
Problém slobody najlepšie vystihu-
je americká anekdota, ktorá hovo-
rí, že americkým prezidentom sa 
môže stať každý, ale nemôžu ním 
byť všetci. Pod pojmom sloboda –
podobne ako pod pojmom šťastie 
– rozumie každý niečo iné. Teo-
reticky je sloboda každého člove-
ka obmedzená hranicami slobody 
iných ľudí. Prakticky je sloboda vždy 
obmedzovaná aj množstvom iných 
hraníc. Významnou kategóriou je slo-
boda v umení, teda sloboda umelec-
kého vyjadrenia. V stanovách Spolku 
slovenských spisovateľov sa naprí-
klad uvádza: „SSS presadzuje slobo-
du prejavu a tvorby“. V tejto súvislosti 
si dovolím pripomenúť, že slovenskí li-
terárni tvorcovia sa už opakovane ob-
racajú na vrcholné orgány Slovenskej 
republiky, aby odstránili cenzúru reali-

zovanú ekonomickými prostriedkami. 
Musím, žiaľ, poznamenať, že ani po 
odstupe rokov sa na systéme pod-
pory, respektíve nepodpory vzniku 
a šírenia hodnotnej pôvodnej lite-
ratúry na Slovensku zatiaľ veľa ne-
zmenilo – aspoň nie k lepšiemu, 
skôr dosť veľa k horšiemu, preto-
že prebujnená štátna administra-
tíva predsa musí vždy vykazovať 
činnosť, čo sa zákonite prejavuje 
v priamom ohrozovaní normálne-
ho fungovania spoločnosti. Takže 
máme u nás skôr nedostatok ako pre-
bytok slobody pre kvalitnú a originálnu 
umeleckú tvorbu. O to väčší prebytok 
slobody máme pre šírenie komerč-
ného nevkusu, ktorý veľmi cieľavedo-
me a organizovane zaplavuje náš du-

chovný priestor pseudokultúrou, aby z 
nášho knižného, filmového a mediál-
neho trhu vyťažil zisk pre zahraničných 
a najmä zaoceánskych producen-
tov zábavného priemyslu. Mimocho-
dom – počas prvej Československej 
republiky, o ktorej nikto nepochybu-
je, že v nej bola liberálna demokracia 
a kapitalizmus, sa z distribúcie zahra-
ničných filmov prispievalo na domácu 
filmovú produkciu. Aj po II. svetovej 
vojne až do novembra 1989 bola u 
nás z rovnakých dôvodov spojená 
filmová tvorba s filmovou distribú-
ciou. Podobne existovalo Slovenské 
ústredie knižnej kultúry, ktoré z preda-
ja zahraničných kníh podporovalo vy-
dávanie pôvodnej tvorby. Dnes to už, 
samozrejme, neexistuje – pretože sa 
dôsledne riadime heslom – každý za 
seba, všetci proti všetkým.

Streda 24. február 2010 l Číslo 6 a 7 l Ročník X. l CENA 0,25 €

Sloboda a solidarita sa predstavuje ako nová strana nezaťa-
žených ľudí s doterajšou politikou. Lenže už minimálne u jej 
predsedu Richarda Sulíka je všetko inak. Počas Dzurindovej 
vlády sa objavil po boku Ivana Mikloša, ktorému robil poradcu. Ak 
bol teda Sulík oficiálnym poradcom Mikloša, ktorý riadil štát z po-
zície ministra financií, potom nesie aj časť zodpovednosti za toto 
obdobie. A tak ako predseda SaS do toho zaťahuje aj celú stra-
nu. Možno by sa dalo o tejto zodpovednosti uvažovať, ak by Sulík 
nebodaj vlastné pôsobenie po Miklošovom boku oľutoval, prípad-
ne by sa s týmto politikom z SDKÚ rozišiel s kritikou ním vedenej 
ekonomickej politiky. Všetko je však aj tu inak.
Sulík aj dnes po rokoch spomína na Mikloša mimoriadne pozitív-
ne slovami: „Mikloš to robil dobre, mimoriadne dobre.“ (den-
ník Pravda, 13. februára 2010, s. 12.) Predseda SaS stupňuje 
dokonca pochvalu Miklošových výkonov slovami: „Ktorýkoľvek 
ďalší minister veľmi pomôže tejto krajine, keď to bude robiť 
aspoň tak dobre, ako to robil Mikloš.“ (tamže) Sulík dokonca 
používa vo svojich vyjadreniach expresívnu komparatívnu metó-
du, keď ním obdivovaného Mikloša porovnáva s terajším minis-
trom financií Jánom Počiatkom: „Štábna kultúra bola u Miklo-
ša oveľa vyššia.“ (tamže)
Z uvedeného človek ľahko získa dojem, že SaS mohla pokojne 
vzniknúť účelovo. Jednoducho, v SDKÚ mohli zvážiť pokles vlast-
ných preferencií a tak do slovenského voličského prostredia ľah-
ko vystrčili vlastnú piatu kolónu v podobe sulíkovcov. Tento mladý 
ekonóm totiž svoju pochvalu a obdiv adresoval Miklošovi potom 
čo oznámil, že SaS nepôjde do volieb na spoločnej kandidátke s 
SDKÚ. V duchu tejto úvahy je to logické, na čo inak by táto stra-
na vznikla, ak nie na oklamanie voličov, že je iná, než miklošov-
ci? Na spoločnej volebnej kandidátke by však bolo všetko príliš 
jasné. A po prípadnom volebnom úspechu by Sulík mohol hla-
sy odovzdať pekne na tácni priamo Miklošovi oveľa efektívnejšie. 
Veď už dnes sa Sulík vyjadruje, že so Smerom a ĽS-HZDS urči-
te do vlády nepôjde.
Summa summárum, kto volí SaS, ten volí Mikloša a Dzurindu, aj 
keby mal pocit, že majú Sulíkovu tvár. Zároveň však predseda 
SaS oznamuje, že najbližšie má k strane Bélu Bugára Most-Híd, 
aj keď Dzurindovo-Miklošova formácia je podľa Sulíka: „Progra-
movo, samozrejme SDKÚ je nám blízka.“ (tamže) Ak teda Pál Csá-
ky tvrdí, že Bugárov Híd vznikol na popud Roberta Fica, asi bude 
mať skôr pravdu Sulík. Možno SaS a Híd majú nakoniec rovna-
kú politickú Dzurindovu tvár, aj keď predseda SDKÚ nebude na 
kandidačnej listine svojej strany. Navyše, Sulíkova záľuba k ďal-
šej tvári SDKÚ, akou je nádejná líderka Iveta Radičová, je dávno 
známa celej verejnosti. SaS a Híd sú len iné obaly toho istého po-
litického výrobku.
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Nesloboda v slobodnej spoločnosti

Na snímke zľava maďarský premiér Gordon Bajnai, český premiér Jan Fischer, poľský premiér Donald Tusk a premiér SR Robert 
Fico si podávajú ruky na stretnutí premiérov V4 počas summitu EÚ v Bruseli 11. februára 2010.  FOTO TASR/MTI

Mýto pre osobné autá nebude
So zavedením elektronického mýta pre osobné 
autá dnešná vláda nepočíta. „My s tým nerátame. 
A ak pôjdeme do nového volebného obdobia, tak 
to určite bude v programovom vyhlásení vlády,“ 
vyhlásil po kontrolnom dni 15.2.2010 na rezorte 
dopravy premiér Robert Fico. Slovákom by sa tiež 
nemali zvyšovať ani ceny za diaľničné známky pre 
vozidlá do 3,5 tony. „Nebolo by korektné pýtať 
od ľudí viac peňazí dovtedy, kým nebude aspoň 
tá základná diaľničná sieť postavená,“ konštato-
val Fico. Diaľničné spojenie medzi Bratislavou a 
Košicami by malo byť dokončené v roku 2014. 
Premiér však pôvodne sľúbil, že bude hotové už v 
tomto roku. Dôvodom, že k tomu nedošlo, je pod-
ľa neho hospodárska kríza. Fico tiež podotkol, že 
mýto pre nákladné vozidlá bude do niekoľkých dní 
spustené. Predchádzať mu však bude stretnutie 
so zástupcami autodopravcov 22. februára. „Pre-
jde sa, do akej miery boli naplnené všetky veci. 
Teda najmä ako funguje fakturovanie, či sa presne 
ukazujú výpisy, označenie jednotlivých úsekov, či 
celková fakturovaná cena zodpovedá úseku, ktorý 
dopravcovia prejdú,“ vysvetlil. (TASR)

Spokojní nemeckí investori na Slovensku znamena-
jú obojstrannú spokojnosť, pričom úsilím Slovenskej 
republiky je, aby mali všetky potrebné podmienky 
na svoje pôsobenie a boli tak inšpiráciou pre ďal-
ších. na dnešnej tlačovej besede po rokovaní s 
nemeckým ministrom zahraničných vecí Guidom 
Westerwellem to vyhlásil jeho rezortný kolega Miro-
slav Lajčák.
Zdôraznil, že ide o strategického partnera tak v ekono-
mickej, ako aj politickej oblasti. „Nemáme síce spoloč-
nú hranicu, ale sú pre nás susednou krajinou,“ vyhlásil 
Lajčák, pričom privítal angažovanosť Spolkovej republiky 
Nemecko v stredoeurópskom priestore. „Nemecko má 
pre tento región cit a historickú skúsenosť,“ konštatoval. 
Ako ďalej pokračoval, slovenská ekonomika je priamo 
závislá od ekonomického vývoja v Nemecku, keďže tam 
smeruje 25 percent nášho exportu. 

Pokračovanie na 2. strane

Vzťahy s Nemeckom sú tradične dobré

Guido Westerwelle (vľavo) a Miroslav 
Lajčák počas podpisu vyhlásenia v 
Bratislave.  FOTO TASR - T. Halász

Hatlanina MZV
Najprv si vysvetlime, že hatlanina 
označuje nezrozumiteľnú alebo 
skomolenú reč, kým skratku MZV 
rutinne používa Ministerstvo za-
hraničných vecí SR. Tentoraz ne-
bude reč o politike či politikoch, 
ale o metajazyku na oficiálnej in-
ternetovej stránke ústredia našej 
diplomacie. Ide o veľmi svojráznu 
kombináciu slovenčiny s anglic-
kou transkripciou mien, ktoré sa v 
pôvodnom jazyku nepíšu latinkou, 
ale iným znakovým systémom – 
napríklad azbukou. Aby sme sa 
vyhli prezentácií nespočetného 
množstva skomolenín – uveďme 
iba priezvisko veľvyslanca Ruskej 
federácie, ktoré sa aj na úrad-
nom portáli ambasády uvádza v 
korektnom slovenskom prepise 
– teda v podobe Udaľcov, kým 
náš ústredný štátny orgán uplat-
ňuje krkolomný tvar Udaltsov. Čo 
dodať? Azda len to, že aj pri apli-
kovaní zákona o štátnom jazyku 
treba začať zametať pekne zhora 
– od najvyšších výkladných skríň 
nášho štátu.  (pj)

Predseda vlády SR Robert Fico navrhol švajčiarskej 
prezidentke Doris Leuthardovej (s ktorou hovoril 18. 
2.) postup, ako zdokonaliť systém výmeny informá-
cií medzi Slovenskom a Švajčiarskom. „Lebo nie je 
možné, aby sme nachádzali vo švajčiarskych 
bankách kontá opozičných politických strán. 
Reálne kontá, s reálnymi menami, s reálnymi 
finančnými prostriedkami, s reálnymi číslami. 
Takto nemôže fungovať svet,“ zdôvodnil svoj krok 
premiér Fico. 
„Ako sa môžeme postaviť na rovnakú štartovaciu 
čiaru, keď niekto perie peniaze z privatizácie cez 
švajčiarske kontá a niekto ide do volebnej kampa-
ne len s peniazmi a s možnosťami, ktoré mu dáva 
zákon, prípadne s peniazmi, ktoré sme si ušetrili z 
darov alebo členských príspevkov?“ zamyslel sa. 
Šéf vládneho kabinetu avizoval, že so švajčiarskou 

prezidentkou bude v tejto veci komunikovať aj naďa-
lej. Pre telefonický rozhovor sa rozhodol v súvislosti 
so svojou plánovanou návštevou Švajčiarska, ktorú 
chce absolvovať kvôli získaniu informácií o majite-
ľoch bankových účtov. 
Návšteva by sa podľa Fica mohla uskutočniť začiat-
kom marca. „budem hovoriť o obsahu tejto náv-
števy, chcem sa sústrediť aj na bilaterálne veci, 
ale určite časť tejto návštevy sa bude venovať 
výmene informácií pokiaľ ide o švajčiarske kon-
tá,“ uviedol ešte pred rozhovorom s Leuthardovou 
Fico. „Chcem, aby sme jednoznačne našli nový 
spôsob právnej úpravy výmeny informácií,“ uviedol 
vtedy premiér. O účty vo švajčiarskych bankách sa 
začal zaujímať po prezentovaní informácií o údajne 
netransparentnom financovaní najsilnejšej opozič-
nej strany SDKÚ-DS. (TASR)

R. Fico bude rokovať vo Švajčiarsku o účtoch
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SDKÚ-DS priebežne pred-
stavuje verejnosti stra-

nícke nové tváre. Ani zďale-
ka však nejde o nových ľudí, 
ale o persóny, ktoré sa nám 
dlhodobo z médií predsta-
vovali ako objektívni a ničím 
nezaťažení ľudia. Pravda je 
podstatne iná. 

Nezávislý ekonomický ex-
pert Eugen Jurzyca pre-

zentoval svoje názory na 
ekonomický a hospodársky 
vývoj. O sudkyni Jane Du-
bovcovej sme sa prvýkrát 
dozvedeli po konflikte s 
predposledným ministrom 
spravodlivosti. Obaja sa po-
stupne stávajú tvárami rov-
nakej politickej strany. Tej, 
ktorej v pozícii nezávislých 
nahrávali permanentnou kri-
tikou všetkého, čo je spoje-
né s terajšou vládnou koalí-
ciou. Ďalšou „objektívnou“ 
hlasnou trúbou bol býva-
lý štátny tajomník za druhej 
dzurindovej vlády Miroslav 
Beblavý. Po odchode z re-
zortu práce, sociálnych ve-
cí a rodiny si založil Inštitút 
pre dobre spravovanú spo-
ločnosť, z pozície čoho ko-
píroval hobby svojej manžel-
ky. Emília Sičáková-Beblavá 
si ako prezidentka Transpa-
rency International Sloven-
sko osobovala právo ška-
tuľkovať čo je a čo nieje 
transparentné. Beblavý pre 
zmenu dáva verdikty, čo je a 
čo nie je dobré spravovanie 
spoločnosti. Za pozornosť 
stojí aj ústavný právnik Ra-
doslav Procházka. Aj toho 
sme mali možnosť považo-
vať za nezávislého experta. 
Pochopiteľne, až do chví-
le, kým ho KDH nepredstavi-
lo ako svojho kandidáta pre 
voľby do Národnej rady Slo-
venskej republiky. Tí všetci 
zo dňa na deň prestali pred-
stierať nezávislosť a prizna-
li silné politické prepojenie 
na vplyvné politické strany. 
Preto by sa občania, diváci, 
poslucháči aj čitatelia ma-
li pýtať, ktoré z ich názorov 
a odporúčaní boli vskutku 
nezávislé a pri ktorých na-
hrávali svojim stranám? Od-
poveď je už v tomto momen-
te irelevantná, no určite by 
sme nemali zľahčovať štýl 
práce strán, ktoré prostred-
níctvom „expertov“ dlhodo-
bo rozohrávali mediálne hry, 
kedy nezávislí ekonómovia 
a právnici vnášali do svetla 
svojich vyjadrení účelové zá-
very. 

Pravicové strany v sna-
he ovlažiť svoj imidž 

pred voľbami ani tak ne-
predstavili nové tváre, lebo 
o náklonnosti týchto nezá-
vislých odborníkov bolo ve-
rejne známe. SDKÚ-DS aj 
KDH ukázali svoju falošnú 
hru. V snahe kritizovať vládu 
neváhajú zneužiť nezávis-
losť súdov a zakladať rôzne 
organizácie, z ktorých budú 
rovnakými hlasmi kritizovať 
to, čo im nevyhovuje. 

Tlmočil pripravenosť a snahu 
o všestranný rozvoj spoluprá-
ce s Maďarskou republikou. 
Zdôraznil, že SR je pripravená 
na túto tému diskutovať, rovna-
ko aj o vytvorení rovnováhy me-
dzi štátnym jazykom a jazykom 
národnostných menšín. Do-
dal, že Slovensko ale nie je 
ochotné sledovať neustále 
spochybňovanie a kriminali-
záciu jazykového zákona.
Lajčák označil za detinské a 
neeurópske zaťahovať do de-
baty amerických kongresma-
nov. Zdôraznil, že sa treba ria-
diť a rešpektovať odporúčania 
inštitúcií zriadených v Európe. 
vytvorenie jazykového fon-
du Maďarskou republikou 
považuje za neštandardné, 
ktoré neprispieva k dobrým 
slovensko-maďarským vzťa-
hom. Ako dodal, ministerstvo 
bude zaujímať aj stanovisko Eu-
rópskej komisie k tejto otáz-
ke. Vyjadril tiež očakávania nad 
tým, že Maďarsko si vezme k 
srdcu výhrady, ktoré tlmočil tak 
bývalý, ako aj súčasný maďar-
ský ombudsman pre menšiny.
O jazykovom fonde hovoril 
vollebaek aj s predstaviteľ-
mi SMK. Predseda strany Pál 
Csáky však po stretnutí s vy-
sokým komisárom uviedol, že 
fond zriadený v Budapešti ne-

bol predmetom ich rokovania.
vysoký komisár je spokojný 
s prijatím zásad vlády, keďže 
podľa neho vnášajú do inter-
pretácie zákona viac svetla. 
Víta snahu posilniť používanie 
štátneho jazyka, ale pripome-
nul, že je dôležité spraviť to tak, 
aby sa nezmenšovalo uplat-
ňovanie práv menšín. „Oča-
kávame, že slovenská vláda 
bude veľmi pozorne monitoro-
vať uplatňovanie zákona v pra-
xi,“ zdôraznil na tlačovej konfe-
rencii.
Podľa Vollebaeka by tiež bolo 
vhodné viesť informačnú kam-
paň ohľadom jazykového záko-
na a jeho vykonávacieho pred-
pisu. „Pretože mnohí ľudia 
tie zásady nepoznajú a bolo 
by dobré, aby vedeli, čo to 
pre nich znamená a ako sa 
to prejaví v ich dennom živo-
te,“ objasnil. Avizoval zároveň, 
že Slovensku poskytne určité 
odporúčania, smernice ohľa-
dom toho, ako uplatňovať ja-
zykový zákon a tiež ako ho ak-
tualizovať o používanie jazykov 
národnostných menšín.
V tejto súvislosti sa vyjadril aj 
na margo právnej normy, kto-
rú žiada SMK. Uviedol, že 
predbežné skúmanie zákona 
o používaní jazykov národnost-
ných menšín naznačuje, že je 

tu priestor na to, aby sa tento 
zákon novelizoval a bol lepší a 
kompatibilný s ustanoveniami 
zákona o štátnom jazyku. Pred 
parlamentnými voľbami, ktoré 
sa na Slovensku uskutočnia v 
júni, však k úprave právnej nor-
my podľa neho nedôjde.
„Myslím, že tu nebude pries-
tor na to, aby došlo k no-
velizácii zákona ešte pred 
voľbami. no považujem za 
dôležité, aby sa už v súčas-
nosti začal proces skúmania 
možností novelizácie toh-
to zákona,“ doplnil Volleba-
ek. Šéf slovenskej diplomacie 
Lajčák uviedol, že vláda je pri-
pravená na akúkoľvek odbor-
nú debatu v tejto veci, no mu-
sia byť splnené dve podmienky. 
„V prvom rade treba normali-
zovať atmosféru, treba zasta-
viť tú dezinformačnú ohovárač-
skú kampaň voči zákonu a voči 
SR,“ vyhlásil Lajčák, ktorý si v 
tejto atmosfére nevie predstaviť 
konštruktívnu debatu o akom-
koľvek menšinovom zákone.
„A druhá vec, všetko treba 
postaviť do perspektívy, aj 
napríklad pokiaľ ide o uplat-
ňovanie menšinových práv 
aj v Maďarskej republike, 
v duchu príslovia pozame-
taj si najskôr pred vlastným 
prahom. Aby sme nehľada-
li smietku v oku suseda a ig-
norovali brvno vo vlastnom 
oku. Pod týmito dvomi pod-
mienkami sme pripravení ro-
kovať,“ uzavrel minister zahra-
ničných vecí. 

(TASR)

Na snímke vpravo vysoký komisár OBSE pre otázky národ-
nostných menšín Knut Vollebaek a vľavo minister zahranič-
ných vecí SR Miroslav Lajčák počas tlačovej konferencie 8. 
februára 2010 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer

Slovensko očakáva od svojich maďarských partnerov, že 
sa budú ohľadom novely zákona o štátnom jazyku sprá-
vať zrelo a zodpovedne. Ako povedal 8.2.2010 po stretnu-
tí s vysokým komisárom ObSe pre národnostné menšiny 
Knutom vollebaekom minister zahraničných vecí Miroslav 
Lajčák, SR zároveň čaká, že nebudú o zákone šíriť dezin-
formácie a klamstvá tak, ako sa to deje.

Treba zastaviť dezinformačnú a ohováračskú kampaň

blížiace sa parlamentné voľby so sebou 
prinášajú rôzne témy, medzi ktorými by 
mali dominovať racionálne úvahy o spra-
vovaní spoločnosti a zodpovedných po-
stojoch k domácim aj medzinárodným 
problémom. Politické strany pripravujú 
volebné programy, médiá prinášajú špe-
kulácie, ale až volič rozhodne.
Práve preto sa musíme zamyslieť nielen nad 
tým, ako momentálne vyzerá naša politická 
scéna, ale akú tvár môže získať po júnových 
voľbách. Voľby automaticky neznamenajú 
zmenu, môžu potvrdiť kontinuitu, alebo žia-
dať úpravy v nastúpených trendoch. Veľký 
dôraz by sme preto mali prikladať trojuhol-
níku „spoločnosť – ekonomika – solidarita“. 
Hoci neslávnym architektom dnešnej sveto-
vej ekonomiky je kríza, naše národné hos-
podárstvo odoláva a pružne reaguje na nové 
impulzy. Boj s krízou sme zatiaľ nevyhrali, 
ale nemusíme mať pocit prehratého zápa-

su. V oblasti využívania európskej pomoci 
sme v rámci prechodného obdobia dobeh-
li eurofondy, ktoré minulá vláda nečerpala. 
Už máme čistý stôl za minulým obdobím a je 
na našej šikovnosti, koľko eur dokážeme do 
roku 2013 využiť pre rozvoj, napredovanie 
Slovenska. Oživenie ekonomiky potrebuje 
odhodlanie, zodpovednosť v rozhodnutiach 
a širší spoločenský konsenzus.
Spoločenské vzťahy nie sú odvodzované vý-
lučne od zákonov, či záväzných rozhodnutí. 
Potrebujú pozitívne vzory, schopnosť vnímať 
a silu odpúšťať. Politici sú často považo-
vaní za zrkadlo spoločnosti. verejnosť 
ich vníma ako zástupcov voličov, kto-
rí moc neprivatizujú, ale ju svojimi roz-
hodnutiami zhodnocujú. To treba do-
kazovať reálnymi rozhodnutiami a nie 
rečami, želaniami. Končiace volebné ob-
dobie bolo výnimočné aj tým, že koaličné-
mu partnerovi bolo v mene obnovenia dôve-

ry voči verejnej moci odobraté ministerstvo. 
Toto bezprecedentné rozhodnutie predse-
du vlády sa však nepremietlo do koaličnej 
krízy, Slovensko nemuselo kráčať k pred-
časným voľbám. Voliči v riadnych júnových 
parlamentných voľbách vystavia súčas-
nej vláde odpočet a verím, že nový parla-
ment vytvorí legitímny priestor pre súboje ví-
zií a alternatív pre Slovensko, nie pre strany 
a ich sponzorov. Plénum národnej rady ne-
smie byť arénou osobných záujmov, priesto-
rom na riešenie existenčných problémov na-
rýchlo „vyrobených“ politikov. Ostatné štyri 
roky boli obdobím revitalizácie dôvery a po-
núkli vízie, ktoré chránia slabých, vytvárajú 
priestor pre pôsobenie šikovných, ponúkli 
príležitosti schopným. Slovensko sa pritom 
nestratilo v európskom a ani v celosvetovom 
medzinárodno-politickom priestore.

DuŠAn ČAPLOvIČ,
podpredseda vlády SR

Spoločnosť – ekonomika a solidarita

Dokončenie z 1. strany
„Máme tu viac ako 400 nemeckých firiem, 
ktoré zamestnávajú vyše 70.000 ľudí. Ich 
spokojnosť priamo ovplyvňuje ekonomickú 
aj sociálnu situáciu na Slovensku,“ upozor-
nil Lajčák. Ocenil tiež rozhodnutie Volkswagenu 
umiestniť na Slovensku produkciu malého rodin-
ného auta, čím sa vytvorí 1500 nových pracov-
ných miest.
Obaja ministri podpísali spoločné vyhlásenie, 
ktorým sa posilní postavenie Nemeckej školy v 
Bratislave. Westerwelle v tejto súvislosti pozna-
menal, že táto škola je veľmi dôležitá pre ne-
meckých investorov a firmy, ktoré v nej umiestnia 
svoje deti. vyzdvihol taktiež pokrok, ktorý SR 
zaznamenala v uplynulých rokoch. Množstvo 
nemeckých spoločností pôsobiacich na Slo-

vensku podľa neho dokazuje vzájomnú dôve-
ru oboch krajín.
Deklaroval snahu Nemecka o dobré vzťahy v rám-
ci Európskej únie nielen s veľkými krajinami, ale 
aj tými malými a strednými, keďže všetci musia 
nažívať vo vzájomnom rešpekte. Poukázal na vý-
nimočne dobré slovensko-nemecké bilaterálne 
vzťahy.
Lajčák avizoval skoré vyriešenie veľvyslaneckého 
postu v Berlíne, ktorý po odchode Ivana Korčo-
ka do Bruselu nie je stále obsadený. Dodal, že 
tento proces naďalej prebieha, pričom sa čaká 
na vyjadrenie nemeckej strany. „veríme, že je to 
otázka niekoľkých dní,“ poznamenal.
Westerwelle pricestoval na svoju prvú návštevu 
Bratislavy od svojho vlaňajšieho nástupu do funk-
cie ministra zahraničných vecí. (TASR)

Vzťahy s Nemeckom sú...

Ani zimné predpovede agentúry Focus nie sú pre Dzurindov-
cov žičlivé. Podľa výskumu verejnej mienky uskutočneného 
na vzorke 1031 respondentov v dňoch 3. až 9. februára by 
lídra opozície SDKÚ-DS volilo len 11,3 percent tých, ktorí by 
sa rozhodli využiť svoje volebné právo. Asi je to ďalší dôvod  
pre M. Dzurindu a jeho stranu, aby prestala so zahmlievaním 
v oblasti financovania SDKÚ-DS. Síce nepatrím medzi tých, 
čo bezhlavo dôverujú prieskumom, ale zdá sa mi, že aj po-
mocou nich SaS až necitlivo ukrajuje čoraz viac z opozičné-
ho koláča. Je ale reálne, že strana Richarda Sulíka (SaS) do-
siahne vo výskume prezentovaných 9,6 percent. KDH sa po 
výmene predsedu javí, že prechodne nabrala nový dych, ale zda-
nie občas býva klamlivé. O to nepríjemnejšie potom býva vytriez-
venie. Takmer 10 percent (9,6 %) je pre nich len ťažko dosiahnu-
teľná vízia. Svojou aroganciou proti všetkému a všetkým v podaní 
„vševeda“ Daniela Lipšica, do júnových volieb možno stratia i časť 
svojich sympatizantov. Smer-SD si drží svoju neotrasiteľnú pozíciu 
oscilujúcu okolo 40 percent (38,6 percent). Predseda strany Ro-
bert Fico má charizmu dôveryhodnosti, ktorá ho dlhodobo stavia 
do pozície človeka, ktorému občania vo voľbách radi prepožičajú 
svoju rozhodovaciu právomoc. Do parlamentu by sa ešte dostali 
SNS (6,2 percent), ĽS-HZDS (5,8 percent), ako aj obidve maďar-
ské strany Most-Híd (5,6 percent) a SMK (5,1 percent), možno by 
sa už mali začať modliť, aby nakoniec nezostali tesne pred hrani-
cou zvoliteľnosti do NR SR. V prípade nezvolenia im hrozí, že už 
nebudú zaujímaví ani pre politikov nášho južného suseda. Možno 
ich potom prestanú prizývať na rokovania poslancov Karpatskej 
kotliny v maďarskom parlamente. Slovensku to však pomôže. 
Jeden doteraz, pre neochotu maďarskej strany, ťažko riešiteľný 
problém s našim južným susedom nakoniec vyriešia jeho samotní 
aktéri. vLADIMÍR DObROvIČ

SDKÚ-DS je na ústupe  

Spisovatelia s prezidentom SR
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 10. 2. 2010 
prijal predstaviteľov Spolku slovenských spisovateľov – pred-
sedu Jána Tužinského, podpredsedu Jozefa Boba a tajomníka 
Pavla Janíka. Predmetom rokovania boli aktuálne i koncepč-
né otázky kultúrnej politiky v oblasti literatúry s dôrazom na 
optimalizáciu podmienok vzniku a sprístupňovania hodnôt pô-
vodnej tvorby. Diskusia sa sústredila na potrebu skvalitňovať 
duchovné parametre slovenskej spoločnosti v domácom me-
radle i v kontexte medzinárodných vzťahov. (pj)

Zomrela Eva Kováčová
Poetka eva Kováčová (14. 7. 
1951 Rimavská Sobota – 12. 
2. 2010 Bratislava) absolvova-
la štúdium na Pedagogickej fa-
kulte v Banskej Bystrici. Vyučo-
vala hru na klavíri, pôsobila vo 
vydavateľstve Slovenský spiso-
vateľ a v redakcii denníka Prav-
da. Časopisecky debutovala 
veršami publikovanými v Novom 
slove, knižne sa predstavila bás-
nickou zbierkou Striedavo ob-
lačno (1973), po ktorej nasle-
dovali knižky intímnej, prírodnej 
a spoločenskej lyriky, odrážajú-
ce generačné pocity – Zastave-
nie v čase (1978) a Vážne vášne 
(1982). Autorsky participovala 
na obrázkovo-poetickej publiká-
cii Rimavskou dolinou (1991). 
Vydala aj autobiografickú prózu 
Príbehy Evy Šelmecovej (2005).
Česť jej pamiatke!

