami jednostranne pozitívne sa hodnotilo socialistické zameranie našej 
krajiny a orientácia na Sovietsky zväz. Dnes je to propagovanie západné-
ho spôsobu života, ospevovanie súkromného vlastníctva a rozhodujúcej 
úlohy trhu (podľa súčasných „analytikov“ všetko vyrieši trh) a zahraničná 
orientácia najmä na USA. Pritom pri mnohých heslách keby ste dnes slo-
vo USA nahradili ZSSR opäť by sme sa ocitli akoby v socializme. Preto 
pri porovnávaní súčasnosti s minulosťou považujem označenie krásna 
totalita za veľmi výstižné. Dnes síce môže každý slobodne vycestovať, 
kde len chce (aj keď nie všade nás chcú). Samozrejme za predpokladu, 
že má na cestovanie dostatočné finančné zdroje. Každý môže slobod-
ne vyjadriť svoj názor, a keď sa stotožní s vydavateľom, tak ho môže i 
publikovať. Keď máte peniaze môžete dnes takmer všetko. Takže krásnu 
totalitu vystriedala totalita peňazí.  VLADIMÍR DOBROVIČ
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* Boli ste blízkym spolupracovní-
kom Alexandra Dubčeka. Pri dvad-
siatom výročí novembra 1989 sa 
Fedor Gál vyjadril, že ako spoznal 
Alexandra Dubčeka a videl, že má 
strach z kapitalizmu, rozhodol sa 
podporovať na funkciu prezidenta 
radšej Václava Havla, lebo preňho 
bol Alexander Dubček mužom mi-
nulosti.
- Dehonestujúce výroky Fedora Gála 
o Alexandrovi Dubčekovi sú zjavne 
účelové. Veľmi málo poznal jeho život 
a osobné vlastnosti, aby mohol tvrdiť 
to, čo teraz prezentuje. Kiež by si Fe-
dor Gál radšej, ako sa hovorí, poza-
metal pred vlastným prahom. Nikto 
mu predsa nevytýkal, že jeho mu-
žom bol Václav Havel. Ľudské cnosti, 
ktoré Dubček vnášal do politiky, a jej 
etický rozmer, ktoré dnes už, žiaľ, ne-
dominujú, dúfajme, že nepatria mu-
žom minulosti.

* Na konferencii k Novembru 
1989 ste hovorili, že prúd z roku 
1989, kde boli už iné garnitúry, 
nadväzoval na prúd z roku 1968. 
Naozaj sa vzájomne posilňovali?
- Tak veľké zmeny, aké nastali v no-
vembri 1989 a po ňom, nevznika-
jú zo dňa na deň. Predchádzajú im 
zmeny v sociálnych štruktúrach, hod-
notových orientáciách atď. A predo-
všetkým história má svoju postup-
nosť a civilizačnú vývojovú gradáciu. 
V roku 1968 sa spoločnosť začala 
spamätávať z dogmatického zovre-
tia a kultových foriem riadenia a poru-
šovania ľudských práv. Českú a slo-
venskú jar chápeme ako prvé veľké 
antitotalitné hnutie za demokraciu. 
Zrušila sa cenzúra, 35 tisíc ľudí bolo 
rehabilitovaných, uvoľnili sa podmien-
ky pre činnosť cirkví, obnovovali sa 
hospodárske a kultúrne styky s Eu-
rópou, ožívali prvky občianskej spo-
ločnosti, uvažovalo sa o využití trho-
vého mechanizmu. Nešlo však všetko 
naraz. Jar trvala len osem mesiacov. 
Bola zastavená okupáciou krajiny. Ale 
púčiky českej a slovenskej jari prezi-
movali kremeľský mráz, a v novembri 
1989 ožili. Medzi tým vyrástla nová 
generácia, zmenili sa najmä medziná-
rodné súvislosti, padol berlínsky múr 
a Michail Gorbačov uvoľnil priestor 
pre zmeny. Druhá vlna antitotalitné-
ho hnutia už bola úspešná. Nová vlna 
nádeje spájala všetkých, tých z prvej, 

i nových z druhej vlny, ktorí vnášali 
novú gradáciu vývoja. Na námestiach 
štrngali predstavitelia rôznych spo-
ločenských skupín proti svojim ko-
lom v plote. Druhá vlna nebola pros-
tým opakovaním prvej. Nadväzovala 
na jej antitotalitné zameranie a pre-
kračovala postupne staré horizonty. 
A začínal spor o hodnotové zamera-
nie ďalšej modernizácie krajiny a pre-
berania skúseností z vyspelých krajín 
západnej Európy. A to sa odrazilo na 
hodnoteniach alebo invektívach voči 
osobnostiam, ktoré nepasovali do hry 
novším zoskupeniam.

* Čo si myslíte o terajšom názoro-
vom spore, kto sú dediči Novem-
bra 1989? Sú to len úzke intelek-
tuálne kruhy?
- Skúsme to trochu zjednodušiť: De-
dičstvom môžu byť, a aj sú nové mož-
nosti a nádeje. Tie sú pre všetkých, a 
nádeje sú dedičstvom predovšetkým 
občanov, ako sa zvykne hovoriť, rado-
vých. Ale je i dedičstvo v zmysle sta-
tusových a majetkových pozícií. A tam 
sa už počet dedičov rapídne znižuje. 
Pokiaľ to nie je veľká diferenciácia, je 
to viac menej prirodzené, ale náš prí-
pad to nie je. Podľa štatistických úda-
jov väčšina pracujúcich, aj keď sa ich 
počet zmenšuje, poberá dlhodobo 
mzdu, ktorá je menšia ako priemerná 
mzda. Čiže dedičmi Novembra sme 
všetci, aj keď v nerovnakej miere. Ale 
ideály Novembra sú pre všetkých. A 
náš život sa naozaj zmenil a dúfajme, 
že sa aj naďalej bude meniť k lepšie-
mu. Nádej vraj umiera posledná.

* Môžete priblížiť postoje Alexan-
dra Dubčeka na reformy, ktoré po 
novembri znižovali sociálny status 
občanov dosiahnutý do roku zme-
ny režimu?
- Transformáciu spoločnosti, zavá-
dzanie trhového mechanizmu v spo-
ločnosti, ktorá bola dovtedy vyso-
ko homogenizovaná, kde bola síce 
prezamestanosť, ale nie nezamest-
nanosť, kde bola široká paleta (aj 
keď skromnejších vzhľadom k výko-
nu ekonomiky) sociálnych istôt, bolo 
potrebné uskutočňovať podľa Alexan-
dra Dubčeka citlivo. Vytvárať k tomu, 
ako sa vtedy začalo hovoriť, záchran-
nú sociálnu sieť, ktorá ako trampolína 
umožní odpich a návrat nezamestna-
ného pomerne rýchlo do pôvodného 

statusu (to bolo odporúčanie anglic-
kých expertov vo Federálnom zhro-
maždení ČSFR). Alexander Dubček 
podnikol služobnú cestu do Škandi-
návskych krajín, ich sociálny model 
mu imponoval. Po návrate prehlásil: 
„Prešiel som rad európskych štátov. 
Hovoril som s mnohými vedúcimi po-
litikmi rôzneho politického a názoro-
vého spektra. Zaujímal som sa aj o 
nutnosť a únosnú mieru zásahov do 
mechanizmu trhovej ekonomiky. A 
všade som sa presvedčil, že sa musia 
používať rovnako legislatívne i ekono-
mické regulátory“. Pri prerokováva-
ní Zákonníka práce odporúčal zapra-
covať článok, v ktorom sa zakotví aby 
pracujúci mali právo podieľať sa na 
prerokovávaní otázok rozvoja, riade-
nia a kontroly činnosti organizácie. 
Zasadzoval sa za novú úlohu odborov 
a tripartity. Ale väčšina dobre miene-
ných rád, ktoré mali za cieľ vyvážený 
pohľad na fungovanie ekonomických 
a sociálnych systémov, zanikli v at-
mosfére nadšenia zo šokovej terapie 
a vidiny ziskov a majetkov.

* Alexander Dubček napriek pre-
nasledovaniu a štátnemu sledo-
vaniu jeho osoby, aj rodinných 
príslušníkov, dokázal reflekto-
vať situáciu v totalite pomocou 
takmer tridsiatky protestných lis-
tov. Mal by väčšiu šancu po roku 
1989 trebárs na úrad česko-slo-
venského prezidenta, ak by býval 
v Česku?
- Život Alexandra Dubčeka a jeho ro-
diny bol počas normalizácie pod ku-
ratelou silových orgánov. Sledovali a 
sprevádzali ho cestou do práce aj z 
práce, pred domom deň i noc sede-
li v aute a do domu k nemu vpúšťa-
li len úzky okruh rodiny a rodinných 
priateľov. Návštevy z Čiech naložili na 
vlak a poslali späť, do bytu namon-
tovali „ploštice“, sledovali manželku 
ešte aj v obchode, atď. Ale Alexan-
der Dubček zotrval na svojich posto-
joch z roku 1968 a bol ako morálny 

symbol demokratickej verejnosti. V 
prvom období (tlak povolil po nástu-
pe Gorbačova roku 1985 a jeho „pre-
stavbe“) písal najmä protestné listy, v 
ktorých upozorňoval na porušovanie 
ľudských a občianskych práv. Najzná-
mejší je z roku 1974, ktorý sa podari-
lo cez talianskych priateľov v Prahe 
poslať do zahraničia, tam bol publiko-
vaný v časopise Listy a L´Unita. Do-
pis sme ako samizdat rozmnožovali 
doma a rozosielali, atď. Osobná sta-
točnosť a odvaha mu nechýbala, ale 
sú podmienky, ktoré dočasne limitu-
jú možnosti.
Čo sa týka druhej časti otázky, to je 
vlastne samostatná a dosť hypotetic-
ká otázka, čo by bolo – keby bolo. 
Osobne si myslím, že strategické 
zmeny v Európe umožnili istým zo-
skupeniam rozohrať presuny na ša-
chovnici moci tak, že Dubčekovi by 
ani pobyt v Česku veľmi nepomohol.

* V čase novembrových zmien vy-
čítali Alexandrovi Dubčekovi, že 
nemá na novú dobu program, aká 
však bola pravda?
- Komplexný program novej doby asi 
nemal nikto. Alexander Dubček po-
stuláty svojho programu prezentoval 
napr. v programe na Boloňskej uni-
verzite v roku 1988 a v prejave pri 
začatí činnosti Federálneho zhro-
maždenia ČSFR, keď sa stal jeho 
predsedom. A taktiež na fóre európ-
skeho parlamentu 17. januára 1990 
v Štrasburgu, keď preberal cenu An-
dreja Sacharova. Východiskom bolo 
odstránenie všetkých deformácií, 
ktoré do spoločnosti prinieslo obdo-
bie totality, stal sa dôsledným zástan-
com občianskych a ľudských práv, a 
sociálnej spravodlivosti. Počas nor-
malizačného útlaku sa od východísk 
z roku 1968 posunul na platformu so-
ciálno-demokratických strán Európy. 
Uvediem jedno jeho kľúčové vyjadre-
nie: „Som stúpencom trhovej ekono-
miky, ktorá je hybnou silou ekonomic-
kého a sociálneho rozvoja. Je to však 

iba prostriedok – nie cieľ. Som stú-
pencom demokracie“.

* Tvrdíte, že hodnotou novem-
bra bol jeho pluralitný charakter. 
Dnes sa však zdá, akoby patent na 
dvadsaťročný vývoj mali len liberá-
li a pravičiari. Akým smerom by sa 
malo Slovensko uberať v duchu 
myšlienok Alexandra Dubčeka?
- November 1989 odstránil direktív-
nu hegemóniu a vládu jednej politic-
kej strany, poistenú ešte aj ústavou. 
Vznikol demokratický pluralitný poli-
tický systém, parlamentná demokra-
cia. Vzniklo však aj účelové tvrdenie, 
a aj preto bolo potrebné (alebo najmä 
preto), odsunúť Dubčeka a reformá-
torov z roku 1968 na bočnú koľaj, a 
síce: akoby sa transformácia spoloč-
nosti mohla uskutočniť len liberálnym 
prístupom a postupom. A tak radika-
lizmus liberálov, ich šoky vyvolali „kro-
ky“ a negatívnu reakciu verejnosti, a 
oni strácali vo voľbách a prichádzali 
o pozície. Ide predovšetkým o obdo-
bie ešte za života Alexandra Dubče-
ka. Ale aj vcelku, až na isté výnimky, 
sa za dvadsať rokov istá skupina poli-
tikov personálne vo vyššej politike vý-
raznejšie nepresadila. Viacej sa t. č. 
sústreďujú v treťom sektore a v komu-
nálnej politike.
Alexander Dubček bol zástancom 
spoločného európskeho domu, 
proklamoval to ešte v rokoch 1987 
– 88 za totality. Slovensko je čle-
nom Európskej únie, zachytili sme 
civilizačné modernizačné prúdy, 
ale, žiaľ, aj hospodársku krízu. V 
predstavách Alexandra Dubčeka 
Slovensko bolo ako konsolidova-
ná krajina s výrazným akcentom 
na sociálny rozmer nášho spôso-
bu života. A s politikou, ktorá ini-
ciuje nie rozpory a vášne, ale kon-
senzuálnu spoluprácu pri riešení 
akútnych problémov. Poľudštenie 
vzťahov medzi občanom a spolo-
čenskými mechanizmami má ešte 
veľa rezerv. STANISLAV HÁBER

Hovoríme s blízkym spolupracovníkom vodcu Pražskej jari 1968 profesorom IVANOM LALUHOM

A. Dubček: Trh má rozvíjať sociálne istoty

Pri príležitosti Pamätného dňa - vzniku Československej republiky 
sa 28. októbra 2006 v Bratislave na Bratislavskom hrade uskutoč-
nilo otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pod názvom Štátnik, 
Demokrat, Európan. Na snímke spisovateľ Ladislav Ťažký (vpravo) a 
Štefan Laluha (vľavo) si pozerajú výstavu.  FOTO TASR - Martin Baumann

V hoteli Bôrik sa 18. decembra 2006 stretli významné osobnosti nášho politického a kultúrneho života 
na krste knihy Alexander Dubček (spomienky, úvahy, komentáre). Autorom knihy je dlhoročný priateľ 
A. Dubčeka Ivan Laluha. Krstní rodičia pokrstili knihu vetvičkou zo zlatej jedličky. Na snímke zľava syn 
A. Dubčeka Pavol Dubček, starostka obce Uhrovec Zuzana Mačeková, autor myšlienky a sponzor knihy 
Peter Korec a Ivan Laluha.  FOTO TASR - Miroslav Košírer