Mgr. art. PAvOL JAnÍK, PhD.
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Zodpovedný je Daniel Lipšic
Očakáva, že MS SR príde s návrhom na riešenie žalôb 
sudcov. Finančné nároky sudcov v súvislosti s antidiskri-
minačnými žalobami sú podľa premiéra Roberta Fica pre 
štátny rozpočet neudržateľné. Očakáva preto, že minis-
terstvo spravodlivosti príde s návrhom na riešenie situ-
ácie. „nejaká predstava, že štát zaplatí sto miliónov eur 
ako doplatky k platom sudcov, ktoré sú tak či tak pomer-
ne vysoké, je úplne nerealistická,“ uviedol predseda vlá-
dy na tlačovej konferencii po kontrolnom dni 15. februára 
2010 na ministerstve hospodárstva.
Vzniknutú situáciu považuje šéf kabinetu za komplikovaný práv-
ny spor. „Ja by som ho nechcel komentovať, pretože na jednej 
strane niekto tvrdí, že je diskriminačné, ak niektorí sudcovia 
mali vyšší plat ako mali iní sudcovia, na druhej strane samotní 
sudcovia, ktorí sú súčasťou tohto sporu, o ňom rozhodujú.“ 
Poznamenal, že nemôže nikoho z ničoho upodozrievať, ale 
myslí si, že subjektívne pocity môžu byť veľmi silné pri rozho-
dovaní o týchto otázkach. 
Pre diskrimináciu v súvislosti s postavením sudcov Špeciálne-
ho súdu zažalovali štát stovky sudcov. Ako informoval denník 
Sme, ak štát spory prehrá, bude ho to stáť milióny eur. Brati-
slavský okresný súd totiž 1. februára rozhodol, že vyššie platy 
špeciálnych sudcov bola diskriminácia. Ministerka spravodli-
vosti Viera Petríková 10. februára uviedla, že nemieni urobiť 
nič, aby zabránila prípadným škodám. Za škody, ktoré vznikajú 
a sústavne trvajú, je podľa nej zodpovedný exminister Daniel 
Lipšic, a mal by preto navrhnúť riešenie. (TASR)

ukazuje sa, že o zjednotenie opozície majú 
skutočný záujem len strany, ktoré samy 
pochybujú o svojej úspešnosti. Len tak sa 
dá logicky vysvetliť to, čo sa deje v našich 
pravicových politických stranách. vedome 
uvádzam pravicových, aj keď väčšinou sa 
samy označujú za stredopravé. Zrejme 
aspoň názvom by chceli zmiasť voličov. 
Tí sa však určite neorientujú podľa názvu, ale 
hodnotia podľa skutkov. Pri posudzovaní sú 
pritom potenciálni voliči veľmi prísni. Len tak 
ich neoblomí zmenená rétorika neúspešných 
politikov aj vzhľadom na osobnú skúsenosť z 
obdobia ich vládnutia. Zrazu sa predstavitelia 
SDKÚ-DS, KDH, SMK usilujú občanom na-
hovoriť, že im ide o nich, a aby svojim slovám 
pridali ešte 

väČŠIu vážnOSť, 
s obľubou hovoria, že chcú lepšie podmienky 
pre statočného občana. Je pritom zaujímavé, 
že počas svojho takmer osemročného vlád-
nutia si na tohto statočného občan ani len 
nespomenuli. Prijímané zákony a z nich vy-
plývajúce opatrenia boli nasmerované pre-
dovšetkým na ochranu a rozvíjanie podni-
kateľského sektoru. To síce samo o sebe 
by nebolo zlé, keby pritom mysleli i na 
toho statočného občana, ktorý realizuje 
podnikateľské zámery a vytvára hodnoty. 
Podnikateľom, vrátane zahraničných, dali rôz-
ne úľavy, a statočným občanom po celú dobu 
svojho vládnutia odporúčali len diétu v podobe 
uťahovania opaskov. V rámci boja o zahranič-
ných investorov bolo správne, že sa im ponúkli 
lepšie podmienky, aké by im boli ochotné dať 
naši susedia. Súčasne však mali riešiť aj zvyšo-
vanie sociálnych istôt zamestnancov. Úmerne 
k zvyšovaniu cien, ktoré sa dostali na hodnoty 
svetových, malo sa myslieť aj na zvýšenie pla-
tov. Mocou opojení pravičiari však na svojich 
statočných občanov akosi zabudli. Pre vlády 
Mikuláša Dzurindu bol statočný občan len na 
to, aby mu dal svoj hlas vo voľbách a potom 
len drel  

beZ PRIMeRAneJ ODMeny, 
ktorá by mu zabezpečila podmienky pre dôs-
tojný život. Na to občania voliči nezabudli vo 
voľbách v roku 2006 a dá sa takmer s istotou 
predpokladať, že na to nezabudnú ani v tohto-
ročných júnových voľbách. Poniektorí pred-
stavitelia koaličných vlád Mikuláša Dzurindu 
už síce vymenili stranícke tričká, ale len ťažko 
voličov presvedčia, že už sa akoby poľudštili a 
v novom tričku im nejde len o nadštandardný 
poslanecký plat a vládne korytá. Odídenec z 
SMK béla bugár síce tvrdí, že jeho Most-
Híd získa až osem percent hlasov, ale 
pritom je ochotný sa spolčiť i s voličsky 
bezvýznamnou OKS, ktorá pri posledných 
parlamentných voľbách presvedčila len 
0,27 percent voličov. Po Dzurindovi, podľa 
medializovaných informácii, je najviac ľúto Bé-
lovi Bugárovi, že sa nepodarilo vytvoriť pravi-
covú štvorkoalíciu SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd 
a OKS. Škrt cez rozpočet im urobila Sulíkova 
Sloboda a solidarita (SaS). Zrejme opojená 

poslednými výskumami, pri ktorých sa dosta-
la i nad hranicu deviatich percent, odmietla 
hrať druhé husle po boku Dzurindovcov. SaS 
nakoniec odmietla ponúknutú predvolebnú 
koalíciu s SDKÚ-DS. Podľa vyjadrení jej pred-
sedu Richarda Sulíka, síce privítali odstúpenie 
Mikuláša Dzurindu z kandidátky, ale pri ich ko-
nečnom rozhodovaní najviac zavážili otvorené 
otázky o 

FInAncOvAnÍ SDKÚ-DS. 
Odstúpenie predsedu SDKÚ-DS Mikuláša 
Dzurindu nevníma SaS ako splnenie jej požia-
davky, ale ako neochotu a neschopnosť objas-
niť financovanie strany. Podľa predstaviteľov 
SDKÚ-DS rozhodnutím SaS došlo k oslabeniu 
pozície stredopravých politických subjektov, 
pretože hrozí prepad ich hlasov získaných v 
júnových voľbách. Ich vyhlásenie jednoznačne 
znamená, že neveria vo volebný úspech SaS. 
Čiže nepredpokladajú, že Sulíkovci získa-
jú 5 percent voličských hlasov potrebných 
na vstup do parlamentu. Dzurindovcom je 
zrejme ľúto najmä za premrhaným pred-
pokladaným vylepšením ich imidžu pred 
parlamentnými voľbami pomocou ešte ne-
známych tvárí predstaviteľov SaS. 
O čo bol Bugár v integračnom úsilí menej 
úspešný, o to viac sa darí Zuzane Martinákovej 
- Slobodné fórum (predtým SDKÚ-DS), Róber-
tovi Nemcsicovi – Liga (predtým ANO), ktorí 
spoločne s politicky 

MeneJ ZnáMyM 
Milanom Cílekom – OK (Občianski kandidáti) 
sa zlučujú do politického subjektu s názvom 
Únia - Strana pre Slovensko. Zrejme táto stra-
na veľa vody nenamúti. Rozhodnutie Martiná-
kovej i Nemcsica opäť zmeniť stranícke tričko 
asi nesvedčí o ich deklarovanej úprimnosti 
zastupovať v NR SR záujmy občanov. Skôr sa 
môžeme domnievať, že im ide len o návrat do 
veľkej politiky a o opätovné naplnenie ich ne-
skrotnej túžby po moci. Keď niekto raz ochut-
ná ako chutí moc, len ťažko sa vzdá myšlienky 
opätovného návratu k válovu. 

Pre opozíciu bude tiež veľmi dôležité ako do-
padnú pravicové stálice v parlamente KDH a 
SMK. Obidve strany až 

neKReSťAnSKy TRÚFALO 
si veria, že voľby budú pre nich úspešné. Pri 
čítaní „medzi riadkami“ nadobudneme pre-
svedčenie, že sa chcú na moci zúčastniť za 
každú cenu. Uvedomujú si, že Smer-SD bude 
takmer s istotou volebným víťazom. Nechcú ho 
preto dráždiť a preto ani na priamu novinársku 
otázku sa neodvážia vylúčiť Smer-SD z povo-
lebnej spolupráce. Rôznym zahmlievaním od-
povedí si ale nechávajú priestor aj pre prípad 
ich odmietnutia Robertom Ficom. Ten zatiaľ 
nechce špekulovať, ale tak ako i v minulosti 
sa rozhodol, že počká na výsledky parlament-
ných volieb. Čo sa týka SNS, dá sa s určitos-
ťou predpokladať, že voliči Jána Slotu budú vo 
volebnej kampani dostatočne vybičovaní, aby 
prišli k volebným urnám. Ide o špecifickú volič-
skú základňu, ktorá svoju stranu podrží a bude 
tak naďalej zaujímavá pri konštituovaní novej 
vládnej koalície. Najviac 

Môže PReKvAPIť 
ĽS-HZDS. Pokiaľ jej predseda Vladimír Me-
čiar, mnohými už zatracovaný, nechá volebnú 
kampaň na ostatných, môže sa stať, že sa na-
plnia pre nich nepriaznivé prognózy o dosiah-
nutí volebného výsledku len na hranici piatich 
percent potrebných na vstup do parlamentu. v 
prípade, že sa predseda ĽS-HZDS rozhod-
ne pre osobnú účasť na mítingoch strany 
vo väčšine okresných miest, môžeme oča-
kávať naplnenie jeho osobných ambícií 
dosiahnuť dvojciferný výsledok. Tak ako 
Robert Fico a Ján Slota, má i vladimír Me-
čiar pre svojich voličov neopakovateľné 
osobné fluidum. 
Karty sú teda rozdané. Zostáva len veriť, že 
sa nebude švindlovať, že strany nebudú voli-
čov zavádzať nesplniteľnými sľubmi a všetky 
programy budú odrážať skutočné záujmy slo-
venských občanov. 

vLADO bORŠAnSKÝ

Opozícia ostáva aj naďalej rozdrobená

Na snímke zľava predseda SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda, poslanec za KDH Július Broc-
ka a poslankyňa za SDKÚ-DS Lucia Žitňanská na 48. schôdzi NR SR v Bratislave.

FOTO TASR - Martin Baumann

Iveta Radičová ešte na začiatku roka 2010 
vystupovala ako životom sklamaná politička 
a žena, ktorá sa pomaly sťahuje do úzadia. 
Jej vystúpenia nemali život, žiadnu iskru a 
ani energiu. Ešte aj tí, ktorí ju pred rokom pod-
porovali do funkcie prezidentky Slovenskej re-
publiky, hovorili o nej ako o politikovi, ktorý už 
nemá čo ponúknuť. Na verejnosti táto exposlan-
kyňa za SDKÚ ponúkala témy na diskusiu o tom, 
či odíde do politického dôchodku dnes, alebo 
zajtra. Zrazu už neponúkala žiadne sociálne al-
ternatívy, pôsobila ako človek po vyhorení, teda 
človek, ktorý stratil motiváciu.
Potrebnú vzpruhu však zrazu získala po ob-
javení sa informácií o podivuhodnom finan-
covaní SDKÚ zo zahraničných zdrojov. Spoza 
hraníc prichádzali čudné pôžičky od zvláštnych 
firiem, v ktorých sa skloňovali mediálne známi 
pokladníci strany Ivana Mikloša a Mikuláša Dzu-
rindu. Zrazu Radičová ožila, lebo až pod vplyvom 
týchto skutočností sa v SDKÚ začalo uvažovať 
nad jej menom, že by mohla byť líderkou kan-
didačnej listiny do volieb. Radičová zrazu medi-
álne vystupuje s témami typu, že partner v kríze 
sa neopúšťa a nikdy z SDKÚ nezbehne, ani túto 

stranu neopustí. Oháňa sa sedemtisícovou člen-
skou základňou a zastrája sa, že sa stane líder-
kou zmeny, ba keby už o to šlo, mohla by byť aj 
predsedníčkou vlády.
Po tom, ako nezískala líderstvo v strane po pre-
hratých prezidentských voľbách, zrazu sa ten-
to sen nanovo objavil v Radičovej zornom poli. 
Motivácia a energia sa jej zázračne vrátili. 
vraví sa, že človek dvakrát do tej istej rie-
ky nevstúpi. Predpokladať, že Radičová po dru-
hýkrát dokáže presvedčiť voličov o svojich kvali-
tách, je teda zrejme naivná. Ak v SDKÚ vsadia 
teda na jej kvality, určite urobia dobre pre 
Slovensko. Aspoň sa v parlamente nezreprodu-
kujú politici tohto zoskupenia, prípadne sa zníži 
predpoklad ich výskytu. Radičová je typ nesta-
bilného lídra. Nedokáže znášať zjavne každo-
dennú realitu a obžije len pri výskyte problémov, 
keď môže do popredia vystrkovať vlastnú oso-
bu. Toto samozaľúbenie nie je ešte zárukou rie-
šenia vecí verejných v prospech občanov. Skôr 
naopak, ak si uvedomíme, že obhajuje neobhá-
jiteľné a dopredu sa zarieka, že túto stranu ani 
nikdy neopustí.

STAnISLAv HábeR

Najlepší líder pre Dzurindu

Pokus o diskreditáciu Slovenského domu
Slovenský reprezentačný dom vo Vancouveri na aktuálnych olym-
pijských hrách podrobila pred pár dňami mailovej kritike Slovenka 
z Vancouveru. Označila ho za hanbu Slovenska kvôli cenám, ktoré 
vyberá od verejnosti. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák po-
važuje takéto vyjadrenia za očierňovanie a zhadzovanie dobrej prá-
ce. „Považujem to za pokus zdiskreditovať niečo, za čo by si ľudia 
zaslúžili skôr pochvalu. Hlavne tí, ktorí tam pracujú 12 hodín denne, 
každý deň,“ zdôraznil pre novinárov Lajčák. Pripomenul však, že 
vyjadruje iba svoj osobný názor, keďže Ministerstvo zahraničných 
vecí (MZV) SR nie je zriaďovateľom ani sponzorom domu. S infor-
máciami, ktoré sa následne rozšírili na internete, sa nestotožňuje. 
„Považujem ich za očierňovanie dobrej práce reprezentácie 
Slovenska,“ uviedol. Práve reprezentačný dom vo vancouveri 
hodnotí za najkvalitnejší, aký kedy krajina mala.
Pozitívne hodnotia atmosféru v slovenskom dome aj niektoré kanad-
ské regionálne denníky. Konštatujú však, že cena za obed 60 ka-
nadských dolárov (42,21 eura) a za večeru 115 kanadských dolárov 
(80,90 eura), sa môže zdať ľuďom privysoká. „Ak si myslíte, že cena 
za vstup je príliš premrštená, nestrávili ste ani chvíľu v olympijskom 
dome,“ uvádza v celostranovej reportáži The Vancouver Sun.
Vstupné považuje minister za primerané. Reprezentačný dom totiž 
neponúka návštevníkom iba pivo ako írsky dom, ktorý označil za krč-
mu, ale aj kultúrne podujatia a jedlo. Samotné kanadské denníky 
tvrdia, že za „pýtanú cenu, dostanú ľudia hodnotu, ktorú môžu oča-
kávať“.
Minister nepotvrdil, či je šírenie mailu kampaňou namierenou proti 
Slovensku. „Ja som dostal ten mail aspoň 30-krát za posledné 
dva dni. Záver si z toho urobte sami, ja som to ani so Sloven-
skom, vládou, ani s ničím iným nespájal,“ podotkol. Dodal, že 
novinárom chcel prezentovať iba svoj vlastný názor, keďže dom nav-
štívil začiatkom tohto týždňa. (TASR)

SMER-SD a HZD spoločne
Každý súčasný člen Hnutia za demokraciu (HZD) bude v prípa-
de, že sa rozhodne prejsť do Smeru-SD, veľkým prínosom pre 
túto najsilnejšiu vládnu stranu. Myslí si to prezident SR a záro-
veň čestný člen HZD Ivan Gašparovič. „Ak sa členovia HZD, 
ktoré má veľmi dobré postavenie v regiónoch a obciach, 
rozhodnú spolupracovať so stranou Smer, či už ako členo-
via tejto strany alebo iným spôsobom, bude to prínosom. 
Treba posilňovať všetky politické strany, ktoré majú soci-
álne programy, ktoré si vážia občana a ktoré sú silné aj z 
pohľadu národného cítenia,“ povedala hlava štátu po svojom 
prejave, ktorý predniesla 20. februára 2010 na Republikovom 
kongrese HZD v Bratislave.
Smer-SD privíta všetkých členov Hnutia za demokraciu (HZD), 
ktorí sa rozhodnú vstúpiť do najsilnejšej vládnej strany. „Privíta-
me každú jednu pomocnú ruku, ktorá bude chcieť predo-
všetkým posilňovať sociálny a národný pilier,“ vyhlásil na 
Republikovom kongrese HZD, ktorý má rozhodnúť o spojení 
týchto dvoch strán, predseda vlády SR a súčasne šéf Smeru-
SD Robert Fico. V súvislosti s avizovanou podporou Smeru-SD 
uviedol šéf HZD Grapa, že štruktúry a členovia budú spolupra-
covať na tvorbe kandidátky Smeru. „Sme si vedomí, že najmä v 
tejto situácii je potrebné hlasy nedeliť, ale spájať. Program Sme-
ru a HZD je veľmi príbuzný a keď sme vznikali, do volieb sme išli 
s programom Myslím národne, cítim sociálne. A Smer ukázal, 
že tento program je pre Slovensko potrebný“.  (TASR)

STRUČNE Z DOMOVA
Predseda vlády SR je pre-

svedčený, že ak bude na 
celom svete po hospodárskej 
kríze a budú lepšie ekonomické 
ukazovatele, aj slovenská armá-
da sa vráti do polohy inštitúcie 
s určitou mierou komfortu. Kon-
štatoval to po kontrolnom dni 
na Ministerstve obrany (MO) 
SR s tým, že ide napr. o nákup 
novej techniky. V súvislosti so 
zahraničnými misiami upozor-
nil, že slovenskí vojaci v nich 
pôsobiaci patria k najdisciplino-
vanejším.

Odškodnenie sudcov, ktorí 
zažalovali štát kvôli nižším 

platom v porovnaní so špeci-
álnymi sudcami, podľa lídra 
ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara 
problémy v súdnictve nevyrieši. 
„Odškodnenie nie je zásadný 
problém, tým sú zlé zákony pri-
jaté Národnou radou SR, presa-
dzované konkrétnymi politikmi a 
politickými stranami. Za Lipšica 
prijatý diskriminačný zákon,“ 
uviedol Mečiar v diskusii televí-
zie Markíza Na telo 21. 2. 2010.
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KAnÍK cHce OPäť DO 
veĽKeJ POLITIKy
Zrejme jedinou kvázi obeťou 
medializovaných prešľapov 
SDKÚ-DS v nadchádzajúcich 
voľbách do NR SR by sa mal 
stať Mikuláš Dzurinda. Vzhľa-
dom na to, že ako predseda 
strany zostáva naďalej pri kor-
midle, sa však len ťažko dá ho-
voriť o úprimnej snahe o zmenu 
v doterajšej politike SDKÚ-DS. 
Predbežné vyradenie „mediál-
neho experta“ Pavla Prokopo-
viča, ako i Ferdinanda Devín-
skeho a Jána Patakyho sa tiež 
nedá veľmi preceňovať. Za vr-
chol arogancie pritom možno 
považovať nomináciu Ľudoví-
ta Kaníka. Na kandidátku do 
primárnych straníckych volieb 
SDKÚ-DS, ktoré sa uskutoč-
nia koncom februára, ho no-
minoval banskobystrický kraj. 
Jeho stranícki kolegovia asi už 

zabudli na jeho neslávnu aso-
ciálnu reformu. Občania však 
len tak ľahko nezabudnú. 

FenOMén InFORMOvAnIA
ukazuje sa, že sme náro-
dom veľmi náchylným veriť 
skôr médiám ako odborní-
kom. v prípade očkovania 
proti pandemickej chríp-
ke najprv médiá kritizo-
vali Ministerstvo zdravot-
níctva SR za nečinnosť a 
snažili sa navodiť atmosfé-
ru strachu pred nepriprave-
nosťou Slovenska na chríp-
kovú epidémiu. následne, 
keď ministerstvo zmluvne 
zabezpečilo potrebné vak-
cíny, všetky médiá sa sú-
stredili spoločne s opozič-
nými politikmi na kritiku 
výberu dodávateľa. v súčas-
nosti už preferujú najmä in-
formácie odrádzajúce od 

očkovania. ukazuje sa, žiaľ, 
že občania veria viac mé-
diám ako epidemiológom. 
Asi preto nebude dlho tr-
vať a začnú mediálne útoky 
na vládu, že vakcíny nakúpi-
la zbytočne. Pri rozhodova-
ní sa občan dostal do slepej 
uličky. Len ťažko posúdi, či 
medializované informácie o 
zbytočnom očkovaní proti 
pandemickej chrípke sú vý-
sledkom pôsobenia antivak-
cinačných lobistov alebo 
majú svoje zdravotné opod-
statnenie.

neMáMe Iné PRObLéMy? 
Na marcovej schôdzi NR SR by 
sa parlament mal zoberať aj ná-
vrhom novely zákona o mene a 
priezvisku, ktorá by bližšie špe-
cifikovala postavenie a práva 
transsexuálov. Podľa jej pred-
kladateľa, nezávislého poslan-

ca parlamentu Martina Kuruca 
(zvolený za SDKÚ-DS) mužom, 
ktorí si zmenia svoje pohlavie 
na ženské a ženám, ktoré sa 
rozhodnú stať mužmi, by nove-
la mala pomôcť najmä pri zme-
ne dokladov. Vraj ide najmä o 
vysokoškolské doklady, preto-
že naša legislatíva neumožňu-
je zmenu mena na diplomoch. 
Po novom tak majú mať vysoké 
či stredné školy možnosť vydá-
vať na základe zmeny pohla-
via nový diplom. Predpokladaj-
me, že z dielne pána Kuruca 
by následne mohol prísť ešte 
návrh na opravné sčítanie ob-
čanov s dôrazom na posudzo-
vanie pohlavia. Pán poslanec 
sa opäť zviditeľní v kolónke po-
slaneckých aktivít, čo ho pred-
sa potom, že občanov, vrátane 
transsexuálov, trápia dnes úpl-
ne iné problémy. 

vLADIMÍR DObROvIČ

GLOSÁR Slovenského rozhľadu

Diagnóza
Kto sa ešte aj dlho po nežnej 
správa nežne, ten nežne!

Pravdu povediac
Sľúbili sme si lásku. K penia-
zom. 

Zmena
Sociálne istoty sme vymenili za 
neistotu z asociálov. 

Odhadzovač
Niekoľkokrát v živote prevrátil 
kabát a čoskoro po nežnej od-
hodil aj sveter. 

výrok pri pive
Vošli sme do pasce, ale môže-
me v nej slobodne bedákať. 

Porevolučné oživenie
Poriadne sme rozkrútili kolesá. 
Ibaže na ruletách. 

Čakania až nad hlavu
K čakaniu na svetlé zajtrajšky a 
súdny deň nám pribudlo čaka-
nie na prosperitu. 

Tri medzníky
Vývojové medzníky: totalita, plu-
ralita, brutalita. 

Prečo toľko štrngania? 
Mnohí štrngali kľúčmi na ná-
mestiach len preto, aby na seba 
upozornili budúcich nájomní-
kov. 

Smutná pravda
Ťažko sa vyhnúť zbabraným ži-
votom v zbabraných režimoch. 

Aspoň niečo 
Čo nám nedala nežná? Jesť a 
piť môžeme iba striedmo, ale 
nadávať môžeme do sýtosti. 

životná prax po nežnej 
Ako málo snov sa nám vyplnilo 
a ako veľa šekov sme museli vy-
plniť!

Zaručené pravidlo
Najprudšie stúpa nahor ten, kto 
ako zbytočnú záťaž odhodí mo-
rálku. 

Čo robíme po nežnej? 
Jedni z nás čakajú na ďalšiu re-
volúciu, druhí na akcie so zníže-
nými cenami. 

Triezvy pohľad
Poslednou vymoženosťou akej-
koľvek revolúcie je nastolenie 
predrevolučných pomerov.

DRSNE O NEžNEj
MILAn KenDA

PhDr. MILAn PIOvARČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

Viete starnúť? Nad touto otáz-
kou sa už dávno zamýšľali 
mnohí známi ľudia uznávaní 
vo svete. Napríklad francúz-
sky podnikateľ a diplomat F. 
Lesseps povedal, že starnúť 
je jediný spôsob, ako sa do-
žiť vysokého veku. Spisovateľ 
M. de Cervantes zasa tvrdil, 
že mladosť nie je životné ob-
dobie, ale duševný stav. Člo-
vek začína starnúť vtedy, keď 
stratí záujem o dianie okolo 
seba, keď sa na ňom nemôže 
aktívne podieľať, keď sa stáva 
závislým a trpeným. 
Ľudský život môže predĺžiť 
len dobré zdravie a primera-
ná telesná i duševná aktivita. 

Je dokázané, že staroba neu-
berá z intelektu, ale naopak, 
človek dospieva k múdrosti, 
ak môže svoj intelekt rozvíjať 
aj vo vysokom veku. Aby ho 
mohol rozvíjať, musí byť však 
motivovaný. V období, keď sa 
stáva chorým, závislým a tr-
piacim, môže mu túto motivá-
ciu poskytnúť predovšetkým 
jeho vlastný vnútorný duševný 
život. Preto nezabúdajme na 
svoje záujmy a koníčky, pes-
tujme aj v tomto období svo-
je záľuby. 
Vyše stovky rokov sa nedožije-
me, ale nie je jedno, či v ne-
skoršom veku budeme pri-
pútaní na lôžko alebo nie. V 
živote človeka starnutie nepri-
chádza odrazu. Proces je po-
malý, plazivý, ale je v našich 
rukách urobiť niečo pre to, 
aby sme si aspoň trochu uľah-
čili to, čo je neodvratné.

• Vybrali sme z listov •
VLADIMíR FILO, Nitra: Pri všetkej úcte k Ústave SR som toho ná-
zoru, že niektoré jej ustanovenia sú tak všeobecne koncipované, že 
je možná ich rôznorodá, ako i protichodná interpretácia. 
Príkladom nerovnakého prístupu k posúdeniu dôležitosti dvoch 
ustanovení jedného článku je článok 34 Ústavy. Na konci prvého 
odseku pojednávajúceho o právach národnostných menšín je uve-
dené, že podrobnosti ustanoví zákon. V treťom odseku je síce expli-
citne ustanovené, že výkon práv týchto občanov Slovenskej repub-
liky nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti 
Slovenskej republiky, ale o potrebe prijatia zákona, ktorý by jasne 
definoval, aké konanie menšiny by sa malo považovať za ohroze-
nie štátu, sa už nehovorí. Ústavní právnici by mali preto vyhotoviť 
zoznam tých ustanovení Ústavy, ktoré svojou štylizáciou umožňu-
jú ich rozdielny výklad a spôsobujú, že prerokúvaná vec sa stáva 
spornou. Následne by mohla NR SR, s odvolaním sa na článok 128 
Ústavy SR z roku 2001, požiadať Ústavný súd SR o výklad prísluš-
ných ustanovení, pričom svoje rozhodnutie by vyhlásila spôsobom 
ustanoveným na vyhlasovanie zákonov. Tým by sa mohli odstrániť, 
alebo aspoň zmierniť spory, pri konaniach odvolávajúcich sa na 
Ústavu SR.
EVA BEzáKOVá, Trenčianske Teplice: Slovenčina je krásny 
výrazovo bohatý jazyk a my sa ho často zriekame v prospech ang-
ličtiny, alebo iných cudzích jazykov. Pri pomenovaní nových cen-
tier čoraz viac využívame cudzie názvy ako Európea, River Park... 
Máme pritom dosť osobností, ktoré by si zaslúžili, aby sme po nich 
pomenovali námestia a ulice. Zrejme najmä Bratislavčania zabúda-
jú na významné osobnosti, ktoré sa narodili a žili na Slovensku a 
zaslúžili sa aj o zviditeľnenie Slovenska v zahraničí. Asi chcú byť za 
každú cenu svetoví. Použitie cudzích názvov však nie je garantom 
svetovosti. Skôr naopak. 
JOzEF BuLLA, Martin: Slovenský rozhľad vnáša svetlý lúč do 
mediálnej politiky. Má zásluhu na odhaľovaní zloby, konšpirácií a 
korupcie v žurnalistike, ktoré uverejňuje väčšina masmédií. Kvôli 
spestreniu a ďalšiemu zvyšovaniu popularity vašich novín odporú-
čam, aby ste ho obohatili aj o poviedky, novely a básne slovenských 
autorov. Pretože, aj dobrá poézia pomáha človeku žiť a nájsť správ-
nu cestu životom.  vLADIMÍR DObROvIČ

„Pravdepodobne to transpa-
rentné nebolo, ale to ešte 
automaticky neznamená, že 
tie transakcie boli aj nedo-
volené,“ takto obhajuje fi-
nancovanie SDKÚ jej nová 
kandidátka na poslankyňu 
v našom najvyššom zákono-
dárnom zbore Jana Dubov-
cová. Pritom nikomu z pozor-
ných čitateľov jej vyjadrení 
asi nemôže uniknúť fakt, že 
táto bývalá sudkyňa svoju 
kandidatúru za stranu Miku-
láša Dzurindu a Ivana Miklo-
ša odôvodnila aj týmito šoku-
júcimi slovami: „Ja som vždy 
inklinovala k projektom za-
meraným na znižovanie mož-
ností korupcie“. 
Teraz si môže tieto projekty 
oprášiť a použiť priamo v pra-
xi v Miklošovej strane. Zdôvod-
ňovanie Dubovcovej kandidatú-
ry je pomaly väčšia „prča“ než 
fakt, ako Dzurinda pustil podľa 
Roberta Fica po dvoch tlačo-
vých besedách do gatí. Dzurin-
dove dôvody, že tak robí preto, 
aby kampaň nebola o financo-
vaní jeho strany, ale o škandá-
loch tejto vlády, sú úplne ne-

zmyselné. V kampani predsa 
nejde o to, či niekto opustí post 
politického lídra na kandidačnej 
listine. nakoniec, Dzurinda 
nie je sám, kto tak robí. Kan-
didovať v parlamentných voľ-
bách nebude ani predseda 
KDS vladimír Palko a žiadna 
senzácia to nie je.
Dzurinda by vtedy presvedčil 
verejnosť, že to myslí s očis-
tou vlastnej strany vážne, ak by 
odstúpil aj z funkcie predsedu. 
Lenže aj tak by sa však nemo-
hol vyhnúť otázkam, ako to vlast-
ne bolo? Prečo sa Hotel Fórum 
predával zasa s tými istými me-
nami známymi zo škandálov fi-
nancovania strany? A znova sa 
skloňuje meno jej pokladníka? 
Dzurinda jednoducho chytil 
rozum do hrsti. Sulíkovci mu 
už dávno ponúkali, aby nebol 
na čele kandidačnej listiny a 
potom pôjdu spolu s nimi do 
parlamentných volieb. Dzu-
rinda sa teda zrejme snaží jed-
nou ranou zabiť dve muchy. Pre 
SDKÚ niet inej cesty, musí hľa-
dať silného spojenca, lebo inak 
nie je isté, či sa do parlamen-
tu dostane po všetkých škandá-

loch, ktoré sa ako staré príšery 
dostali teraz na svetlo verejné-
ho poznania. A nová interne-
tová strana môže budiť dojem 
záchrancu, ako zabezpečiť po-
slanecké miesto aspoň Miklo-
šovi, ak Dzurindovou obetou by 
sa to mohlo podariť.
nakoniec, dávno je známe, 
že skutočnou hlavou v tej-
to strane je zrejme Mikloš. A 
Dzurinda bol možno len dob-
re riadenou maňuškou. Ono 
sa takémuto riadeniu hovorí aj 
chytanie hada cudzou rukou. 
Na túto úlohu bol zjavne dáv-
no Dzurinda dopredu určený, 
nuž nečudo, že raz ho had zrej-
me musel uhryznúť. Hlavne, že 
Mikloš sa na kandidačnej lis-
tine strany zachráni. 
Dubovcovej tančeky sú už len 
deravou kulisou tejto nechutnej 
frašky. Cez tie diery sa predie-
ra pravá tvár sudkyne a nebo-
jácnej bojovníčky proti korupcii, 
ktorá sa momentálne dostala 
do košiara, kde sa môže koneč-
ne do chuti nabažiť tejto úlohy. 
Stavme sa, že na to však zrejme 
nenájde odvahu!

STAnISLAv HábeR

PRAVá TVáR NEbOjácNEj bOjOVNíČKy

Prieskumy preferencií
Priemerne raz mesačne majú médiá postarané o tému, keď agen-
túry uverejnia prieskum volebných preferencií. Stránky novín a 
éter sa zapĺňajú komentármi, úvahami a besedami o percentách a 
predpokladoch vstupu politických strán do budúceho parlamentu. 
Ibaže jeden prieskum v podstate nič nehovorí, tak ako jedna lasto-
vička nerobí leto. Čitatelia sú už unavení a ich záujem klesá priamo 
úmerne s blížiacim sa termínom volieb. Percentá preferencií sa to-
tiž dosť značne rôznia nielen medzi jednotlivými prieskumami, ale 
aj medzi výsledkami jednotlivých agentúr v rámci jedného priesku-
mu. Preto si myslím, že úvahy by mali prísť až keď je k dispozícii 
viac prieskumov a mali by sa snažiť hovoriť niečo o trendoch na 
základe porovnania viacerých údajov z rôznych časových období. 
V opačnom prípade ide o mlátenie prázdnej slamy. Narobí sa veľa 
prachu a úžitok žiadny.   

Komu dať občianstvo?
Je to čaro nechceného, ale na stránkach médií sa stretli infor-
mácie o medailovej Kuzminovej, Ruske ktorá sa stala sloven-
skou občiankou a srbskom narkobarónovi, ktorý sa tiež hrdí 
slovenským pasom. A naviac novinári našli aj prípad mladíkov, 
ktorí už niekoľko rokov žijú v Martine, ale občianstvo im minis-
terstvo nedáva i keď nemajú žiadny trestný záznam. Dá sa ta-
kýto rozdielny prístup nejako vysvetliť? Asi tak, ako v tom vtipe, 
vysvetliť sa to dá, ale človek tomu aj tak nerozumie. Pravidlá o 
pridelení občianstva asi nie sú dosť dôkladné a úradník, ktorý 
dáva konečnú pečiatku asi nie je imunný voči rôznym vplyvom. 
Alebo dá sa to povedať aj inak? JOZeF ŠucHA

Predsedovi SMK P. csákymu rozhodne 
nie je čo závidieť. Starostí ma dosť, pre-
dovšetkým s prebehlíkmi, ktorí založili tru-
cstranu Most – Híd. Práve preto prekvapuje 
jeho nečakaná starosť o tých, ktorí si vložili pe-
niaze do neskôr skrachovaných nebankových 
subjektov. Po prvýkrát vôbec a dokonca pred 
nedeľňajšími „obednými“ kamerami STV napa-
dol predsedu Smeru – SD a premiéra R. Fica 
– že neplní svoj predvolebný sľub a tým oklama-
ným obyvateľom nevráti aspoň časť toho, o čo 
prišli. Táto dojemná starostlivosť dokonca 
rozosmiala aj pravicovú opozičnú tlač – a 
to je už čo povedať. Jednoducho populiz-
mus najhrubšieho zrna. Aj tí z nás, ktorí sa 
môžu pochváliť tak maximálne priemernou 
pamäťou si dobre pamätajú, ako šéf SMK 
spoločne s SDKÚ – DS, KDH a vtedy ešte 
aj s AnO rezolútne odmietali na akési od-
škodnenie čo len pomyslieť. Je to predsa 
problém samotných vkladateľov, nikto ich ne-
nútil vložiť dokonca celoživotné úspory, prečo 
by štát a teda všetci ostatní obyvatelia, ktorí 
sa nedali zlákať ponúkanými vysokými úrokmi, 

mali sa zo svojho podieľať na ich odškodnení, 
atď., atď. Teraz sa zdá, akoby P. Csáky mával 
bezsenné noci z toho, že niekto prišiel o svoje 
peniaze. Veď ide „iba“ o niekoľko miliónov eur 
a tí nešťastníci si predsa zaslúžia, aby ich do-
stali späť. Ako on teda môže pokojne spávať, 
keď nemá istotu, že vláda tie peniaze, ktoré tak 
dôverčivo ľudia dali do rúk Fruniho, Mojžiša a 
ďalších, nájde?
nuž, začína sa zvolebnievať a pán csáky 
zrazu získal nových priaznivcov, bez ohľa-
du na ich národnosť. Samozrejme, z radov 
oklamaných vkladateľov do nebankoviek. 
Predseda SMK, keď už sa pustil do tejto 
témy, mohol premiérovi zároveň poradiť, 
kde má vziať v čase vrcholenia finančnej 
krízy peniaze na odškodnenie. Csákymu 
však vôbec nejde o to, aby oklamaní vkladate-
lia niečo dostali. Išlo mu iba o niekoľko minút 
slávy. Dočkal sa však výsmechu aj z vlastných 
radov. Spasiteľ z neho nikdy nebude. Iba popu-
lista, tým sa však už stal, ktorý iných obviňuje z 
populizmu...

Ján SLIAČAn

Dočkal sa výsmechu z vlastných radov
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• Premiér Robert Fico politicky pripravil 
zlúčenie ministerstva životného prostre-
dia a ministerstva výstavby a regionál-
neho rozvoja s vašim rezortom. Termín 
určil na 1. júla 2010. Ako postupujete 
vzhľadom na krátkosť času, a bude za-
chovaná funkčnosť štátnej správy najmä 
pri čerpaní eurofondov?
- Ministerstvo pôdohospodárstva SR patrí k 
najúspešnejším rezortom v čerpaní európ-
skych finančných prostriedkov. Tento prístup 
by sme chceli zachovať aj po zlúčení minis-
terstiev. Preto som inicioval rokovania, na 
ktorých odborní experti pripravia urýchlene 
plány spájania tak, aby občania SR neprišli 
ani o euro z európskych fondov, veď termín 
je naozaj šibeničný.
• Faktom však je, že 1. júl je už po par-
lamentných voľbách, kedy by už mala 
pracovať nová vláda SR, takže nemusíte 
to pripravovať už pre seba.
- Bez ohľadu na to, kto bude novým minis-
trom, delimitácia častí, ktoré prechádzajú 
pod rezort ministerstva pôdohospodárstva, 
musí byť pripravená k spokojnosti občanov. 
Moje úlohy nevyplývajú z termínu volieb, ale 
z potrieb doby. Raz je pred nami úloha, kto-
rá presahuje naše súčasné funkčné obdo-
bie, nuž k nej musíme rovnako zodpovedne 
pristupovať ako ku každej inej. Nakoniec, v 
týchto dňoch už hospodári zakladajú úrodu, 
ktorá sa bude tiež zbierať až po voľbách. 
Snáď by sme si preto teraz nemali plniť svoje 
povinnosti pri vypisovaní nových výziev, pri 
zbieraní žiadostí, pri riadení rezortu? Spája-
nie administratívy je z tohto pohľadu úloha 
ako každá iná.
• Sám však hovoríte, že termín je šibe-
ničný...
- Buďme úprimný, a ktorý termín šibeničný 
nie je? Problémy sú na to, aby sa riešili. 
Keby sme ich riešiť nevedeli, neboli by sme 
predsa v našich funkciách. Zlúčenie musí 
prebehnúť hladko a bez zbytočných prieťa-
hov.
• nedávno ste priznali, že hľadáte cesty 
ako prostriedky určené na náhrady pes-
tovateľom cukrovej repy presuniete do 
platieb na plochu (SAPS). Máte v tomto 
smere podporu od poľnohospodárov?
- Stretol som sa s farmármi z južného Slo-
venska, ktorých sa tento problém bytostne 
dotýka. Vyjasnili sme si priority, že chceme 
podporovať najmä tie oblasti poľnohospo-
dárskej výroby, v ktorých ešte produkujú. 
Kríza zasiahla všetky oblasti, ale dovolím si 
tvrdiť, že najsilnejšie práve poľnohospodár-
stvo, kde sme za minulý rok stratili viac ako 
desaťtisíc pracovných miest. Musíme preto 
s prostriedkami, ktoré máme, narábať účel-
ne a efektívne. Dotknutí farmári z toho neboli 
nadšení, ale chápu aj naše postoje a prístup.
• Hovoríte o kríze v poľnohospodár-
stve, na druhej strane dokáže tento re-
zort čerpať najviac prostriedkov z euro-
fondov, nie je tu rozpor?
- Hovorím o percentuálnom podiele úspeš-
ného čerpania z dostupných fondov, nie o 
celkovom objeme prostriedkov. Ten je v po-
rovnaní s inými členskými krajinami EÚ veľmi 
malý. Naši producenti v poľnohospodárskej 
výrobe pôsobia už na jednotnom európskom 
trhu. Ako majú byť konkurencieschopní, ak 
na Slovensku dávame v rámci štátnej pomo-
ci na hektár dve eurá a naši susedia v Poľsku 
či Česku až 60 eur na taký istý hektár? A to 
nehovorím o Rakúsku, kde dostávajú až 400 
eur na hektár. Nik teda nemá čo poľnohos-
podárom závidieť. Taká je pravda. Ak by sme 
nedokázali čerpať ani podporné európske 
prostriedky, potom by poľnohospodárska 
výroba na Slovensku vyzerala skutočne ešte 
biednejšie.
• Stav agro-potravinárskeho komplexu 
na Slovensku teda zrejme nedáva veľa 
príležitostí a neláka ľudí zamestnať sa v 
tomto rezorte. Máte štatistiku, koľko ľudí 
pracuje dnes v pôdohospodárstve?
- Posledné štatistické čísla na celoštátnej 
úrovni sa ešte spracúvajú. Možno však ho-
voriť o prudkom poklese zamestnanosti na 
úrovni desiatich percent za minulý rok. V 
roku 2008 pracovalo v poľnohospodárstve 

vyše sedemdesiat tisíc ľudí. Pri multiplikač-
nom efekte, keď jedno miesto v poľnohos-
podárstve viaže na seba ďalšie štyri, až päť 
miest v iných odvetviach, prichádzame k 
úplne iným číslam. Veď len v drevospracu-
júcom priemysle je zamestnaných okolo de-
väťdesiattisíc ľudí. Potravinové krízy z minu-
lých rokov nám jasne ukázali, že musíme mať 
vlastnú produkciu potravín, lebo lacné potra-
viny v prípade takýchto kríz nebude odkiaľ 
doviezť. Navyše, podľa odborných posudkov 
z vedeckej oblasti, Slovensko má potenciál 
zvýšiť vlastnú produkciu v tomto rezorte o 
viac ako 50 percent. Pritom bude to aj ne-
vyhnutnosť, lebo svetoví odborníci hovoria o 
potrebe nárastu potravinovej výroby vo svete 
do roku 2050 o 70 percent. Slovensko teda 
nemôže byť mimo týchto procesov.
• nebude mať zvýšenie výroby potravín 
negatívny dopad na životné prostredie aj 
u nás?
- Nie, lebo pracujeme v súlade s prísnymi 
európskymi podmienkami kladenými na vý-
robu kvalitných a bezpečných potravín, ale 
aj poľnohospodárskych surovín. Na Sloven-
sku sme v minulom roku začali kontrolovať 
dodržiavanie krížového plnenia (po anglicky 
„cross compliance“ – CC), čo je v starých 
štátoch Únie zavedený systém kontroly žia-
dateľov o čerpania prostriedkov z európ-
skych fondov. Pred zavedením CC mali síce 
farmári obavy z týchto kontrol, ale dnes už 
máme prvé skúsenosti z roku 2009, že to 
nie je pre našich farmárov nezvládnuteľná 
úloha.
• Môžete byť konkrétnejší Ako taká 
kontrola podľa európskych pravidiel pre-
bieha?
- V minulom roku žiadalo o priame platby viac 
ako pätnásť a pol tisíc poľnohospodárov. Z 
nich už 537 subjektov prešlo kontrolou do-
držiavania krížového plnenia (CC). Počítač 
náhodne vygeneruje podniky spomedzi 
žiadateľov o platby, ktoré navštívia poverení 
kontrolóri. Kontrolujú dobré poľnohospo-
dárske a environmentálne podmienky, tzv. 
„GAEC“. Samostatne sa potom kontroluje 
osem zákonných požiadaviek hospodárenia. 
Sú to podmienky spojené s ochranou život-
ného prostredia, pôdy, vody a chovaných, i 
voľne žijúcich zvierat.
• Kto to v praxi kontroluje?
- Všetky kontroly sú pod gesciou Poľnohos-
podárskej platobnej agentúry (PPA), avšak 
osobitne jej inšpektori kontrolujú iba body 
jedna a päť. Kontrolu v bodoch dva, tri a štyri 
vykonávajú inšpektori Ústredného kontrolné-
ho skúšobného ústavu poľnohospodárske-
ho a zvyšné body šesť až osem zasa inšpek-
tori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 
SR. V praxi kontrola prebieha nasledovne: 
počítač vygeneruje s využitím rizikovej analý-
zy kontrolovaný subjekt. Na ten príde integ-
rovaná kontrola pozostávajúca zo všetkých 
troch spomenutých kontrolných orgánov. V 
tomto roku však má prísť k zmenám v rámci 
krížového plnenia. Do zákonných požiada-
viek hospodárenia majú byť zakomponované 
v časti životné prostredie prípravky na ochra-
nu rastlín a do časti zdravie zasa používanie 
hnojív, pričom pôjde len o žiadateľov v rámci 
osi dva Programu rozvoja vidieka. Na Slo-

vensku sa tak dodržiava základná legislatíva 
Európskeho spoločenstva, ku ktorej sme sa 
zaviazali. Slovenskí kontrolóri teda nejdú nad 
rámec požiadaviek krížového plnenia, iba 
plníme požiadavky Bruselu zapracované do 
národnej legislatívy.
• Drvivá väčšina členských krajín eÚ 
má v rámci krížového plnenia aj veľké 
množstvo vlastnej národnej legislatívy.
- Áno a, žiaľ, často majú jednotlivé krajiny 
diametrálne odlišný prístup ku kontrolám u 
svojich farmárov. Všimol si to už aj Európsky 
dvor audítorov, ktorý o tom vydal podrobnú 
správu, kde kritizuje nejednotnosť v rámci 
EÚ k požiadavkám krížového plnenia. Európ-
ska Komisia už preto má za úlohu vykonať v 
tomto smere kroky, ktoré by viedli jednak k 
zjednodušeniu kritérií a tiež k ich jednotnej 
aplikácii vo všetkých krajinách Únie. 
• Do funkcie ministra ste nastúpili z 
postu predsedu Slovenskej poľnohospo-
dárskej a potravinárskej komory. verej-
nosť vás však pozná najmä ako zástancu 
výrobcov mlieka, ktorý organizoval pro-
testy v čase minuloročnej mliečnej krízy. 
Môžeme hovoriť o jej konečnom zažeh-
naní?
- Na Slovensku sa nám mliekarenské odvet-
vie podarilo zastabilizovať. Podarilo sa nám 
dosiahnuť podpísanie memoranda medzi pr-
vovýrobcami a spracovateľmi za účasti minis-
terstva pôdohospodárstva. Na jeho základe 
sa napravili pokrivené obchodné vzťahy, keď 
prvovýrobcovia dostávali platby s mesačným 
oneskorením za cenu, ktorá bola stanove-
ná spätne. Mliečna kríza zdecimovala stavy 
dojníc na historicky najnižšie čísla. Ešte dva 
mesiace predtým bol tlak na prvovýrobcov, 
aby znížili svoje stáda o ďalších likvidačných 
dvadsať percent, aby po podpísaní dohody 
garantovali odber na úrovni 850 miliónov 
litrov mlieka ročne, kým Slovensko už bolo 
schopné vyprodukovať najviac 800 miliónov 
litrov. Zachovanie živočíšnej výroby zostáva 
naďalej našou prioritou, takže sa ju snažíme 
posilňovať.
• Takže krízu pomohla u nás riešiť od-
vetvová dohoda, alebo bolo za tým aj 
niečo iné?
- Množstvo tvrdej práce pri vyjednávaniach. 
Poviem aj jednu perličku, slovenskí prvový-
robcovia hľadali odbyt v zahraničí. Ukázalo 
sa, že sme schopní naše mlieko umiestniť 
aj na zahraničných trhoch pri stabilných ce-
nách a dlhodobých zmluvách. To bol jeden 
z impulzov, ktorý prinútil spracovávateľov 
ponúknuť našim producentom stabilnejšie 
podmienky.
• verejnosť si získali určite mliečne au-
tomaty.
- Predaj z dvora je aj priamo z fariem, kde 
máme registrovaných vyše 40 predajných 
miest. Pri mliečnych automatoch sa ich čís-
lo pohybuje nad päťdesiat, ale aj keď ide za 
prvý rok ich fungovania len o produkciu vo 
výške jedného percenta, predpokladá sa 
nárast predaja až na šesť percent. Napríklad 
v Rakúsku dosahuje priamy predaj mlieka 
v jednotlivých regiónoch takmer štyridsať 
percent z ich produkcie. Takže podobný 
priestor je aj na Slovensku.

Zhováral sa: STAnISLAv HábeR

Hovoríme s ministrom pôdohospodárstva SR vLADIMÍROM cHOvAnOM

Slovensko môže produkovať o polovicu viac potravín

Minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan počas tlačovej konferencie v Bratislave. 
FOTO TASR - Martin Baumann

Zavádzajúca stranícka reklama
Len ťažko uveriť volebným preferenciám donedávna ne-
známej strany Sloboda a prosperita (SaS). Popri nevídanej 
mediálnej podpore, zrejme veľmi dôležitým prostriedkom 
tejto strany je sústredný „útok“ najmä na mladých voličov. 
Tí majú, s ohľadom na svoju neskúsenosť, ešte obmedzený po-
tenciál spravodlivého porovnávania. Oproti ostatným voličom je 
táto skupina známa aj masívnym využívaním internetu. Okamžitý 
kontakt prenášaním straníckych informácií smerom k potenciál-
nym voličom cez internet má pritom svoje nenahraditeľné kúz-
lo. Predseda SaS Richard Sulík aj so svojim manažérskym 
tímom pochopil, že oslovovaním mladých, neskúsených, 
ničím nezaťažených voličov môže vypáliť rybník stranám, 
ktoré svoju príležitosť už premrhali. SDKÚ-DS, KDH, SMK a 
MOST-HÍD by len ťažko mohli prísť s referendom o zruše-
ní koncesionárskych poplatkov, obmedzenia poslaneckej 
imunity, zníženia počtu poslancov, stanovenia maximálnej 
ceny vládnych limuzín, uzákonenia voľby cez internet a vy-
ňatia osôb poverených výkonom verejnej moci z práva na 
odpoveď. 
Veď až na odňatie práva na odpoveď, garantovaného tlačovým zá-
konom, ostatné otázky mali možnosť vyriešiť bez referenda počas 
svojho takmer osemročného vládnutia. Riešenie predložených 
referendových otázok má širokú podporu obyvateľov a preto by 
Sulíkovci chceli tento kapitál využiť najmä na svoje zviditeľnenie. 
Referendum chcú preto za každú cenu spojiť s voľbami. Keďže 
prezident SR Ivan Gašparovič, pred doručením podpisových hár-
kov sa odmietol vyjadriť, či nechá otázky posúdiť Ústavným sú-
dom SR, rozhodli sa hárky odovzdať až na prelome mája a júna. 
V prípade ich posudzovania Ústavným súdom SR, by tak chceli 
dosiahnuť, aby referendum mohlo byť spojené aspoň s komunál-
nymi voľbami. O úspešnosti referenda zrejme Sulíkovci nie sú až 
tak presvedčení ako vyhlasujú, lebo päťdesiatpercentnú voličskú 
podporu si trúfajú získať len, keď sa referendum uskutoční v deň 
konania volieb do NR SR, alebo komunálnych volieb. netreba sa 
ani hlbšie zamýšľať, aby sme odhalili, že im nejde o riešenie 
problémov, ale tak ako mnohým stranám pred nimi len o 
prostriedok na mediálne zviditeľnenie.  (vič)

Pál csáky podmieňuje zrušenie jazykového fondu maďarskej 
vlády zrušením pokút v zákone o slovenskom jazyku. Takto 
sa predseda SMK prihlásil k internacionalizácii vnútorných 
pomerov na Slovensku, ktoré nám dlhodobo robí nielen zlé 
meno v zahraničí, ale profiluje celú politiku. Kedysi Mikuláš 
Dzurinda s Ivanom Miklošom aj s Jánom Čarnogurským v 
zahraničí riešili kritiku legitímnej vlády vladimíra Mečiara a 
to, čo nasledovalo po voľbách v roku 1998, dalo odpoveď 
na otázku, v čí prospech? Ako vieme, strategický majetok 
štátu privatizovali štátne firmy iných európskych štátov.
Táto nezmyselná privatizácia bola zjavne motívom odstránenia 
Mečiarovej vlády a zabránením, aby aj keď ĽS-HZDS vyhrala voľ-
by v roku 1998 a aj v roku 2002, nebolo jej dovolené vládnuť. 
Teraz Csáky chce byť po voľbách členom vládnej koalície a ho-
vorí, že ak to pre SMK vybavia, budú aj dobré vzťahy Slovenska s 
Maďarskom. Sú to nebezpečné hry, lebo tu priamo politická stra-
na, pôsobiaca na slovenskej politickej scéne, vydiera svoj vstup 
do slovenskej vlády dobrými zahraničnými vzťahmi. Nikdy nič také 
Slovensku prospech neprinieslo. Dzurinda s Miklošom a Čar-
nogurským tvrdili, že oni sú garantmi integrácie Slovenska 
do zahraničných zoskupení a potom na to potrebovali aj 
Mečiara spolu s ĽS-HZDS, inak by referendum o vstupe do 
európskej únie na Slovensku neprešlo. Zaplatili sme však za 
to veľkú cenu, keď sme naše štátne podniky predali cez Mikloša 
a Dzurindu iným štátnym podnikom zo zahraničia.
Tento nezmysel ukazuje, aká bola motivácia pred voľbami v 
roku 1998 a aká je teda dnes pre SMK? Čo chcú potom vo 
vláde dať za podporu Maďarsku, ktoré vytvorením fondu na 
platenie pokút za zlé používanie slovenského jazyka hrozia 
podľa zákona? Mečiar sa právom v STv pýtal, čo je Maďa-
rov do toho, že my na Slovensku hovoríme po slovensky? 
Ak by sa takýto vývoj zo Slovenska rozšíril aj do ostatných častí 
únie, Mečiar varuje, že z EÚ by nič nezostalo. Problémy podobné 
našim totiž majú aj iné štáty. Na to existujú európske štandardy, 
ktoré Slováci rešpektujú. Žiaľ, v Maďarsku sa chytajú každej slam-
ky, aby sa priživili na národnostných témach. A tieto slamky Csáky 
neustále Budapešti ponúka. Na ich základe potom chce vydierať 
slovenskú politickú scénu, aby sa dostal do parlamentu a násled-
ne do slovenskej vlády. Také niečo sa volá piata kolóna v domácej 
politike pracujúca pre zahraničné záujmy. V normálnej demokra-
tickej spoločnosti by žiadna podobná politická strana neobstála.
Mečiarova pripomienka je teda správna, lebo ak by sa také 
správanie stalo politickou normou v európe, boli by sme 
tam, kde stáli európske štáty pred vznikom prvej a aj druhej 
svetovej vojny. Národnostná otázka a snahy krajín na úkor suse-
dov riešiť vlastné problémy, sú rozbuškou, aká už navždy patrí a 
patrila do minulosti. Z tohto pohľadu je Csákyho postoj spiatoč-
nícky a pre ďalší vývoj nebezpečný. Žiaľ, podobne riskantne si 
počínajú aj politici za našou južnou hranicou. (has)

csáky – politik z minulosti
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Vtedy sme si po prvýkrát v praxi 
uvedomili, aké je to dobré mať na 
svojich účtoch i v peňaženkách 
eurá. Priznajme si, cítili sme sa 
bezpečnejšie i keď okolo nás vr-
cholila finančná i hospodárska 
kríza. Kto si pred rokom v tomto 
čase uvedomil, a najmä spome-
nul na február 1993, kedy Česká 
republika bez predchádzajúceho 
upozornenia 

JeDnOSTRAnne 
vypovedala menovú úniu a nám 
nezostalo nič iné, iba veľmi ho-
rúcou ihlou šiť vytvorenie novej 
meny?
To je už dávno za nami a te-
raz nás občas rozčuľujú názo-
ry o téme, že euru hrozí zánik! 
Predovšetkým preto, lebo Portu-
galsko, Grécko i Španielsko ne-
plnia základné kritériá, ktorá táto 
mena potrebuje na svoju existen-
ciu. Jednoducho, schodok ve-
rejných financií je taký veľký, že 
euro nemá šancu prežiť to, čo 
spôsobilo hospodárenie v spomí-
naných krajinách. na tom všet-
kom je iba jedna pravda: tie-
to krajiny sú skutočne v zlej 
finančnej situácii, a pretože si 
ju spôsobili predovšetkým

vLASTnOu vInOu 
(až potom sa na nej podieľala 
kríza), tak sa z nej musia do-
stať vlastnou iniciatívou. EÚ a 
najmä eurozóna ich z biedy ťahať 
nebude... Euro je stále asi naj-
pevnejšia mena na svete, i keď 
jej tvrdosť poriadne pošramotilo 
štátne šafárenie v spomenutých 
štátoch. Z toho sa však snaží naj-
viac vyťažiť Amerika, konkrétne 
jej finančné kruhy. Tie do sveta 
vytrubujú, že euro zrejme čaká 
definitívny zánik! To je však iba 
ich želanie, pretože o „sile“ do-

lára vedia veľmi dobre aj mnohí z 
nás, ktorí majú poriadne ďaleko k 
sledovaniu situácie na svetových 
finančných trhoch. Pred rokmi si 
však založili v našich bankách

 vALuTOvé ÚČTy 
v dolároch. Vložili na ne celoži-
votné úspory s presvedčením, 
že takto ich nielen ochránia, ale 
rokmi aj trochu rozšíria. Stal sa 
však opak. Dnes už nepred-
stavujú ani polovicu vkladov. 
Môžu sa síce utešovať, že keby 
uložili peniaze do Drukosu, ale-
bo k Frunimu, tak by prišli o všet-
ko, ale v podstate je to veľmi sla-
bá útecha. Len si spomeňme: 
nie tak dávno približne za poldru-
ha eura sme dostali jeden dolár. 
Dnes je to celkom naopak: pol-
druha dolára si môžeme vymeniť 
za jedno euro. Preto hlasy, kto-
ré prichádzajú z USA a tvrdia, že 

euRO TO Má už ZRáTAné, 
sú doslova kuvičie a majú ďale-
ko k realite. 
Do eurozóny sa najviac tlačí Es-
tónsko a jej členom by sa chce-
lo stať už v budúcom roku. Nuž, 
asi tak skoro to však nebude. O 
eure ako o domácej mene v prie-
behu dvoch – troch rokov sníva-
jú aj Poliaci a Maďari, a napriek 
silným finančným injekciám z me-
dzinárodných bankových inštitú-
cií je realita od ich snov ešte po-
riadne vzdialená. naši západní 
susedia dlho tvrdili, že euro im 
vôbec nechýba a do eurozóny 
sa preto nehrnú. v súčasnosti 
o prijatí eura v ČR hovorí váž-
ne nielen dočasná úradnícka 
vláda, ale aj dve najsilnejšie 
politické strany, teda ČSSD a 
ODS. Česko má v súčasnosti až 
tri projekty, a teda aj tri termíny, 
dokedy a ako sa v krajine musia 

stabilizovať v ekonomike a verej-
ných financiách, znížiť rozpočto-
vé schodky pod tri percentá, a 
teda splniť podmienky na prija-
tie eura. Vláda ČR chce ešte vo 
februári zaslať do Bruselu kon-
vergenčný program, teda akýsi 

OFIcIáLny ScenáR 
prijatia eura. Podľa tohto doku-
mentu by bolo možné prijať euro 
v Česku v roku 2016, ale reál-
nejšie o rok neskôr, teda v roku 
2017. Programy stabilizácie, 
ktoré umožnia prijatie spoloč-
nej európskej meny, predsta-
vili už aj ODS a ČSSD. Pravico-
vá strana ráta s rokom 2015, 
sociálna demokracia o rok ne-
skôr. Ekonómovia sú však pre-
svedčení, že v prípadoch termí-
nov prijatia eura v ČR ide skôr o 
predvolebné sľuby. O reálnych 
plánoch je zatiaľ predčasne ho-
voriť. Predovšetkým preto, lebo 
chýba jasný 

PLán KOnSOLIDácIe 
verejných financií, a tie už ne-
možno viac udržovať ďalšími 
úspornými balíkmi...
My teda euro už máme a je to 
skutočne dobrá vec. Ani európ-
ska mena však nie je všeliekom 
na hospodársku krízu, dokonca 
od nej – symbolicky povedané 
– dostala niekoľko faciek. Práve 
preto naša vláda musí presadzo-
vať iba tvrdé úsporné opatrenia, 
ktoré si vyžaduje súčasná situá-
cia. Samozrejme aj euro. Ame-
rický dolár nám môže byť, teda 
všetkým v eurozóne, dostatoč-
nou výstrahou. Musíme preto 

POZeRAť ďALeJ 
od špičky nosa a nebehať ihneď 
do Maďarska alebo na Ukraji-
nu len preto, lebo je tam o pár 
centov lacnejší prací prášok. Na-
šťastie, nákupná turistika už nie 
je taká intenzívna ako pred ro-
kom... Euro má veľa nepriateľov 
a mnohokrát sa k nemu macoš-
sky správame aj my. Samozrej-
me, je tu predovšetkým štát a 
jeho finančná politika, ale svojou 
troškou môže k upevneniu eura 
prispieť každý z nás. Napríklad aj 
zrušením svojich, vo väčšine prí-
padoch zbytočných ciest za ná-
kupmi do cudziny... 

vLADIMÍR MeZencev

najskôr to bola Magda vášáryová, neskôr Ľu-
boš Micheľ. v oboch prípadoch išlo o celebrity, 
ktoré mali prilákať, čo najviac voličov SDKÚ-
DS. Pani umelkyňa je však dnes známa skôr 
tým, že v poslaneckej lavici sa venuje predo-
všetkým lúšteniu sudoku, driemaním aj počas 
vystúpení jej šéfa Mikuláša Dzurindu a občas-
nými poznámkami, nad ktorými sa neskôr po-
riadne zapotia v každej redakcii, pokiaľ ju chcú 
citovať a dať jej myšlienkam aspoň zrozumiteľ-
nú formu. S ďalším „koňom z Dzurindovej stajne“ 
Ľ. Micheľom je to ešte horšie. Tento bývalý a vo sve-
te vysoko uznávaný futbalový rozhodca sa na SDKÚ
-DS doslova vykašľal. To by sme mu ale nevytýkali. 
Vystúpil z jej poslaneckého klubu a potom prestal 
navštevovať parlamentnú pôdu vôbec! Jednoznač-
ne dal prednosť pôsobeniu v ukrajinskom futbalo-
vom veľklube Šachtar Doneck, ktorého – len pre 
zaujímavosť – skalným fanúšikom je aj novozvolený 
ukrajinský prezident Viktor Janukovyč. Micheľovi 
teraz nejde tak ani o poslanecký plat ako o diplo-
matický pas, ktorý využíva počas ciest z domova do 
Donecka a naopak. Preto aj tvrdí, že voľby budú 
onedlho a je už zbytočné sa vzdávať poslaneckého 
mandátu...
Do tretice všetko najlepšie – asi si povedal M. Dzu-
rinda so svojimi najbližšími a do radov SDKÚ-DS 
vlákal aj dnes už bývalú sudkyňu Janu Dubovcovú 

z Banskej Bystrice. Nikto nepochybuje o tom, že 
na kandidátke tejto strany sa dostane na zvoliteľné 
miesto, a to všetko preto, aby predovšetkým priláka-
la potencionálnych voličov SDKÚ-DS. Niektorých jej 
rozhodnutie vzdať sa definitívne sudcovského taláru 
veľmi prekvapilo, ďalších vôbec. Boli presvedčení, 
že JUDr. Jana Dubovcová už dlhší čas koketuje s 
pravicovými politikmi. Prekvapuje asi len to, že prišla 
do strany, ktorá prežíva asi najsilnejšiu krízu od svoj-
ho zrodu, a zároveň v časoch, keď SDKÚ-DS musí 
čeliť vážnym obvineniam z rôznych finančných škan-
dálov, ktorými sa už zaoberá aj Generálna prokura-
túra SR. Dnes je ťažko hovoriť o tom, čo pani 
exsudkyňu vo svojej politike čaká. Jej bývalí 
kolegovia však jej rozhodnutím rozhodne nie 
sú zaskočení. niektorí, i keď o tom nehovoria 
nahlas, sú dokonca radi. Dokonca spomínajú 
nevybavenú agendu, ktorú im zanechala...
M. Dzurinda je vraj presvedčený, že J. Dubovco-
vá „osloví voličov mravným a morálnym kreditom.“ 
Nuž, všetko je možné. Pokiaľ by však bývalá šéfka 
Okresného súdu v Banskej Bystrici mala presadzo-
vať v parlamente mravnosť a morálku, tak by v pr-
vom rade musela odísť z radov SDKÚ-DS. Tam pre 
morálku a mravnosť jednoducho nie je miesto. A čo 
nová bledá tvár Miroslav Belbavý, alebo starnúca 
atrakcia Eugen Jurzyca? Škoda slov...