	 6	 PUBLICISTIKA	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 December	2009

Až 80 (!) rokov po výstrele z Au-
róry sa začala formovať objektív-
na pravda, na čom mali zásluhu 
M. Gorbačov, B. Jeľcin a ne-
skôr V. Putin. Práve posledný z 
tejto trojice urobil zatiaľ najviac, 
a neustále mu ide predovšetkým 
o celonárodné zmierenie. Veď 
musia byť predovšetkým Rusi a 
potom sa vyrovnávať s tým, pre-
čo bol niekto „biely“ a iný „čer-
vený.“ 
Vráťme sa však domov. Ne-
môžeme sa čudovať, že mla-
dí o Novembri 1989 neve-
dia takmer nič. Pedagógovia, 
ktorí boli v tom čase vysoko-
školáci, majú v podstate iba 
osobné zážitky a skúsenos-
ti, a tí mladší, ktorí prišli učiť 
tak pred desiatimi rokmi, ve-
dia ešte menej. Aj preto sa v 
rámci možností tejto téme vy-
hýbajú, alebo si splnia „svo-
ju povinnosť“ niekoľkými frá-
zami. 
Takže, v rukách nemáme nič. 
Zainteresovaní tvrdia, že nemá-
me ani peniaze, ani dostatoč-

ný počet odborníkov. Na dru-
hej strane už asi máme viac 
politológov ako pánskych holi-
čov. Zaujímavé, televízne štá-
by – pokiaľ potrebujú mať 
ich bleskové reakcie na vy-
jadrenia R. Fica, ľ. Jahnátka, 
P. Pašku a ďalších predsta-
viteľov vládnej koalície – tak 
nájdu pred kamery toľko po-
litológov, koľko ich len chcú. 
Naše vysoké školy, ktorých je 
skutočne neúrekom, mávajú 
tiež dostatočný počet politoló-
gov a táto „odbornosť“ nie je už 
vyhľadávaná iba preto, lebo je 
ich nadbytok. 
Je však zaujímavé, že bokom 
stoja aj historici. Ťažko pocho-
piť, prečo ich nezaujíma táto 
téma, ktorá je pomerne čerstvá, 
je nemálo svedkov, ktorí sa pa-
mätajú na sled udalostí po 17. 
novembri 1989, zároveň majú 
množstvo vlastných poznámok, 
novín i videonahrávok. Musíme 
však konštatovať, že v susednej 
Českej republike sú na tom lep-
šie, a tamojší historici sa vôbec 

nevyhovárali na nedostatok pe-
ňazí, či času. Jednoducho si ro-
bili svoju prácu, a čo je pritom 
najzaujímavejšie, každý z nich 
zbieral materiály indviduálne, 
bez ohľadu na kolegov, a tak sa 
objavili na svete „nejednofareb-
né“ práce. U nás je úplne zvrá-
tená snaha niektorých „prota-
gonistov“ Novembra 1989, aby 
„Ústav pamäti národa vydal se-
rióznu monografiu k Novembru 
1989.“
Český historik, Jiří Suk, sa už 
celé desaťročia systematic-
ky venuje udalostiam po 17. 
Novembri 1989. Podľa neho 
„je pravdepodobné, že niekto 
z ŠtB chcel tvrdým zásahom 
proti študentskej manifestá-
cii vyvolať občianske nepo-
koje, ktoré by zvrhlo rigidné 
Jakešovo politbyro. Ale dia-
nie, ktoré zásah vyvolal, mohol 
ťažko niekto riadiť či manipulo-
vať podľa nejakého generálne-
ho scenára.“ Čo si, napríklad, 
J. Suk myslí o Čalfovom anga-
žovaní v tých pohnutých dňoch? 

„Marián Čalfa bol profesionál-
ny štátny úradník, nie komunis-
tický ideológ. Jeho pragmatická 
ústretovosť, znalosť procedu-
rálnych zvyklostí a fungova-
nia štátneho aparátu pomohli k 
ľahkému prechodu moci. Čal-
fa rýchlo pochopil situáciu a 
celkom sa dal do služieb de-
mokratického hnutia. Spo-
jil svoj ďalší politický osud s 
novým prezidentom Václa-
vom Havlom. Čo za to očaká-
val ako protihodnotu? Myslím 
si, že ho viedli predovšetkým ka-
riérne dôvody. Okrem toho ne-
chcel odísť do dejín ako pora-
zený a vysmievaný komunista. 
Čalfa bol podpredseda komu-
nistickej vlády, člen Adamcovho 
tímu, ktorý sa ho však rozhodol 
opustiť. Už ako nový premiér vlá-
dy národného porozumenia mal 
v rozhovore medzi štyrmi očami 
Havlovi ponúknuť, že ho Fede-
rálne zhromaždenie, plné komu-
nistov, zvolí za prezidenta re-
publiky. Čalfa, i keď začínal ako 
premiér s podporou KSČ, prag-
maticky komunistickú ideológiu 
opustil...“ 
Zaujímavé poznatky má aj ďal-
ší český historik Pavel Žáček. 
Podľa neho (vie to z výpove-
dí príslušníkov ŠtB) v lete 1989 
ŠtB dostala pokyn, aby udrža-

li situáciu v štáte pokiaľ mož-
no nezmenenú do jari 1990, 
keď mal byť zjazd KSČ, a kde 
sa už predpokladalo, že nasta-
nú isté zmeny. I vďaka vývoju v 
Poľsku, Maďarsku, a v posled-
nej fáze v NDR. ŠtB mala týmto 
zmenám pomáhať svojimi špe-
cifickými prostriedkami – agen-
túrnou sieťou a manipulatívnymi 
zásahmi do situácie. Kompliko-
valo sa to aj tým, že v čele stra-
ny stál Jakeš, ktorého šéf ce-
lej ŠtB, generál Lorenc, nemal 
veľmi rád.“ Ako vidieť z tých-
to niekoľkých citátov dvoch 
českých historikov, naši su-
sedia viac analyzujú, viac vy-
chádzajú z celkovej politickej 
a spoločenskej situácii v kra-
jine, a vôbec im, na rozdiel 
od niektorých našich, nezále-
ží na glorifikovaní tzv. vodcov 
revolúcie. 
Vedenie Historického ústavu 
SAV si myslí, „že je najvyšší čas 
na serióznu analýzu revolúcie.“ 
Ale... Nie sú ľudia, ani peniaze. 
Preto aktivity historika SAV, Dr. 
Jozefa Žatkuliaka s jeho tímom 
sú svetlou výnimkou, či bielou 
vranou? Je to ale veľmi, veľmi 
málo! Je to iba začiatok cesty, 
ktorá z hľadiska slovenského 
prístupu k problematike pred-
stavuje dlhý tunel bez svetla...

Tak napríklad v 6-dielnej Malej českoslo-
venskej encyklopédii, zostavenej Encyk-
lopedickým inštitútom Československej 
akadémie vied, v jej prvom diele, vyda-
nom v roku 1984, nie je v časti o oslobo-
dení Česko-Slovenska ani jedna zmienka 
o rumunskom podiele na tejto významnej 
udalosti. Pritom na oslobodení ČSR sa 
podieľalo vyše 550 000 rumunských 
vojakov, z ktorých 33 250 tu našlo 
aj svoju smrť, alebo boli nezvestní, a 
takmer rovnaký počet bol zranených. 
Rumuni sa rozhodne nepodieľali na 
našom oslobodení symbolicky, veď 
tu bojovali dve kompletné armády, 
dohromady 17 divízií (len pre porov-
nanie, v časoch vrcholu studenej voj-
ny boli na území SSR rozmiestnené 
iba dve divízie), jeden letecký zbor 
s 250 lietadlami, samostatný 2. tan-
kový pluk so 79 tankami, okrem toho 
špeciálne útvary a tylové jednotky... 
Pre porovnanie: západné a južné Čechy 
oslobodilo asi 150 000 amerických voja-
kov zadelených v šiestich divíziách. 

AKO TO VLASTNE BOLO? 
V jeseni 1940 v Rumunsku prevzala moc 
vojenská fašistická diktatúra gen. I. An-
tonesca, orientovaná na nacistické Ne-
mecko. V roku 1941 krajina vstúpila do 
vojny a pripojila sa k útoku proti ZSSR. V 
auguste 1944 ozbrojené povstanie anti-
fašistov spoločne s postupujúcou Soviet-
skou armádou oslobodilo krajinu spod 
nadvlády gen. Antonesca a jeho prívržen-
cov. Rumunsko však muselo zaplatiť daň 

za svoje protisovietske vojenské aktivity a 
spojenectvo s hitlerovským Nemeckom. 
Mohlo sa pridať ku antihitlerovskej koalícii 
iba tak, že jeho armáda bude priamo bo-
jovať na frontových bojiskách priamo pod 
sovietskym velením. Rumunská armáda 
bojovala ako súčasť 2. ukrajinského fron-
tu maršála R. J. Malinovského, pričom 
sovietske i rumunské vojská sa dostali na 
naše územie po bojoch v Maďarsku. Na 
naše územie sa prvé rumunské jednotky 
dostali už 18. decembra 1944 a v ten 
deň oslobodili obec Buzicu v južnej časti 
terajšieho okresu Košice-okolie. Napriek 
tomu sa v tejto obci, prevažne s obyva-
teľmi maďarskej národnosti, vie o tejto 
významnej udalosti v jej dejinách veľmi 
málo. V čase písania tohto príspevku sme 
sa telefonicky obrátili na obecný úrad. Na 
otázku, či vie, že ich obec oslobodila Ru-
munská armáda, nám jedna pracovníčka 
povedala: „Niečo som o tom dávno poču-
la...“ Napriek tomu, že onedlho Buzica 
oslávi 65. výročie oslobodenia, nechystá 
sa pripomenúť si túto významnú udalosť. 
V obciach, ktoré oslobodila Sovietska 
armáda spravidla na obecnom úrade 
(predtým MNV) pri niektorom z výročí 
odhalili pamätnú tabuľu sovietskym 
vojakom. Buzica však nič podobné 
nemá a ani asi nikdy nebude mať. Asi 
preto, lebo dnes odhaľovať podobné 
pamätné tabule už nie je moderné a 
ani zaujímavé, a kto by z poslancov 
obecného zastupiteľstva venoval svoj 
osobný čas zisťovaniu, ako to v de-
cembri 1944 u nich vlastne bolo? 

NEDôVEROVALI IM
Rumunská armáda síce rázne zmenila 
spojencov na nepriateľov a naopak, ale 
velenie Sovietskej armády jej veľmi ne-
dôverovalo. Nemožno sa tomu ani ču-
dovať, veď rumunskí dôstojníci komuniz-
mus nenávideli, mali za sebou dlhoročnú 
protisovietsku výchovu. Žiaľ, to všetko 
odniesli radoví vojaci. Boli veľmi slabo 
vycvičení, sovietske velenie ich posielalo 
na najťažšie úseky frontu v Slovenskom 
Rudohorí a Nízkych Tatrách. Bez patrič-
ného vybavenia ťažkými zbraňami. Svoje 
urobila aj mimoriadne studená zima a tak 
straty Rumunov v bojoch v slovenských 
horách boli neobyčajne vysoké. Nad 
tým si však v Malinovského štábe, či v 
samotnej Moskve veľké starosti nerobili. 
Spojencom, ktorým Sovietska armáda 
veľmi nedôverovala, sa nikto ani nesnažil 
pomáhať. Preto sa ani nemožno čudovať, 
že v marci 1945, priamo v štábe maršála 
Malinovského, sovietska kontrarozviedka 
zaistila generála G. Avramesca, dovtedy 
veliteľa 4. armády a čerstvo vymenova-
ného ministra vojny! Obvinili ho s pro-
nacistických postojov, odvliekli na Sibír, 
kde ešte v tom istom roku zomrel. Ru-
munskí vojaci od 18. decembra 1944 do 
12. mája 1945 na území Česko-Sloven-
ska oslobodili 1 722 obcí a miest, zajali 
20 480 nepriateľských vojakov. Ich straty 
boli však tiež veľké: spomenuli sme už 
33 250 mŕtvych a nezvestných, a takmer 
rovnaký počet zranených. Mnohí z nich v 
studených nociach v slovenských horách 
doslova zamrzli. O obetiach, ktoré pri-
niesli vojaci z Balkánu – naši osloboditelia 
– vedia azda najviac Zvolenčania. Už pre-
dovšetkým preto na čestnom vojenskom 
cintoríne vo Zvolene spí svoj večný sen 
vyše 10 500 Rumunov. Je však nepocho-
piteľné, že na Slovensku sa z historikov, 
ktorí sa zaoberajú našimi modernými de-
jinami, tejto problematike nikto poriadne 
nevenoval a nevenuje. Je to zároveň ne-
pochopiteľná nevďačnosť voči tým, ktorí 

položili svoje mladé životy predovšetkým 
v slovenských horách, ďaleko od domo-
va. Žiaľ, asi si budeme musieť zvyknúť na 
správanie sa našich historikov, ktorí aj pri 
jubileách akosi zabúdajú publikovať svoje 
práce o Viedenskej arbitráži, Malej vojne, 
či období hortyovskej okupácie južného 
a juhovýchodného Slovenska. Nepocho-
piteľne, ale oveľa radšej sa venujú takým 
témam, akými si Starí Slováci, či vlastne 
existovali, alebo nie, či Svätopluk bol na 
Bratislavskom hrade, alebo nie, či Já-
nošík bol hrdina, alebo iba zlodej a zlo-
duch. Aj týmto témam sa venujú iba 
preto, lebo takto môžu polemizovať s 
výrokmi premiéra Roberta Fica a zdá 
sa, z toho majú jedinú profesionálnu 
radosť. Musíme to opäť konštatovať 
a uvidíme, ako sa naši historici, zao-
berajúci sa dejinnými udalosťami 20. 
storočia vysporiadajú s udalosťami 
po 17. novembri 1989. Dvadsiate výro-
čie týchto udalostí je skutočne dostatoč-
ný a vážny dôvod publikovať čo najviac 
dnes už historických poznatkov a úvah 
o dňoch, ktoré tak zmenili život v celej 
strednej Európe, ale po skúsenostiach 
s mnohými tzv. kapacitami som osobne 
dosť skeptický. Česť skutočným výnim-
kám, ale predchádzajúce i súčasne roky 
potvrdzujú, že naši vedci zámerne menili 
dejiny, alebo pracovali a pracujú povrch-
ne. Stačí spomenúť taká slávnu kapitolu 
našich dejín, akou bolo Slovenské národ-
né povstanie v roku 1944. Alebo sa jeho 
dejiny sústavne menia, prepracovávajú, 
alebo sa objavujú stále nové a nové biele 
miesta, ktoré už dávno mali byť objavené 
a spracované. A tak sme sa od jedných 
z našich osloboditeľov dostali opäť tam, 
kde nás tak tlačí topánka: ku kapitole na-
šich dejín, ktorej sme doteraz nevenovali 
patričnú pozornosť. Napriek tomu, že je 
to našou povinnosťou nielen k vlastnej 
histórii, ale aj k tým obetiam vojny, ktoré 
obetovali životy za našu slobodu a za to 
zaplatili svojimi životmi...