Ján SLIAČAn

Čím oslovia „modrých“ voličov?

VšETcI už cHcÚ EuRO
na euro sme si zvykli akosi veľmi rýchlo a pohodlne. Asi aj 
preto sa nekonali žiadne oslavy pri príležitosti 1. výročia za-
vedenia tejto meny v Slovenskej republike. veď platiť eurami 
sa stalo pre nás úplnou samozrejmosťou. už pomaly si ani 
nespomíname na začiatok minulého roka, kedy finančná sve-
tová kríza poriadne rozhýbala kurzy mien našich susedov, sa-
mozrejme, okrem krajín, v ktorých už euro nahradilo národnú 
menu – teda nemecka a Rakúska. Akosi sme sa začali cítiť 
bohatší a niektorí z nás to susedom dali aj najavo: zintenzívni-
li svoje cesty za nákupmi do ČR, Maďarska a Poľska. Odrazu 
za tie isté svoje peniaze, ba v cudzej mene, si mohli dovoliť 
oveľa viac, než predtým. 

MANIPuLujÚ S INfORMÁcIAMI
Zo spravodajskej reportáže televíznych novín Markízy o výjaz-
dovom rokovaní vlády 17. februára sa verejnosť nedozvedela, 
že odklepnutá finančná pomoc z vládnej rezervy pre Trnavský 
samosprávny kraj je určená na podporu turizmu, dopravy, špor-
tu či kultúry, že financie na malé projekty budú určené hlavne 
na podporu turizmu, že ide o región, ktorý preukazuje vysokú 
úroveň životaschopnosti. 
Ani to, že sa peniaze použijú i na úpravu cesty medzi Senicou, Jab-
lonicou a Trstínom, ako aj na dokončenie obchvatu Holíča a na vybu-
dovanie okružnej križovatky v meste Senica. Keby na konci príspevku 
Romana Rutkayho sa nespomenulo, že milión 66 tisíc eur sa z pride-
lenej celkovej sumy približne milión osemsto tisíc použije na moder-
nizáciu škôl a školských zariadení okresov Skalica a Senica, televízny 
divák by zákonite musel nadobudnúť dojem, že vláda sa išla do Holíča 
len dobre najesť. Ťažiskom reportáže boli informácie o tom, že členo-
via vládneho kabinetu prišli na bavorákoch, akoby ministri Dzurindo-
vej vlády na rokovania chodili na bicykloch, že kuchári, aj keď vláda 
špeciálne požiadavky na hlavné jedlo nemala, začali vyvárať o štvrtej 
hodine rannej, aby stihli pripraviť pečené kačacie prsia, dva druhy ka-
pusty, žemľovú knedľu, plnku z kačacej pečene a typicky záhorácku 
cibuľovú polievku s krupónmi. Zaznelo tiež, že vyprážaným syrom 
sa myslelo aj na tých, ktorí prísne dodržiavajú 40 dňový pôst 
a mäsa sa ani nedotknú. Z pohľadu rokovania vládneho kabinetu 
Markíza zjavne uprednostnila nepodstatné informácie. Z pohľadu zá-
ujmov občanov uprednostnila informácie o ničom. Tejto televízie sa 
hospodárska kríza asi nedotkla, ináč by si takýto luxus nemohla dovo-
liť. Ďalšou možnosťou je, že uvedenou reportážou chcela odviesť po-
zornosť občanov od pozitívnych krokov vlády Roberta Fica. Nedá sa 
pritom vylúčiť, že Markíza sa takto usiluje podkopávať dôveryhodnosť 
vlády, s ohľadom na veľkú dôveru, ktorú má v očiach našej verejnosti, 
vrátane predvolebných preferencií. vLADIMÍR DObROvIČ

Najprv chcela, potom nie
Strana SaS si rôznymi trikmi 
buduje svoju popularitu. Naj-
prv chcela s SDKÚ, potom ne-
chcela, chcela s Mostom – Hi-
dom, potom znova nechcela. 
Chce, nechce, možno ju za to 
Pán Boh stresce. Referendové 
otázky sú súčasťou tejto marke-
tingovej hry. Na internetových 
diskusiách sa prívrženci SDKÚ 
začínajú milkovať s SaS, majú 
novú hračku, ktorá bude mať len 
krátke trvanie. Keď V. Mečiar lo-
gicky odhalil túto stranu, reakcia 
šéfa SaS bola hneď v éteri, vraj 
V. Mečiar už dávno mal sedieť. 
Trafená hus zagágala. Inak je 
celkom jasné, že sa opozícia, 
teda pravica, delí na liberálov a 
konzervatívcov, teda na Sulíkov-
cov (s Mostom) a Figeľovcov (s 
SMK). SDKÚ sa už totiž len ťaž-
ko spamätá, či tam bude Radi-
čová, alebo Mikloš, vždy tam to-
tiž bude Dzurinda. Predseda má 
vždy silu. Konzervatívci sa môžu 
spojiť po voľbách s liberálmi, 
ale to by bolo o ničom, pretože 
všetci dohromady nedosahujú 
preferencie Smeru.

DuŠAn KOnČeK

Do bruselu, sídla prevažnej väčšiny európ-
skych inštitúcií, chodí zo Slovenska takmer 
každý, kto to považuje za potrebné. nako-
niec, všetky naše samosprávne kraje tu majú 
svoje zastúpenia. nečudo, že brusel navšte-
vujú slovenskí ministri, vysokí vládni úradní-
ci, funkcionári rôznych zamestnávateľských 
zväzov a asociácií, profesionálnych komôr, a 
v neposlednom rade lobisti. 
Brusel už veľmi dobre poznajú mnohí Slováci, ale 
Belgicko málo. Hlavné mesto tejto krajiny žije veľ-
mi zvláštnym spôsobom. Svoj domov tu našla aj 
početná armáda úradníkov európskych inštitúcií, 
a tí medzi sebou komunikujú predovšetkým po 
anglicky, a žijú tak vo svojom uzavretom svete. 
Belgicko ako také ich veľmi nezaujíma. 
Je to veľká škoda, myslia si tí podnikatelia, 
ktorí si sem predsa len našli cestu. Ani jeden 
z nich to neľutuje, i keď mu určitý čas trvalo, 
než sa prispôsobil tamojšej situácii. „nikdy 
nesmiete belgickému podnikateľovi povedať, 
že vtedy a vtedy budem v bruseli v niektorej 
z inštitúcii eÚ a túto príležitosť by som rád 
využil na stretnutie s vami. belgičania sú na 
takéto prístupy veľmi alergickí, považujú to za 
podceňovanie, a potom určitý čas trvá, než 
vám začnú dôverovať. Okrem toho v belgicku 
sú tri výrazne oddelené spoločenstvá obyva-
teľstva – flámske, frankofónne a germano-
fónne. Preto aj táto malá krajina má tri oficiálne 

štátne jazyky – flámčinu, francúzštinu a nemčinu. 
Často sa stáva, že keď Fláma oslovíme po pr-
výkrát vo francúzštine, už nebude mať záujem s 
vami spolupracovať a obchodovať. Ani vo vzdiale-
nejšej budúcnosti. Niekedy je teda lepšie použiť 
angličtinu, a teda neriskovať, že potencionálneho 
partnera oslovíme „zlým“ jazykom. Iba ľudia, ktorí 
žijú priamo na hranici dvoch regiónov – flámske-
ho a valónskeho, sú z pohľadu používania jazykov 
benevolentnejší, a zvyknú používať oba,“ hovorí 
jeden podnikateľ z východného Slovenska, ktorý 
v Belgicku našiel to najlepšie prostredie na spolu-
prácu so zahraničnými partnermi. 
Čo je však veľmi dôležité – belgičania majú 
záujem o spoluprácu v odvetviach, v ktorých 
je Slovensko silné: v kovoobrábačstve, au-
tomobilovom priemysle, strojárenstve a ná-
bytkárstve, či v priemyselnom spotrebnom 
tovare. Slovenské firmy sa môžu presadiť aj 
v potravinársko-chemickom komplexe. Šancu 
presadiť sa v tejto rozvinutej krajine majú aj 
slovenskí výrobcovia obnoviteľných zdrojov 
energie a tí, ktorí sa zaoberajú ekologickými 
riešeniami, použiteľnými predovšetkým v ko-
munálnom hospodárstve. Napriek kríze má Bel-
gicko stále záujem o zahraničných odborníkov v 
doprave, stavebníctve, remeselníckych službách, 
o údržbárov technologických zariadení, ošetrova-
teľky a zdravotné sestry, o odborníkov v cestov-
nom ruchu...  DávID DOnČáK

Brusel ešte nie je Belgicko

A TO jE AKO?
Vyšetrovanie financovania SDKÚ
-DS pokračuje podľa Generálne-
ho prokurátora SR D. Trnku dob-
re. Iné informácie neposkytol. 
Nevedno, prečo sa k tomu vy-
jadruje GP SR a nie vyšetrovate-
lia. Verejnosť má právo na infor-
mácie o vyšetrovaní. A tu predsa 
nejde o to, že by sa nejakým vy-
jadrením vyšetrovateľa o tom, 
ako prebieha vyšetrovanie mari-
li vyšetrovacie úkony. Informácia 
o tom, či bol vypočutý pokladník 
Kucej, či ďalší pokladníci, alebo 
predseda SDKÚ-DS, či kto bol 
vypočutý, nie je marením vyšet-
rovania. Za vyjadrením GP SR 
„dobre“ logicky musí nasledovať 
otázka a to je ako, keď je dobre? 
Záporná odpoveď „zle“ je rovna-
ko zavádzajúca ako „dobre“. Pre-
čo sú však vyšetrovatelia utajení 
ako ihly v kope sena, to tiež nie 
je o demokracii a informovanos-
ti. A tak jediným ospravedlnením 
je, že ešte demokraciu nemáme, 
my ju len budujeme. (dk)
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Dokončenie 
z minulého čísla

• v súvislosti s výmenami. vylúčili ste zo stra-
ny podpredsedu Milana urbániho, bola vylúče-
ná Zdenka Kramplová. Súvisí to s generačnou 
výmenou? žiadny vážnejší konflikt medzi tými-
to politikmi a zvyškom ĽS-HZDS vidieť nebo-
lo...
Minulé roky nás naučili prať si špinavú bielizeň 
doma. Kým za Zdenkou Kramplovou sem-tam 
niekto vzdychol, za Urbánim nikto. Skôr počujem 
zo všetkých strán „konečne, už bolo na čase“.

• Čo teda urobil?
Urobil to, čo sa nerobí. Tá posledná kvapka bola, 
že sedel vo volebnom štábe HZDS a pripravoval 
voľby pre Európsku demokratickú stranu a nomi-
noval tam ľudí. Na dvoch stoličkách sedieť nemô-
žete, pre dve strany robiť nemôžete. Tak, kto chcel 
sedieť na dvoch stoličkách, spadol medzi ne. Pria-
teľsky a dobre som mu dohováral, aj všetci ostatní, 
nech to vzdá. Nech zostane len v jednej strane a 
nech ide s pravdou pred ľudí. Odmietol. Tak potom 
som mu povedal: „Keď nechceš sám urobiť pocti-
vý záver, tak potom to urobíme za teba. My nemô-
žeme ľudí klamať.“ A pokiaľ ide o jeho vyjadrenia, 
Urbáni nie je pre nás problém. Nezaujíma ma, je 
preč, do mŕtvych nekopem. Už je to človek spoza 
scény, rozoberať jeho ďalšie chyby... Veď predsa 
bola aféra „igelitiek“. Za to sa letí zo strany a ako-
si sa mu prepiekla. Zostalo to na ňom a na Zden-
ke Kramplovej. Bola aféra na ministerstve pôdo-
hospodárstva, upiekla sa na Zdenke Kramplovej a 
na ňom. Prišla aféra s dvomi stranami pre voľby do 
VÚC, ktorá znovu zostala na ňom. A medzitým bola 
ešte kopa hriechov, takže sa to nakoniec vyriešilo 
takto. Počkali sme, kým regionálne voľby skončia, 
no prvý deň po voľbách sme museli veci uzavrieť. 
Takto je to pre nás skončená kapitola, Urbáni nie je 
naším členom. Nepoctivosť voči vlastným sa nikdy 
nevypláca. Kto chce, nech si ho zoberie.

• urbáni poznamenal, že pre ĽS-HZDS by bolo 
dobré, ak by v ňom bol stále lídrom vladimír 
Mečiar. Podľa neho však majú v strane väčší 
vplyv bližšie nešpecifikované osoby tak zvnút-
ra strany, ako aj z vonkajšieho prostredia...   
Ešte raz, je preč. Prečo tu chcel zostať, keď to bolo 
takéto? Prečo? Veď chcel zostať vo vedení ovláda-
nom tajomnými silami. Prečo? Je tu vnútorný me-
chanizmus demokracie, v ktorom si každý povie, 
čo chce. Ten vnútorný demokratizmus je u nás mi-
moriadne široký oproti iným stranám. U nás nie je 
centralizované skoro nič. Keď chcem vyvodiť zod-
povednosť voči predsedovi okresu, musím dodržať 
postup. Nemôžem odvolávať, menovať, nemôžem 
byť voči členom direktívny. To sa prenáša do celej 
spoločnosti. Toto je rešpektované. Rešpektovaný 
je názor každého. Ale nakoniec bolo rozhodnutie 
predstavenstva, nikto nebol proti.

• Ako budete pripravovať kandidátku do ďal-
ších volieb? váš europoslanec Sergej Kozlík 
sa vyjadril, že ĽS-HZDS možno tentoraz nebu-
de mať do volieb jedného lídra, ale nejaký tan-
dem. Je to len jeho názor alebo naozaj pripra-
vujete takéto prekvapenie?
Regionálne voľby ukázali jednu dôležitú novú vec. 
Nefungujú celebrity. Čiže posúvať celebrity na kan-
didátku už ľudia berú ako lákadlo, ktorému neve-
ria. To bol mimoriadne dôležitý poznatok. Čiže mu-
síme pracovať s tým, čo máme. A to bude zmes aj 
skúsených, aj nových, nie neskúsených ľudí. Na-
koniec štátni tajomníci sú skúsení ľudia. Je istá 
vzorka ľudí, ktorá sa dostane medzi 150 kandidá-
tov na poslancov, z toho istá vzorka príde do par-
lamentu a ich povinnosťou je ťahať do výkonných 
zložiek ostatných. Tak sa dáva do pohybu celé sú-
kolie, aj keď vysúva len niekoľkých, ale ťahá za se-
bou všetkých.

• A ten tandem?
Tandem nepotrebujeme. Povedali sme, že sa ne-
budeme hrať na žiadne dvojky, trojky, štvorky. Je 
určený predseda, je určený kolektív, ktorý ide s 
ním. Kolektív rovnocenných. Akékoľvek vyčleňo-
vanie kohokoľvek vo vnútri strany nemá žiadny 
význam, lebo má jeden hlas. Akurát pre tých, čo 
nás nemajú radi, sa stáva terčom. Buď sa doňho 
strieľa, alebo sa snažia podpichnúť jeho ješitnosť, 

aby sa necítil ako dvojka docenený a chcel byť jed-
notkou. Nemá to význam, už sme z detských plie-
nok vyrástli. Ide kolektív. A na tom je dohodnutá aj 
vnútorná zásada výstavby, že takto to postavíme. A 
aj keď povedzme je príklon viacerých ľudí k nám, 
významných slovenských osobností, tak spájať to s 
kandidátkou a ísť do volieb demonštratívne... Nie je 
teraz na to správny čas. Nakoniec, keď si zoberie-
te našu kandidátku v roku 1998... Boli za mnou z 
Fínska študovať, ako je možné, že toľko docentov a 
profesorov mohla mať jedna strana v parlamente a 
odkiaľ sme ich toľko nabrali. Prečo taká veľká aka-
demická podpora. My sa k nej znovu hlásime, ale 
skôr v programoch ako v personálnych väzbách.

• Z čisto laického pohľadu je kríza nepochopi-
teľná. Slovensko dotuje poľnohospodárstvo na 
úrovni 90 percent dotácií v európskej únii, pri-
čom ľudia, čo robia v tomto sektore, majú ne-
porovnateľne nižšie platy, ako povedzme vo 
vyspelejších štátoch eÚ. Ako je možné, že v re-
zorte nezostáva obrovské množstvo peňazí? 
Rozdiel oproti eÚ v dotáciách je malý, ale v pla-
toch je veľký...
Nie. Pokiaľ ide o trhové ceny a všetko ostatné s tým, 
sme hlboko pod úrovňou EÚ. Príčina krízy u nás nie 
je v nadbytku mlieka, ale v jeho znehodnotení v ce-
nách. Takže dovoz je lacnejší ako vlastné pestova-
nie. Mäso dopestované na Slovensku je drahšie ako 
dovezené z vonku. To je politika niekoho, kto zís-
kava trh a môže dočasne umiestniť veľké množstvo 
tovaru za nízke ceny. Získava trh, ale klesá vlastná 
produkcia. My sme sa dostali oproti roku 1992, kde 
sme dvíhali interný trh a vnútorné hospodárenie do 
situácie, že musíme slovenské poľnohospodárstvo 
prispôsobovať európskym podmienkam, ale hľadať 
v nich, čo z toho využiť môžeme. Ale kurz, ktorý sa 
nastúpil na ministerstve, znamená podporu vidieka, 
ktorá začala vyrovnávanie sa s prostredím EÚ, kto-
ré prebieha a v niektorých štátoch sú tie protesty 
veľmi silné práve vo vzťahu k európskej politike. Ďa-
lej, nastúpila sa politika prehodnocovania vnútorné-
ho trhu. Predpokladám a budem rokovať o tom, aby 
došlo k zníženiu dane aspoň na potraviny predáva-

né z dvorov. To ešte nepovažujem za uzavretú vec 
do konca volebného obdobia.

•  Práve výmena ministra Stanislava becíka sa 
spájala v médiách s problémami v Lesoch SR. 
Údajne tam viac zastupoval záujmy vášho koa-
ličného partnera ako ĽS-HZDS...
Ja by som to takto nenazv al. My sme sa s pánom 
Becíkom poznali dlho, myslím, že sme v priateľskom 
vzťahu a taký zostane. To nemá s politikou nič spo-
ločné. Preto sa k tomuto nebudem vyjadrovať. Po-
kiaľ ide o chyby v riadení Lesov, boli, nemyslím si, 
že boli jeho osobné. Boli to chyby s pádom ceny, aj 
v riadení Lesov, vymenilo sa tam tretie vedenie, ale v 
každom prípade dochádza k permanentnému rastu 
nápravy chýb a dokonca sa snažíme prekročiť tento 
Rubikon v tom, že spracovanie dreva, ktoré predtým 
patrilo hospodárstvu, patrí dnes pôdohospodárstvu. 

A je záujem z Lesov zo spracovania dreva urobiť je-
den komplex, ktorý by viedol k rozvoju jedného mo-
hutného odvetvia, ktoré tu kedysi bolo a z ktorého 
nám zostali omrvinky.

• To sa už asi rozprávame o programe HZDS 
do volieb, ale vráťme sa ešte k veľkej Lomnici...
Veľká Lomnica takto: Pokiaľ ide o vzťah ku mne, vní-
mam to ako jednu veľkú vymyslenú lož. Tí, čo to pí-
sali, klamali. Bezočivo a bez hanby klamali všetkých. 
Ja som o veci vedel len to, čo bolo v novinách po 
tom, keď sa stala. Žiadne prepojenia neboli a sú 
lžou. Keď sa šéfredaktori pýtajú, že kto to klame, 
tak to majú vo svojich denníkoch, nech si to vyrie-
šia. Pokiaľ ide o samotnú podstatu...

•  ...je v tom, že reštituenti z východného Slo-
venska získali pozemky v Tatrách...
...podstata je v tomto. Tých pozemkov v Tatrách 
bolo predaných niekoľko miliónov metrov štvorco-
vých. Pozemkov v Bratislave niekoľko miliónov met-
rov štvorcových. Bolo bežné, že ľudia z juhu Sloven-
ska dostali na severnom Slovensku milióny metrov 
štvorcových pozemkov, nikdy to nikomu neprekáža-
lo, nikde sa to nepísalo. Pretože zákon hovorí, že 
tí, ktorí boli poškodení, majú sa im pozemky vrátiť a 
u nás to nevieme rozbehnúť dvadsať rokov. Budovy 
sa vrátili, fabriky sa vrátili, mnoho vecí sa povraca-
lo, toto sa nevie vyriešiť a vracajú sa tam, kde tie po-
zemky štát má. Keď ich nemá v regióne, kde boli zo-
braté, má ich dať v regióne náhradnom. A tam, kde 
tie náhradné pozemky sú, tak tam ich prideľuje. Táto 
oblasť je oblasť štátnych pozemkov. A či je to Veľký 
Slavkov alebo Lomnica, nakoniec nie sú súčasťou 
Vysokých Tatier, mesta Vysoké Tatry. Ale sú v blíz-
kosti. Ak je zodpovedajúca cena, v čom došlo k po-
škodeniu záujmov? Ja tvrdím, že vlastne tí, ktorí toto 
napísali, pomáhajú špekulantom, ktorí si vybavova-
li roky neistý prísun na Fonde národného majetku, 
aby všetky tieto pozemky v tejto oblasti získali. Nako-
niec sú to všetko pozemky, ktoré kedysi opustili Ne-
mci pred postupujúcou sovietskou armádou. A tieto 
pozemky, keďže nedostali, tak dnes žalujú FNM o 
náhradu škody 2,8 miliardy korún. Aby dostali za prí-

sľuby, ktoré sa realizovali, a tie si strážia a vybavujú 
si svoje čo chcú, pomocou akýchkoľvek prostried-
kov. A vlastne tí novinári a politici sú v tomto prípade 
iba nástroje. Takže toto je moje podozrenie, ktoré je 
opreté o ďalšie veci, ktoré som skúmal v poslednom 
čase. Vždy hľadajte za veľkým krikom veľký kšeft.

•  Ako ale hodnotíte kauzy spájané s vašimi ko-
aličnými partnermi? Ako napríklad TIPOS, emi-
sie, nástenkový tender...
 Ja som sa snažil celé toto obdobie udržať HZDS od 
veľkých káuz. A ak bol náznak vo vnútri, hneď sme 
si to vyriešili. Išli sme si sami po chybe aj po jej ná-
prave. To sme dosť tvrdo robili, pretože chceme stáť 
pred verejnosťou, a toto nie je cesta pre politiku, to 
je cesta do pekla. Pokiaľ ide o kauzy, z politického 
hľadiska boli riešené. Všetky čakajú na trestnopráv-
nu dohru. A tam už musí voľačo povedať verejnosti 
aj pán minister vnútra aj pán generálny prokurátor. 

•  A čo nedoriešené kauzy súčasnej opozície z 
minulosti? napríklad tunel branisko...
Chyby, ktoré opozícia urobila v minulosti, skončili 
všetky v rovine verbálneho odsúdenia. Čo sa komu 
stalo? Pamätám si na jeden rozhovor po mojom vy-
stúpení v parlamente, keď som odkrýval pozadie 
ako prebiehala plynofikácia, išli dvaja predstavitelia 
opozície po chodbe, za nimi môj poslanec a počí-
tali, koľko rokov ušlo, či sú ešte trestnoprávne zod-
povední. No a keď zistili, že nie, tak sa tomu smia-
li. Takže tento čas, ktorý v trestnom práve robí istú 
previerku, zakrýva niektoré nedostatky a zahladzu-
je ich, takže sú v rovine skôr verbálneho politické-
ho odsúdenia ako trestnoprávneho. Nebola riešená 
ani jedna. Občianskoprávne sa rieši Gabčíkovo, ale 
dalo to strašne veľa roboty, aby sa s tým vôbec po-
hlo a priznám sa, že aj mojej roboty.

•  Ak sú nejaké nedoriešené kauzy, tak sa pod-
ľa vás ani nedoriešia?
Myslím, že veľké množstvo sa nedorieši nikdy. Tre-
ba byť úprimný voči ľuďom a neklamať im. Myslím, 
že nie.

• Možno to platí o starých kauzách vo vše-
obecnosti, že sa ich ťažko darí vyriešiť...
Viete, ja som sa raz poznal s jedným, nie veľmi vy-
soko postaveným príslušníkom vtedy ešte Zboru ná-
rodnej bezpečnosti. Keď sme sa rozprávali o tom, 
že čo sa deje, tak povedal „veľké ryby trhajú siete“.

•  v súvislosti s nedoriešenými kauzami... Pán 
minister financií Počiatek povedal, že v štát-
nom rozpočte na budúci rok nie sú vyčlenené 
finančné prostriedky na odškodnenie alebo as-
poň čiastočné odškodnenie klientov nebanko-
vých subjektov. Ako to teda s ich odškodnením 
vyzerá, keďže vláda pôvodne prisľúbila aspoň 
čiastočné odškodnenie?
Je to zložité. Súdy, na ktoré sa títo ľudia oprávnene 
obracali, aby určili zodpovednosť štátu za škodu, v 
niekoľkých prípadoch rozhodli, že štát nezodpove-
dá. Nie som stotožnený s tým, že je to správne. Je 
to môj politický a právny názor. Generálny prokurá-
tor vystúpil a vyslovil sa proti ich odškodneniu. Ak by 
sa robilo čokoľvek v tomto smere, bude proti. Pokiaľ 
ide o trestnoprávnu dohru, boli odsúdení traja. Ale 
tých 14 miliárd tí traja nemohli minúť, ani keby žili ne-
viem akým životom, to sa proste minúť nedá. Nenašli 
sa ani tie peniaze. Kde vlastne sú? Aj keď znalci nie-
čo dokazovali, ale peniaze, keď nie sú v systéme, 
tak musia byť v inom systéme. Takže to je tiež ne-
doriešené. Zostávam teda ešte ako posledný Mohy-
kán. Idem urobiť ešte jeden z posledných pokusov 
a požiadal som o súhlas NR SR, ten som dostal, o 
súhlas riaditeľky väzníc, aj ten som dostal, k návšte-
ve jedného z uväznených, pána Fruniho. Uvidím, či 
bude ochotný rozprávať, či nie. Ak áno, do akej mie-
ry. Čo nám povie, aby sme sa vedeli vôbec zoriento-
vať a mohli ísť ďalej. Čo myslíte, koľko za túto kauzu 
dostali médiá na falošnej reklame? Myslíte, že budú 
za to, aby dnes museli tie peniaze vrátiť?

•  Z hľadiska médií je to jednoduché, majú cen-
ník a predajú reklamu. nemusia skúmať...
 ...nie, nie, nie. Zo zákona zodpovedajú za obsah 
toho, čo vysielajú. To je omyl. Ak prijmem reklamu 
a odvysielam, preberám zodpovednosť za obsah. A 
išli tam miliardy. 

Pokračovanie na 8. strane

Hovoríme s vLADIMÍROM MeČIAROM, predsedom Ľudovej strany HZDS  (2. časť)

Zobrali mi funkcie a ja im voličov

V pondelok 1. februára uplynulo 10 rokov od stretnutia Vladimíra Mečiara s prezidentom 
Rudolfom Schusterom, na ktorom predseda HzDS inicioval vypísanie referenda o konaní 
predčasných parlamentných volieb na Slovensku. Na archívnej snímke stretnutie predsedu 
HzDS Vladimíra Mečiara a prezidenta Rudolfa Schustera v Prezidentskom paláci 1. februára 
2000.  Foto ARCHíV TASR Štefan Puškáš

Po prehratých voľbách v roku 1998 bolo hlavnou stratégiou ĽS-HZDS „zachovať sa, pre-
žiť“, dnes je však centristickou stranou, ktorá dosiahla vo vláde úspechy a má opäť vládne 
ambície. Ako v rozhovore pre TASR uviedol predseda ĽS-HZDS vladimír Mečiar, nominanti 
ĽS-HZDS v tomto volebnom období zvýšili vážnosť súdov a vytvorili platformu pre rozvoj pô-
dohospodárstva. Mečiar rozhodne odmieta spájanie rôznych starších alebo novších káuz 
so svojou osobou. „nakoniec typické bolo stretnutie so zástupcom plynu, ktorý mi hovoril: 
vidíš? Mal si privatizovať, bol by si demokrat dodnes. nechcel si, stál si nám v ceste, mu-
sel si preč,“ spomína Mečiar na časy privatizácie z rokov 1994–1998...
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Dokončenie zo 7. strany
• Médiá za obsah zodpovedajú v tom zmysle, 
že nemôžu porušovať niektoré pravidlá, ako 
napríklad, že reklama nesmie obsahovať nási-
lie, sexuálne scény v určitom čase...
Ani zavádzajúca, ani nepravdivá reklama nesmie 
byť. A to všetko bolo.