NAši TAKMeR NeZNÁMi SPoluoSloBoDiTeliA
Bojovali za našu slobodu a neváhali za nás obetovať aj svoje životy. Na-
priek tomu sme k nim, aj ich potokom dosť nevďační. Akosi sme na to 
zabudli. Alebo, priznajme si otvorene – veľmi sa nám to nehodilo. Jedno-
duchšie bolo roky tvrdiť, že od Čiernej nad Tisou až po Aš nás oslobodila 
Sovietska armáda a tak trochu sa na oslobodení podieľal aj I. čs. armádny 
zbor v ZSSR. Skutočnosť je však trochu inakšia. Po roku 1989 sa ešte v 
bývalej ČSFR začal trochu preceňovať podiel USA na oslobodení Česko-
Slovenska, ale opäť sa zabudlo na ďalšiu armádu, ktorá si rozhodne za-
slúži, aby sme jej meno skloňovali s úctou a vďačnosťou. 

Chýba nám objektívne a hlboké spracovanie udalostí po 17. novembri 1989

Historici sa do toho nehrnú, výhovoriek majú dosť
Oslavy 20. výročia udalostí po 17. novembri 1989 priniesli aspoň niečo nové. Je ním kon-
štatovanie, že doteraz nemáme hodnotné dielo, ktoré by objektívne zhodnotilo a priblí-
žilo to, čo sa vlastne pred dvadsiatimi rokmi stalo. Tieto dve desaťročia môžeme prirov-
nať k tomu, čo sa udialo v Rusku po Októbrovej revolúcii. Spočiatku nikto nepovažoval 
za dôležité venovať sa udalostiam, ktoré zmenili dejiny nielen Ruska. Potom, po rokoch, 
už sa ľahko dali dejiny falšovať. Každá zo zainteresovaných strán po svojom, teda tak, 
ako jej to vyhovovalo.

všetci sme 
si sľúbili 
lásku...
Jedným z dôsledkov No-
vembra 1989 je neustály 
rast vzájomnej nedôvery 
medzi ľuďmi. Potvrdil to aj 
minuloročný prieskum So-
ciologického ústavu SAV. I 
keď sa to nechce ani veriť, 
ale Slováci patria medzi 
najmenej dôverujúcich 
ľudí v Európe. 
V roku 1991 si približne kaž-
dý piaty občan SR myslel, že 
väčšine ľudí možno dôvero-
vať, ale v uplynulom roku už 
iba každý dvanásty! Na dru-
hej strane, ešte v roku 1991, 
75 % respondentov si mys-
lelo, že opatrnosti v styku s 
inými ľuďmi nikdy nie je dosť, 
pred rokom ich už bolo až 82 
percent. 
V ostatných európskych 
krajinách až tretina opý-
taných je presvedčená, že 
väčšine ľudí možno dôve-
rovať. Jednoducho, u nás 
vládne presvedčenie, že 
ľudia sú vo svojom jad-
re egoisti, a nie sú veľmi 
čestní. Preto si iba 5 % na-
šincov myslí, že sa snažíme 
predovšetkým pomáhať dru-
hým. 
Zaujímavé je, že takým pre-
lomovým rokom v klesaní dô-
veryhodnosti v tých druhých 
bol rok 1999, teda obdobie, 
kedy už rok na Slovensku 
vládla koalícia pod vedením 
SDKÚ. Sociológovia tvrdia, 
že takýto prejav nedôvery 
nepriaznivo ovplyvňuje aj 
ekonomiku krajiny. 
Teda čím je nedôvera vyššia, 
tým vyššie sú aj tzv. transakč-
né náklady a väčšie nároky 
sa kladú aj na políciu a súdy. 
Iným problémom je rast ne-
dôvery v čase hospodárskej 
krízy, pretože pod vplyvom 
ekonomického tlaku majú 
medziľudské vzťahy veľmi 
ďaleko k ideálnym. 
ľudia sa predovšetkým 
obávajú i toho, že tvrdá 
konkurencia ich ohrozuje, 
a tí druhí môžu využiť ich 
krátkodobé zaváhanie. 
Nedôveru medzi ľuďmi 
zvyšujú aj niektorí naši po-
litici. Stačí spomenúť tých 
z SMK, ktorí sa za každú 
cenu snažia očierňovať 
našu republiku, a teda aj 
majoritnú časť obyvateľ-
stva od Budapešti cez Bru-
sel, Štrasburg až po sídlo 
OSN v New yorku. 
Toto očierňovanie a spo-
chybňovanie súčasnej koa-
ličnej politiky sa potom vracia 
ako bumerang: osočovanie 
politikov Smeru a jeho koa-
ličných partnerov má viesť k 
prehlbovaniu presvedčenia, 
že na Slovensku nemožno 
nikomu dôverovať...

Stranu pripravil 
VLADIMÍR MEZENCEV
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Ak teda Petríková o nej hovorí, že sa sprá-
va ako politička, má na to konkrétne dôvo-
dy, ktoré by sa pri šetrení tejto kauzy buď 
dokázali, alebo vyvrátili. Odhliadnuc od 
kauzy tejto sudkyne, neobstoja Lipšicove 
argumenty, že sme vraj po dvadsiatich ro-
koch tam, kde sme boli pred pádom ko-
munistického režimu.
Silné slová tohto politika z KDH však 
nenasledujú silné skutky. Trebárs pri-
znanie si chyby pri prieskumoch verej-
nej mienky, keď bol v ministerskom 
kresle a kontrolou sa zistilo, že sa tak 
neúsporne prehajdákali štátne penia-
ze. Ostatní, ktorí sa pridali k Lipšico-
vej hre, doteraz nevysvetlili, prečo ne-
protestovali proti politizácii súdnictva, 
keď bol tento mladý kariérny politik 
zo stajne KDH na ministerskom poste. 
Veď 49 návrhov na kárne opatrenie je 
už skutočne pekné číslo.
Neustále obmieľanie mena predsedu Naj-
vyššieho súdu SR Štefana Harabina je 
rovnako mimo. Veď Harabin podal len tri 
návrhy na kárne opatrenia, čo je absolút-
ne symbolické číslo s tým, aké predsta-
vuje Lipšic vo funkcii ministra. Nakoniec, 
Harabina a Petríkovú zrejme právom po-
držala aj Súdna rada SR pri hlasovaní. 
Všetci jej členovia odmietli výzvu stovky 
sudcov ako vťahovanie justície do politiky. 
Výsledok 16 : 0 je veľavravný. Všetkých 
16 členov Súdnej rady SR odmietlo výzvu 
a tak vyslovilo Harabinovi s Petríkovou 
dôveru. To nie je automatické číslo. Jed-
noducho ani jeden člen Súdnej rady SR 
nesúhlasí s Lipšicovou kritikou.
Ak si to rozoberieme bližšie, je predsa 
každému jasné, že kolektív šestnás-
tich odborníkov zjavne nemá žiadne 
pochybnosti, kto politizuje súdnictvo. 
Ak sú to navyše najvyšší predstavitelia 
súdnictva, potom inak vyzerá aj petícia 
stovky sudcov. Jednoducho ich päť viet 

vníma sudcovský stav jasne ako snahu o 
politizáciu justície. Je známe, že politici 
KDH od svojho vzniku radi vyčítajú opo-
nentom to, čo oni sami robia. Týmto spô-
sobom sa zrejme chcú kryť pred verejnos-
ťou, aby nebolo tak ľahké ich prehliadnuť, 
že ide v skutočnosti o maslo na ich hlave.

Lipšic bol ministrom spravodlivosti. Sud-
covia si ho živo pamätajú. Vedia teda 
posúdiť z titulu svojho najvyššieho orgá-
nu, kto a čo robí, či robil a tým vplýval na 
súdnu moc. Laikovi je ťažké vidieť za 
záves súdnej moci. Prečo sa však sna-
ží Lipšic znižovať autoritu Súdnej rady 
SR? Prečo útočí na Harabina a Petríkovú? 
Veď jeho konanie má čisto politický pod-
tón zjavne motivovaný blížiacimi sa voľ-
bami a snahou prekryť vlastné škandály. 
Našťastie, sudcovia mu na tento lep ne-
sadli tak ako očakával. Ak je sudcov vyše 

tisícky, jedna necelá desatina z nich sa 
mohla mať pokojne za Lipšica lepšie. Na-
vyše, hlavou tejto kampane je meno 
sudkyne Jany Dubovcovej, ktorá pô-
sobila na ministerstve spravodlivosti 
práve za čias Lipšica. Ostatní sudcovia 
si zjavne myslia opak. Po toľkých rokoch 
samostatného Slovenska je už teda čo 
porovnávať. A možno to je to, čo si Lipšic 
pred spustením kritiky nezrátal.
Možno rovnako, ako keď organizoval 
žiarovkové referendum v roku 1992. 
Vtedy Lipšic chcel, aby ľudia zhasnu-
tím, alebo zapálením lampy dali po-

klesom, či stúpnutím napätia v sieti 
najavo, či sú za vznik samostatného 
Slovenska. Lipšic bol známy svojim 
odmietavým postojom k vzniku samo-
statného štátu. 
A dnes, keď sa vďaka vzniku Sloven-
skej republiky 1. januára 1993 stal aj 
on súčasťou dejín, lebo bol jej minis-
trom spravodlivosti, štátu škodí opäť, 
ak svojou činnosťou chce spolitizovať 
tretí pilier štátnej moci a to práve súd-
nictvo.

STANISLAV HÁBER

Útokmi lipšic možno zakrýva minulosť
Odvolávanie ministerky spravodlivosti Viery Petríkovej v parlamente malo jed-
ného režiséra. Bol ním bývalý exminister Daniel Lipšic, ktorý za KDH dotiahol 
zrejme farizejstvo do polohy umenia. Jednoducho preto, že sám v pozícii mi-
nistra podal na sudcov 49 kárnych opatrení a teraz by chcel hlavu ministerky 
za jedno jediné podanie voči sudkyni, o ktorej je známe, že má zjavne bližšie 
do opozičných lavíc.

Kresba: Andrej Mišanek

Len dvadsaťdeväť kilomet-
rov od Bratislavy si svorne 
nažívajú obyvatelia v maleb-
nej obci Hrubá Borša, bez 
ohľadu na svoju národnosť. 
Postupným rozširovaním síce 
pribúdajú občania slovenskej 
národnosti, dovolím si však 
konštatovať, že vo veľkej pre-
vahe sú tu ešte stále občania 
maďarskej národnosti.
Prevažujúcim hovorovým jazy-
kom v obci je maďarčina. Na juž-
nom Slovensku nič zvláštneho. 
Za mojich školských čias bola 
v dedine Základná deväťročná 
škola (ZDŠ) pre prvý až piaty 
ročník. Už roky však deti chodia 
do základnej školy v neďalekej 
Kráľovej pri Senci, kde som 
ja chodil od šiesteho ročníka. 
Mali sme tiež možnosť chodiť 
do Jelky, kde bola aj ZDŠ s vy-
učovacím jazykom maďarským. 
Nepamätám sa, že by niekoho 
z našej dedinky dali rodičia za-
písať na „maďarskú“ školu. Aj tí 
čo sa rozhodli pre Jelku chodili 
do slovenskej školy. Maďarsky 
hovorili doma, v škôlke, na ulici, 
takže rodný jazyk si všetci veľmi 
dobre osvojili. Keďže moji rodi-
čia boli Slováci a od kolísky na 

mňa hovorili v rodnej slovenčine 
po maďarsky som nevedel. Pri 
mojich prvých kontaktoch ma 
preto nezriedka ostatné deti 
počastovali označením „buta 
tót“ (hlúpy Slovák). Aby sa mi 
deti nevysmievali, rodičia ma 
začali učiť hovoriť po maďarsky. 
Dodnes som maďarčinu ne-
zabudol a keď sa stretnem 
so starším človekom (nad 
osemdesiat) z našej dediny 
bez problémov prehovorím 
k nemu v jeho rodnej reči. S 
mojimi rovesníkmi a s mlad-
šími zásadne hovorím po slo-
vensky i keď oni medzi sebou 
hovoria po maďarsky. V našej 
obci Slováci spolunažívajú s 
občanmi maďarskej národ-
nosti bez konfliktov a vôbec 
nemajú problémy s uplatňo-
vaním jazykového zákona. 
Veľmi prezieravé sa pritom uká-
zalo rozhodnutie spoluobčanov 
maďarskej národnosti dávať 
svoje deti do slovenských škôl. 
Pomáha im to počas štúdia na 
stredných i vysokých školách 
a univerzitách a v konečnom 
dôsledku aj pri praktickom za-
radení sa do spoločnosti. Pri 
rozhovore s Boršanmi maďar-

skej národnosti necítite cudzí 
prízvuk tak príznačný pre tých, 
ktorí navštevujú tzv. maďarskú 
školu. Nedochádza pritom k 
asimilácii občanov maďar-
skej národnosti, stále je v na-
šej dedine prevládajúcim ho-
vorovým jazykom maďarčina. 
Nad týmto pozitívnym príkladom 
by sa mali zamyslieť všetci tí čo 
neustálym napádaním zákona o 
štátnom jazyku usilujú sa narú-
šať vzťahy medzi obyvateľmi na 
národnostne zmiešanom území 
južného Slovenska. Vytrvalé 
útoky predstaviteľov SMK zby-
točne vnášajú neistotu medzi 
občanov maďarskej národnosti. 
Predseda SMK Pál Csáky opä-
tovne straší spoluobčanov po-
kutami. Pritom veľmi dobre vie, 
že na Slovensku sa môžu všetci 
občania slobodne rozprávať vo 
svojom rodnom jazyku. Zákon 
im to nezakazuje, takže im 
nemôžu zato hroziť ani žiad-
ne sankcie. Páni z vedenia 
SMK namiesto ohlupovania 
rodákov by si skôr mali spyto-
vať svoje svedomie za spôsob 
osemročného vládnutia. „Za-
budli“ na sociálne zabezpe-
čenie svojich spoluobčanov, 

nevytvorili na južnom Slo-
vensku dostatok pracovných 
príležitostí, ale za to usilovne 
chodili a naďalej chodia pre 
rozumy do Maďarska. Len 
ťažko uveriť, že tam zastupujú 
záujmy slovenských občanov 
maďarskej národnosti. Maďar-
ský parlament, ani maďarská 
vláda nezabezpečí pre na-
šich občanov prácu, nezlepší 
zdravotníctvo a nezvýši so-
ciálne dávky. V súvislosti s 
kritizovanou novelou zákona 
o štátnom jazyku považujem 
za dôležité pripomenúť ne-
dávne vyjadrenia podpredse-
du vlády Dušana Čaploviča. 
Vykonávací predpis k novele 
jazykového zákona bude vy-
tvárať všetky podmienky na 
to, aby občania SR neboli v 
žiadnej oblasti diskriminova-
ní. Novela nie je namierená pro-
ti národnostným menšinám na 
Slovensku ani proti používaniu 
jazyka národnostných menšín. 
Jej hlavný význam spočíva v pl-
nej aplikácii štátneho jazyka vo 
verejnom styku a v zachovaní 
dvojjazyčnosti na jazykovo zmie-
šanom území.

VLADIMÍR DOBROVIČ

Nebojte sa slovenských škôl

Nápaditý a produktívny autor Milan Kenda sa v tomto 
roku prihovára verejnosti už druhým knižným súborom 
aforizmov a epigramov. Jeho najnovšia kolekcia ducha-
plných a dômyselných autorských riešení sa nazýva 
VýLET DO SATIRóNIE. Časť uvedeného titulu dozaista 
netreba inteligentným čitateľom vysvetľovať ako imagi-
nárnu krajinu, v ktorej panuje dvojvládie satiry a irónie. 
Bez zveličovania možno konštatovať, že útla knižka z 
vydavateľstva Daxe, ponúka čitateľom štíhle formulácie 
mohutných myšlienok.
Priestorovo až priveľmi úsporné vydanie dokonca vzbudzuje 
opodstatnenú otázku o vhodnosti či únosnosti vysokej kon-
centrácie krátkych humoristických textov na miestami nepri-
merane stiesnenej ploche. V tejto súvislosti nemám na mysli 
autorské výkony, ktoré cieľavedome a legitímne smerujú ku 
skratkovitému vyjadreniu zhusteného významu, ale objektív-
ne zmenšovanie sadzby, ktoré speje k hranici čitateľnosti z 
hľadiska veľkosti písma, osobitne v špecifickom prípade prvej 
kapitoly Rad dobrých rád.
Závratné duchovné akrobacie skvelého literárneho 
žongléra sú skutočne hodnotným spestrením únavne 
stereotypného knižného trhu, na ktorom inak kraľuje 
najmä dobre viditeľná ruka sebavedomej priemernosti, 
bezostyšného konjunkturalizmu, ako aj arogantnej do-
minancie okázalých polygrafických a obchodných trikov 
nad slovom a jeho umeleckou variabilitou.

PAVOL JANÍK

štíhle formulácie 
mohutných myšlienok

Dvojkolové voľby do VÚC 
sú pre Slovensko zbytočný 
luxus, ktorý treba jednodu-
cho zmeniť, pretože naozaj 
nemáme na to, aby sme 
zbytočne vyhadzovali penia-
ze na takúto „demokraciu 
o ničom“. Stačí jedno kolo, 
víťaz sa stane predsedom 
a bodka. Naozaj sa už tre-
ba zamyslieť v slovenskom 
parlamente nad tým, ako 
docieliť, aby sme za také – 
či onaké voľby vyhadzovali 
peniaze von oknom. Rov-
nako treba konečne zosúladiť 
volebný systém, teda všetky 
druhy volieb. Občan je nao-
zaj otrávený ak každý rok aj tri 
razy musí k volebným urnám a 
potom účasť aj tak vyzerá. Po-

slanci slovenského parlamentu 
namiesto tohto, aby uvažovali 
ako slovenskí gazdovia, hrajú 
sa na „Človeče, nehnevaj sa“. 
Zaoberajú sa jednoducho po-
vedané z hľadiska štátu až prí-
liš často aj nedôležitými otáz-
kami. Najnovšie fajčením. 
Implementácie európskej legis-
latívy budú pokračovať v sloven-
skom zákonodarstve a potom 
môže vzniknúť otázka, načo a 
komu treba slovenský parla-
ment. Aby sa zaoberal sám se-
bou za nekresťanské peniaze, 
to naozaj nikomu chýbať nebu-
de. Treba viac hovoriť aj o kultú-
re nášho parlamentu. Dúfajme, 
že starosti občanov budú na 
programe rokovaní prvoradé.

DANIEL BACHÁT

zbytočNý luxus
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DOM ŽERIE ENERGIU
Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR ponúka zamestnanosť pre 
viac ako desaťtisíc ľudí vďaka zatepľo-
vacím programom. Podľa odborníkov 
je každá budova najväčším hltačom 
drahých energií. Náklady na udržanie 
tohto programu odhaduje minister 
Igor Štefanov na 100 až 120 miliónov 
eur. O efektívnosti hádam nik ne-
pochybuje, veď odborníci z celého 
sveta sa zhodujú v tom, že výcho-
diskom z krízy môže byť podpora 
tzv. zelených programov. Znižova-
nie energetickej náročnosti priná-
ša efekt pre každú spoločnosť do 
budúcnosti a celkovo pre ľudstvo 
ako také, keďže sa znižuje výroba 
skleníkových plynov.
Takmer sto percent bytov na Sloven-
sku bolo postavených po roku 1945. 
Dnes sa investície do bytov pohybujú 
na úrovni 75 percent na teplo, a pod-
ľa tvrdení riaditeľky Technického a 
skúšobného ústavu stavebného, Zu-
zany Šternovej, usporiť sa dá až desať 
percent energií. Preto sa zatepľova-
cie programy stali hitom aj pre úniu.

STOP VýROBE ÁUT
Vytvorenie ďalších takmer štyri tisíc 
miest odhaduje minister hospodár-
stva Ľubomír Jahnátek nákladmi 
takmer 130 miliónov eur, z ktorých 
najviac by šlo ako priama investičná 
pomoc pre zahraničných investorov, 
ktorí preinvestujú takmer 700 milió-
nov eur na Slovensku. Pritom by mali 
byť tieto prostriedky viazané na tri 
roky existencie nových pracovných 
pozícii. S podporou automobilového 
priemyslu sa však už neráta, lebo 

jednostranná zameranosť Slovenska 
týmto smerom v časoch Dzurindovej 
vlády vytvára hrozbu prepadu sloven-
skej ekonomiky v čase kríz, čo sme 
už pocítili.
Napriek povedanému sa v novem-
bri podarilo dotiahnuť zaujímavú 
novú investíciu do bratislavskej 
automobilky, ktorá prešla do rúk 
nemeckého investora takmer 
pred dvadsiatimi rokmi ešte za 
čias vlády Vladimíra Mečiara. Má 
veľký význam pre celé Slovensko, 
keďže sa odhaduje, že investícia na 
výrobu malých rodinných áut vo výške 
308 miliónov eur prinesie vytvorenie 
päťtisíc nových pracovných miest. 
Celkovo by mala priniesť po nabeh-
nutí výroby našej ekonomike až štvor-
percentný rast.

INVESTÍCIE
Prioritu však majú investície mimo au-
tomobilového priemyslu. Rozhoduje 
sa o investíciách do cestovného ru-
chu. V hre je viacero veľkých projek-
tov na východe a strede Slovenska. 
Pozitívny výsledok priniesla však aj za-
hraničná cesta Jahnáteka do Brazílie. 
SES Tlmače budú vyrábať dva kotle a 
technológiu v celkovej hodnote vyše 
47 miliónov eur pre tamojší petrole-
jársky gigant Petrobras v prístavnom 
a priemyselnom komplexe Suape. 
Možnosti vývozu do Južnej Ameriky 
sú aj v sortimente rúr pre Železiar-
ne Podbrezová, či na vývoz hnojív z 
nášho chemického priemyslu.

DRAHé PODPERy PLOTOV
Na hnojivá upozorňuje aj minis-
ter pôdohospodárstva Vladimír 
Chovan, ale v inom kontexte. Žiaľ, 

pozostatkom kríz v agrosektore 
je smutné dedičstvo v podobe o 
37 percent vyšších cien na poľno-
hospodársku chémiu, než za akú 
môžu slovenskí farmári hnojivá na-
kupovať v okolitých štátoch. Tento 
rozpor by mal obchod rýchlo vyriešiť, 
inak naši poľnohospodári budú hľadať 
hnojivá v zahraničí. Na ministerstve 
pôdohospodárstva sa však dlhodobo 
zaoberajú otázkami zamestnanosti, a 
hoci sa na poste ministra vystriedali 
za štyri roky štyria ministri, kontinuita v 
tomto smere nebola prerušená, skôr 
naopak. Za ministrovania Miroslava 
Jureňu sa po prvýkrát národný vyrov-
návací doplatok k európskym fondom 
dvihol na maximálnu Bruselom povo-
lenú výšku 30 percent. Pôvodne túto 
výšku sľúbil poľnohospodárom ešte 
Mikuláš Dzurinda na Kodaňskom sa-
mite v roku 2003 pred pristúpením 
Slovenska do EÚ. Po vstupe do únie 
však tento sľub splnila až Ficova vláda 
v roku 2007. Ako hovoril ďalší minister 
Stanislav Becík, nie je dobré, ak na 
vidieku ľudia podopierajú ploty, lebo 
nemajú čo robiť a žijú na sociálnych 
dávkach.

VIDIEK
Slovensko je pritom v rámci únie na 
prvom mieste v percentuálnom za-
stúpení obyvateľstva žijúceho na vi-
dieku. Sme teda vidieckou krajinou 
a snaha o likvidáciu poľnohospodár-
stva podobnými typmi politikov, akými 
sú Ivan Mikloš, či Dzurinda, podľa 
ktorých si lacné potraviny dokážeme 
zo zahraničia priviezť, bola nezmysel-
nou predstavou. Už 23. septembra 
tohto roku vláda vo svojom na-

riadení číslo 381 
schválila podporu 
vytvárania nových 
pracovných miest 
v poľnohospo-
dárstve. Na kaž-
dé nové miesto 
môže podnikateľ 
získať maximálne 
6 640 eur, ak toto 
miesto bude exis-
tovať minimálne 
24 mesiacov. Cel-
kovo jeden podni-
kateľ môže po dobu 
troch finančných 
rokov získať dotáciu 
až do výšky 400 ti-
síc eur.
Ministerstvo pô-
dohospodár s tva 
aktuálne vytvorilo 
projekt podpory 
zvýšenia zamest-
nanosti v lesníctve. 
Pôjde o pracovné 
miesta pri obnove 
lesa, čo predstavuje čistenie poras-
tových plôch po ťažbe dreva, ošet-
rovanie či ochrana mladých lesných 
porastov a ich oplocovanie, ale aj pre-
rezávky porastov do 50 rokov. Súvisí 
s tým celková ochrana lesa spolu 
s údržbou lesných komunikácií, 
teda čistenie priekop a presvetľo-
vanie ciest, či zvažníc. V neposled-
nom rade je to výroba lesnej štiepky, s 
čím súvisí príprava biomasy. Celkovo 
sa ráta so zamestnaním takmer troch 
tisíc ľudí za náklady vo výške 16,6 mi-
lióna eur. Smerovať by mali najmä do 
tradične chudobných regiónov Spiša, 
Gemera, Liptova, Oravy a Kysúc.
V poľnohospodárstve sa však čoraz 
viac presadzuje predaj z dvora. Vďa-
ka týmto pravidlám zavedeným po po-
volení Bruselom vládou SR môžu far-
mári priamo predávať svoje potraviny 
mimo obchodných reťazcov. Tým sa 

vytvárajú možnosti plnšej zamest-
nanosti na vidieku, veď na jedno 
predajné miesto môžu farmári 
získať od troch tisíc až do dvesto 
tisíc eur podpôr. Pre automaty na 
mlieko mimo fariem zasa z národnej 
pomoci až do 15 tisíc eur. Najnovšie 
obilninárom svitla nová nádej po infor-
máciách, že slovenská tvrdá pšenica, 
tzv. drumka, spĺňa najprísnejšie pes-
tovateľské normy a Taliani sú schopní 
vykúpiť všetku, ktorá sa u nás dorobí. 
Tona pekárenskej pšenice stojí 
pritom okolo sto eur, kým tvrdá od-
roda dvakrát toľko. Zatiaľ ju pestu-
jeme na výmere okolo osem tisíc 
hektárov, ale sme schopní túto 
plochu zvýšiť aj desaťnásobne, až 
do rozlohy 120 tisíc hektárov.

KONKRéTNy DOPAD 
POMOCI

Dnes záujem o mliečne auto-
maty atakuje hranicu sto kusov 
a neustále stúpa. Preto sloven-
ská vláda aktuálne využila nové 
pravidlá použitia štátnej pomo-
ci, ktoré vyhlásila Európska ko-
misia a v rámci tohto programu 
de minimis zvýšila štátnu po-
moc zo zdrojov štátneho roz-
počtu na dotáciu na zavedenie 
mliečneho automatu zo 7 tisíc 
na 15 tisíc eur.
Pre zvýšenie možnosti čer-
pania štátnej pomoci v 
rámci de minimis, o čom 
rozhodla Európska komisia 
na jeseň tohto roku, vláda 
predĺžila na svojom zasad-

nutí 18. novembra výzvu 
na predkladanie žiadostí o 
preplatenie mliečnych auto-
matov z 15. novembra, kedy 
mala končiť, do konca tohto 
kalendárneho roka. Dovte-
dy môžu farmári požiadať 
najviac o 15 tisíc eur na do-
táciu na mliečny automat. 
Takto slovenská vláda hľadá 
konkrétne riešenia, ako zvý-
šiť zamestnanosť na sloven-
skom vidieku. 
Tým, že bude väčší odbyt 
mlieka, vytvorí sa pre farmárov 
možnosť chovať viac kusov do-
bytka, konkrétne kráv s trhovou 
produkciou mlieka a zamestná-
vať ľudí. Sú to všetko nepriame 
postupy, ktoré majú priamy 

konkrétny dopad.
ZÁZRAK Z BÁNOVIEC

Pritom ešte pred dvoma me-
siacmi bola situácia úplne 
opačná. Mliekarne žiadali slo-
venských farmárov, aby znížili 
vlastnú produkciu mlieka až o 
20 percent. Výrobcovia mlieka 
začali rokovať so zahraničnými 
záujemcami a našli si nové trhy. 
Sú schopní zásobovať mliekom 
konkrétne odberateľov v Bul-
harsku za výhodnejšie výkup-
né ceny. Dokonca Bulhari 
ponúkli našim farmárom dl-
hodobé zmluvy. Táto hrozba 
„zobudila“ aj spracovateľov 
mlieka na Slovensku a dnes 
ponúkajú lepšie výkupné 
ceny aspoň na úrovni európ-

skeho priemeru. Zavedené 
vládne podpory však tiež zna-
menajú oživenie trhu. Investí-
cie prinášajú nové možnosti 
pracovných príležitostí.
Farmári dnes hovoria o preda-
ji surového kravského mlieka 
priamo spotrebiteľovi na úrovni 
jedného percenta slovenskej 
produkcie. Možno sa to zdá 
málo, ale za rok je to obrov-
ský pokrok. Doteraz bolo v 
štátnej pomoci na mliečne 
automaty vyčlenených 20 
miliónov slovenských korún, 
vďaka zvýšeniu možnosti 
de minimis, ktorú sme vy-
užili, tak vo vláde vyčlenili 
na mliečne automaty dvoj-
násobok, teda 40 miliónov 
slovenských korún, čo je 
vyše 1,3 milióna eur. Ná-
vratnosť investície pri zave-
dení mliečnych automatov 
sa dnes ráta na dva roky, 
čo sú skutočne podnika-
teľské rekordy a to práve v 
poľnohospodárstve, kde to 

ide najťažšie. Priam o zázra-
ku hovoria zahraniční experti o 
predajnosti mlieka cez automat 
napríklad v Bánovciach nad 
Bebravou, kde sa predáva od 
800 do 1100 litrov surového 
kravského mlieka denne.