• Svojho času ste vzbudili celkom živý záujem 
médií pre poznámku, že by ste možno z cédeč-
ka vedeli zistiť, či sa náhodou nenachádzajú 
medzi dnešnými známymi politikmi ľudia, kto-
rí vložili veľké peniaze do bankových subjektov 
a mali intuíciu, že si ich krátko pred krachom 
týchto subjektov vybrali. nakoniec k tomu ne-
prišlo, ani nikdy nepríde? necháte si to pre 
seba?
Ja nehovorím, čo robím a čo nerobím. Ľudia majú 
vzťah k štátu, ja svoju hlavu strkám do dosť veľa vecí 
a vždy v cudzích záujmoch, nie v mojich. Ja som ko-
runu nevložil, korunu nevybral. Ale strkám tam prsty 
a sem tam mi aj klepnú po nich. Preto som to odo-
vzdal generálnej prokuratúre, aby tú pravdu o pohy-
be peňazí verejnosti objasnila. Ak ste si všimli, tak 
tam to tiež stíchlo. Takže, čo sa stane ďalej, ako 
sa stane, kedy sa stane, či to niektorí z tých dru-
hých, ktorí majú cédečká u seba, urobí, ako to uro-
bí, to je otázka otvorená a nepovažujem to za defi-
nitívnu bodku.

•  nepovažujete to za definitívnu bodku, čo by 
sa teda reálne mohlo v súvislosti s týmto v prie-
behu pol roka udiať? Čo považujete za možné?
Odpoveď je ťažká. Lepšia je odpoveď žiadna. Ale to 
neznamená, že sa nič nestane.

•  Prečo podľa vás na generálnej prokuratúre 
stíchli? Zrejme tie cédečká videli, rovnako ako 
vy...

Majú dokonalý prepis cédečiek, všetkého, čo tam 
na tom je. Ale to by ste sa už museli pýtať tejto inšti-
túcie. Ja si nedovolím vstupovať do kompetencií ge-
nerálnej prokuratúry práve preto, že robím politiku.

•  Tento rok už prebehli troje voľby, prezident-
ské, do európskeho parlamentu aj do vÚc. 
Možno ho teda nazvať supervolebný rok. Ako 
ním prešlo ĽS-HZDS?
Jedno z poučení je, že hádam by nemuseli byť v je-
den rok troje voľby. Možno by sa všetky tri dali uro-
biť za jeden deň. Boli by to trikrát menšie náklady 
pri tom istom efekte.

•  ...A možno aj vyššia účasť voličov...
Áno, aj vyššia účasť voličov ako teraz. Poučenia 
sú niekoľké. Z prezidentských volieb je poučenie, 
že aj keď sme dali vedca svetového mena a špič-
ku Slovenska, na ktorú môžu byť Slováci hrdí, tak 
si ju politicky neosvojili. Česi dali proti Klausovi po-
dobného kandidáta a takmer prešiel. Na Slovensku 
tento efekt nenastal. Takže je ťažké byť doma pro-
rokom. Môžeš byť prvý vo svete, ale nemusíš byť 
prvý doma.

•  Ale v Českej republike volia prezidenta po-
slanci, to je iné. Oni nemajú priamu voľbu pre-
zidenta.
Áno, ale prešlo to verejnou mienkou, prešlo to po-
slaneckými zbormi, diskusiami, médiami, takže to 
bolo o niečom inom. Osobné kvality boli porov-
návané tak, že vznikol reálny súboj až do tretieho 
kola. Čiže poučenie pre nás. Ak chceš mať politic-
kú osobnosť, tak musíš dlhodobejšie pripravovať, 
predstavovať a získavať verejnú mienku. Jednora-
zovo to nejde.

•  Hovoríte, že kým dokážete vychovať politic-
kú osobnosť tak, aby ju ľudia poznali, trvá to 

istý čas. Do volieb máte šesť mesiacov a chce-
te predstaviť Slovensku svoju mladú generáciu 
politikov HZDS. Myslíte si že sa to dá stihnúť a 
ako? Pretože zatiaľ veľmi známi nie sú.
Už to predstavujem viacej ako rok. Je fakt, že mu-
sia bojovať sami o každý centimeter a ja im musím 
tú cestu otvárať a na nej pomáhať. Kvality sú. Zna-
losť verejnosti je nižšia. Ale za kvalitu môžem zaru-
čiť. Aj vzdelanostnú, aj odbornú prípravu, aj schop-
nosť viesť ľudí. Tá tam je bezpochyby daná na veľmi 
vysokej úrovni. Za týmito mladými, ktorí sú vpredu, 
štátni tajomníci a moji podpredsedovia, je 400 ľudí, 
približne ich vrstovníkov, odborníkov, ktorí prišli a 
posilnili ich zázemie, ktoré už tiež dnes ovplyvňu-
je názor ĽS-HZDS. Zrejme sa to istým časom v ich 
generácii rozšíri, že HZDS prestáva byť stranou iba 
staršej generácie. Lebo či to zoberiete objektívne 
či nie, pre mladých ľudí vytvárame len my objektívny 
priestor. Poďte, vstúpte, ujmite sa a robte.

•  vy ako ľudová strana sa radíte k pravicovým 
konzervatívnym stranám?
Nie. Sme centristi. My sme v tom bloku európskych 
demokratických strán, ktoré kedysi vznikali z inicia-
tív, ktoré vychádzali kedysi odo mňa, boli podpo-
rené v Taliansku a išli ako takzvané Centro nuovo. 
Keby sme zostali v roku 2000 vo vláde, tak tá strana 
bude ustanovená, prípravy boli veľmi ďaleko a vzni-
kali aj v Spolkovej republike Nemecko ako Neue 
mitte – Nový stred. Dnes sa v strede nachádzajú 
najväčšie sociálne skupiny, boj ľavice a pravice je 
vždy o stred, najpočetnejší, ekonomicky najvýkon-
nejší, ktorý doteraz nemal politického reprezentan-
ta. A ten politický reprezentant sa teraz tvorí. Takže 
ak sa teraz pýtate, či je problém HZDS, ak sme vy-
chádzali vtedy z troch princípov, ktoré nám zostali – 
kresťanský, sociálny, demokratický – dnes je to aj 
sociálne zastúpenie, alebo programové ciele nové-
ho stredu. Takže to je smer, ktorým ideme a ktorý je 

nezvratný, nezastaviteľný, ale začínajúci. Je to ďal-
šia z tých prvotín, do ktorých sme sa pustili a kde 
aj niektorí z tých, čo na tom robia, sa pýtajú, či sa 
nám to podarí. Keď to bude podložené tvrdou prá-
cou, áno.

•  Prejdime ešte k otázke koaličnej zmluvy. 
Končí sa jej platnosť, blížia sa voľby. Čo teda 
očakávate v nadchádzajúcom polroku z hľadis-
ka koaličných vzťahov?
Viete, keď boli Vianoce a spievali nám vianočné ko-
ledy, tak pod dojmom okamihu a chvíle, ktorá bola 
veľmi pohnutá, všetci tam vystupovali s peknými re-
čami. Ja som mal tiež za klub niečo povedať a ne-
hovoril som nič. Možno to poviem teraz. Myslel som 
si, aby zmysel rytierskosti, čestnosti a čistoty poli-
tického zápasu vošiel do týchto volieb. Je to moje 
zbožné želanie. Nebude naplnené, ale bol by som 
rád, keby tak bolo. A to by bolo niečo, čo by slo-
venskú politickú scénu kultúrne povznieslo, aby v 
nej išlo o niečo a nie o niekoho. Aby v nej išlo o väč-
šie dobro a nie o obviňovanie sa z väčšieho zlodej-
stva. To potom vlastne politiku a zmysel politiky de-
generuje. Ako si predstavujem tých budúcich šesť 
mesiacov? Bude to intenzívny politický zápas. Na-
koniec, keď vidím, k čomu sa to schyľuje, to bude 
všetci proti všetkým.

•  S kým si HZDS vie predstaviť, že začne roko-
vať, ak sa dostane do parlamentu?
Pokiaľ ide o východiská pre Slovensko, predsa si 
len myslím, že tá dvojica, pokiaľ by mala silu, to je 
viac ako 76 poslancov, bola by pre Slovensko dnes 
v tejto konštelácii a v tom, čo ho čaká, najvýhodnej-
šia medzi Smerom a ĽS-HZDS.

•  Koľko percent, si myslíte, že by ste mohli zís-
kať v parlamentných voľbách? Realisticky...
Realisticky desať a viac.

Zobrali mi funkcie a ja im voličov

Aj keď od spojenia všeobecnej a 
spoločnej zdravotnej poisťovne 
prešiel len krátky čas od 1. januára 
tohto roku, viete už dnes špecifiko-
vať, akú úsporu prinesie spojenie 
pre štát, hoci prvotné náklady ho-
voria o náraste výdavkov?
- V strednodobom horizonte po ukon-
čení procesu zlúčenia a konsolidácie, 
sa očakáva ročná úspora na úrovni 
sedemnástich percent celkových pre-
vádzkových nákladov, čo predstavuje 
viac ako 14,2 miliónov eur.

Čo to znamená pre poistencov, 
vedia, že preukazy po Spoločnej 
zdravotnej poisťovni stále platia 
rovnako ako aj európske preukazy 
zdravotného poistenia, ale sú otáz-
ky, ktoré nie sú až tak známe?
- Našou prioritou bolo, aby sme pois-
tencov nezaťažili zbytočnou adminis-
tratívou, preto sme celý proces koordi-
novali tak, aby v súvislosti so zlúčením 
nemali žiadne povinnosti. Podrobne 
sme ich informovali prostredníctvom 
informačnej kampane, vydali sme špe-
cializovanú prílohu časopisu a využili 
sme aj internet. Takže poistenci mali 
dostatok kvalifikovaných informácií, čo 
určite tiež prispelo k bezproblémové-
mu štartu zlúčenej VšZP.

Okrem dvoch štátnych sa spojili 
dve súkromné zdravotné poisťov-
ne, Apollo a Dôvera, v čom bol prí-
pad zväčšenej všeobecnej zdravot-
nej poisťovne špecifický?
- Dôvod bol zrejme rovnaký, aspoň tak 
to deklarovali aj súkromné zdravotné 
poisťovne. Pre nás bolo silnou motivá-
ciou to, aby sme v čase hospodárskej 

krízy, ktorá sa dotkla aj systému zdra-
votného poistenia, čo najviac šetrili 
finančné zdroje, tak, aby sme ich ná-
sledne mohli použiť na liečbu našich 
poistencov.

Momentálne na trhu so zdravotným 
poistením pôsobia už len tri sub-
jekty. Čo považujete za prednosť 
poistenia v štátnej zdravotnej pois-
ťovni?
- Ponúkame garanciu istoty a stabi-
lity. Aj vďaka tomu je VšZP prakticky 
od svojho vzniku lídrom na trhu zdra-
votných poisťovní na Slovensku. Pois-
tenci nám veria a vedia, že im vieme 
zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdra-
votnú starostlivosť, vrátane finančne 
najnáročnejšej liečby vždy, keď ju po-
trebujú. Nie náhodou je väčšina chro-
nicky chorých pacientov so závažnými 
ochoreniami, ako sú kardiovaskulárne, 
onkologické, našimi poistencami.

Zdravotníctvo patrí do oblasti soci-
álnej siete spoločnosti. Jeho úro-
veň u nás tým, že pokrýva všetky 
vrstvy spoločnosti vďaka povinné-
mu zdravotnému poisteniu, čo v 
uSA idú len zavádzať, je vysoká. 
Aká je prognóza vývoja a kam sme-
rujeme v prípade starostlivosti o 
občanov?
- Systém zdravotného poistenia na 
Slovensku už má za sebou svoje „det-
ské choroby“. Možno predpokladať, 
že zlúčenie zdravotných poisťovní, tak 
štátnych ako aj súkromných, prispeje 
k stabilizácii trhu zdravotného pois-
tenia a zdravotné poisťovne sa budú 
môcť sústrediť na ďalšie skvalitňovanie 
služieb pre svojich poistencov.

Prechod na euro bol prognózovaný 
ako problém zvýšenia výdavkov po-
isťovní, aká bola skutočnosť?
- Prechod na euro nemal zásadný vplyv 
na výdavky zdravotnej poisťovne.

S celkovým počtom 3,5 milióna 
poistencov ste sa stali najväčšou 
zdravotnou poisťovňou u nás. Aké 
to má výhody, prípadne riziká opro-
ti dvom súkromným poisťovniam?
- O rizikách neviem a pokiaľ ide o 
výhody, VšZP je zdravotnou poisťov-
ňou, ktorá má najdlhšie skúsenosti so 
zdravotným poistením na Slovensku. 
Máme širokú sieť pobočiek, aj posky-
tovateľov zdravotnej starostlivosti. Svo-
jim poistencom ponúkame množstvo 
zliav a výhod. Podporujeme prevenciu 
a zdravý životný štýl. Jeho aktívnou 
propagáciou sa snažíme zvýšiť kvalitu 
života všetkých našich poistencov.

Zhováral sa: STAnISLAv HábeR
FOTO TASR - Martin Baumann

Hovoríme s generálnou riaditeľkou všeobecnej zdravotnej poisťovne ZuZAnOu ZvOLenSKOu

Výhody zlučovania poisťovní MIKLOš, čI RADIčOVÁ? 
básnik by povedal, že je to jedno. Ako prví budú sa musieť popasovať s 
týmto rébusom samotní Dzurindovci na primárkach. Zatiaľ sa tešia obi-
dvaja aktéri. Zvíťaziť však môže len jeden z nich. Iveta Radičová oproti 
Ivanovi Miklošovi je na našej politickej scéne síce len krátku dobu, ale 
už sa mala možnosť výrazne odborne i politicky prejaviť. 
Značné boli očakávania občanov najmä po tom, čo vo funkcii vystriedala ne-
slávne známeho Ľubomíra Kaníka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR. Odborne sa dá povedať, že zlyhala. Namiesto zastavenia Kaníko-
vých protisociálnych reforiem sa uspokojila len s čiastkovými, nič neriešiaci-
mi kozmetickými úpravami. Veď, akoby mohla ináč postupovať, keď mu sama 
radila pri prijímaní sociálnych zákonov obmedzujúcich sociálne vymoženosti 
statočných občanov, ku ktorým sa v poslednej dobe tak vehementne hlási, 
nielen ona, ale všetci opozičníci? Odrazu sú to už pre nich statoční občania, 
ktorým treba pomôcť, pred sociálnou politikou vlády Roberta Fica, vlády, ktorá 
ihneď po svojom nástupe pristúpila k revízii Kaníkovej kvázi sociálnej reformy 
namierenej práve proti tým, ktorých dnes dôverne oslovujú: statoční občania. Z 
politického aspektu, podpredsedníčka SDKÚ-DS Iveta Radičová, zrejme 
stavia na výsledkoch, ktoré dosiahla v prezidentských voľbách. Je to 
však veľký omyl. Hlasy dostala nielen od vybičovaných voličov vlastnej 
strany, ale aj od sympatizantov všetkých opozičných strán. 
Čiže aj voličov KDH a SMK, ktorí v parlamentných voľbách budú voliť svojich zá-
stupcov. Keďže zatiaľ prezentované finančné škandály SDKÚ-DS sú väčšinou 
trochu skoršieho dáta, ako bol jej raketový nástup do vedúcich štruktúr Dzurin-
dovcov, asi sa domnieva, že z tohto pohľadu by ju pri troche šťastia mohli sta-
toční občania považovať za nezašpinenú. Je to pritom len jej ilúzia, na Sloven-
sku každý vie všetko a to o každom. Žiadne divadielko postavené na očividne 
neúprimnom prezentovaní, že jej ide len o vnášanie slušnosti do politiky a nie o 
moc, asi nezaberie. Skôr sa môžeme domnievať, že by Radičovej neuškodilo 
trochu skromnosti a väčšej vďačnosti voči tým, ktorí z nej vyfabrikovali celkom 
úspešnú spoločnú opozičnú kandidátku v prezidentských voľbách. Ivan Mikloš 
je už trochu z iného súdku. 
na slovenskej politickej scéne pôsobí už dostatočne dlho na to, aby 
nemohol zo seba robiť mŕtveho chrobáka. Len ťažko niekto uverí pes-
ničke, že minister financií v Dzurindovej vláde nevedel o podozrivých 
finančných transakciách strany, na ktoré verejne upozornil predseda 
vlády Robert Fico. Ako podpredseda, tejto, v súčasnosti ešte najsilnejšej 
opozičnej strany, asi len ťažko presvedčí voličov o čistote svojich rúk. Nepomô-
že mu ani Dzurindov pokus namiesto konkrétnych odpovedí novinárom sľubo-
vať im len písomné odpovede. Spoločný prechod Mikloša a Dzurindu do vyos-
treného útoku proti súčasnej vláde len ťažko možno pochopiť ináč ako pokus 
o odpútavanie pozornosti od ich finančného škandálu. Takže potenciálny volič 
SDKÚ-DS je v nezávideniahodnej situácii. Či už stranícke primárky vyhrá Ra-
dičová, alebo Mikloš, pre potenciálneho voliča to nebude žiadna výhra. Takže 
nebudeme sa môcť čudovať, keď SDKÚ-DS ešte pred parlamentnými voľbami 
zvýši intenzitu rokovaní aj s menej významnými politickými stranami SaS a Híd, 
aby si udržala akú takú šancu byť najsilnejším opozičným subjektom aj po júno-
vých voľbách do Národnej rady SR. vLADO bORŠAnSKÝ
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Pomník ignorantovi
Bratislavská iniciatíva niektorých poslancov postaviť 
T. G. Masarykovi v Bratislave pomník je zlý sen, kto-
rý môže skrsnúť len v niektorých hlavách... Všetci 
vieme, že T. G. Masaryk nebol ani Čech a ani Slo-
vák. Ak si ho naši západní susedia vážia, je to ich 
vec, lebo Čechov dostal tam, kde ani netušili, že sa 
môžu ocitnúť. Aj na úkor Slovákov. Bol doslova a do 
písmena ignorantom Slovákov, či už ide o Pittsburg-
skú dohodu, streľbu do robotníkov v Krompachoch 
a dehonestáciu Slovákov ako národa. Veď keď sa 
tatíček dozvedel od osobného lekára, že Štefánik je 
mŕtvy, tak podľa tohto lekára povedal: „To je dobře, 
to je dobře...“ Proti zámeru niektorých poslancov, 
postaviť tomuto človeku pomník, treba ostro protes-
tovať a mali by sa tejto iniciatívy chytiť nielen niektoré 
inštitúcie, ale celé Slovensko. Slovensko mu nemá 
byť nijako vďačné a nemá ho čo oslavovať. Ak to 
niektorí existujúci „čechoslovakisti“ chcú, nech tak 
robia súkromne a nech plačú za tatíčkom Masary-
kom a spoločným štátom každú nedeľu, majú na to 
právo. Ale nech si slzy neutierajú do našich vrecko-
viek. Na to právo nemajú.

Trativod
Predseda HZDS-ĽS „chytil“ ako keby druhý 
dych. Je tu znova a v plnej sile. A okrem toho 
ešte múdrejší, ako vtedy keď „vpadol“ do vPn. 
Aj jeho „spiaci voliči“ sa prebúdzajú a to ešte 
nedorástli tie deti, ktoré pred časom vyhadzoval 
na rukách. už teraz doslova vystrašil opozíciu a 
svojimi „paberkami“ im dáva poriadne zabrať. 
A tak mu začali aj nadbiehať, v domnienke, že 
by sa tak mohli dostať na „chrbát“ predsedovi 
Smeru. Lenže hrať s vladom šach, to je už do-
predu krutá prehra. všetko má vyrátané poriad-
ne dlhodobo, až tak, že Janko Slota už škrípe 
polroka zubami. Lenže ak sa v apríli udeje u 
južných susedov, čo sa určite udeje, tak lídrovi 
SnS stačí len opakovať: nehovoril som vám to... 
A bude mať nad desať percent.

Politologické zamyslenie
Najnovšie „vychytená“ politologička z Prešova, pani 
Gbúrová, sa nedávno v kontexte svojich politologic-
kých úvah aj zamyslela, lepšie povedané položila si 
otázku, aký je stav demokracie na Slovensku. Stav 
demokracie na Slovensku sa však vyvíja zdola hore 
a nie naopak. Potom by si pani Gbúrová z Prešov-
skej univerzity mala položiť aj otázku, aký je stav de-
mokracie na univerzite, kde pôsobí. Zdá sa, že nie je 
utešený, ak si pozrieme na príbeh študenta piateho 
ročníka Igora Cagáňa, ktorý na protest proti neexis-
tujúcej alebo absentujúcej demokracii na tejto uni-
verzite jednoducho „zložil“ index a školu opustil. A to 
mal do konca štúdia len semester a patril k najlepším 
žiakom. Inak sa takémuto stavu demokracii hovorí, 
že pre jeden strom sme spílili celý les, ibaže univer-
zita nie je Lesná správa.

Markíza a joj, traste sa!
bývalý šéf slovenského Playboya vraj školí v 
STv redaktorov a aj redaktorky. výborný nápad. 
veď naozaj už treba oživiť nejakým spôsobom 
spravodajstvo v STv. Obsahovo sa to totiž už 
roky rokúce nedarí. Ale je možné zaujať aj inak, 
redaktorky nemusia sedieť pri spravodajstve, 
ale stáť a prechádzať sa v róbach ako zajačiky 
Playboy. A redaktori detto. veď takto pritiahne-
me k televíznej obrazovke kopec divákov. Čo 
tam po obsahu, obal je dôležitý. Po takomto 
školení sa dôchodcovia celý deň ani nepohnú 
od obrazovky a tým pádom sa zvýši sledova-
nosť. ešte by mohli mať redaktorky napríklad 
svoje čísla, na ktoré by sa dali posielať sms-ky. 
A čo tak nepretržitý spravodajský playboy ser-
vis? no a samozrejme rozhodne treba zmeniť aj 
farbu v štúdiu...

Páni v talároch...
Niektorí slovenskí páni v talároch sa venujú všetké-
mu a ničomu, hlavne však sami sebe a svojim stat-
kom. Ani jednému z nich nenapadlo, aby sa venoval 
problémom preplácania pokút uložených za poruše-
nie jazykového zákona (slovenského) prostredníc-
tvom maďarského jazykového fondu... Je marením 
výkonu rozhodnutia slovenských štátnych orgánov a 
to je trestnoprávna zodpovednosť. A to máme vychý-
rených ústavných sudcov (ktorí si to o sebe myslia), 
právnikov v parlamente, ktorí všetko vedia (tiež si to 
o sebe len myslia). A na takúto jednoduchú vec musí 
prísť V. Mečiar, o ktorom Gál povedal, že všetko vie 
(on to asi naozaj všetko vie). Antitalent na právo P. 
Csáky na túto realitu odpovedal takto – keby nebol 
jazykový zákon, nebol by ani fond...

Stranu pripravil DuŠAn KOnČeK
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vyjde si jeden ústavný činiteľ na prechádzku a 
čo nevidí, ďalší vysoký ústavný činiteľ stojí pri 
potoku a veselo sa rozháňa piestom. 
– A čo to sused, hádam len neperiete?
– Periem, pravdaže periem.
– A čo to periete? 
– Nuž libry, stáli dlho v garáži, tak ich treba pre-
prať.
– A prečo ste to nedali žene?
– Aj som chcel, ale vravela, že dosť že mi perie 
trenírky, nieto ešte aby prala libry.
– Nuž, aj ja sa budem musieť pozrieť, či aj tie 
moje netreba preprať.
– Veru bude treba, aby neboli špinavé, peniaze 
musia byť čisté.
celé dopoludnie ústavný činiteľ pral libry. Za-
niesol ich v lavóre domov a celý upotený si 
sadol na priedomie. uplynulo len pár minút a 
vonku vrzla bránička, cez ktorú sa teperil po-
kladník aj s veľkým kufriskom.
– Čau capo di tutti capi, riekol a postavil kufrisko na 
gánok a ťažko dýchajúc si sadol na schody.
– Tak som doniesol, ako ste riekli – precedil cez 
zuby.
– A zasa sú z garáže a zasa špinavé?
– Tak, tak, bude ich treba preprať a tie prepraté 
zoberiem späť, už uschli?
– Čerta starého, veď som ich len toť dopral. Ozaj 
a čo nové pod Big Benom?
– Všetko po starom, fungujeme, vetráme.
– A čo futbal? 
– Manchester United to váľa, radosť pozerať. Do-
stali čo mali a nechali pozdravovať.
– To je dobré, to je dobré, tu občas vyskočia takí, 
čo sa im máli, ale zvládneme to aj s korunami. 
Zdroje idú podľa harmonogramu?
– Občas to zaškrípe, ale telefonát to napraví. 
– Bude treba potom dať dohromady väčšiu sumu, 
lebo ľavica veľmi vyskakuje a treba to dať do nor-
málu. Aj na dovolenky treba, aby si naši oddýchli 

pred voľbami.
– Okey capo, netreba sa obávať, garáž je dosta-
točne veľká a zdroje na ostrovoch fungujú tiež 
podľa harmonogramu.
– A účtovníctvo si dal do poriadku, musí všetko 
sedieť: dal, má dať, vrátil.
– To sedí ako vždy, nikoho nezaujíma odkiaľ, audit 
o tom nemá ani paru.
– Dobre chlapče, som spokojný, robíš všetko ako 
sa patrí, a ozaj do Texasu si poslal, čo sme sľúbili?
– To bolo prvoradé, všetko prišlo v poriadku, overil 
som to.
– Výborne, rančer je zlatý chlap, pomohol vždy, 
keď bolo treba a my tiež. Ozaj a koľko si donie-
sol?
– Nepočítal som, neviem, ale dosť
– Ani ja som nepočítal, keď som pral.
– Kým vyschnú, rád by som si zašiel na pivo.
– Dobre, tak poďme.
capo di tutti capi a pokladník išli na pivo do ne-
ďalekého hostinca. Tam už sedel veľký finanč-
ný mág, s ktorým sa srdečne zvítali.
– Všetko je v poriadku? – spýtal sa.
– Akože inak, tak ako vždy, – veselo zvestoval po-
kladník.
– Tak si dajte pivo a rozprávajme sa o futbale.
Potom išli spoločne domov. Tam ich už čakal 
ústavný činiteľ, ktorý už absolvoval kostol a 
chcel tiež prať, ale sa mu zdalo, že tak málo 
sa neoplatí ani prať, lebo to nebude ani na pol 
lavóra. 
– To nepôjde bratku, mi platíme muziku a to nie 
je málo, tebe na kontrovanie musí stačiť to, čo si 
dostal, – povedal capo di tutti capi.
Omšové víno však ústavnému dodalo odvahy a 
veľmi sa rozohnil. Trojica si však húdla svoje a 
nepopustila. Ústavný soptil a po chvíľke sa zvr-
tol na podpätku a tresnúc dverami porúčal sa, 
vôbec nie kresťansky.
Trojica sa usmievala, to ešte netušila, že uro-

bila kardinálnu chybu. O pár dní zahrmelo a o 
pár mesiacov ústavní boli už len bývalí ústavní.
Potom im jeden mladý kostolník vykvákal, že 
kupovali poslancov, ale nešiel to oznámiť, čím 
sa dopustil trestného činu, neoznámenia trest-
ného skutku. nič sa mu však nestalo. A tak si 
potom všetci podriemkávali, rok, druhý i tretí. 
Kufre lietali hore dolu, po ostrovoch, po gará-
žach, užívali si na dovolenkách, chodili po Al-
jaškách a bohvie ešte kade... Lebo tam, kde je 
vôľa, tam je aj cesta. božia vôľa. božia vôľa je 
však nielen milostivá, ale aj trestajúca. A jedné-
ho dňa sa naplnila. 
Súbežne so zemetrasením na Haiti sa začala chvieť 
zem aj pod Tatrami. Politické zemetrasenie nemá 
však toľko obetí. Ale zatriaslo poriadne politickou 
stranou. Po Altzheimerovi prišlo vyzdravenie, ale prí-
znaky choroby zostali. Vyplašený pokladník pre isto-
tu spratal posledné kufre do pivnice a na papier na-
písal všetko čo vedel a dal to do osobnej schránky 
v banke. Jeden totiž nikdy nevie. Aj u nás sa stavajú 
diaľnice, aj v Taliansku sa to robilo tak, že nepohodl-
ný pokladník sa ocitol v asfalte pri výstavbe diaľnic, 
alebo v betóne... 
Ale pre istotu rezignoval. Potom rezignoval 
capo di tutti capi. u bývalých priateľov a spo-
jencov nastal nebývalý rozruch, všetci sede-
li a radili sa, cestovali, telefonovali. chudáci 
prepravcovia počúvali celí vyjavení správy a 
na svoje protesty tiež rezignovali. capo di tutti 
capi sa spojil s bývalými priateľmi za hranicami. 
Tam mu však povedali, to čo povedal voľakedy 
brežnev: eto vaše delo. Pokladník a vysoký fi-
nancmajster sa kdesi stratili. capo di tutti capi 
si uvedomil, že zostal sám. večer si prehral nie-
koľko kaziet inšpektora colomba. To je ono – 
zvýskol od radosti. A už na druhý deň začal s 
pátraním. A pátra a pátra ďalej. Ale už neperie, 
napral sa toho dosť, keď pri potoku stál a pral 
a pral...

Na potoku pokladník špinavé peniaze pral...

Kto sa pozorne pozeral na tlačovú besedu, na ktorej sa Mikuláš Dzu-
rinda vzdal úlohy volebného lídra SDKÚ-DS ľahko zistil, že vlastne 
celá táto paráda (on v obleku, ostatní len tak ledabolo oblečení) je 
iba kamufláž, ktorá mala za cieľ upokojiť niektoré vášne v strane i na 
verejnosti. To sa predsedovi SDKÚ-DS aj podarilo, ale iba čias-
točne, lebo stačí sa na toto „teatro“ zblízka pozrieť a je jasné, 
že všetko je inak. Kto tu chce niekomu nahovoriť, že tým, že nebu-
de predseda volebným lídrom, niečo sa zmení? Nič sa totiž nezmení. 
Predseda sa v prípade dobrého výsledku môže kedykoľvek vrátiť a tzv. 
volebného lídra upratať na správne miesto, či to bude Radičová alebo 
Miloš, či nebodaj „biely kôň“ Dubovcová. To je premyslená taktika, 
ktorá síce zaslepí niektorým voličom oči, ale keď ich otvoria, tak 
zblednú. Rana, ktorú uštedril premiér Dzurindovi a jeho strane je 
síce veľká, ale na účtoch, takých či makových zostalo dosť pe-
ňazí, aby Fénix vstal z popola. Tým teatrom sa Dzurinda len potrebo-
val otriasť, takpovediac nabrať síl, začať zjednocovať opozíciu za každú 
cenu (na peníze nehleďme) a dostať sa znova k moci. KDH sa začína 
správať opatrne. Figeľovi ešte zostal sedliacky rozum a ako východniar 
vie, čoho je východniar schopný. Ale nenávisť s dobrým šekom môže 
znamenať veľa. SaS je skôr v rozpakoch, jeden nevie, čo hovorí druhý. 
Bugár sa bude držať bokom, vie veľmi dobre, čoho je jeho niekdajší 
partner schopný. Aj Csáky to už vie, ale proti Slotovi a Mečiarovi je 
schopný spojiť sa hoci aj s čertom. Ak nerátame Orbána... OKS či čo 
to je, je o ničom. A tak je najvyšší čas, aby sa vrátila na scénu pani Mar-
tináková so svojou stranou a zabojovala nielen o voliča ale aj o pravdu 
o SDKÚ-DS. Tak poď do toho Zuzička, veď sa ti ešte ružovejú líčka a 
blednúť budú SaS, SDKÚ-DS i KDH. Es kommt der Tag!

Na sklonku minulého roka Z. br-
zezinski školil európskych politi-
kov (aj V. Havla), že sa správajú 
ako malé deti, keď vykrikovali, že 
sa americký prezident nechcel 
stretnúť s tibetským dalajlámom. 
Z. Brzezinski povedal, že keď to 
je v záujme amerického národa, 
tak netreba strkať do toho nos. 
Teraz sa americký prezident 
stretol s dalajlámom, a tiež je 
to zasa v záujme amerického 
národa. Pravda je inde, USA ne-
vyšlo spojenie s Čínou do takzva-
nej G2 a tak sa zmenili aj záujmy.
Slovenská diplomacia takéto 
problémy nemá, ale nevšimla si 
napríklad koketovanie V. Orbá-
na s Moskvou, je predsa známe 
nedávne stretnutie Orbána s Pu-
tinom, viditeľné sú aj ústreto-

vé kroky Maďarska k niektorým 
projektom Kremľa. Rusko totiž 
nemá nič spoločné s Triano-
nom, ale slovo vo svete dnes 
má. A ktovie či Janukovyč, nový 
ukrajinský prezident, nebude 
mať pochopenie pre autonómiu, 
o ktorú sa snažia na Zakarpat-
sku, kde žije asi 70-tisíc maďar-
ských občanov? 
A nie je nezaujímavé, že Západ 
vrátane USA dali od Ukrajiny ruky 
preč. Všetko so všetkým súvisí 
a v diplomacii je to náramne za-
ujímavé. Ak si to nevšimla slo-
venská diplomacia, tak by si to 
všimnúť mala, aby sme neosta-
li prekvapení. Jazykový zákon je 
totiž len hmla, ktorá skrýva „ma-
ďarský torpedoborec admirá-
la Orbána“...

KAMUFLáž Z DiELNE SDKÚ

Diplomacia je zaujímavá vec

Spod našich Tatier
Presne v tom čase, keď slovenský pre-
miér diskutoval v STV o praní špinavých 
peňazí a o sociálnom štáte, pod Tatrami 
duneli kopytá koní. Na ľade Štrbského 
plesa a pod ľadom ohluchli nielen ryby. 
Nad ľadom bolo cítiť pach konského 
trusu. Okrem iného. Lebo tatranským 
vzduchom sa niesla aj vôňa peňazí. De-
monštrácia sily, aj palebnej. Slovenský 
premiér okrem iného v diskusii povedal, 
že sa pôjde pozrieť do Švajčiarska, kde 
by sa mali objaviť účty na ktoré plynuli 
zo Slovenska peniaze. Nevedno koľko 
na tých účtoch je, ale zrejme nedosiah-
nu súhrn imania tých, ktorí v Tatrách de-
monštrovali svoju finančnú silu.

Pesnička očarila
Isté je, že pesnička „Najkrajšie stromy 
sú na Horehroní“ obsahom očarila di-
vákov a aj poslucháčov. Len preboha, 
prečo autor textu, tuším K. Peteraj, 
namiesto slova stromy, nepoužil slovo 
ženy, lepšie by sa to Kristínke aj spieva-
lo a aj scéna by sa dala postaviť na pek-
ných ženách, či už krojovaných alebo 
aj moderne oblečených alebo aj jedno, 
aj druhé. Kamarát pilčík z Horehronia, 
ktorý si po robote trošku vypil sa prepo-
čul a tiež ho nadchla pesnička, on totiž 
počul namiesto stromy, ženy. Keď som 
ho upozornil, že ide o stromy, klasicky 
lakonicky horehronsky poznamenal: 
No, čo už, drevo, ako drevo...

Možno viac ako 6 miliónov eúr
Taká drahá bude volebná kampaň do parlamentných volieb. Vieme si dobre predstaviť, 
čo by sa za taký peniaz dalo na Slovensku postaviť, urobiť. Pre politické strany to nie sú 
vyhodené peniaze, lebo sa im vrátia aj dupľom či tripľou. Veď za posledné parlament-
né voľby si politické strany, ktoré sú v parlamente, rozdelili takmer 33 miliónov eúr. 
Podľa toho, ako sa strany na predvolebnú kampaň pripravujú, ani Veľkonočné sviatky 
si už neužijeme bez kampane. Bilbordy nám budú skrášľovať krajinu. Už na Veľkú noc 
možno bude vykúkať z veľkonočného vajíčka niektorý politik. Na malé Slovensko sú to 
neuveriteľné sumy peňazí, pritom všetci vieme, že efekt takejto kampane je zanedba-
teľný. Pre voliča neznamená nič, ten je rozhodnutý dávno pred voľbami o tom, 
koho bude voliť. Bilbordy či sľuby na tom len veľmi málo zmenia. Takže, len aby sme v 
hanbe nezostali. Kocúrkovo môže začať. Nič nie je obmedzené, všetko je dovolené. 
Naše dane sa prerozdelia a nebo nad nami bude modré...
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Smer zahraničie
Už po tretíkrát od nástupu vlá-
dy terajšej koalície dostávajú 
študenti stredných škôl zo so-
ciálne znevýhodnených rodín 
možnosť študovať v zahraničí. 
Stredné školy Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK) majú 
k dispozícii celkom 34 miest, z 
toho 14 v Írsku, 8 v Nemecku, 
6 vo Francúzsku, 4 v Španiel-
sku a po jednom v Taliansku a 
Rusku. Štipendium má výšku 
7730 eur, posledný deň, kedy 
musia byť prihlášky doručené 
na odbory školstva samospráv-
nych krajov (aj elektronickou 
formou) je 3. marec. Za pred-
chádzajúce 2 roky využilo túto 
vládnu pomoc na pobyt a štú-
dium v zahraničí 65 stredoško-
lákov z Prešovského kraja. 

Milióny do ciest
Na koniec zimy a oteplenie 
čaká aj Košický samospráv-
ny kraj. Získaných bezmála 
12 miliónov eur chce krajská 
samospráva použiť na rekon-
štrukciu ciest II. a III. triedy, 
no v pláne je aj rekonštruk-
cia dvoch dopravne nevyho-
vujúcich križovatiek a štvorice 
mostných objektov. Mimoriad-
ne členitá geografia niektorých 
oblastí kraja komplikuje pod-
mienky pre plynulú cestnú do-
pravu najmä v zimných mesia-
coch a preto je tohtoročným 
cieľom, ktorému je podriade-
ná rekonštrukcia ciest, zlepše-
nie dostupnosti obcí ležiacich 
v dopravne mimoriadne expo-
novaných oblastiach (Dedinky, 
Mlynky, Spišské Vlachy, Spiš-
ská Nová Ves atď.). 

Čaká ich Štrasburg
Keď Informačná kancelária Eu-
rópskeho parlamentu v SR vy-
hlásila začiatkom tohto mesia-
ca výsledky súťaže 5. ročníka 
Euroscola (2010), veľká radosť 
zavládla medzi stredoškolákmi 
Gymnázia v Spišskej Starej Vsi 
a v Snine. Odmenou za vyna-
loženú námahu a preukáza-
né znalosti o inštitúciách EÚ a 
ich fungovaní je pre nich pobyt 
v Štrasburgu, kde budú aj oni 
rokovať v roliach europoslan-
cov a „prevetrávať“ starších ko-
legov. Z 23 do súťaže Euros-
cola prihlásených slovenských 
stredných škôl vybrala infor-
mačná kancelária 8, gymnazis-
ti zo Spišskej Starej Vsi uspeli 
už tretíkrát.  

Vstúpil do Európy
Študent strednej odbornej ško-
ly vo Vranove nad Topľou Bo-
ris Kovalík sa zaradil do plejády 
najznámejších maliarov nášho 
kontinentu. Ešte vlani namaľo-
val portrét európskeho komisá-
ra pre regionálnu politiku Po-
liaka Pawla Sameckého a ten 
ho dostal od bruselského za-
stúpenia Prešovského samo-
správneho kraja ako rozlúčko-
vý dar, keďže pred niekoľkými 
dňami skončil vo svojej funk-
cii. A keďže Samecki kvalitu 
portrétu vysoko ocenil, môže-
me čakať, že svojich „vranov-
ských“ obrazov sa budú doža-
dovať aj Barroso a Šefčovič.

Stranu pripravil 
MILAn ORSZáGH

vážna zdravotná indispo-
zícia, úraz, požiar, doprav-
ná nehoda či železničné 
nešťastie, povodeň alebo 
veterná smršť, ničivá búr-
ka, nekontrolovaný výbuch, 
postihnutie nebezpečnými 
chemikáliami či vznik biolo-
gického ohrozenia alebo ne-
bodaj teroristický útok, zával 
v bani alebo nešťastie v ho-
rách, ale aj prípad ohroze-
nia života čímkoľvek a kým-
koľvek,  to všetko sú dôvody, 
kedy voláme jednu zo zá-
chranných liniek. Či už je to 
112 (tiesňové volanie), 150 
(hasiči), 155 (zdravotná zá-
chranná služba), 158 (polí-
cia) a 159 (mestská polícia). 
Okrem nich existujú ešte 
ďalšie tri telefónne čísla po-
skytujúce nádej na záchranu 
a to na špeciálne záchran-
né služby (horská, banská 
a letecká). napriek tomu, že 
prakticky existujú a v stálom 
pohotovostnom režime fun-
gujú rôzne formy  pomoci, 
denne umiera množstvo ľudí 
iba preto, že sa pomoci ne-
dovolali.
Všetkými týmito veličinami sa 
intenzívne zaoberal nedávny 
celoeurópsky Deň linky 112, 
ktorý sme si na Slovensku pri-
pomenuli 11. 2. už druhý rok. 
Ten nedávny mal svoj štart už 
o niekoľko hodín skôr, v stre-

du 10. februára v Prešove. 
Jeho súčasťou bolo predsta-
venie funkcie a cieľov nového 
pilotného projektu modernizá-
cie slovenského integrované-
ho záchranného systému (ďa-
lej IZS), ktoré sa uskutočnilo za 
účasti odborníkov, novinárov, 
verejnosti i žiakov základných 
škôl. Tohtoročný Deň linky 112 
bol zameraný práve na posled-
ne menovaných, keďže deti na 
celom kontinente na ňu volajú 
vďaka mobilným telefónom čo-
raz častejšie. A čoraz viac túto 
linku z neinformovanosti a roz-
topašnosti blokujú aj vtedy, keď 
človek v núdzi sa márne pokú-
ša privolať pomoc. 
Štátny tajomník Minister-
stva vnútra SR Jozef Buček 
(na obr.), ktorý je zároveň spl-
nomocnencom vlády pre re-
štrukturalizáciu integrovaného 
záchranného systému na Slo-
vensku, predstavil spomínaný 
pilotný projekt s tým, že:
- Významom a dosahom ide 
o najväčší projekt, aký bol 
na Slovensku doteraz rea-
lizovaný. Dotýka sa každé-
ho občana vo všetkých ve-
kových kategóriách.  Prečo 
sme ako štartovacie miesto 
vybrali Prešovský kraj? z 
dvoch dôvodov: Je to naj-
ľudnatejší kraj Slovenska a 
fungujú tu všetky druhy zá-
chranných služieb. Druhý 
dôvod je, žiaľ, nepríjemný, 
je tu aj najviac falošných vo-
laní na linku 112, až 90%. 
Mimoriadna situácia teda 
potrebuje intenzívne rieše-
nie. 
Čo je podstatou projektu mo-
dernizácie záchranného systé-
mu? Jozef Buček považuje za 
najdôležitejšie tri aspekty. Prvý 
z nich je praktický, ide o vytvo-
renie spoločného operačného 
pracoviska zdravotníkov, hasi-

čov a polície na krajskej úrov-
ni, teda vytvorenie skutočného 
integrovaného záchranného 
systému, ktorého dôsledkom 
bude zrýchlenie činnosti a zvý-
šenie funkčnosti celého systé-
mu. 
Druhým, v súčasnej dobe nie 
menej dôležitým aspektom pro-
jektu, je ekonomický dopad. 
Po vzniku krajského operačné-
ho strediska IZS budú zruše-
né okresné operačné strediská 
všetkých troch základných zá-
chranných zložiek. Modernizá-
cia krajských operačných stre-
dísk bude postupne realizovaná 

v každom krajskom meste, prvé 
z nich bude v súlade s pilotným 
projektom zriadené v Prešove, 
odkiaľ budú získané skúsenosti 
prenášané na ostatné. 
- zmenou a modernizáciou 
systému chceme dosiah-
nuť zlepšenie komunikácie 
a koordinácie medzi zložka-
mi, čo v konečnom dôsled-
ku zabezpečí rýchlejšie a 

pružnejšie poskytnutie po-
moci v tiesni. zástupcovia 
všetkých troch zložiek budú 
na jednom pracovisku, v prí-
pade mimoriadnej situácie 
teda môžu priamo a skutoč-
ne operatívne medzi sebou 
komunikovať.  To už v zá-
rodku odstráni aj prípadné 
pokusy o rivalitu medzi tý-
mito zložkami či „hranie sa 
na vlastnom piesočku“, kon-
štatoval splnomocnenec Jozef 
Buček.
Nové krajské operačné stre-
disko IZS v Prešove by malo 
začať fungovať v letných mesia-

coch, kedy sa začnú aj vychy-
távať „muchy“ tohto systému. 
Po zozbieraní skúseností bude 
pilotný projekt implementovaný 
v ostatných krajoch. 
Tohtoročný Deň linky 112 
na Slovensku bol, ako sme 
už konštatovali, celoeuróp-
sky zameraný najmä na 
naše deti a mládež, keďže 
zneužívanie tejto telefonic-

kej ruky pomoci nie je iba 
slovenský problém. všetky 
koordinačné strediská IZS 
mali svoj program, ktorý de-
ťom približoval fungovanie 
linky 112 v bežnom živote. 
niektoré strediská pripra-
vili v spolupráci s políciou 
a hasičmi aj prehliadku zá-
chranárskej techniky, simu-
láciu hovorov na linku 112, 
názorné ukážky poskytnutia 
prvej pomoci a predstavená 
bola aj elektronická kniha 
ebook, ktorá je názornou vi-
deopomôckou na tému lin-
ky 112 a poskytovania prvej 

pomoci. To najdôležitejšie 
sa však týkalo samotných 
detí a ich telefonovania na 
linku 112. v niektorých stre-
diskách mali možnosť ná-
zorne vidieť, ako je možné 
lokalizovať a identifikovať 
volajúceho, či už použije 
pevnú linku alebo mobilný 
telefón. A to bolo pre mla-
dých najväčšou výstrahou...

Modernizácia slovenského záchranného systému začína v Prešove

Veľvyslanec Ruskej federácie v SR J. E. Alexander Udaľcov (na 
foto vpravo) sa 19. februára stretol s bývalými aktívnymi účast-
níkmi 2. svetovej vojny v Humennom a v Prešove. Prešovské 
stretnutie, ktoré pripravila oblastná organizácia Zväzu protifašis-
tických bojovníkov, začal pán veľvyslanec iba niekoľko hodín po 
skončení televízneho prenosu blahoželaním k víťazstvu našich 
hokejistov nad ruskou „zbornou“ a potom prítomným odbojárom 
poďakoval za ich pomoc Červenej armáde pri porážke fašizmu. 
- Spája nás aj vyše 65 tisíc hrobov vojakov a dôstojníkov 
Červenej armády, ktorí sú pochovaní vo vašej vlasti, pove-
dal okrem iného sympatický ruský diplomat. 
Za prítomnosti zástupcov mestskej i krajskej samosprávy a štát-
nej správy potom odovzdal odbojárom Jubilejnú medailu prezi-
denta Ruskej federácie „65 rokov víťazstva vo veľkej vlaste-
neckej vojne 1941-1945“.   

Prešovská krajská organizácia Mladých 
demokratov Slovenska zaradila medzi 
svoje tohtoročné pracovné aktivity aj vzde-
lávanie v oblasti prípravy a financovania 
projektov na čerpanie nenávratných fi-
nančných prostriedkov zo zdrojov eÚ, ale 
aj o súčasnom postavení a úlohách samo-
správy na Slovensku. Prvé dva informačné 
semináre na tému projektov (Možnosti financo-
vania projektov a Príprava a spracovanie pro-
jektov – od teórie k praxi) sa uskutočnili 18. 
februára na pôde Prešovského samospráv-
neho kraja. Medzi témami rezonovali Kompe-
tencie obcí podľa terajšieho znenia zákona o 
sociálnych službách, Regionálny operačný 

program, Operačný program životné prostre-
die, Prípadová štúdia spracovania Žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok, Implementácia 
projektov a ďalšie. Tretí seminár Mladých so-
ciálnych demokratov sa uskutoční v piatok 
26. februára vo veľkej zasadačke Obvodného 
úradu v Prešove a bude zameraný na proble-
matiku postavenia samosprávy a jej vývoj na 
Slovensku. Medzi prednášajúcimi budú napr. 
poslanec NR SR Stanislav Kubánek (Kompe-
tencie štátu a regionálnej samosprávy v súčas-
nosti), europoslankyňa Katarína Neveďalová 
(Európska únia a samospráva), krajská koor-
dinátorka MDS Svetlana Pavlovičová (Miestna 
samospráva) a ďalší.  

Pravicové strany chcú na Slo-
vensku opäť vládnuť tvrdou rukou 
primitívneho kapitalizmu a teraz, 
v čase predvolebnom, využívajú 
všetky prostriedky a metódy na 
to, aby svoje ciele dosiahli. Ich 
„verchušky“ sa neštítia ničo-
ho, dokonca ani zrady vlast-
ných ľudí. Najnovšou ukážkou 
schopnosti manipulácie s člen-
skou základňou je oznam členov 
žilinskej pobočky Slobodného 
fóra. Je natoľko zaujímavý, že ho 
nemôžeme nechať bez povšim-

nutia: Na základe medializova-
ného zlúčenia Slobodného fóra 
do novej politickej strany Únia 
členská základňa v Žilinskom 
kraji prostredníctvom svojho 
krajského predsedu Radomíra 
Szabó vyhlasuje: „Sme sklama-
ní a cítime sa oklamaní zo strany 
vedenia v Bratislave. Až z médií 
sme sa dozvedeli, že Slobod-
né fórum sa zlúčilo a vytvorilo 
nový politický subjekt. O týchto 
krokoch sme neboli vôbec in-
formovaní. Snem, na ktorom sa 

o predmetnom zlučovaní mal 
viesť dialóg sa konal až 4 dni po 
ohlásenom zlúčení v médiách. 
Z tohto dôvodu celá žilinská zá-
kladňa strany Slobodné fórum 
ukončuje svoju činnosť v strane. 
Predpokladáme, že po našom 
vzore nás budú nasledovať ďal-
šie kraje. V týchto dňoch hľadá-
me nového politického partnera, 
ktorý bude mať rovnaký sociál-
ne liberálny program a nebude 
vyznávať slušnosť a morálku len 
ako slovné spojenie.“

Veľvyslanec poďakoval MLADí PRiNáŠAjÚ POZNANiE

ZATLiESKAjME PRAVici A MARTiNáKOVEj!
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A spomienky by sa mohli vrátiť na svoje miesto, do zálož-
ne minulosti: ako z piety alebo omylom prelistovaný sta-
rý kalendár.
Lenže všetko je akosi inak: Milan vadaš si svoje pô-
vodne dvoj či trojdňové zotrvanie v meste svojho 
detstva a stredoškolských čias predlžuje, dokonca 
aj o pobyt na vozíčku so skrivenou papuľkou, keď 
aj slovko sfinga - vyslovené po niekoľkých pauzách 
(Sss. sssfin... gááá) - je víťazstvom a keď ho, nemo-

húceho, rozhrnutá záclona priťahuje „...ako krídla 
anjela spásy“. Takže to, čo by nás mohlo opantať prvo-
plánovo - zvedená či konečne dobytá profesorka niekdaj-
šieho študenta Anna Polomská, čiže sošná a kedysi aj 
slobodná Mihaľová, nezvedená, a preto nezmierená 
Ivka Grosmanová, takmer tragicky rozhorčená „rusnač-
ka“-sestrička, ktorá nie je ani Vadašovou, ani zdravotnou 
sestrou, ale úspešnou podnikateľkou a ktorá sa cíti svo-
jím „bratom“ Vadašom zradená, či Valika-dračica so svo-
jou erotickou túžbou zamlčiavanou očividne od predpu-
bertálnych čias a prepukajúcou za tragických osobných 
zdravotných okolností takmer ako posledné želanie (a tak 
ďalej, etcetera, undsoweiter) – to všetko je v románe Mi-
kuláša Kočana TOTALITA, MOJA LáSKA (Matica sloven-
ská 2009) iba spôsobným prostriedkom dôkladného od-
krývania vonkoncom nemarginálnej životnej skutočnosti v 
našich končinách.
Ako povedzme život a osud spolužiaka Bertiho s obdivu-
hodnou mravnou karmou či povznášajúcim vyšším princí-
pom, ktorý sa jeho smrťou zviditeľní väčšmi ako za života 
(pravdepodobne pre svoju veľkosť i definitívnosť), či hlav-
nej postavy – Milana Vadaša, alebo životné príbehy, ktoré 
by sa súhrnne dali nazvať aj mimoriadne frekventovaným 
slovom: kauzy. Predovšetkým morálne, no zavše i trest-
noprávne, teda také, akými sa zaoberá napr. etika, alebo 
dokonca také, akými sa zaoberá Mario Puzo v Krstnom 
otcovi a u nás – niekedy - polícia a súdy (napr. pezinský 
špecializovaný). 
Mikuláš Kočan sa dlho dával spoznať predovšetkým ako 
básnik a dramatik alebo esejista, no už pri Diablovi (2005) 
som si uvedomil, že prichádza Kočan-prozaik s perfekt-
nou diagnostickou schopnosťou, že práve epika (tá sku-
točná, nie ponášková, a teda masová) dokáže excelent-

ne usvedčiť človeka z jeho vlastných prehier i víťazstiev. 
na takú epiku však treba epika, akým je Kočan. Ro-
bustného, nepodliehajúceho nehistorickým bludom 
a kontextom. Isteže, individuálna skúsenosť (napr. moja) 
môže byť vo všeličom iná a iné i jej hodnotové začlene-
nie. No Kočanova poctivosť interpretácie súvzťažnosti in-
dividuálnej, neprenosnej skúsenosti so širším, ba základ-
ným a kľúčovým spoločenským kontextom - založená na 
prísnom a presnom, poznaní a historicite - ma dobrovoľne 
núti rešpektovať ju. A dôverovať jej. 
v ostatných časoch si takýto rešpekt na Slovensku 
vyžaduje máloktoré dielo. Skôr naopak. Kočanova 
próza je utkaná na nepredpísaných a nepožičaných kros-
nách. Zhotovil si ich sám – svojou skúsenosťou, nepre-
osievanou na vábivom dobovom site. Dôverne teda po-
zná ich limity i prednosti, nielen hladké hrany, ale i všetky 
hrče: najmä tie! Zrodili sa totiž, povedané azda trochu pa-
teticky, nie však falošne, z autenticity života: vlastného i 
iných.
noeticky silnému Kočanovi je rovnocenný literárny 
Kočan. Až tak, že takmer nedovolí čitateľovi oddých-
nuť si, čosi preskočiť či náhlivo prelistovať. niekedy 
vetu zauzlí a zakľaje do metafory (básnik?), vyhrotí 
situáciu na ostrie noža(dramatik?), no predovšetkým 
stále epik stotožňujúci sa s poznaním a prežívaním 
života odvodeného od rozložitej skúsenosti, a nie od 
aprioristickej konštrukcie vydávanej za skutočnosť.
Nech je za názvom románu akákoľvek motivácia a inšpirá-
cia – zjavná alebo skrytá, romantická alebo pragmatická 
-, svojím literárnym výsledkom Kočan bezvýhradne potvr-
dzuje jeho oprávnenosť: totalita - teda v prvom a základ-
nom význame celistvosť - je určujúcou mincou tejto pró-
zy: celistvosť horizontálna i vertikálna, súčasná i dejinná, 
celistvosť gnozeologická i umelecká! 
Odôvodnene teda predpokladám, že o najnovšom Ko-
čanovom románe sa masový čitateľ (informovaný naj-
mä televíziami a periodikami, ktorých tiráž je zvyčajne 
nepriamoúmerná IQ recipienta) ani nedozvie.

MIcHAL ZáLeTA

nad najnovším románom MIKuLáŠA KOČAnA – TOTALITA, MOJA LáSKA

Aj VÁšNIVý, Aj PRENIKAVý
Mohlo by sa to skončiť aj tak, ako by nejeden čitateľ očakával: pomaturitné stretnutie – a navyše už 
piate, dokonca po tridsiatich troch rokoch: výpočet úspechov a prehier, detí a vnúčat, prepukajúcich 
alebo dobiehajúcich chorôb. A na druhý deň popoludní (ako spočiatku, na tanečnom parkete, Milan 
vadaš tvrdil Ivke Grosmanovej) návrat do bratislavy. A nepochybne únavný: veď Humenné, navyše 
po vášnivom dni s bývalou profesorkou slovenčiny a po prehýrenej noci, skutočne nie je za rohom.

Podľa pertraktovanej snímky vznikla kniha Marie 
Formáčkovej v hlavní roli GuSTáv HuSáK s pod-
titulom Tragédie jednoho osudu (nakladateľstvá 
BVD a Futura, Praha 2009), ktorú rámcuje charak-
teristický citát z komentára Ferdinanda Peroutku, 
známy z vysielania Rádia Slobodná Európa v roku 
1969: „Pán Husák 

Má MnOHO nePRIATeĽOv
 a niektorí z nich azda majú pravdu. Ale nikto z nich 
neupiera jeho osobnosti to, čo sa nazýva formát. 
Tento formát pozostáva zo silnej vôle a nepochyb-
nej inteligencie“. Prílohou knižnej publikácie je 
DVD s pôvodnou filmovou snímkou.
najproblematickejším postupom uplatneným 
vo filmovej i v knižnej podobe je fúzia autentic-
kých výrokov reálnych historických osobností 
a žijúcich pamätníkov s replikami postáv dra-
matickej fikcie viliama Klimáčka. Pri tejto príle-
žitosti sa musím vrátiť k svojej poznámke publi-
kovanej už v roku 2007, keď mediálny priestor 
Slovenska ovládla gigantická kampaň propa-
gujúca inscenáciu Klimáčkovej hry s podtitu-
lom väzeň prezidentov – prezident väzňov. Po-
ukázal som vtedy na fakt, že Gustáv Husák 

bOL väZňOM TROcH PReZIDenTOv, 
ale prezidentom bol pätnástich miliónov obča-
nov. Ani autor hry nebol počas pôsobenia G. 
Husáka vo funkcii prezidenta väzňom, ale ofi-
ciálne publikujúcim mladým spisovateľom. 
Pokiaľ ide o objektívne hodnotenie dozaista veľmi 
zložitej i protirečivej témy, akou je osud prezidenta 
JUDr. Gustáva Husáka, v tom čase som odporúčal 
záujemcom štúdium archívnych materiálov soviet-
skej zahraničnej rozviedky, ktoré v roku 1999 publi-
kovalo londýnske vydavateľstvo Allen Lane The Pe-
nquin Press. Podľa nich styčná kancelária KGB v 
Prahe bola Dubčekovým odstúpením nadšená, ale 
súčasne sklamaná jeho nástupcom Gustávom Hu-
sákom, ktorý bol roku 1952 uväznený ako údajný 
trockista a „buržoázny nacionalista“. „Deväť rokov 
vo väzení,“ hlásil KGB z Prahy, „poznamenalo jeho 

psychiku, čo sa prejavuje predovšetkým v bezdô-
vodnej zhovievavosti k očividným nepriateľom po-
litiky KSČ.“
Styčná kancelária KGB tiež centrálu informovala, 
že vo vedení KSČ nevládne „nijaká vnútorná jed-
nota“ a že vedenie je rozdelené na „internacionalis-
tov“ ako Indra, ktorí podporili sovietsku intervenciu 
v auguste 1968, a na „realistov“ vedených Štrou-
galom, ktorí sa proti intervencii stavali, ale neskôr 
ju prijali 

AKO POLITIcKÚ ReALITu.
Tieto dve frakcie zvádzali boj o moc a snažili sa ob-
sadiť kľúčové miesta v štátnych úradoch a umiestniť 
svojich stúpencov do straníckeho aparátu.
v januári 1970 Štrougal nahradil Černíka na 
mieste predsedu vlády. Jeden zo zástancov tvr-
dej línie Miloš Jakeš, šéf Kontrolnej a revíznej 
komisie Ústredného výboru KSČ, styčnej kan-
celárii KGb pravidelne podával hlásenia o po-
stupe čistiek. Indra, ktorého Moskva pôvodne 
chcela postaviť na čelo „robotnícko-roľníckej 
vlády“, podľa styčnej kancelárie KGb „vyčkával 
na svoju príležitosť“, aby mohol vzniesť nároky 
na miesto generálneho tajomníka. Jeho vyčká-
vanie bolo márne.
Agenti KGB a sovietski informátori v KSČ aj po so-
vietskej invázii a následných politických čistkách 
naďalej protestovali, že si bývalí reformisti udrža-
li príliš veľký vplyv na úkor skutočných priateľov 
ZSSR. Napríklad Jaroslav Zeman, informátor z mi-
nisterstva vnútra, sa sťažoval, že Štrougal 

„InTeRnAcIOnALISTOv“ DISKRIMInuJe: 
„Čo je ten Štrougal za človeka? V šesťdesiatom ôs-
mom sa pripravoval utiecť na Západ a mal na to už 
i potrebné peniaze a dokumenty“. Podľa neho tí, 
ktorí dokázali prevliecť kabáty, sa pod Štrougalo-
vým vedením majú dobre, ale „na tých predstavite-
ľov, ktorí spolupracujú so ZSSR v Československej 
socialistickej republike, je nazerané zvrchu; pracu-
jú niekde v zabudnutí a nie sú ani povyšovaní, ani 
odmeňovaní“.