KONKURENCIA 
OBCHODU

Vďaka automatom sa aj na Slo-
vensku začne spamätávať celý 
mliečny sektor, keďže hrozi-
vo nízke výkupné ceny mlieka 
sa dostávajú na prijateľnejšiu 
úroveň. Rovnako ľudia vítajú 
možnosť nákupu zdravých 
mliečnych výrobkov, keďže 
nadojené mlieko obsahu-
je obrovské množstvo živín 
v oveľa vyššej kvalite ako 
upravované mlieko v ob-
chodnej sieti. Malý zázrak 
dosiahli výbornou spoluprá-
cou zúčastnené subjekty 
a štátne organizácie. V re-
kordne krátkom čase totiž Úrad 
verejného zdravotníctva spolu 
s Úradom pre normalizáciu a 

meranie dokázali spolu so Slo-
venskou obchodnou inšpek-
ciou vytvoriť rámec predpisov 
na predaj nebalených výrobkov 
v súlade s prísnymi kritériami 
platnými v Európskej únii.
Predaj surového kravské-
ho mlieka je neustále pod 
zvýšenou kontrolou Štátnej 
veterinárnej a potravinovej 
správy, takže konzumen-
ti môžu byť spokojní. Platí 
však odporúčanie Úradu 
verejného zdravotníctva, že 
surové kravské mlieko treba 
pred konzumáciou pasteri-
zovať alebo prevariť, najmä 
pri príprave mlieka pre malé 
deti.
Predaj surového kravského 
mlieka priamo spotrebiteľovi 
vytvára konkurenciu najmä pre 
obchodné reťazce rovnako ako 
aj pre mliekarne, oživuje sa tak 
celý obchod s mliekom u nás. 
Dopady takejto formy predaja 
majú teda širší celospoločen-
ský efekt.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Aktuálne hospodárske programy pomáhajú Slovákom hľadať prácu doma

svitÁ viac NÁdEjí Na zaMEstNaNiE
Rozhodnutie premiéra Roberta Fica uložiť hospodárskym rezortom úlohy, podľa ktorých majú na-
vrhnúť spôsoby vytvárania pracovných miest, sa ukázala ako skutočne zmysluplná téma v čase krí-
zy. Určite ju ocení súčasných takmer 370 tisíc nezamestnaných, ktorých už nemáme šancu vyvážať 
do zahraničia, ako sa často robilo v minulých obdobiach. Slovensko aj podľa OECD musí hľadať 
riešenia pri prekonávaní regionálnych rozdielov. Otázka však v kríze znie tak, kam investovať, aby 
sa nám prostriedky skutočne efektívne vrátili? Premiér Fico hovorí zatiaľ o investíciách vo výške 
118 miliónov eur (3,6 miliardy slovenských korún).

Stranu pripravil 
STANISLAV HÁBER

Predaj priamo spotrebiteľovi vytvára konkurenciu najmä pre obchodné reťazce a oživuje obchod

populárne mlieko z automatov
V novembri predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom pôdohospodárstva SR 
Vladimírom Chovanom otvorili nový mliečny automat pre občanov v Nových Zámkoch. 
Predaj surového kravského mlieka pomocou automatov je v Európe rozšírený spolu 
s priamymi dodávkami z fariem do škôl či rôznych zariadení. Len v Rakúsku takýto 
predaj predstavuje v regiónoch až 40 percent z celkovej produkcie mlieka. Preto sme 
sa na Slovensku chytili rozumu aj my a to ešte skôr, kým vypukla tohtoročná mliečna 
kríza. Prvé automaty sa na Slovensku začali montovať v novembri pred rokom.
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Prekvapujúci nápad
Pri Bratislave ma údajne vzniknúť európske 
centrum hazardu, akýchsi neznámych investo-
rov, ktorých okrem iného s touto myšlienkou vy-
hodili z Rakúska, Maďarska i Slovinska. Ak sa 
slovenský minister financií nad takouto investí-
ciou vzrušuje, tak mu treba povedať, že nerobí 
dobre. Vieme veľmi dobre, že cez Slovensko 
a na Slovensko už prichádzajú drogy. Realita 
je taká, že naša republika je síce „slovenský 
Detroit“, ale v tom je zároveň aj veľké riziko ne-
zamestnanosti, keď zasa dôjde k nejakej kríze. 
Budovať tu európske stredisko hazardu, hier, 
prostitúcie, drogových výčinov nie je žiadne 
terno, skôr naopak. Bolo by zaujímavé vedieť 
ako sa k tejto myšlienke stavajú naši najvyšší 
ústavní činitelia, pretože nejde len o akúsi 
stavbu, ale ide o citeľný zásah do budúcnos-
ti slovenskej mladej generácie. Nie sme na 
tom zasa tak dobre, aby sme namiesto boľa-
vých problémov slovenskej pospolitosti výskali 
nad tým, ako budeme hrať hazard. Zvlášť, ak 
podobné projekty odsúvajú všade vo svete na 
perifériu, alebo ich vôbec nechcú. Radovať sa 
nad každou investíciou za každú cenu je nebez-
pečné, Dzurindovci skočili na autopriemysel za 
každú cenu a dnes sa trasieme, aby sa niečo 
nestalo. Výstavba európskeho centra hazardu 
môže mať nedozerne následky. Okrem toho, 
budujeme sociálny štát, a teda sa treba spýtať 
ako je zlučiteľné európske centrum hazardu s 
týmto zameraním? Máme aj pomerne vysokú 
nezamestnanosť, ktorá ešte bude v budúcom 
roku kulminovať a z krízy sa budeme liečiť tak, 
ako ostatné krajiny dva-tri roky. Bolo by teda 
múdre, nielen od ministra financií, aby sa nad 
európskym centrom hazardu vážne zamyslel.

Trenčianske hodiny...
Kauza na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka 
je spolitizovaná. To je pravda. A bude sa politi-
zovať ďalej, ak vedenie neodstúpi. To bolo jed-
noducho prvé, čo malo urobiť. A nie váhať, či 
a čo niekto prešetrí, preskúma a podobné vý-
hovorky. To, čo sa tam udialo je jednoducho s 
univerzitou nezlučiteľné. A ešte o to viac, že ne-
sie meno A. Dubčeka. Za to, čo sa stalo nesie 
zodpovednosť vedenie univerzity. Ak teda ne-
odstúpi, ťažko hovoriť o morálke, statočnosti, 
cti, čestnosti a podobne. Alebo sa naozaj nič 
nestalo? Niekto si to vymyslel? Aj tak by sa však 
vedenie malo „zmestiť do kože“ tých študentov, 
ktorí tu študujú, čo si asi myslia, čo môžu oča-
kávať od univerzity po tejto kauze. A pôjde to s 
nimi celé štúdium, ak nie celý život... 

Účelový chválospev
Na internetovej stránke „sme“ som si prečítal 
úvahu „Verejnosť je len jedna“, od autora, kto-
rý síce nebol podpísaný, len bolo uvedené, že 
je sociológ a zakladateľ Verejnosti proti násiliu. 
Tento sociológ v celom článku vzýval Nezávis-
lú maďarskú iniciatívu, ktorá úzko spolupraco-
vala s VPN. Na tom by nebolo nič čudné, keby 
tento neznámy sociológ NMI nepostavil na taký 
piedestál, ako keby tá bola vytvorila na Sloven-
sku základy demokracie a podobne. Sociológ 
mal asi na očiach konské kantáre. Mal by to-
tiž vedieť, že NMI už dávno vedela, čo sa bude 
diať, lebo mala dobré informácie od americ-
kých kongresmanov maďarského pôvodu. A 
tak sa hneď pripútala k VPN s vedomím, čo ak 
by... Teda, nič viac len to isté, o čo sa pokúšal 
aj Kádar v roku 1968, lebo čo ak by sme mohli 
siahnuť na juh Slovenska. A o to isté išlo NMI. 
Bola nielen informovaná, ale pozerala a počú-
vala pozorne a zistila, ako povedal Fedor Gál: 
prišiel Mečiar a vedel všetko, že tí páni vo VPN 
nevedia nič, čo je len logický preklad repliky F. 
Gála. Pán neznámy sociológ toto samozrejme 
prehliadol a všetky jeho chválospevy na NMI 
smerujú len k tomu, aby prispel k zjednoteniu 
rozhádaných politikov SMK a Mostu-Hídu a tak 
posilnil rednúce rady KDH a SDKÚ.

Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

Európski lídri 27 krajín sa dobre 
najedli a po jedle vybrali nového 
prezidenta a ministerku zahrani-
čia EÚ. Tak, ako sa vyberá pápež. 
Treba povedať, že nie všetci eu-
rópski lídri boli týmto výberom 
nadšení, ale jednoducho v Eu-
rópskej únii to tak bude chodiť 
aj naďalej, bude treba zasadnúť 
za stôl a nájsť kompromisy. A tak 
francúzsky a nemecký návrh sa ujal 
ako najlepší, pretože nezvýhodnil 
známe mená európskej a svetovej 
politiky (Blair, Juncker), ale vsadil 
na skromných politikov, takpovediac 
dobrých úradníkov. Európska únia 
nie je zatiaľ superveľmoc, ale zvä-
zok štátov. 
A je isté, že ani nový prezident či 
ministerka zahraničných vecí sa ne-
môžu stavať na úroveň šéfa na Ely-
zejských poliach či šéfa na Downing 
street. To Van Rompey aj pochopil, 
keď povedal: „Hoci naša sila je v 
jednote, naša mnoho obraznosť 
je naše bohatstvo“.

Vyštudovaný ekonóm sa veľmi na 
tento post nepchal, hoci politikou sa 
zaoberá s veľkým nadšením. Jeden 
z belgických novinárov, ktorý robil s 
Van Rompeyom rozhovor povedal, 
že „stráviť s ním pol hodinu je to 
isté, ako keby som sedel na ho-
dine filozofie“ Nový prezident EÚ 
si sám píše svoje vystúpenia, píše 
aj básne, a nie je pre neho problém 
vziať do ruky pero. Jeho internetový 
blog obsahuje vyše 1 100 mien, čo 
znamená, že je priaznivcom interne-
tových diskusií. Nuž a jeho poézia 
má svoje čaro. „Vietor rozvieva 
vlasy/ prešli roky a vietor stále 
duje/ Žiaľ vlasov už niet“. 
Možno zaujímavejšia je jeho životná 
filozofia: „Ja sa predsa nemôžem 
zaoberať politikou 14 hodín den-
ne“, povedal v jednom rozhovore. 
„Chcem, aby som mal osobný a 
rodinný život“. Aby si mohol nie-
kedy povedať „dnes nič nerobím, 
čítam knihu, píšem knihu“. V tom-
to rozhovore pripomenul, že keď 

bol v belgickej vláde ministrom pre 
rozpočet, bola dovolenka šesť-se-
dem týždňov v roku, a bola to vtedy 
jedna z najlepších belgických vlád. 
Možno sa len usmievať nad pracov-
ným entuziazmom „nechcem do-
volenku“, či „pracujem 16 hodín 
denne“. Otázka spočíva v tom, či 
je takto úspešnejšie viesť krajinu. 
Belgičania sa dnes však obávajú, že 
odchodom svojho premiéra do EÚ 
sa vrátia problémy medzi Valónmi a 
Flámmi a krajina bude čeliť rozpadu, 
ako pred nástupom Van Rompeya 
do kresla ministerského predsedu.
Nepísaným zákonom v EÚ je, že 
ak sa predsedom EÚ stane pravi-
cový politik, tak ministrom zahra-
ničných vecí sa musí stať ľavičiar. 
Keď britský premiér videl, že do 
kresla prezidenta neuspeje s Tony 
Blairom, navrhol do kresla minister-
ky zahraničných vecí Katrin Ashto-
novú. V mladosti bola známa, ako 
aktivistka anglického hnutia jadrové-
ho odzbrojenia. Vyštudovala ekonó-

miu a má dve deti. Nemá skúsenosti 
v diplomacii, ale predsedala Sne-
movni lordov a v anglických vládach 
zastávala posty ministra vzdelania a 
justície. 
„Predpokladám, že moje skú-
senosti hovoria samé za seba. 
Myslíte si, že som chodiace ego? 
Nie, nie som taká. Hodnoťte ma 
podľa mojej práce a myslím si, že 
budete so mnou spokojní a hrdí 
na mňa“, povedala novinárom. Pani 
barónka Ashtonová bude minister-
kou päť rokov, kým prezident len 2 
a pol roka. 
Kým však po dobrom jedle lídri 
vybrali dvoch vrcholových pred-
staviteľov, nezamysleli sa nad 
tým, kedy má napríklad K. Ash-
tonova nastúpiť do úradu. Od 1. 
decembra, alebo až po vytvorení 
Európskej komisie. Chaos kom-
petenčných sporov v Bruseli teda 
pokračuje, a V. Klaus sa na praž-
skom hrade baví...

básnik a barónka v čele Európskej únie

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Poslankyňa Žitňanská sa zasa vy-
znamenala. Všetky právoplatné roz-
sudky chce zverejniť na internete. 
Človeka pri takomto návrhu napad-
ne najskôr jedno, za ktorého ope-
rátora táto pani poslankyňa „kope“. 
Na druhej strane tomuto návrhu chýba 
akákoľvek logika. Podľa OSP na ve-
rejnom pojednávaní sa môže zúčast-
ňovať kto chce a môže sa na vlastné 
oči o všetkom presvedčiť. Okrem toho 
máme aj inštitút zahladzovania trestov, 
ak sa však objaví na internete, jeho za-
hladenie je vlastne bezpredmetné. V 
tomto návrhu je príliš veľa kotrmelcov 

a že práve s tým prišla právnička, ktorá 
sa začas potulovala aj na ministerstve 
spravodlivosti, nie je ničím iným len 
vnášaním ďalšieho chaosu do sloven-
ského súdnictva. Napríklad, ako tvrdí 
navrhovateľka, sudcovia potrebujú 
spätnú väzbu. To znamená, že asi kaž-
dý rozsudok by mal diskusiu, kde by sa 
realizovali právni pederasti a svojrázni 
mudrlanti. Pani Žitňanská sa pustila aj 
do Ústavného súdu, kde jeho sudco-
via evokujú to, čo evokuje v evokácii 
pani poslankyne. Nuž ďalší expert po 
D. Lipšicovi, tentokrát v sukni. Ale o to 
ide, čím horšie, tým lepšie.

Strany Most-Híd a SaS začali spolupracovať. Zatiaľ vytvárajú 
tím pre ekonomiku, čím by sa mal vytvoriť priestor na prehĺ-
benie ďalšej spolupráce. Predsedovia obidvoch strán záro-
veň konštatovali, že spolupráca ich obidvoch, ale aj ďalších 
opozičných strán je zanedbávaná. Obidve strany by chceli byť 
po parlamentných voľbách v pravicovej koalícii. Signál je teda jas-
ný a zrozumiteľný, aj pre SDKÚ, aj pre KDH, ale aj pre SMK, lebo 
v takomto prípade by existovala aj spolupráca SMK a Most-Híd. Ak 
by sme vychádzali z predpokladu, že Most-Híd a SaS sa dostanú 
cez päťpercentnú hranicu, je to dohromady asi 10 percent, plus 
SMK s piatimi percentami, to je už pätnásť. KDH a SDKÚ môžu 
mať dohromady do 25 percent hlasov. Matematika je jednoduchá 
25 plus 15 rovná sa 40. Koalíciu by tak tvorilo šesť strán. O 60 
percent hlasov musí bojovať terajšia koalícia a ministrany. Netreba 
sa nechať učičíkať vysokým percentom príklonu verejnej mienky 
pre stranu SMER, pretože súčasná opozícia bude používať, vlast-
ne už začala, všetky prostriedky, aby naklonila misku váh na svoju 
stranu. Aj preto taká ofenzíva na všetkých frontoch, voľby sa totiž 
blížia, a kým sa súčasná koalícia musí pasovať s krízou a niekedy 
aj vlastnými chybami, opozícia využije každú smietku, aby očiernila 
koalíciu. A je celkom jasné, že mediálne technológie sú už na svete 
a začínajú pomaly, ale isto mlieť v prospech opozície. S príchodom 
nového roka to bude už delostrelecká príprava, po nej mínometná 
a nakoniec útok za leteckej podpory. A tak sa naozaj treba zamys-
lieť, ako opozícii prekrížiť plány. Najlepšia cesta je rukolapná, teda 
tá, keď sa naplnia prognózy rastu slovenskej ekonomiky už kon-
com tohto a začiatkom budúceho roka. Opozícia bude totiž mávať 
rastúcou nezamestnanosťou ako toreador červeným súknom pred 
býkom. Ale slovenská nezamestnanosť nikdy neprekročí „úžasné 
cifry“ za Dzurindu, len americká prekročila už desať percent.

Nedávno som sa stretol s jedným 
mladým Rusom. Hovorili sme o vše-
ličom. Povedal mi však jednu za-
ujímavú vec – nevie totiž pochopiť 
Čechov. Zložili zbrane pred Hitlerom, 
ktorý im zobral Sudety, prezident im 
utiekol za „kopečky“, Rusi ich oslobodi-
li, vrátili im Sudety. Česi sa prihlásili ku 
komunizmu (voľby 46), a teraz vládne v 
Čechách rusofóbia. Vravím mu, neča-
kaj. nikdy vďačnosť za vďačnosť, to je 
slovenské príslovie.
Na Slovensku sa tým riadime (ako ne-
písaným zákonom) aj v súčasnosti. Na-
príklad toť nedávno KDH, opustila na 
protest proti prítomnosti R. Schustera a 
M. Čiča starú budovu SNR. Títo páni z 
KDH vládli v Dzurindovej vláde spolu s 
komunistami, teda s SDĽ. Títo istí páni 
volili R. Schustera za prezidenta, lebo 
nebyť jeho SOP-ky, neboli by vládli v 

Dzurindovej vláde, a nebolo by ani Dzu-
rindovej vlády. Spolu za jedným stolom 
sedeli s vybíjaným komunistom Kuka-
nom a tvárili sa ako apoštoli na svätých 
obrázkoch. Ten Kukan teraz v európ-
skom parlamente sedí s komunistobij-
com P. Šťastným a tvária sa ako by ich 
jedna mater mala. M. Vašáryová, rada 
obletovaná komunistami, dnes píše ako 
keby jej ukradli Rusi raňajky. Pochopí-
te to? Asi tak ťažko, ako ten Rus tých 
Čechov. Slovenské príslovie – za vďač-
nosť, nečakaj nikdy vďačnosť – treba 
na Slovensku uzákoniť. Aby sme jedno-
ducho vedeli na čom sme. Nebudeme 
sa potom ani čudovať, a nebudeme ani 
udivení. To, že sme diví a divní, je aj tak 
jasné. A KDH je ešte aj sväté, alebo sa 
aspoň tak tvári... Ale nečudujte sa, na 
ich čele je Figeľ, a ako sa na Slovensku 
vraví, čo fígeľ, to groš...

SDKÚ chce iniciovať posla-
necký prieskum v Slovenskej 
informačnej službe, ohľadne 
garážovej firmy s emisiami. 
Toto z vlastnej hlavy v SDKÚ 
nemajú. Ich priateľskí šepkári 
spoza mláky im čosi pošepli, 
a tak už chcú snoriť tam, kde 
by radi našli to, čo im chýba. 
Lenže to je naozaj naivita, čo už 
má SIS s touto kauzou. Vraj o tom 
mala vedieť a informovať o tom 
vládu. Slovenská SIS nie je CIA a 
jej ďalších trinásť spravodajských 
spoločností, ktoré v Amerike ve-
dia o všetkom, aj o tom, kto vám 
opravoval a kedy chladničku. Do 
kauzy by chceli teda namočiť aj 
SIS-ku, aby mohli všetko obrátiť 
na spravodajské hry slovenskej 
vlády, čo znie vždy mediálne dob-
re, lebo všetci teraz sledujeme 
len podobné filmy na komerč-
ných staniciach. Vyvolať špiono-
mániu pred voľbami je tiež jeden 
z variantov dlhodobého scenára 
opozície. A ktovie čo ešte chys-
tajú. Len tak na okraj, pred pár 

dňami vyšla správa, že poslanci 
ukrajinského parlamentu, teda 
komisia zistila, že Juščenko vô-
bec nebol otrávený, všetky mate-
riály na súde boli podvrhmi, a mal 
chorobu zvanú rosanea spojenú 
s inými chorobami. Na základe 
tohto sa Juščenko dostal k moci 
a stal sa takmer mučeníkom. Toto 
sú známe technológie, ale zdá sa 
osvedčené. Kým sa neodhalia.
Možno by niečo o tom vedel 
povedať pán Demeš a ďalší slo-
venskí profesionálni revolucioná-
ri, ktorí asistovali na Ukrajine v 
čase oranžovej revolúcie. A tak 
sa pred voľbami treba pripraviť 
na všetko. Posledné vyhlásenia 
opozície jasne hovoria, že na-
priek mizerným percentám chcú 
prevziať moc na Slovensku. A za 
každú cenu. Pri takomto chcení 
sa na peniaze nehľadí, ani na mo-
rálku, vlastne na nič. A tak by sa 
SIS nemala nehať dehonestovať, 
ale mať sa na pozore, pretože ju 
môžu tak ako v minulosti do nie-
čoho zatiahnuť.

Rozpaky a veľký údiv

CHAoTiCKý NÁvRH oD PoSlANKYNe

Črtá sa pravicová koalícia

šepkári dôverne pošepkali 
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Naša krajina sa ocitla v hlbokej mo-
rálnej, duchovnej, ekologickej, soci-
álnej, ekonomickej a politickej kríze. 
Táto kríza je svedectvom neúčinnos-
ti doterajšieho politického a eko-
nomického systému. Boli vyradené 
takmer všetky mechanizmy nevy-
hnutné na to, aby spoločnosť vhod-
ne reagovala na meniace sa vnú-
torné i vonkajšie podmienky. Počas 
dlhých desaťročí sa nerešpektovala 
samozrejmá zásada: kto má právo-
moc, musí niesť aj zodpovednosť. 
Všetky tri základné moci v štáte - 
moc zákonodarná, výkonná a súdna 
- splynuli v rukách úzkej vládnucej 
skupiny, zloženej takmer výhradne z 
členov KSČ. Tým boli rozvrátené zá-
klady právneho štátu.
Monopol KSČ na obsadzovanie 
všetkých významných miest vytvára 
nespravodlivý vazalský systém, ktorý 
ochromuje celú spoločnosť. Ľudia sú 
tak odsúdení iba na rolu vykonávateľov 
príkazov mocných. Upiera sa im celý 
rad základných ľudských, občianskych 
a politických práv.
Direktívny systém centrálneho riadenia 
národného hospodárstva očividne zly-
hal. Sľúbená prestavba hospodárskeho 
mechanizmu je pomalá, nedôsledná a 
nesprevádzajú ju nevyhnutné politické 
zmeny. Tieto problémy sa nevyriešia zá-
menou osôb v mocenských pozíciách, 
alebo odchodom niekoľkých politikov z 
verejného života.
Občianske fórum sa preto usiluje o do-
siahnutie týchto programových cieľov:

1. PRÁVO
Československá republika musí byť 
právnym, demokratickým štátom v du-
chu tradícií československej štátnosti a 
v duchu medzinárodne platných zásad, 
vyjadrených predovšetkým vo Všeobec-
nej deklarácii ľudských práv a v Medzi-
národnom pakte o občianskych a poli-
tických právach.
V tomto duchu musí byť vypracovaná 
nová ústava, v ktorej budú najmä presne 
upravené vzťahy medzi občanmi a štá-
tom. Túto ústavu však môže prijať jedine 
novo zvolené ústavodarné zhromažde-
nie. Výkon občianskych práv i slobôd 
bude spoľahlivo zabezpečený rozvinu-
tým systémom právnych záruk. Nezávis-
lé súdnictvo musí zahŕňať aj ústavné a 
správne súdnictvo.
Celý československý právny poriadok 
bude treba postupne zosúladiť s týmito 
princípmi a zabezpečiť, aby zaväzoval 
nielen občanov, ale aj orgány a funkci-
onárov štátu.
Trváme na tom, aby sa napravili krivdy, 
ku ktorým v minulosti došlo v dôsledku 
politicky motivovaných perzekúcií.

2. POLITICKý SySTéM
Požadujeme zásadné, dôsledné a tr-
valé zmeny politického systému našej 
spoločnosti. Musíme novo vytvoriť ale-
bo obnoviť demokratické inštitúcie a 
mechanizmy, ktoré umožnia skutočnú 
účasť všetkých občanov na riadení vecí 
verejných a zároveň sa stanú účinnou 
zábranou proti zneužívaniu politickej i 
ekonomickej moci. Všetky existujúce i 

novo vznikajúce politické strany a ďalšie 
politické a spoločenské zoskupenia mu-
sia mať preto rovnaké podmienky účasti 
na slobodných voľbách do všetkých 
zastupiteľských zborov. Predpokladom 
však je, aby KSČ upustila od svojej 
ústavne zabezpečenej vedúcej roly v 
našej spoločnosti a od monopolného 
ovládania oznamovacích prostriedkov. 
Nič jej nebráni v tom, aby to urobila už 
zajtra. Československo bude pri zacho-
vaní princípu federatívneho usporiada-
nia štátu rovnoprávnym zväzkom oboch 
národov a všetkých národností.

3. ZAHRANIČNÍ POLITIKA
Usilujeme sa o to, aby naša krajina opäť 
zaujala dôstojné miesto v Európe i vo 
svete. Sme súčasťou strednej Európy a 
chceme preto udržiavať dobré vzťahy so 
všetkými susedmi.
Počítame so začlenením do európ-
skej integrácie. Myšlienke európskeho 
domu chceme podriadiť aj našu politi-
ku vo vzťahu k partnerom vo Varšavskej 
zmluve a v RVHP. Rešpektujeme naše 
medzinárodno-právne záväzky, a to pri 
plnom zachovaní štátnej zvrchovanosti. 
Zároveň však chceme preskúmať tie do-
hody, ktoré boli motivované neprimera-
nými ambíciami vedúcich predstaviteľov 
štátu.

4. NÁRODNé HOSPODÁRSTVO
Musíme opustiť doterajší spôsob hos-
podárenia. Berie chuť k práci a mrhá jej 
výsledkami, drancuje prírodné zdroje, 
ničí životné prostredie a zväčšuje celko-
vé zaostávanie Československa za sve-
tom. Sme presvedčení, že tento spôsob 
hospodárenia nemožno zlepšiť čiastko-
vými úpravami.
Chceme vytvoriť rozvinutý, byrokratic-
kými zásahmi nedeformovaný trh. Jeho 
úspešné fungovanie je podmienené 
rozbitím monopolných pozícií dnešných 
veľkých podnikov a vytvorením skutoč-
nej konkurencie. Tá môže vzniknúť jedi-
ne na základe súbežnej, rovnoprávnej 
existencie rôznych typov vlastníctva a 
postupným otváraním našej ekonomiky 
vo vzťahu k svetu.
Štátu samozrejme zostane aj naďalej 
celý rad nezastupiteľných funkcií. Bude 
zaručovať všeobecné, pre všetkých rov-
naké podmienky hospodárenia a usku-
točňovať makroekonomickú regulačnú 
politiku s cieľom zvládnuť infláciu, nárast 
zahraničnej zadlženosti aj hroziacej ne-
zamestnanosti. Jedine štát môže garan-
tovať nevyhnutné minimum verejných a 
sociálnych služieb a ochrany životného 
prostredia.

5. SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSť
Rozhodujúce pre nás je to, aby v spo-
ločnosti vznikli podmienky pre rozvoj a 
uplatnenie schopností všetkých. Každé-
mu by mali byť poskytnuté rovnaké pod-
mienky a rovnaké šance.
Československo musí byť sociálne spra-
vodlivou krajinou, v ktorej ľudia dostanú 
pomoc v starobe, v chorobe a v ťažkých 
životných situáciách. Dôležitým predpo-
kladom takejto spoločnosti je však pro-
sperujúce národné hospodárstvo.
K vzniku pestrej siete sociálnych služieb 

môžu prispieť cirkvi, obce, podniky a 
najrôznejšie štátne a dobrovoľné orga-
nizácie. Tým sa rozšíria možnosti pre 
uplatnenie vzácneho zmyslu pre ľud-
skú solidaritu, zodpovednosť a lásku k 
blížnemu. Tieto humanitné princípy sú 
práve dnes nevyhnutné pre stmeľovanie 
nášho spoločenstva.