Centrála KGB napriek rozsiahlym straníckym pre-
vierkam stále nebola spokojná s ideologickou čis-
totou ŠtB. V auguste 1972 hlásil predseda KGB 
Jurij Andropov Ústrednému výboru KSSZ, že sa 
„vnútorní nepriatelia“ v ŠtB snažia zabrániť dokon-
čeniu normalizácie. Ďalšie hlásenie KGB ústredné-
mu výboru v novembri 

cITOvALO SťAžnOSTI 
svojich agentov a informátorov z československé-
ho ministerstva vnútra, že tu na vedúcich postoch 
aj naďalej zostávajú ľudia, ktorí nevzbudzujú politic-
kú dôveru.
KGb tiež od svojich informátorov dostal počet-
né protesty proti tomu, že zdiskreditovaní pred-
stavitelia Pražskej jari ani ich rodinní prísluš-
níci nie sú dostatočne perzekvovaní. viliam 
Šalgovič, ktorý v roku 1968 pomáhal soviet-
skej invázii, sa sťažoval, že deti „pravičiarskych 
lídrov“ sú stále prijímané na univerzity.
Mnohé hlásenia, ktoré centrála KGB počas ob-
dobia normalizácie dostávala, sa týkali pokračujú-
cich zákulisných bojov vo vedení KSČ. V decembri 
1972 sa Jakeš sťažoval styčnej kancelárii KGB, že 
Husák nariadil odpočúvanie telefónov všetkých čle-
nov predsedníctva ÚV KSČ. Vo februári 1973 Ja-
keš a ďalší 

TRAJA PROSOvIeTSKI PRÍvRžencI 
(K. Hoffman, A. Kapek, M. Hruškovič) opäť protes-
tovali proti „pokusom vytlačiť internacionalistických 
komunistov z dôležitých miest“.
Koncom roka 1973 na Husákovu žiadosť začal 
minister vnútra Jaromír Obzina s pokusmi po-
raziť tých „internacionalistov“, ktorí nesúhlasili 
s Husákovými prezidentskými ambíciami. Pod-
ľa hlásenia KGb z Prahy sa skupina prosoviet-
skych politikov vedená Hoffmannom, Indrom, 
Jakešom a Kapkom (všetci boli v tesnom spo-
jení s KGb a sovietskym veľvyslanectvom) aj 
naďalej bráni všetkým snahám obe funkcie 
spojiť. vzrastajúca senilnosť prezidenta Ludví-
ka Svobodu, ktorý v roku 1968 nahradil Anto-
nína novotného vo funkcii hlavy štátu, urobila 
Husákov zámer uskutočniteľným. v máji 1975 
Dr. Gustáv Husák vystriedal vtedy už dement-
ného armádneho generála Ludvíka Svobodu 
na najvyššom štátnom poste.
Je iróniou osudu, že koncom osemdesiatych rokov 
v rámci Gorbačovovej perestrojky práve Miloš Ja-

keš nahradil Gustáva Husáka na mieste generálne-
ho tajomníka ÚV KSČ. Ešte väčšou iróniou je sku-
točnosť, že na mimoriadnom zjazde slovenských 
spisovateľov 7. decembra 1989 ako prednost-
ný rečník Verejnosti proti násiliu žiadal odstúpenie 
Gustáva Husáka z funkcie prezidenta práve Juraj 
Špitzer, ktorý bol v prvej polovici 50. rokov stroj-
com beštiálnej kampane proti „slovenským buržo-
áznym nacionalistom“. 
S odstupom dvoch rokov od uvedenia Klimáčkovej 
divadelnej hry mi prichodí sucho konštatovať, že aj 
v knihe absentujú viaceré z práve pertraktovaných 
podstatných tém, súvislostí, proporcií a skutočností 
neodmysliteľne podmieňujúcich pokus o dokumen-
tárnu reflexiu osudu Gustáva Husáka. A tak autorka 
knižnej publikácie V hlavní roli GUSTÁV HUSÁK – 
podobne ako tvorcovia rovnomennej filmovej pred-
lohy – napriek azda úprimnému úsiliu búrať mýty o 
významnej štátnickej osobnosti, ako aj napriek au-
torizovaným výpovediam dôveryhodných osobnos-
tí zaťažujú svoje postupy prezentovaním a genero-
vaním nových sugescií nezodpovedajúcich realite. 

PAvOL JAnÍK

Zmes mýtov a nových sugescií nezodpovedajúcich realite
na televíznych obrazovkách sa v roku 2008 objavil ambiciózny filmový projekt v hlavní 
roli Gustáv Husák, pri ktorého tvorbe sa stretli Michal Kubala a Robert Sedláček v spo-
ločných pozíciách autorov námetu, scenáristov i režisérov. uvedené audiovizuálne dielo 
sa štandardne označuje ako dokumentárne, hoci jeho súčasťou sú fragmenty z kontro-
verznej divadelnej hry viliama Klimáčka Dr. Gustáv Husák (väzeň prezidentov – prezi-
dent väzňov) z repertoáru bratislavskej bombasticky sa preceňujúcej scény Aréna.

Zomrel historik a pedagóg 

iMRich VAŠKO
Doc. PhDr. Imrich vaško, 
cSc. (8. 11. 1936 Ondrašov-
ce – 9. 2. 2010 Ružomberok), 
literárny historik, kritik, esejis-
ta, editor, pedagóg, člen Spol-
ku slovenských spisovateľov. Po 
ukončení vysokoškolských štú-
dií od roku 1960 bol pracovní-
kom a po novembri 1989 vedú-
cim Katedry slovenského jazyka 
a literatúry Filozofickej fakulty 
Univerzity P. J. Šafárika v Prešo-
ve (teraz Prešovská univerzita), v 
roku 2000 sa stal zakladateľom 
Katolíckej univerzity v Ružom-
berku. V období normalizácie 
po roku 1968 bol diskriminova-
ný. Do literatúry vstúpil v polovi-
ci 60. rokov najmä štúdiami ve-
novanými súčasnej slovenskej 
poézii. Východiskom jeho este-
tických a etických hodnôt bola 
básnická tvorba Milana Rúfusa, 
v 70. rokoch sa sústredil na me-
dzivojnovú avantgardu, po roku 
1989 sa zameral na lyrický od-
kaz Valentína Beniaka, na myš-
lienkové podnety a tvarové úsi-
lia básnikov katolíckej moderny, 
ako aj na slovenskú exilovú tvor-
bu. Odborne reflektoval celý rad 
ďalších autorov, ktorí významne 
zasiahli do literárneho vývoja. 
Vydal viacero literárnovedných 
publikácií, monografií, antoló-
gií a autorsky i editorsky partici-
poval na príprave mnohých kniž-
ných diel.
Česť jeho pamiatke!

PAVOL JANÍK,
tajomník Spolku slovenských spisovateľov
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RObERT FicO, predseda vlády SR
Zvyčajne sa opozícia sťažuje, že mi nemôže klásť otázky, ale 
keď pozerám na otázky, ktoré ste postavili, tak mi vlastne ani 
žiadne nepostavila, preto mi dovoľte, aby som v tejto komor-
nej atmosfére odpovedal na otázku pani poslankyni Gabáni-
ovej. 
Ešte v piatok minulý týždeň 29 starostov obcí z okresov Zvolen, Žar-
novica, Žiar nad Hronom, ale aj primátor mesta Krupina, adresovali 
ústavným činiteľom, médiám i autodopravcom výzvu, v ktorej podpo-
rujú spoplatnenie ciest prvej triedy. Vláda je dnes medzi kameňmi. 
Na jednej strane nás tlačia starostovia a primátori čo najrýchlejšie 
spustiť spoplatnenie ciest prvej triedy, na druhej strane sú neregis-
trovaní politicky motivovaní autodopravcovia, ktorí hovoria niečo úpl-
ne iné. 
Starostovia a primátori argumentujú tým, že cez ich obce a 
mestá denne prejdú stovky kamiónov, často preťažovaných, 
a preto vraj majú rozbité cesty a navyše ich obyvatelia sú nú-
tení žiť v hlučnom a prašnom prostredí. Kto vie, čo spôsobí 
kamión v meste, tak týmto argumentom musí uveriť. nehovo-
riac už o zníženej bezpečnosti občanov a väčšej nehodovosti. 
výzvu podporili ďalšie desiatky starostov a primátorov, ktorí 
dokonca chcú ísť ďalej, nielenže spustiť spoplatnenie ciest pr-
vej triedy, ale žiadajú spoplatniť ešte väčšiu časť úsekov ciest 
prvej triedy a chodia nám ďalšie a ďalšie petície od starostov 
a primátorov. ďalšie a ďalšie, naozaj mám pocit, že samosprá-
va v tomto má rovnaký názor a uvedomuje si, v čom je význam 
elektronického mýta. Pre vašu informovanosť chcem uviesť, 
že dnes je z celkovej dĺžky ciest prvej triedy, 3275 km spoplat-
nených mýtom iba 44 %. 
A zbytočne argumentujú tí, ktorí porovnávajú Slovenskú republiku 
s Českou republikou, že v Českej republike je menej. Odpoveď na 
otázku, prečo je v Českej republike menej ciest prvej triedy spoplat-
nených spočíva v tom, že majú inak technicky vybavené mýto. Je 
postavené na bránach a spoplatnenie asi 1300 alebo 1400 km ciest 
prvej triedy v Českej republike by znamenalo obrovské finančné ná-
klady. Náš systém je iný. Je založený na komunikácii medzi satelitom 
a tzv. obu jednotkami, a preto mohlo dôjsť k realizácii toho, čo kvôli 
peniazom Česká republika, hoci by chcela, dnes nemôže urobiť. 
Starostovia a primátori na Slovensku poukazujú na to, že 
ak vláda bude naďalej ustupovať alebo komunikovať s auto-
dopravcami a neustále sa bude odkladať termín spoplatnenia 
úsekov ciest prvej triedy, kamióny budú čím ďalej tým viac ob-
chádzať diaľnice a budú na prepravu tovarov využívať cesty 
prvej, druhej a tretej triedy, čo situáciu rapídne zhorší. Para-
doxom pritom je, že ak by sa mýto na cestách prvej triedy 
nevyberalo, ich opravu by neplatili tí, ktorí na nich podnikajú 
a naviac ich poškodzujú, ale zložili by sa na to všetci daňoví 
poplatníci v Slovenskej republike.
Starostovia a primátori dokonca idú ďalej a hovoria, že ich mrzí, keď 
sa stále hovorí len o ziskoch a požiadavkách majiteľov niektorých do-
pravných firiem ale, že sa málo hovorí o tom, ako kamiónisti strpčujú 
život obyvateľom regiónov a aký vplyv to má na cestnú infraštruktúru.
Chcem zaprotestovať proti vandalizmu a proti tomu, ako sa niekto 
snaží poškodzovať niektoré mýtne brány, ktoré sú na Slovensku. 
Stalo sa tak v Hlohovci, stalo sa tak v Dunajskostredskom okrese, 
kde niekto narezal kovovú konštrukciu zariadenia, ktorá ohrozo-
vala potom aj cestujúcich. Toto je, vážené dámy a páni, obyčajné 
záškodníctvo a hrubé porušovanie zákonov Slovenskej republiky. 
Možno, že niekomu to z opozície vyhovuje. Chaos, anarchia, to 
je tá alternatíva, ktorú nám vždycky opozícia ponúkala. Na nič iné 
jednoducho nemajú. A je dnes úplne evidentné, že dvaja naj-
významnejší predstavitelia neregistrovaných autodopravcov 
sú napojení na SDKÚ. Jeden tajne rokuje v bratislave večer s 
predsedom poslaneckého klubu SDKÚ, druhý kandidoval do 
vyšších územných celkov za SDKÚ. Je to úplne jasné, že je to 
politicky motivovaný protest a my pod takýmto politicky moti-
vovaným protestom nebudeme ustupovať. chcem poďakovať 
podnikateľským združeniam, nesúhlasili s formou protestu 
registrovaných autodopravcov, lebo blokáda ciest podľa nich 
poškodzuje podnikateľov, aj ostatných občanov Slovenskej 
republiky a sú za rokovania. A tieto rokovania priniesli uspoko-
jujúce výsledky pre všetkých. 

RAFAEL RAFAj, poslanec SNS
Dámy a páni, spochybňovanie územnej celistvosti je na politickom 
a spoločenskom stole Slovenska prakticky od roku 1990. Ibaže sa 
táto potenciálne aj reálna hrozba bohužiaľ stále neberie dostatočne 
vážne napriek tomu, že ide o dlhodobé a neutíchajúce tendencie s 
úmyslom dosiahnuť zmeny ústavného zriadenia Slovenskej republi-
ky. Nedá mi zacitovať z konkrétneho dokumentu na kongrese Spo-
lužitia z roku 1992. „Najvyšším cieľom, citujem, je politická, hos-
podárska samosprávna a celková autonómia. My sami sa musíme 
vyhlásiť za národ, už nesmieme byť nálepkovaní urážlivým názvom 
menšina. Postavenie Maďarov na Slovensku bude rozhodujú-

cim jazýčkom po váhe pri vstupe Slovenska do európy. Preto 
sme nútení použiť všetky formy a možnosti na to, aby sa svet 
dozvedel o našich problémoch. Čiže evidentná snaha o naru-
šenie územnej celistvosti a nedeliteľnosti územia Slovenskej 
republiky. Prilievajú olej do ohňa pravidelne a systematicky 
aj ďalší, bohužiaľ ja som sa sústredil len na citovanie naozaj 
mienkotvorných osobností, ktorých meno je všetkým známe 
a preto si uvedomujú zrejme aj dosah. Ale sú tu ďalšie tisícky a 
tisícky iných ľudí, ktorí cez internet a iné formy vyvíjajú podobnú čin-
nosť bez toho, že by orgány slovenské náležite reagovali alebo aby 
sme mali oporu v zákonodarstve Slovenskej republiky. Keď Csáky 
na stretnutí radikálov v Rumunsku s Lászlóm Tekesom, hovoril o 
autonómii, tak to poprel.

FRANTiŠEK MiKLOŠKO, nezávislý poslanec
Na programe novely Trestného zákona z dielne SNS, môžeme spo-
kojne nazvať, že to je zákon na ochranu republiky. Samostatne by 
obstál pod takýmto názvom. V tomto zákone na ochranu republiky 
z dielne SNS stojí napísané: Kto spochybňuje mierové zmluvy, sú-
visiace zákony alebo dekréty a tak ďalej, potresce sa a tak ďalej. 
Prepáčte, ale trošku mi nad tým sa zastavuje hlava a rozum. v kaž-
dom národe sa nájdu ľudia problematickí alebo keď by som 
chcel byť tvrdší, by som povedal, že v každom národe sa nájdu 
primitívni ľudia. Tragédia každého národa je, keď títo primitívni ľu-
dia sa dostanú k moci. Proste vtedy začína katastrofa. Primitizmus v 
parlamente pokiaľ je pri moci, je katastrofou a ak chceme dnes do-
viesť Slovensko do úplnej slepej uličky, no tak pokračujme v tomto 
smere. Pokračujme v tom, hlasujme za tento zákon, ktorý je úplne 
protirečivý a smiešny. Preberáme zákon na ochranu republiky. Re-
publiku treba chrániť pred zlodejmi a pred primitívmi. Túto republiku 
ohrozujú zlodeji, korupcia a rozkrádanie. Česť vašej práci.

MARTA DAMbORSKá, poslankyňa SNS
Pán poslanec Mikloško, my sme tiež zákonodarci ako aj 
vy, myslím teda Slovenská národná strana a my máme tiež 
kritizovať vaše farizejské návrhy zákonov? Pýtam sa. Je veľ-
mi zaujímavé, čo pán poslanec Mikloško sleduje s tým čo 
hovoril v rozprave na margo pána predsedu Slotu. To nám 
robíte ako predvolebnú takú negatívnu reklamu? Zamyslite 
sa nad sebou prosím vás pekne.

MiLADA bELáSOVá, poslankyňa SNS
Pán poslanec Mikloško, ak vy máte iný názor, to ešte neznamená, 
že druhí sú primitívni, pretože podľa tohto vášho systému myslenia 
pán poslanec, by ste vy mali byť génius, ale čo potom robíte na 
ceste do politického zabudnutia pán poslanec? Keď ste taký gé-
nius? Vaša prezentácia podľa môjho názoru je len chabé farizejské 
zakrytie toho, že nechcete a nebudete hlasovať za našu novelu 
aj napriek tomu, že stále a sústavne pasujete do úlohy ochrancu 
slovenského národa.

ALExANDER SLAFKOVSKý, poslanec SDKÚ-DS
Ja by som chcel môjho kolegu Františka Mikloška doplniť. 
Takýto návrh skutočne nie je podporiteľný a je za tým hlbo-
ký primitivizmus ako hovoril Fero.

TibOR MiKUŠ, nezávislý poslanec
No vypočul som si so záujmom to čo bolo povedané pán kolega. 
Áno, niečo je holým faktom, nebudem sa baviť o tých faktoch, ale 
o spôsobe. Myslím si, že ten kto chce vniesť do spoločnosti trochu 
kľudu, porozumenia a chce hľadať spoločné riešenia, by nemal 
urážať nikoho, aj keď má pocit, že má na to dôvod a pádny dô-

vod, ale urážanie určite nepatrí do tejto sály a určite nie také voľné 
narábanie so slovom primitivizmus ako ste to predviedli vy a teda 
poviem, som úprimne sklamaný.

MAgDALÉNA VáŠáRyOVá, poslankyňa SDKÚ-DS
nie som proti tomu, aby sa naši zamestnanci v zahraničnej 
službe mali lepšie, ale bude to znamenať, že budeme mať me-
nej peňazí na výkon samotnej zahraničnej politiky, a to si my, 
ktorí sledujeme zahraničnú politiku, toho si musíme byť vedo-
mí a to mi je, bohužiaľ, veľmi ľúto. Pôvodne som vám chcela 
vytknúť, pán minister, priznám sa, že § 3 princípy vykonávania 
zahraničnej službe a nikdy som tie princípy nenašla, ale do-
plnili ste to, takže toto už odchádza. Možno vec, aby som tu 
už takto zbytočne nestála, § 17 ods. 2. Podľa mňa ho môžete 
úplne pokojne vypustiť, pretože či sú diplomatické hodnosti 
nižšieho stredného vyššieho stupňa nemá v zákone žiadnu 
relevanciu a upozorňujem vás, že sa zákon na toto delenie v 
ďalšom texte, aspoň som to nikde ďalej nenašla, neodvoláva. 
Zdá sa mi to, ako keby sme hovorili v nejakom zákone, že toto 
je menšia suma, väčšia suma, vyššia suma to nemá žiadny 
právny dopad ani. Zdá sa mi, že toto je skutočne naozaj zby-
točné a viaže sa na právnu norma nižšej právnej sily, ktorá kde 
práve chcem, aby si ministerstvo zahraničných vecí mohlo ur-
čiť samo vnútri svoje podmienky a nemuselo s tým chodiť do 
parlamentu. Toto je napríklad jedno z tých ustanovení. Ináč 
ako hovorím, ja za ten zákon zahlasujem, pán minister.

PAVOL MiNáRiK, nezávislý poslanec
Z vystúpenia pána Palka som pochopil, že asi tam bolo cítiť nejaký 
osteň, nejak bolo, tak sa ospravedlňujem samozrejme, pretože, ne-
chcel som určite. Som rád, že môžeme ťahať za spoločný povraz. 
Pani poslankyňa Vaľová, nezakazoval som všetko. Ja som starý pes v 
tejto problematike a ja viem, že k reštrikcii v takejto citlivej oblasti tre-
ba pristupovať veľmi opatrne a tak som aj postupoval. Ale keby že ne-
viete spolu s Českom sme široko ďaleko v tejto oblasti krajina s najli-
berálnejšou právnou úpravou. Taká dostupnosť hracích automatov a 
to je ten najagresívnejší druh hazardu aká je u nás a v Čechách nie je 
nikde inde na svete okrem hracích rajov niekde v Karibiku, v Macao 
a pod. Ale s takýmito by sme sa snáď nechceli zrovnávať. Pánovi 
kolegovi Haleckému, k tým všetkým adjektívam, ktoré ste povedali o 
tomto návrhu by som pridal ešte jedno, veľmi málo účinný. Ináč pán 
kolega Halecký, vy reagujete prakticky na každé moje vystúpenie, čo 
sa týka hazardu. Ja oceňujem, že dnes ste nehovorili o pozitívach 
hazardu akoto každý potrebuje ako nejakú formu psychického uvoľ-
nenia, lebo to bol zvyčajne live motív vašich vystúpení. 

Zo záznamu rokovania nR SR bez 
redakčnej a jazykovej úpravy vybral (jk)

Predkladám návrh na skrátené legisla-
tívne konanie o vládnom návrhu záko-
na, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktura-
lizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov. návrh zákona zohľadňuje účinky 
existujúcej hospodárskej krízy a prefe-
ruje riešenie nepriaznivej finančnej situ-
ácie hospodárskych subjektov využitím 
reštrukturalizácie pri súčasnej dôsled-
nej ochrane práv zamestnancov. upravu-
je postavenie veriteľa, ktorým je posky-
tovateľ verejnej pomoci v konkurznom 
konaní, v záujme umožniť a uprednostniť 
reštrukturalizáciu podnikov v prípadoch, 
kedy by inak tieto vstúpili do konkurzu a 

to pri dodržaní princípov a pravidiel sta-
novených komunitárnym právom tak, 
aby nedochádzalo k porušovaniu hospo-
dárskej súťaže. vzhľadom na to, že štá-
tu hrozia značné hospodárske škody v 
súvislosti s globálnou ekonomickou a fi-
nančnou krízou a zámerom návrhu zá-
kona je podpora rastu hospodárstva, 
zamestnanosti a znižovanie nezamest-
nanosti, navrhuje sa skrátené legislatív-
ne konanie o návrhu zákona podľa § 89 
ods. 1 zákona národnej rady Slovenskej 
republiky č. 350/1996 Z. z. o rokova-
com poriadku národnej rady Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov. 
ešte pre úplnosť by som vážené panie 
poslankyne, vážení páni poslanci, chcela 
uviesť, že návrh na skrátené legislatívne 

konanie vláda podala aj z tohto dôvodu, 
že v danom prípade ide o mimoriadnu si-
tuáciu. uvedomujeme si, že navrhovaná 
novela je veľmi rozsiahla, ale v podsta-
te ide o to, že týmto návrhom zákona by 
sme dokázali pomôcť určitým podnika-
teľským subjektom, umožnili by sme im 
využiť benefity poskytované európskou 
komisiou do konca roku 2010 a to na 
jeden subjekt vo výške 500 tisíc eur. v 
prípade, že tieto benefity do konca roka 
2010 nevyužijeme a že nebude tento zá-
kon prerokovaný v skrátenom legislatív-
nom konaní, bude potrebné, aby jednot-
livé subjekty spĺňali osobitné podmienky 
dané európskou komisiou, a pre väčšinu 
subjektov bude nemožné tieto podmien-
ky splniť.

ViERA PETRíKOVá, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Magdaléna Vašáryová.  FOTO TASR - Pavel Neubauer

ODZNELO V PARLAMENTNEj DEBATE
počas 48. schôdze NR SR v dňoch 2. až 12. februára  2010
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Pred nami Litva a Estónsko
Slovensko síce zložilo skúšku z ekonomickej 
slobody, stále má však problémy s nadmer-
nou byrokraciou, vymáhaním práva a šedou 
ekonomikou. Aj preto sa v hodnotení americ-
kej nadácie Heritage Foundation umiestnilo 
spomedzi 157 krajín sveta až na 34. mieste, 
v roku 2005 sme skončili o priečku nižšie. 
Pred nami napríklad boli Česi, Litva, Lotyš-
sko, ktoré sa dokonca dostalo do prvej de-
siatky. Maďarsko, Poľsko, ale aj Taliansko 
a Francúzsko sa umiestnili za Slovenskom. 
Index ekonomickej slobody Slovenska stú-
pol medziročne o desatinu na 2,35 bodu. 
Informovala o tom Nadácia F. A. Hayeka, 
ktorá spolupracuje s Heritage Foundation 
pri zostavovaní indexu. „Právny systém zvý-
šil ochranu majetku a zmluvného práva, ale 
rozhodnutia môžu trvať roky, čo obmedzuje 
funkčnosť súdov pri riešení sporov,“ uvádza 
sa v hodnotení nadácie. Heritage Founda-
tion kritizuje aj neefektívny zákon o bankro-
toch a korupcii.

bankrot fabriky Philips
Materská spoločnosť fabriky LG.Philips 
Displays v námestove vyhlásila bankrot a 
požiadala o ochranu pred veriteľmi. naj-
väčší výrobca televíznych obrazoviek na 
svete LG.Philips Displays Holding totiž už 
nedokáže splácať svoje dlhy. vinou zníže-
nia dopytu po klasických obrazovkách a 
neudržateľného dlhu holdingová spoloč-
nosť nebude schopná poskytovať ďalšiu 
finančnú podporu dcérskym firmám, kto-
ré neboli ziskové. všetky dcérske spoloč-
nosti holdingu, vrátane fabriky v námes-
tove, preto začali okamžite preverovať 
svoju finančnú situáciu. Firma pôsobí v 
námestove päť rokov a vyrába vychyľova-
cie cievky a elektrónové delá pre klasické 
obrazovky. Spoločnosť priamo zamest-
náva 40 ľudí, od belgickej firmy Punch 
campus z námestova má najatých asi 
700 pracovníkov. Fabrika dodáva dielce 
aj českému závodu LG.Philips Displays v 
Hraniciach. 

Palko odvolal nesprávnych 
policajtov
Minister vnútra Vladimír Palko v prípade straty 
nahrávok v kauze račianskeho starostu Pav-
la Bielika potrestal nesprávnych policajtov. 
Trojicu bývalých vysokých policajných funkci-
onárov, ktorí boli podľa neho zodpovední za 
zmiznutie nahrávok, a preto ich vyhodil z po-
lície, súd včera oslobodil. Podľa sudcu nepo-
rušili nijaký zákon, keď nevydali podriadeným 
pokyn na robenie kópií nahrávok policajných 
akcií. Súd preto Juraja Jánošíka, Petra Polá-
ka a Igora Juhása spod obžaloby zo zneužitia 
právomoci oslobodil. 

colníci zbytočne minuli 1,6 miliardy
colné orgány nehospodárne a neefektív-
ne vynaložili viac ako 1,6 miliardy korún 
na výstavbu cestných hraničných prie-
chodov Jarovce a Čunovo, ktoré z dôvodu 
vstupu Slovenska do európskej únie slú-
žili na činnosť colníkov len 16 mesiacov. 
v správe o kontrole činnosti colného ria-

diteľstva to konštatuje najvyšší kontrolný 
úrad. Kontrola v 12 prípadoch odhalila 
budovy a pozemky vo vlastníctve štátu 
v celkovej hodnote 16,8 milióna korún. 
colné riaditeľstvo tieto budovy nikdy ne-
využívalo na predmet svojej činnosť a ne-
vydalo včas rozhodnutie o prebytočnom 
majetku štátu. v siedmich prípadoch neu-
držiavalo riaditeľstvo nehnuteľný majetok 
štátu zverený do svojej správy v náležitom 
stave, majetok nebol zabezpečovaný pro-
ti znehodnocovaniu či odcudzeniu. nKÚ 
odhalil, že riaditeľstvo spravuje 13 ob-
jektov vo vlastníctve štátu, na ktorých za-
bezpečenie a údržbu vynakladá nemalé 
prostriedky, pritom tieto objekty využíva 
prevažne polícia. 

Úplatky v zdravotníctve sa u nás 
dávajú naďalej
Úplatky v zdravotníctve sa dávajú na Sloven-
sku naďalej. Podľa správy Transparency Inter-
national začal ich podiel od 90. rokov stúpať. 
V rokoch 1993 a 1998 sa počet pacientov, 
ktorí dali úplatok v nemocnici, zvýšil o 10 per-
cent. Správa uvádza, že tento problém je na 
Slovensku výrazný, pričom by ho mohlo vyrie-
šiť zavedenie individuálneho poistenia. 
Argumentuje prieskumom agentúry Markant 
z roku 2001, v ktorej jedna tretina opýtaných 
bola nespokojná so Všeobecnou zdravotnou 
poisťovňou a dve tretiny neverili Ministerstvu 
zdravotníctva. 

Miestne dane vraj ohrozujú lesy
Dane z nehnuteľnosti, ktoré už spravujú 
obce a mestá, sa podľa Rady združení 
vlastníkov neštátnych lesov Slovenska 
stávajú veľmi vážnou prekážkou pre za-
chovanie podstaty a rozvoja verejno-
prospešných funkcií lesov. Sadzba dane 
bola pôvodne stanovená na 0,25 percen-

ta z ceny pozemkov, po novom si ju môžu 
obce stanovovať samy, čo podľa rady pri-
nieslo dvoj až trojnásobné zvýšenie daní 
pre vlastníkov lesov. „vôbec pritom nie 
sú ojedinelé prípady podstatne vyššieho 
zvýšenia dane,“ povedal hovorca združe-
nia Juraj vanko. Ako príklad spomenul, 
že obec Hodruša-Hámre zvýšila sadzbu 
14-násobne. 

Z nemocnice prepustia 61 ľudí
Z vranovskej nemocnice do konca februára 
prepustia 61 zamestnancov z 529. Nemoc-
nica sa zmenila na neziskovú organizáciu 
a dôvodom hromadného prepúšťania sú 
ekonomické pomery. Miera evidovanej ne-
zamestnanosti v okrese, ktorá v závere de-
cembra dosiahla viac ako 18 percent, sa tak 
o niečo zvýši. 

V nemocnici prepúšťajú
želiezovská nemocnica, ktorá je dva me-
siace dočasne zatvorená, nedostala od 
krajského samosprávneho lekára povole-
nie na ďalšiu prevádzku. Mesto, ktoré ju 
ako svoju príspevkovú organizáciu riadi, 
rozhodlo o jej zrušení k včerajšiemu dá-
tumu. Prepustí asi 150 pracovníkov, zvyš-
ných desať bude organizáciu likvidovať. 
Kým lekári si myslia, že je to definitívny 
koniec nemocnice v želiezovciach, primá-
tor Gejza nagy to odmieta a stále hľadá 
investorov. „Odstránenie nedostatkov, 
ktoré nám vyčítal krajský lekár, nám to po-
trvá dva mesiac. Dovtedy však nemôžeme 
pracovníkov nemocnice platiť,“ povedal 
nagy. Zo zrušenia nemocnice sú sklamaní 
obyvatelia 27 obcí z Dolnohorského regió-
nu, ktorí za zachovanie nemocnice podpi-
sovali petíciu. Obyvatelia želiezoviec majú 
do najbližšej nemocnice v Leviciach asi 
20 kilometrov, zo vzdialenejších obcí viac.
Sťažujú sa na málo spojov. 

V dvojtýždenníku SLOVENSKý ROZhľAD sme uverejnili 
vo februári 2006 nasledovné správy a informácie...
V politickom a spoločenskom živote je to už tak, že viaceré významné uda-
losti a rôzne situácie, ktoré zarezonovali a sústredili veľkú pozornosť medzi 
ľudmi, dokážeme objektívne a v súlade s realitou hodnotiť a presnejšie po-
rovnávať až s odstupom času. Táto overená skúsenosť je aktuálna aj v teraj-
šom predvolebnom období, keď predstavitelia opozičných strán úmyselne 
zabúdajú na roky svojho osemročného vládnutia na Slovensku. Pre oživenie 
pamäti zverejňujeme niekoľko správ a článkov o situácií na Slovensku na 
začiatku roku 2006, ktoré ukazujú v jasnejšom svetle „úspechy“ vtedajšej 
vládnej koalície.  (jk)

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Súčasná vláda moc nezvládla svo-
je úlohy. Rozpad koalície a predčas-
né voľby to jednoznačne potvrdzujú. 
Tento stav je výsledkom neodbornos-
ti, nekoncepčnosti a nesystémovosti 
tejto vlády v prospech riadenia štátu. 
Ľudia sú sklamaní z poli-
tiky ako takej. Slovenská 
spoločnosť sa nachádza v 
situácii, keď väčšina rodín 
rozmýšľa, ako zabezpečiť základné život-
né potreby. Najväčšie starosti im spôsobu-
je štúdium detí, starostlivosť o zdravie, bý-
vanie a s tým spojené stále sa zvyšujúce 
výdavky. Na druhej strane naši politici, po-
slanci, predovšetkým tí „nezávislí“, od roku 
1989 až dodnes nemajú tento problém. 
Žijú nad pomery aj možnosti. Žiada sa po-
vedať a spýtať zároveň, či si to zaslúžia a či 
im z našich daní nedávať podstatne menej. 
Žiaľ, kým národ vo väčšine chudobnie, po-
litici bohatnú. Nechcem tým povedať, že 
riešením by bolo, že ak je národ chudob-
ný, nech sú chudobní aj politici. Riešením 
je odstrániť prvok, ktorý je príčinou chudo-
by národa. Tým prvkom je neschopnosť 
riadiť krajinu a zabezpečovať jej prosperi-
tu. Politici by mali bohatnúť vedno s náro-
dom, nie z národa. 