6. ŽIVOTNé PROSTREDIE
Všetci musíme hľadať cestu k obnove-
niu harmónie medzi človekom a jeho ži-
votným prostredím. Budeme sa usilovať 
o postupnú nápravu škôd, ktoré sme 
prírode za posledné desiatky rokov spô-
sobili. Pokúsime sa navrátiť pôvodnú 
krásu našej krajine a ľudským sídlam, 
zabezpečiť dokonalejšiu ochranu príro-
dy a prírodných zdrojov.
Zasadíme sa o to, aby sa v čo najkrat-
šom čase podstatne zlepšili základné 
podmienky života človeka, aby bola 
zabezpečená kvalitná pitná voda, čisté 
ovzdušie a zdravotne neškodné potravi-
ny. Budeme naliehať na zásadné zlep-
šenie systému starostlivosti o životné 
prostredie, ktorý bude zameraný nielen 
na likvidáciu doterajších zdrojov znečis-
ťovania, ale predovšetkým na prevenciu 
ďalších škôd.
Zároveň budeme musieť zmeniť skladbu 
a zameranie národného hospodárstva, 
a tým najmä znížiť spotrebu energie a 
surovín. Uvedomujeme si, že to bude 
spojené s obeťami, ktoré sa dotknú kaž-
dého z nás. To všetko vyžaduje zmenu 
hierarchie hodnôt a životného štýlu.

7. KULTÚRA
Kultúra nemôže byť iba vecou umelcov, 
vedcov a učiteľov, ale spôsobom živo-
ta celej občianskej spoločnosti. Musí 
sa vymaniť z pút akejkoľvek ideológie a 
prekonať umelé odlúčenie od svetovej 
kultúry. Umenie a literatúra nesmú byť 
obmedzované a musia im byť poskyt-
nuté široké publikačné možnosti a styk 
s verejnosťou. Vedu a vedeckú prácu 
postavme na miesto, ktoré im v spoloč-
nosti patrí. Vylúčme tak ich naivné a de-
magogické preceňovaní, ako aj ponižu-
júce postavenie, ktoré z nich robí slúžky 
vládnucej strany.
Demokratické školstvo nech je orga-
nizované na humanitných princípoch, 
bez štátneho monopolu na vzdeláva-
nie. Spoločnosť si musí vážiť učiteľov 
všetkých druhov škôl a musí im dať 
priestor na uplatnenie osobnosti. Vyso-
kým školám treba vrátiť historické práva, 
ktorá zabezpečovali nezávislosť a slobo-
du akademickej pôdy, a to tak pre vyu-
čujúcich, ako aj pre študentov.
Vzdelanosť spoločnosti pokladáme za 
najcennejší národný majetok. Výchova 
a vzdelanie musia viesť k samostatné-
mu mysleniu a mravne zodpovednému 
konaniu. Toto chceme. Náš program je 
dnes stručný, pracujeme však na jeho 
konkretizácii. Občianske fórum je otvo-
reným združením občanov. Vyzývame 
preto všetkých, ktorí môžu k tejto práci 
prispieť, aby to urobili.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/17no-
vember/dokumenty/_zprava/644374

Preložil PAVOL JANÍK

občianske fórum 1989: Čo CHCeMe
26. novembra 1989 vydalo Občianske fórum vyhlásenie ČO CHCEME, v ktorom sa zameralo na 
najzávažnejšie problémy vtedajšej Československej socialistickej republiky. Tu je jeho znenie. 

zo zahraNičia
duŠaN koNčEk

J. Tymošenková či v. Janukovyč?
Voľby prezidenta na Ukrajine budú 17. januára 2010 a 
prezidentská kampaň trvá tri mesiace. Len čo sa kampaň 
začala už sa objavili kompromitujúce materiály napríklad 
na spolupracovníkov Júlie Tymošenkovej i na ďalšieho z 
možných favoritov Viktora Janukovyča. V prípade troch 
spolupracovníkov Júlie Tymošenkovej ide o sexuálne zne-
užívanie maloletých detí a na druhej strane predstaviteľ 
bloku Tymošenkovej obvinil Janukovyča zo znásilnenia a 
zbitia jeden ženy. 
Podľa posledných informácií sa do prezidentskej kampane za-
registrovalo vyše tridsať kandidátov. Agentúry výskumu verejnej 
mienky krátko pred začatím kampane zverejnili preferencie. 
Lídrom je Janukovyč, ktorého preferencie sa pohybujú od 26 
do 30 percent, na druhom mieste je Júlia Tymošenková s prefe-
renciami 15 – 19 percent a na treťom Arsenij Jasencjuk s pre-
ferenciami 8,2 – 9,3 percent. Terajší prezident Juščenko má 
preferencie len okolo 4 percent. Veľký pád zaznamenal predo-
všetkým Jasencjuk, ktorý je blízky strane terajšieho prezidenta. 
Experti hovoria, že na vine rýchleho pádu popularity boli chyby 
technológie volebného štábu. A podľa expertov Jasencjuk už 
nemá šancu zasiahnuť do boja o prezidenta a ohroziť dvoch 
hlavných lídrov. Experti očakávajú, že diskreditácia sa bude 
stupňovať s približujúcim sa termínom prezidentských volieb a 
rovnako sa očakáva, že nebudú demokraticky štandardné. Za-
ujímavé je, že parlament v lete tohto roka prijal zákon o prezi-
dentských voľbách, ktorý zakazuje podávanie podnetov na súd 
za ich výsledky. (ukrajinská tlač) dankan

Dánske noviny Information 
obvinili expertov Svetovej 
zdravotníckej organizácie 
(SZO) z dohovoru a spik-
nutia s najväčšími farma-
ceutickými spoločnosťami, 
ktoré sa obohacujú na pre-
daji liekov prasacej chríp-
ky. Okrem toho, ako informu-
jú noviny, mnohí vedci, ktorí v 
tejto organizácii zasadajú do-
stávajú peniaze od gigantov 
farmaceutického priemyslu. 
Pravdou je, že v súvislosti s 
prasacou chrípkou nastala pa-
nika, ktorá skutočne rezko zvý-
šila predaj ochranných liekov a 
profylaktických liekov. Na pra-
saciu chrípku zomrelo vo svete 
podľa oficiálnej štatistiky oko-
lo 6800 ľudí, pričom každá se-
zónna epidémia chrípky zne-
sie zo sveta okolo pól milióna 
ľudí. Príčinou neadekvátnej re-
akcie sveta na nový typ chríp-
ky (podľa expertov ktorých no-
viny oslovili) je to, že experti 
SZO na objednávku výrobcov 
liekov urobili úspešnú „reklam-
nú kampaň“. V tomto obvinili 
poradcov SZO na čele s Alber-

tom Ostenhausom, bohatým 
a vplyvným holandským ved-
com, ktorý má napríklad osob-
nú ochranku. V súčasnosti vlá-
da Holandska vyšetruje jeho 
činnosť, pretože dostáva pe-
niaze od niekoľkých farma-
ceutických firiem. Na výplat-
ných páskach takých gigantov 
farmaceutického priemyslu 
ako ROCHE, RW JOHNSON, 
GLAXOSMITHKLINE, podľa 
dánskych novín sú aj  ďalší po-
radcovia SZO. Noviny priná-
šajú aj príklad z Kanady, stiah-
li z obehu celú partiu vakcíny 
výrobcu CLAXOSMITHKLINE 
(172 tisíc škatuliek). Príčinou 
bolo, že v šiestich prípadoch 
po použití tejto vakcíny došlo 
u pacientov k anafylaktické-
mu šoku, čo je alergická re-
akcia, ktorá sa prejavuje duse-
ním, zápalom pľúc a aj smrťou. 
Lekárom sa podarilo pacientov 
zachrániť, ale Kanaďania zača-
li vyšetrovanie. Podobné chýry 
prenikajú z Ukrajiny, kde pra-
sacia chrípka spôsobila naozaj 
paniku. A stopy vedú do tej is-
tej organizácie.

Maďarsko trpí nezamestnanosťou
Ústredný štatistický úrad Maďarskej republiky zverejnil údaj o 
rekordnej úrovni nezamestnanosti za posledných desať rokov, 
ktorá dosiahla 10,4 percenta. V porovnaní s tým istým obdo-
bím minulého roka, nezamestnanosť vzrástla o 2,7 percenta a 
dosiahla úroveň 440 tisíc nezamestnaných. Pritom viac ako 43 
percent týchto ľudí sú nezamestnaní viac ako rok. Od začiatku 
krízy v EÚ sa „stratilo“ viac ako 4 milióny pracovných miest. 
Podľa údajov Eurostatu, všetky krajiny EÚ zaznamenali zvýše-
nie nezamestnanosti. Nezamestnanosť v EÚ dosiahla v sep-
tembri tohto roka rekordnú úroveň a dosiahla 9,7 percenta, 
pričom sa očakáva, že prekročí desaťpercentnú hranicu. Ide 
o najvyššiu úroveň za posledných desať rokov. V jednotlivých 
krajinách EÚ, v septembri napríklad, v Španielsku a v Litve 
prekročila hranicu 19 percent a vo Francúzka psychologickú 
hranicu 10 percent. Najnižšia úroveň nezamestnanosti v EÚ 
je zafixovaná v Holandsku – 3,6 percenta a v Rakúsku – 4,8 
percenta. Najvyšší rast bol v Litve, kde skočila nezamestna-
nosť zo 7,3 na 18,3 percenta a v Estónsku zo 4,3 na 13,3 
percenta. Slovensko nie je teda na tom najhoršie, aj keď bude 
kulminovať koncom a začiatkom budúceho roka. Prognózy sú 
však skôr optimistické.

Prasacia chrípka – biznis projekt?
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V kapitole Ministerstva škol-
stva SR je na národný program 
rozvoja športu určených 
84 712 046 eur so zámerom 
vytvoriť optimálne podmienky 
na rozvoj športu v rôznych for-
mách a úrovniach a na úspeš-
nú reprezentáciu a propagáciu 
SR. 
Šport na školách a rekreačný 
šport bude zo svojho podielu 
obnovovať turistické a cyklistic-
ké chodníky, do športových sú-
ťaží zapojí 260 000 žiakov ZŠ 
a SŠ, ktoré vyhlási ministerstvo 
školstva, Olympijské okienko 
podporí projekt Otvorená škola 
- oblasť športu. Štátna športová 
reprezentácia má v pláne zís-
kať až 230 medailí na veľkých 

európskych a svetových podu-
jatiach, podporí rozvoj 85 špor-
tových odvetví a aj organizova-
nie 50 významných športových 
podujatí v SR. Športovo talen-
tovaná mládež má dosiahnuť, 
aby 39 percent jej športovcov 
patrilo do útvarov talentovanej 
mládeže a zriadi päť stredísk 
olympijskej prípravy. Materiál-
no-technický úsek podporí vý-
stavbu, rekonštrukciu a moder-
nizáciu 10 športových objektov.
Z kapitoly úradu vlády bude 
podpora športu na všetkých 
úrovniach i podpora organizo-
vania športových podujatí telo-
výchovných jednôt, klubov a ob-
čianskych združení. K dispozícii 
bude aj časť rezervy predsedu 

vlády, ktorý ju používa najmä na 
podporu športových úloh. 
Ministerstvo vnútra bude doto-
vať Stredisko štátnej reprezen-
tácie pre svojich členov, športo-
vé kluby polície a ich majetok. 
Ministerstvo obrany nekonkreti-
zovalo svoje úlohy avšak má na 
starosti najmä svoju rozpočtovú 
organizáciu Vojenské športo-
vé centrum Dukla. Je predpo-
klad, že podporí šport sumou 
4 465 000 eur. Obce by mali 
na šport vynaložiť roku 2010 
10 800 000 eur. Vyššie územ-
né celky, ktoré zrejme čakali na 
nové voľby nešpecifikovali svo-
je výdavky na šport, bude však 
v ich záujme, aby sa na úseku 
športu presadili. Také je teda 
v oblasti športu predpoveď na 
najbližšiu budúcnosť. Roku 
2010 by sa mal v európskej a 
svetovej konkurencii posunúť 
opäť o kúsok ďalej. Príležitosti 
núkajú okrem iných podujatí aj 
Zimné olympijské hry vo Van-
couveri a Majstrovstvá sveta vo 
futbale v Juhoafrickej republi-
ke. 

Už od roku 2003 je známe, že 21. zimné 
olympijské hry budú od 12. do 28. febru-
ára 2010 v Kanade. Ten dátum sa neza-
držateľne blíži a preto sme sa rozhodli, 
že vám tento štát a olympijské mestá 
trochu priblížime. Všetko sa bude diať v 
Britskej Kolumbii, čo je jedna z provin-
cií krajiny s javorovým listom. Čím viac 
budeme o dejisku vedieť, tým viac nás 
môže olympijský dej zaujímať. Sloven-
ská výprava sa, samozrejme, zúčastní, 
televízia nám ju bude denne približovať. 
KANADA VZNIKLA 1. júla 1867, keď sa 
zjednotili oblasti Dolnej Kanady, Hornej 
Kanady, Nového Škótska a Nového Brun-
swicku. Hlavným mestom je Ottawa, ktorá 
mala do roku 1855 názov Bytown. Je to te-
raz štvrté najväčšie mesto štátu po Toronte, 
Montreale a Calgary. Vzdialené od nás asi 
6600 kilometrov. 
ROZLOHA KANADY, druhého najväčšieho 
štátu na svete, je takmer 10 miliónov štvor-
cových kilometrov. Kanada je 203-krát väč-

šia než Slovensko! Z juhu na sever má 4634 
km, zo západu na východ 5514 kilometrov. 
Leží na severe severoamerického kontinen-
tu a je to najsevernejší štát na svete. Obmýva 
ju Atlantický, Tichý i Severný ľadový oceán. 
Na severe je večný mráz. Najväčším po-
horím sú Kordillery (Mont Logan 5959 m). 
Najdlhšou riekou je Mackenzie - 4241 km. 
Jazier do troch kilometrov je takmer 32 tisíc. 
Najväčšie čisto kanadské - Veľké medvedie 
- by zabralo takmer tri štvrtiny Slovenska. 
OSÍDLENIE KANADY je zahalené rúškami 
tajomstiev. Pramene uvádzajú, že Indiáni 
tu žili už pred 30 000 rokmi, iné, že pred 
15 000 rokmi. Pred 6000 rokmi vraj prišli 
z Čukotky Eskimáci. Prvými Európanmi boli 
okolo roku 1000 Vikingovia, predkovia Švé-
dov, Dánov a Nórov. Primát sa dáva Nóro-
vi L. Erikssonovi pôvodom z Grónska a T. 
Karlsefnimu z Islandu. Až v 16. storočí pre-
nikali Angličania a Francúzi do vnútrozemia. 
Názov Kanada dal krajine Francúz J. Certier 
a znamená to „dedina“ či „osídlenie“. Štát 

má Pacifickú železnicu z východu na západ, 
ktorej konečná stanica je práve vo Vancou-
veri. Budovali ju najmä Číňania.
KANADA MÁ 32,3 milióna obyvateľov a 
žijú v nej ľudia z celého veta. Je tu viac 
než 200 národností a etnických menšín. 
Prevažujú Kanaďania (11,7 mil.), za nimi 
Angličania, Francúzi, Škóti, Íri, Nemci, Ta-
liani, Číňania. Čechov má byť 80 000, Slo-
vákov 51 000. Uvádzajú aj Čechoslovákov, 
vraj 33 500. V ostatnom období prichádza 
do Kanady ročne 250 000 prisťahovalcov. 
Kanada je federácia zložená z desiatich 
provincií. ZOH budú, ako sme spomenuli, 
v Britskej Kolumbii. Až roku 1982 prijali v 
Kanade vlastnú ústavu. Britská kráľovná je 
aj kráľovnou Kanady. Vymenúva svojho zá-
stupcu - generálneho guvernéra. Od sep-
tembra 2005 je ním, či ňou Michaelle Je-
anová, prvá černoška v histórii, pôvodom z 
Haiti. Štátnym ministrom pre šport je Gary 
Lunn. Úradnou rečou Kanady je angličtina 
a francúzština.

Fakľa nesmie zhasnúť
Olympijský oheň z Grécka už pri-
cestoval do Kanady. Z Olympie 
ho priviezlo vojenské lietadlo. 
Stošesť dní bude putovať po kra-
jine, kým príde do dejiska ZOH - 
Vancouveru. Prejde 45.000 ki-
lometrov a ponesie ho celkovo 
12.000 ľudí. Olympijský oheň 
by nemal cestou zhasnúť, hovori-
li. Hoci už im vraj zhasol 11-krát. 
Bežci sú však pripravení, majú aj 
náhradný oheň. Kanaďania  si dá-
vajú na pochodeň väčší pozor a 
nosia až štyri náhradné ohne. Ne-
príjemnosti teda nečakajú, hoci 
v Kanade vystrájajú silné vetry a 
dažde. Organizátori sa však na 
všetko pripravili a bežci oheň do 
Vancouveru prinesú. Raz sa totiž 
už stalo, že mali s ním pred Cal-
gary 1988 dosť starostí.

Nevídaná masakra
Stalo sa niečo nepredstaviteľné. 
Venezuelská polícia našla pri hra-
niciach s Kolumbiou mŕtvoly jede-
nástich futbalistov. Boli z amatér-
skeho tímu, od 17 do 38 rokov. 
Postrieľali ich. Jeden chlapec 
(18 r.) prežil a všetko porozprá-
val. Celé mužstvo Los Manice-
ros uniesli z Kolumbie do Venezu-
ely. Čo to bolo za komando a na 
čí príkaz konalo, nie je ešte stá-
le známe. Podozrenie padlo na 
tzv. národnú oslobodzovaciu ar-
mádu. Samozrejme, že sú v tom 
aj drogy, ktoré zrejme kolumbijskí 
chlapci predávali. Do prípadu sa 
spolu s políciou zapojili aj prezi-
denti oboch štátov. Ničomu však 
nepomôžu. Hrozný prípad je od-
zrkadlením súčasného sveta. 

Čudné pravidlá 
v Japonsku
Isteže, poriadok v športe by mal 
byť, no nesmie sa to preháňať. 
V Japonsku zakázali plavcom 
a plavkyniam farbiť si vlasy, no-
siť náušnice či farbiť aj nechty. 
K športu to vraj nepatrí, pripomí-
na to rockové hviezdy. Až doži-
votný dištanc môžu dostať aj tí, 
ktorí počas sústredení navštívia 
spálne opačného pohlavia. Plav-
ci museli nové pravidlá podpísať, 
aby mohli potom niesť prípadnú 
zodpovednosť. Tresty sú rozde-
lené od 5 rokov až po doživotie. 
Vlnu vystrájania mladých v športe 
treba skutočne zastavovať. Plav-
ci idú príkladom. Podobné pravi-
dlá, aj keď nie také drastické, za-
viedli už aj v Amerike a v Austrálii. 
Športovci majú byť v tomto prípa-
de vzorom. 

Doping straší stále
Dopovanie je, zdá sa, nevylieči-
teľná choroba. Kontroly sú stá-
le častejšie, ale vidina lacných 
úspechov a peňazí zrejme priťa-
huje viac. Medzinárodná atletická 
asociácia (IAAF) potrestala ďal-
ších, až 15 hriešnikov. Španiel-
ska prekážkarka J. Oniyaová a vy-
trvalkyňa L. Hunterová z Nového 
Zélandu dostali po dva roky záka-
zu. Potrestali naraz až siedmich 
Brazílčanov! Aj ruský kladivár A. 
Koroľov je v tom. Zastúpenie má 
aj Keňa, Mexiko či Španialsko. 
Športovci strácajú pocit zodpo-
vednosti, necítia hanbu a uchyľu-
jú sa k dopingu viac a viac. Isté je, 
že to nie je iba prípad atletiky, ale 
takmer všetkých športov. Ktovie  
na čo sa hriešnici spoliehajú, veď 
sú vlastne stále pod kontrolou.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ

o z v E N y

Náš tzv. amatérsky box veľmi 
nežiari, no medzi profesionálmi 
sa objavil pozoruhodný borec. 
Je to už 32-ročný TOMÁŠ KO-
VÁCS (185 cm a 81 kg), rodák 
z Galanty, člen KO Box Clubu 
v tom meste. Boxuje v profesi-
onálnej kategórii light heavywe-
ight. Profesionálom je už takmer 
dva roky. Z. Petrányi je jeho ma-
nažér, Z. Nagy tréner a kondíciu 
má na starosti S. Nagy. Ako pro-
fesionál boxoval 14-krát, všetko 
vyhral a z toho 10-krát k.o. Raz 
boxoval doma o titul kontinentál-
neho majstra WBF a vyhral nad 
Maďarom Z. Kissom. Teraz zase 
obhajoval titul v Nemecku, tiež 
proti Maďarovi G. Gásparovi a 
zdolal ho v 3. kole k.o. 

Je to pozoruhodné, veď Tomáš 
nemá doma súperov a tak cho-
dí za nimi do Maďarska do rôz-
nych miest. 
Dokonca aj každý deň, čo je 
veľmi namáhavé. Šampión 
WBF má však síl a chuti dosť, 
stále chce napredovať. Jeho 
otec Pavol bol čs. reprezen-
tant, boxoval aj brat. Škoda 
len, že Tomáš nedokázal veľa 
ako amatér, hoci má za se-
bou viac než 200 zápasov. 
Môžeme mu však držať palce 
teraz. Veď 18. decembra má v 
pláne boxovať v Galante o titul 
majstra sveta federácie WBF 
proti Keňanovi S. Onyangovi. To 
bude pre Slovensko veľký bo-
xerský sviatok.  

Je tu olympijská sezóna. Preto na zimné športy 
sústredenejšia pozornosť. Najmä na hokejistov, 
ktorí začali s vážnejšou prípravou pred pár týždňa-
mi na Nemeckom pohári. Isteže, zostava nebola 
bez viacerých zahraničných hráčov prvotriedna, 
ale tak to mali aj Nemci, Američania a Švajčiari. A 
predsa skončili naši poslední, bez víťazstva v riad-
nom čase a iba so šiestimi gólmi v sieti súperov. 
Odvykli sme si od víťazstiev na turnajoch. Akurát, 
že dokážeme súperov stavať na nohy a vlievať im 
sebadôveru. Aj druhý či tretí sled svetových muž-
stiev je už nad naše sily. Ani esa, čo prešli krstom 
NHL, či hrajú v ruskej KHL sa nedokážu presadiť. 
Naši hráči na tejto úrovni zabudli čo je to pres-
ne zakončovať, nehrajú hokej, ale snažia sa iba 
bezducho plniť príkazy trénerov, zo strachu robia 
chyby a dostávajú góly. Nevyužívajú sa presilovky. 
Chýba agresivita. Stále je veľa vylúčení a gólov 
málo. Aj také esa ako Marcel Hossa, Kukumberg 
či Ružička sa v tom slabom priemere stratili. Od 
začiatku prípravy je sebavedomie i umenie na 
bode mrazu. Na turnaji bolo 25 hráčov, no na 
Vancouver v tejto forme nemôže počítať ani polo-
vica z nich. Preto hrali naši so Švajčiarskom 2:3, 

s Nemeckom 1:2 po nájazdoch a s USA vyhrali 
3:2 tiež po nájazdoch. Účtovanie si všíma hoke-
jový svet a je rozhodne pred ZOH vo Vancouveri 
sklamaním. 
Tréner Ján Filc nikdy vážnejšie nepokritizuje hrá-
čov. Vždy hľadá a nájde nejaké zrniečko, ktoré 
ho poteší. „Škoda, že sme prehrali prvý zápas. 
Bola to nešťastná prehra. Päťminútové vylúčenie 
Bartoviča bolo rozhodujúce. Odskúšali sme si 
hráčov, z ktorých by mohlo v budúcnosti niečo 
byť. Mali sme choroby aj zranenia. Mám pocit, 
že postupne sa to zlepšovalo.“ To nie sú vety o 
podstate veci. Rovno treba povedať, že mužstvo 
v takomto zložení nedokáže hrať poriadny hokej, 
aký sa od Slovenska čaká. A rozobrať hru aspoň 
jednotlivých radov, nielen konštatovať, čo sme 
mohli všetci vidieť aj na obrazovkách. Ani zďaleka 
to nebola na Nemeckom pohári naša prvá blamáž 
a zimné olympijské hry sa blížia. Takto sa však 
kredit ani forma nezískava. Tento mesiac bude v 
Košiciach a Sp. N. Vsi ďalšia previerka. Súpermi 
budú opäť Švajčiarsko, ale aj Česko a Bielorus-
ko. Teda ešte väčšia sila než v Nemecku. Ale po-
sledné miesto na turnaji je neprípustné. 

Kulturisti sa 
pochlapili
Kulturistické MS sa konali 
nedávno v katarskej Dau-
he. Slováci priniesli dve 
medaily a obaja to boli 
známi osvedčení borci. 
Striebro získal do 75 kg 
Igor Kočiš a bronz vybojo-
val do 60 kg Adam Cibuľa. 
Igora prekonal Bahrajčan Hu-
sain, ktorý bol aj podľa neho 
o niečo lepší. Adam skončil 
medzi veľmi vyrovnanou štvo-
ricou tretí. Povedal, že mohol 
byť druhý, ale aj štvrtý. Je to 
podľa neho vec pohľadu roz-
hodcov čo je v tomto športe 
pravda. Na MS bolo 166 bor-
cov zo 46 štátov. Do Európy 
putovalo z deviatich päť me-
dailí, z nich dve patria Sloven-
sku a to je pekný úspech.

Ani jedna z minulých vlád nedala športu toľko ako Ficova

štát ponúkol rekordnú sumu
Napriek rôznym iným sociálnym programom a celosve-
tovej ekonomickej kríze, schválila vláda pre šport na rok 
2010 vo svojom rozpočte rekordnú sumu 16 276 746 eur, 
čo je po prepočte 490 353 278 korún. Toľko nedala na 
šport doteraz ani jedna z predošlých vlád. Tieto peniaze 
prídu do športu z kapitoly Ministerstva školstva SR, Minis-
terstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Úradu vlády SR 
a ďalej prispejú navyše aj obce a územné celky. Bude to 
teda dosť peňazí, iba s nimi rozumne hospodáriť.

hokejisti nás opäť sklamali

pôjdeme do kanady na olympijské hry

Vysvietené olympijské kruhy sa odrážajú vo vodách prístavu 
v dejisku ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri 4. novembra 
2009.  TASR/AP

Máme skvelého boxera

Pozerali ste azda na prvé majstrovstvá Európy v lyžovaní v hale vo 
Francúzsku? Usporiadala ich v zjazde novovzniknutá Európska ly-
žiarska federácia (ESF) a majsterkou sa stala naša Veronika Zu-
zulová. Viacerí lyžiari prišli, iní podujatie bojkotovali ako zbytočné, 
nepotrebné a nedôstojné. Aj my máme podobný názor, lyžiarskych 
disciplín je aj tak veľa a teraz ešte v hale! FIS preto tieto ME neuzná-
va. Trať je krátka, spád svahu iba 18-percentný, jedna jazda trvá 37 
sekúnd, diváci nemajú miesta. Zdá sa teda, že Rakúšania, Francú-
zi, Taliani a Švajčiari vymýšľajú. Nóri, Švédi, Fíni, Nemci a ďalší sú 
proti tejto novinke a majstrovstvá bez nich sú menejcenné. Predse-
da FIS G. Kasper dokonca pohrozil účastníkom šampionátu sank-
ciami, ba aj zákazom štartu na Svetovom pohári či ZOH! Tak ďaleko 
to hádam nepríde. Naša lyžiarska federácia sa musí napriek tomu 
rozhodnúť, na ktorú stranu sa pridá, bez ohľadu, že prvou víťazkou 
je naša reprezentantka. Uvidíme, ako sa tento spor vyrieši. Sloven-
ské lyžovanie má aj inakšie starosti. V. Zuzulová sa opäť zranila. 
Tentoraz na tréningu v americkom Lovelande a hneď pricestovala 
domov. V podozrení bol roztrhnutý väz v kolene. Našťastie sa uká-
zalo, že to nebude roztrhnutie, ale iba natiahnutie väzu. Poškodené 
sú však aj úpony a svaly. Teda nijaká veľká radosť. Celý december 
bude práceneschopná a potom sa uvidí. Nejaké preteky pred ZOH 
by ešte mohla stihnúť. Bude to však stačiť? Súperky budú zdravé 
stopercentne, vytrénované ešte viac a naše eso po zranení nevyjaz-
dené, bez patričného sebavedomia. Bolo by dobre keby neplatilo 
iba zúčastniť sa. 

lyžiari majú starosti
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UByTOVACIE, 
REŠTAURAČNé 
A MIMORIADNE 
SLUŽBy

VO VLAKU

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
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7 999 €
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Ý

 

N
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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

Výstavba priemyselných 
parkov a areálov

Stavebná činnosť

Ekologické stavby

letná 45, 040 01 Košice, 
tel.: 055/622 25 03, fax: 055/625 32 73, 

mivaplus@iol.sk

MIVA PLUS SPOL. S R.O.MIVA
plus

Čítajte týždenník SLOVenSký ROZHĽAd aj na 

internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
Ďalšie číslo novín dostanete 9. decembra 2009 a potom každú stredu 

v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava na celom Slovensku

zneškodňovanie 
odpadov

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

080 01 Prešov