Problém je v konkrétnych osobách. V 
tých, ktoré dostali napríklad zdravotníctvo, 
školstvo a celkovú životnú úroveň do ta-
kejto neutešenej situácie. 
Premiér Mikuláš Dzurinda takmer pra-
videlne bombastickými slovami hodno-

tí rôzne, vraj úspešné počiny svojej vlá-
dy. Pri každej príležitosti aj v prípade 
jej rozpadu sa drží zásady: „nepochvá-
liš sa sám, iní to za teba neurobia.“ 
Azda aj preto tak chválenkársky hovo-
rí o plnení úloh vládneho kabinetu, a 
najmä o tom, že na Slovensku je stá-
le lepšie a lepšie. výsledky prieskumu 
euROSTATu o chudobe na Slovensku 
neberie na vedomie. notoricky obchá-
dza nepríjemné témy a vážne celospo-
ločenské problémy, ktoré každodenne 
trápia mnohých občanov aj mladú ge-
neráciu. Preceňuje makroekonomic-
ké výsledky a akosi sa zabúda vrátiť k 
sľubom, ktoré on a jeho strana v roku 
1998 aj v roku 2002 dali svojim voli-
čom. Dnes akoby ani neexistovali. Aj jeho 
zásluhou sa spoločnosť čoraz viac pola-

rizuje. Už dávnejšie sa pod vedením M. 
Dzurindu rozdelila na mocných a bezbran-
ných, a najmä na bohatých a chudobných. 
Volanie po zjednocovaní po odchode KDH 
z koalície odozvu nenachádza. Zdá sa, že 
pán premiér nie je ten pravý zjednocova-

teľ. Skôr naopak. V tejto sú-
vislosti si aj po mnohých ro-
koch spomínam na slová, 
ktoré na adresu M. Dzurin-

du, povedal bývalý významný predstaviteľ 
KDH a v rokoch 1990 – 1992 podpredse-
da SNR Ivan Čarnogurský. Pre Parlament-
ný kuriér povedal: „Ako môže presvedčiť 
M. Dzurinda občanov, že on a jeho strana 
budú zjednocujúcim činiteľom, keď vša-
de, kde sa nachádza, spôsobuje rozkoly. 
Prvý rozkol spôsobil v KDH. Druhý vtedy, 
keď rozoštval DÚ, tretí, keď proti sebe po-
štval SDĽ a SOP, štvrtý, keď vnútorne rozo-
štval SDĽ. Ale najväčší – piaty rozkol spô-
sobil v SDK ako takej, keď postavil proti 
sebe tých, ktorí trvajú na vlastnej identi-
te, teda materské strany, a tých, ktorí sú 
ochotní za úradnícke posty obetovať všet-
ko vrátane vlastného presvedčenia. Aký je 
to zjednocovateľ, keď hlava-nehlava rozbí-
ja všetko okolo seba? Konštatovanie Ivana 
Čarnogurského je platné aj dnes. 

Zjednocovateľ rozbíja

Rooseveltovej nemocnici hrozia exekúcie a konkurz 
Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v B. Bystrici hrozia ďalšie exe-
kúcie. Riaditeľ Róbert Rusnák odhaduje, že by mohlo ísť o 50 až 80 
miliónov korún. Aktuálna je exekúcia, ktorú podnietili vodárne. Ne-
mocnica im dlhuje tri milióny a dlh stále rastie. Ku koncu roka 2005 
vedenie v snahe vyhnúť sa im, zaplatilo okolo 60 miliónov z peňazí na 
prevádzku, čo spôsobuje ďalší rast dlhu u dodávateľov. Odborári sú 
nespokojní a vyzvali Rusnáka, aby odstúpil. Nemocnica vyrába dlhy 
aj potom, ako ju dlhov vo výške takmer 2,2 miliardy korún zbavila štát-
na spoločnosť Veriteľ. Za minulý rok je to viac ako 300 miliónov. „Ak 
nemocnicu transformujeme na akciovú spoločnosť, k čomu smeruje-
me, a bude vyrábať dlhy, pôjde do konkurzu. Opakovane som na to 
upozorňoval,“ upozorňuje Rusnák. 

Zoznam podnikov na privatizáciu
Do konca marca 2006 by súčasná vládna koalícia mala stihnúť 
sprivatizovať najväčšie teplárenské spoločnosti, železničnú 
spoločnosť cargo Slovakia, 11 podnikov autobusovej dopravy, 
ako aj rozvodné energetické podniky. Tieto spoločnosti figu-
rujú na zozname subjektov, ktorý vypracoval rezort hospodár-
stva, a pri ktorých je reálny predpoklad vydania rozhodnutia o 
privatizácii do konca marca 2006. Po tomto termíne už súčas-
ná vláda nechce privatizovať. 

Minister Mikloš dal stotisícový plat
Vedúca úradu na ministerstve financií Jana Červenáková mesačne 
zarába takmer stotisíc korún, zhruba o 20 000 viac ako väčšina jej 
kolegov v iných rezortoch. Minister I. Mikloš ju totiž určil za úradníčku 
osobitného významu. J. Červenáková je pritom Miklošova dlhoročná 
známa, navyše má firmu s jeho manželkou. Minister financií ju dosa-
dil aj za predsedníčku Dozornej rady Eximbanky či do Správnej rady 
Železníc SR. Informáciu, že za minulý rok mala dostať ešte aj odmenu 
500 000, Červenáková odmietla komentovať. 

POVEDALI
Zuzana MARTInáKOvá, 
poslankyňa NR SR, 
predsedníčka SF
K predčasným voľbám nemá-
me žiadne požiadavky. Otáz-
kou však je legitimita tejto vlá-
dy, dva roky bola menšinová a 
teraz sa úplne rozpadla. Na zá-
klade postavenia, ktoré má, by 
sa mala nielen zastaviť privati-
zácia, ale nemali by sa prijímať 
ani žiadne rozhodnutia.

Robert FIcO, 
predseda Smer-SD
Smer odmieta ďalšie privatizač-
né rozhodnutia. Zostane tvrdou 
opozičnou stranou, bude naďa-
lej kontrolovať vládu, ako bude 
hospodáriť so štátnym majet-
kom. Predseda SDKÚ si nemô-
že klásť žiadne podmienky. Ak 
sa tak stane, okamžite bude 
podaný návrh na vyslovenie ne-
dôvery jeho kabinetu.
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Čítajte SLOVENSKÝ ROZHĽAD 
aj na internetovej stránke: 

www.slovenskyrozhlad.sk
Nasledujúce číslo novín dostanete 10. marca 2010

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

PROjEKT SMER TV
Strana SMER – sociálna demokracia, ako obohatenie internetovej komunikácie s verejnos-
ťou, spúšťa projekt SMER TV. V rámci tohto projektu budeme postupne prinášať rozhovory 
s predstaviteľmi vlády SR nominovanými stranou SMER – sociálna demokracia. Tieto videa 
– dve za týždeň – si môžete pozrieť na našej stránke 

www.strana-smer.sk
alebo na 

http://www.youtube.com/smersd
Ako prvy sme pripravili a zaradili videorozhovor s ministrom kultury SR a podpredsedom 
strany SMER – sociálna demokracia Marekom Madaričom a ďalší s ministrom vnútra SR a 
podpredsedom strany SMER-SD Robertom Kaliňákom

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

Prenájom administratívnych 
a skladových priestorov

BRATISLAVA

Memorandum zaväzuje jeho signatá-
rov spoločne smerovať, koordinovať 
a uskutočňovať spoluprácu na území 
Tokajskej vinohradníckej oblasti pri 
cielenom a systematickom usmerňo-
vaní rozvoja oblasti z hľadiska urbani-
zácie, 

OcHRAny A TvORby 
krajiny a sociálno-ekonomickom ži-
vote obyvateľov regiónu. Podpísali 
ho za Košický samosprávny kraj jeho 
predseda JuDr. Zdenko Trebuľa 
a predstavitelia piatich občianskych 
združení, ktorým na srdci leží budúc-
nosť tohto historického územia, ktoré 
má všetky predpoklady stať sa kandi-
dátom na zápis do Zoznamu kultúrne-
ho a prírodného dedičstva UNESCO: 
za Združenie obcí Tokajského regió-
nu so sídlom v Čerhove Pavol balog, 
za Združenie Tokaj Regium v Malej 
Tŕni Ing. Pavel eftimov, za Združe-
nie Tokajská vínna cesta so sídlom v 
Trebišove Ing. Jaroslav Macík, za 
Združenie pre rozvoj južného Zemplí-
na so sídlom v Trebišove Ing. Stani-
slav Štefan a za Združenie pestova-
teľov a malovýrobcov tokajských vín 
Slovenska so sídlom v obci Malá Tŕňa 
Magda Haburová.
Ako vo svojom príhovore zdôraznil 
predseda KSK Z. Trebuľa, príprava 
samotného 

MeMORAnDA 
začala už v novembri minulého roku 
stretnutím všetkých zainteresovaných 
a preto na prípravu dokumentu bol 
dostatok času. Samozrejme, celý re-
gión, zastúpený v tomto prípade pia-
timi občianskymi združeniami, oča-
káva od Košického samosprávneho 
kraja aktívnu pomoc nielen pri revitali-
zácii viníc, vrátane zachovania pôvod-
ného geofondu, ale aj pri dobudovaní 
technickej infraštruktúry obcí, využí-
vaní rekreačného potenciálu, obno-
ve urbanisticko-architektonických a 
kultúrno-historických hodnôt, či pri 
ochrane a podpore tradičných kul-
túrnych prvkov, teda zároveň zame-
dzeniu vzniku negatívnych urbanis-

tických dominánt a v neposlednom 
rade pri obnove existujúcich a výstav-
be nových, ale tradičných tokajských 
pivníc a ďalších tradičných objektov. 
Memorandum o spolupráci pri rozvoji 
Tokajskej vinohradníckej oblasti nie je 
určite dokument, ktorý zapadne pra-
chom, ako sa to v takýchto prípadoch 
veľmi často stáva. Naopak, už teraz 
doslova 

buRcuJe vŠeTKÝcH, 
pre ktorých dejiny vinohradníctva 
a produkcie tokajského vína u nás 
sú súčasťou slovenských dejín. Ide 
predsa o víno kráľov a zároveň o krá-
ľovské víno, ktoré stáročia pravidelne 
konzumujú panovníci aj v súčasnosti. 
žiaľ, mnohí ani po deväťdesiatich 
rokoch po podpísaní Trianon-
skej zmluvy si nechcú uvedomiť, 
že tokajské vína sa dorábajú v 
dvoch krajinách – Maďarsku a na 
Slovensku, že ide síce o jeden 
geografický a vinársky región, 
ale rozdelený do dvoch štátov a 
teda, že existuje tokajské víno 
vyrobené v Maďarsku, a rovnako 
tokajské víno vyprodukované na 
Slovensku. Spor o ochranu označe-
nia pôvodu tokajského vína trvá už od 
roku 1959 a neskôr vznikla skutočne 
kuriózna situácia – od roku 1967 do 
konca roku 1970 na Medzinárodnom 
úrade pre ochranu duševného vlast-
níctva v Ženeve registrovali iba jedinú 

ObLASť PôvODu 
tokajského vína a to československú! 
V tom istom roku však došlo k ďalšej 
nepochopiteľnej situácii: na zákla-
de zmluvy sa čs. strana pod tlakom 
maďarskej strany zaviazala, že na 
Západ nebude vyvážať žiadne víno s 
označením Tokajské, alebo víno, kto-
ré by poukazovalo na jeho tokajský 
pôvod! To však nebolo všetko. ČSSR 
sa zároveň zaviazala dodávať do 
Maďarska 1000 hektolitrov tokaj-
ského vína ročne, vyrobeného na 
Slovensku, ktoré sa v Maďarsku 
fľašovalo do tamojších originál-
nych fliaš a do sveta sa predávalo 

ako maďarské tokajské víno, vy-
robené v Maďarsku z tamojšieho 
hrozna! 
Ani spoločná príslušnosť k socialistic-
kému táboru, RVHP, či proletárske-
mu internacionalizmu nedokázali túto 
záležitosť vyriešiť do roku 1990 a sa-
mozrejme – ani dodnes. Samozrejme 
preto, lebo maďarská strana 

neMá ZáuJeM 
na tom, aby vo svete poznali aj slo-
venské tokajské víno, veď roky vďaka 
naším ústupkom a rôznym obštruk-
ciám sa jej celkom darilo bojkotovať 
medzinárodné uznanie slovenských 
tokajských vín. Práve preto aj v sú-
časnosti slovenská strana v tomto 
spore ťahá za kratší koniec a raz 
dá definitívnu bodku za ním legis-
latíva európskej únie. Aby však tých 
problémov nebolo málo „o svoje“ sa 
hlásia aj výrobcovia tokajských vín 
v severovýchodnom Taliansku a vo 
francúzskom Alsasku. „Žiaľ, s Ma-
ďarskom nás v tomto čaká ešte veľmi 
dlhý boj“, konštatuje predseda Zdru-
ženia Tokajská vínna cesta a jeden z 
najznámejších a najúspešnejších vi-
nárov v Tokajskej vinohradníckej ob-
lasti Ing. Jaroslav Macík.
Tokajská vinohradnícka oblasť sa 
nachádza na území, na ktorom dlhé 
stáročia 

žIJÚ v ZHODe 
vedľa seba Slováci i obyvatelia ma-
ďarskej národnosti. Ani jedni, ani 
druhí nevedia pochopiť, prečo sa ich 
kolegovia spoza hraníc chovajú tak 
nepochopiteľne. Akoby tokajské vy-
robené na slovenskom území už ne-
bolo tokajským. Samozrejme, dá sa 
pochopiť, že v obchode sa niekedy 
nepoznajú ani bratia, ale tu predsa 
ide o niečo iné: o vyčiarknutie z de-
jín minimálne poltisícročnej tradície, 
o to, akoby ruský cár Peter I., alebo 
poľskí šľachtici z Krakowa a Wroclawi 
nikdy nepili tokajské, vyprodukované 
na území terajšej Slovenskej republi-
ky...
Podpísanie Memoranda všetci sym-
bolicky spečatili vypitím pohárika 
kvalitného tokajského moku. Zároveň 
asi tento prípitok ich inšpiroval zaslať 
celý text Memoranda Ministerstvu pô-
dohospodárstva SR, predstaviteľom 
župy v Miškolci, do ktorej patrí Tokaj-
ská oblasť v Maďarsku a do sídla EÚ 
v Bruseli... vLADIMÍR MeZencev

bLÝSKA SA SLOvenSKéMu TOKAJSKéMu vÍnu nA LePŠIe ČASy?

Slnko svieti inakšie a inakšie spievajú aj vtáky
Akými slovami najvýstižnejšie možno charakterizovať Tokajskú 
vinohradnícku oblasť? Podľa miestnych lokálpatriotov a vinárov 
„tu slnko svieti inakšie a inakšie spievajú aj vtáky. Preto sa tu tak 
darí maliarom a básnikom...“ Tieto slová odzneli na úvod sláv-
nostného aktu podpísania Memoranda o spolupráci pri rozvoji 
Tokajskej vinohradníckej oblasti. Stalo sa tak v minulých dňoch 
v priestoroch vlastivedného múzea v Trebišove.

Zdá sa, že táto rodáčka z ruského Ťume-
nu dokázala, čo je to vlastenectvo. Prija-
la slovenské občianstvo, neprisahala, ne-
zložila prísahu, ale pre svoju novú vlasť, 
ktorá jej prirástla k srdcu, urobila to, čo 
žiaden „vyskočený“ roduverný Slovák. 
Tuším, od čias Aničky Jurkovičovej, sme 
ani takú Slovensku ako je Anastázia ne-
mali. Po narodení dieťaťa ju v rodnom 
Rusku odpísali, ako neperspektívnu, v 
novej vlasti sa dokázala prepracovať 
až k takýmto výsledkom. ešte aj s ko-
číkom chodila na lyžiach. v banskej 
bystrici ju naši biatlonisti podporili a 
ona nezabudne vyjadriť vďačnosť. Tam 
ďaleko v Kanade urobila Slovensku také 
meno, že už aj tam vedia, kde je Sloven-
sko. Anastázia Kuzminová je nový sloven-
ský idol. A právom. Pritom je to žena, kto-
rá má ten správny slaviansky naturel, ktorý 
sme mi dakde potratili, tak ako ten sloven-
ský, ktorý nám Anastázia prinavrátila. To, 
aký má vzťah k svojmu synčekovi, k svo-
jej vlastnej rodine, k rodičom, to ako keby 
mnohým nielen v Banskej Bystrici otvorilo 
oči a vrátilo nás späť o niekoľko desaťro-
čí. K tým hodnotám, ktoré aj pre nás vo-
ľakedy boli vlastné. Anastázia jednodu-
cho zmobilizovala Slovákov, mnohí ako 
keby sa prebudili zo zlého sna. Len dú-
fam, že sa o Anastáziu nebudú teraz trhať 
politické strany. Pri tej jej korektnej jedno-
duchosti sa určite mnohým nepáčilo švi-
torenie pána E. Chmelára, hoci ironické, 
že takýmto spôsobom ruinuje jeho SOV. 

A keď dodal, že ak by hokejisti vyhrali, tak 
nás zruinujú.
Aj keď to bolo možno ironické, bolo to v 
porovnaní s Anastáziou a jej peknými a 
jednoduchými slovami naozaj úbohé. A 
chudák manžel Daniel si nemohol pripiť 
ani slivovicou, lebo príštipkári zo SOV na 
to nemysleli. Pritom, keď je už o tom reč, 
tak bronzová Ruska dostane za bronz 40 
tisíc eur, tak isto ako Anastázia za zlato. 
ONA však bojovala za slovenské farby, 
za slovenskú zástavu aj s hymnou ktorú 
spievala. Tu sa jednoducho ukázalo, akí 
to vlastne sme a ako nás zahanbila. Pá-
nom poslancom slovenského parlamen-
tu načim odkázať, aby si pozorne všim-
li a dobre počúvali, čo to je vlastenectvo 
a ako sa prejavuje. Možno sa dočkáme, 
že dobrým vlastencom bude aj sloven-
ský Maďar, ak prestanú na slovenskej 
politickej scéne falošne hrať také stra-
ny ako SMK či Most-Híd. vlastencom 
sa človek nenarodí, len sa ním stáva. 
Mnohým, čo chcú byť pápežskejší ako 
pápež, prichodia slová národ, vlasť a 
aj to čím sú tieto slová naplnené ako-
si veľmi starosvetsky a nemoderne, 
ako niečo, čo sa prežilo. Pramene vlas-
tenectva treba hľadať v rozumnej láske k 
sebe samému, k tomu, čo sme tu na tom-
to svojom mieste urobili i k tomu, čo chce-
me urobiť. A to čo urobila ANASTAZIA 
KUZMINOVÁ JE VLASTENECTVO, KTO-
RÉ SPIEVA V NEJ SAMEJ. ZLATÁ JE AJ 
ZLATÁ. DuŠAn KOnČeK

ZLATO, čO STOjI ZA TO
Prvé slovenské zlato zo zimnej olympiády. A ešte k tomu striebro a ešte mož-
no aj dačo naviac. už toto stačí, aby sa Anastázia Kuzminová zapísala zlatý-
mi písmenami do dejín slovenského športu. Úplne jednoduchá deva, ktorá 
sa nebije do pŕs, že je Slovenska, ale dokáže to svojimi činmi, v tom čo robí. 

Novela obecného zákona demokraciu zrazila na kolená. 
Mnohí starostovia si dnes robia, čo chcú a niekde je za-
sadnutie obecného zastupiteľstva len formalitou a poslan-
ci niekedy ani nevedia čo odhlasovali. Niektorí starostovia 
sa správali priam despoticky (a stratili svoje miesta), pre-
tože roky trvajúci zákon o obecnom zriadení im to dovo-
ľuje. Niektorí ho ani nepoznajú a konajú tak, ako keby boli 
pánmi sveta. Nedodržiavanie obecného zákona zo strany 
starostov nie je nijak postihované, nikto sa totiž neohradí, 
pretože nechce nič mať so slovenskými súdmi, ktoré sú 
v  takom stave v akom sú. Podľa tejto novely zákona totiž 
obecné zastupiteľstvo bude možno len raz za polrok, lebo 
doteraz niekde bolo iba tri razy do roka, bez toho, aby oby-
vatelia o tom vedeli. Kto nič nevie, nič nepokazí a ani nebu-
de reptať. Celé štyri roky bolo jasné, že zákon o obecnom 
zriadení treba doslova „prekopať“, pretože to, čo bolo dob-
ré pred viac ako decéniom, už nie je aktuálne a ani dobré. 
V komunálnej politike sa zrejme hráme na demokraciu, kto-
rá komusi vyhovuje. Ak túto novelu zákona prezident podpí-
še, zrazí na kolená demokraciu druhý raz. Ale to bude bu-
merang, ktorý sa poslancom vráti...  Ján HORáR

Bumerang sa vráti Peniaze mládeži
Z ministerstva školstva by malo 
ísť niekoľko stotisíc eúr na golf. 
Slovenské školstvo už dlhé 
roky nema dostatok financii. 
Lenže na šport bohatých by 
mali ísť peniaze, ktoré treba 
na chátrajúce školy, možno aj 
vybudovanie kultúrnych zaria-
dení. Bolo naozaj zábavné sle-
dovať pána podnikateľa Sotáka, 
ktorý sa „obáva“, že zmeškáme 
vlak tohto športu, ako keby 
nebodaj vo svete konkuroval 
futbalu a hokeju. Nikto nebráni 
pánovi Sotákovi a podobným 
aby si hrali golf, gorodky, alebo 
organizovali futbal na huculoch, 
ale peniaze, ktoré má školstvo 
na šport by mali predsa len ísť 
napríklad pre mladé talenty v 
tradičných športoch... (dk)
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brazília je veľmoc
Je všeobecne známe, že 
brazília je najväčší štát v 
Južne Amerike, ale aj to, 
že je tam futbal neoby-
čajne kvalitný a rozšíre-
ný. Práve preto odchádza 
najviac hráčov do zahra-
ničia. Tamojšia konfede-
rácia oznámila, že minu-
lý rok odišlo do zahraničia 
1017 hráčov. Samozrej-
me, všetci sa neuplatnili a 
707 sa ich vrátilo do svo-
jich klubov. najviac hráčov 
od päťnásobných majstrov 
sveta ostalo v Portugalsku, 
(spolu 181) a v nemecku 
ich bude hrať ďalších šesť-
desiat. uvidíme a tešíme 
sa na to, s akými výkonmi 
sa predstaví krajina kávy a 
samby na majstrovstvách 
sveta v Južnej Afrike v lete 
t.r., kam prídu tí najlepší z 
najlepších.
 

boxerská liga má krízu 
vlani sa u nás boxovalo v 
1. ročníku amatérskej To-
kaj ligy. Štartovalo päť klu-
bov a majstrom sa stali 
muži bc Stavbár nitra. Sú-
ťaž je ohrozená, pretože 
zakladateľ súťaže, predse-
da SAbA Mikuláš vareha 
vraj nevyplatil klubom po 
500 000 korún na činnosť, 
ktoré z vlastného vrecka 
sľúbil a pred druhým roční-
kom nesľubuje nič. Liga sa 
nezačne načas - hlásia zo 
sekretariátu SAbA a mož-
no sa nezačne vôbec. bola 
to súťaž, ktorá mala po-
môcť slovenskému boxu 
a aj keď mala nedostatky, 
určite bola prínosom. bola 
by veľká škoda, keby vede-
nie tohto športu a samot-
né kluby nezohnali zdroje 
na pokračovanie súbojov v 
piatich mestách. 

FK Moskva skrachoval
Futbalový klub FK Moskva 
nebude už hrať v ruskej 
lige. Skončil síce na 6. 
mieste, ale sponzor z nik-
lovej fabriky odriekol ďal-
šiu finančnú podporu. Je 
to ojedinelý prípad a ne-
musel by nás veľmi zau-
jímať, keby v ňom nebol 
hráčom náš reprezentant 
Martin Jakubko. Predseda 
klubu vladislav Plotnikov 
jednoducho vyhlásil: „Kon-
číme a všetci futbalisti sú 
na predaj.“ Kto ich však 
bude kupovať, keď je po 
prestupových termínoch 
(okrem Ruska)? Klub by 
mala v lige nahradiť Alania 
vladikaukaz z prvej divízie. 
Čo však bude s Jakubkom, 
nikto nevie. Mužstvo ešte 
trénuje, ale nie je jasné, 
čo bude ďalej. Je to prob-
lém pre hráča a pred MS aj 
pre nášho trénera vladimí-
ra Weissa.

Stranu pripravil IGOR MRáZ

O Z V E N YTakmer neuveriteľné, na ZOH už máme tri medaily: zlato, striebro i bronz

Slovensko tlieska Kuzminovej a hurajtovi

Slovenská reprezentantka v biatlone Anastasia Kuzminová pó-
zuje so striebornou a zlatou medailou a Pavol Hurajt sa teší zo 
zisku bronzovej medaily na XXI. zimných olympijských hrách 
Vancouver 2010 vo Whistleri.

 FOTO TASR - Martin Baumann

Málokto veril. A predsa sa Sloven-
sko radovalo hneď od začiatku. 
Anastasia Kuzminová prekona-
la výpadok z tréningu i pretekov. 
Pretrpela operáciu ľavej ruky, no 
povedala, že je pripravená. Kto 
sleduje vrcholový šport vie, čo ta-
kýto stav prinesie. Neistotu, stra-
tu sebadôvery i formy, pohodu z 
pohybovania sa medzi súperka-
mi, pretekársku iskru... Ani Nasťa 
nevedela na čom je. „Skúsim, vy-
dám zo seba všetko, ide o repre-
zentáciu Slovenska i moju,“ hovo-
rila potichu. Potom už nastúpila 
na štart a pokorila všetky zdra-
vé vlčice, ktoré si robili zálusk na 
jej skalp. Po zdravotných trampo-
tách sa z nej stala raketa na 7,5 
km i na stíhačke na 10 km. Iba 
Nemka Neunerová jej stačila se-
kundovať a v druhých pretekoch 
ju obrať o zlato. Naša Kuzmino-
vá sa však stala hrdinkou celého 
biatlonového sveta, osobitne Slo-

venska. Anastasia Kuzminová, za 
slobodna Šipulinová, má 25 ro-
kov a od roku 2006 je vydatá za 
Daniela Kuzmina, stále dobrého 
biatlonistu, reprezentujúceho Iz-
rael. Ten žil od roku 1999 v Ban-
skej Bystrici a ona za ním prišla 
pred tromi rokmi, keď sa im na-
rodil synček Jelisej. Získala naše 
občianstvo a po niekoľkých víťaz-
stvách sa odvďačuje aj olympij-
skými medailami. 
Môžeme napísať, že je to úžasná 
žena a športovkyňa. Jej spokoj-
nosť, túžba dosahovať úspechy, 
stavať si vysoké ciele, obetovať 
všetko športu, milovať ľudí, kto-
rí jej pomohli, svoju rodinu a celé 
Slovensko, to z nej robí človeka 
s veľkým Č. Prečítajte si, čo po-
vedala po získaní zlata: „Cítim sa 
ako Slovenka. Žijem tu už tretí rok 
a keď sa už tak človek rozhodne, 
že ide súťažiť za iný štát, chce mať 
v ňom veľa kamarátov a dobrý ži-

vot, musí byť súčasťou krajiny, cí-
tiť jej atmosféru a emócie ľudí.“ 
Takéto výroky môžete čítať či po-
čuť každý deň. Je taká od príro-
dy. Na mnohých zapôsobila, keď 
spievala na stupni víťazov sloven-
skú hymnu. Chváli každého, kto 
čo len kúskom pomohol pri zis-
ku úspechov, trénerov (M. Gaš-
perčík, J. Sanitra i manžel), ser-
vismanov, členky družstva, celý 
svet by vyobjímala a nielen teraz, 
keď má veľké úspechy. Vidíte, a v 
ruskom družstve ju vyhlásili za ne-
potrebnú. Čo už len dokáže žena 
z ďalekej Ťumeni s dieťaťom, ne-
bolo pre ňu miesta. Na Slovensku 
sa všetko vybavilo, aby bola dob-
rá príprava a spokojnosť v rodine 
pri výchove synčeka. Veď práve 
tomu sľubila tri medaily zo ZOH. 
Pavol Hurajt, náš 32-ročný biat-
lonista, rodák z Popradu, zís-
kal v behu na 15 km s hromad-
ným štartom bronzovú medailu. 
Šiel úžasne a nevídane, vynika-
júco a nádherne, ako nikdy v ži-
vote. V štyroch streľbách neurobil 
ani jedinú chybu, po celej trati bol 
v popredí pretekov. Dal si odme-
nu za dlhoročnú biatlonovú drinu, 
za oddanosť svojmu športu a cie-
ľavedomosť. Na týchto ZOH jeho 
forma gradovala až po medailu. 
Predstihol ho iba Rus E. Usťjugov 
a Francúz Fourcade.

naša výprava neodchádzala na ZOH do 
Kanady so širokým úsmevom ani s veľ-
kými rečami. veď ktože by nám mohol 
získať zlatú, či menej cennú medailu, 
keď sme doteraz mali iba jedinú, žide-
kovu striebornú? A najmä, keď sa nám 
zopár dní pred odchodom zranili hlavné 
ohnivká reťaze: Kuzminová mala zrane-

nú ruku, Procházková nohu, Zuzulová mala „chorôb“ ešte 
viac. Mohol bajčičák, Hurajt či hokejisti?

Nebezpečný tobogan
V športe sa rozmohlo získavať 
víťazstvá za každú cenu. Po-
tvrdilo sa to aj na sánkarskej 
a bobovej dráhe vo Whistleri. 
Usporiadatelia ju chceli mať 
rýchlu, najrýchlejšiu na svete 
a skúsený projektant, Nemec 
Udo Gurgel, im vyhovel. Ešte 
pred otvorením ZOH, na trénin-
gu, ju pokrstila smrť, keď mladý 
Gruzínec Nodar Kumaritašvili 
(21 r.) z dráhy vyletel, narazil 
do oceľového stĺpa a - zomrel. 
Havárií bolo aj v minulosti (od 
r. 2005) viac než 60, ale teraz 
bol výsledok tragický. Nenapl-
nili sa totiž plány, keď mala byť 
rýchlosť najviac 140 m /hod., 
jazdí sa oveľa rýchlejšie, až cez 
150 km. Nečudo, že olympioni-
ci sa naľakali a označovali takú 
rýchlosť za nebezpečnú, šiale-
nú, šokujúcu. Na olympiáde sa 
plakalo. Experti pripísali chybu 
mladému jazdcovi, ale napr. pi-
lot slovenských bobov povedal, 
že bolo len otázkou času, kedy 
sa niečo také stane...

Opäť budeme vyhlasovať najlepších fut-
balistov roka. Stane sa tak 1. marca t.r. a 
po prvý raz v žiline. Organizátormi už 17. 
ročníka ankety Futbalista roka sú redak-
cia Pravda a Slovenský futbalový zväz. 
Spoločne hľadali vhodné miesto a naj-
mä dobrý termín, aby na slávnosť mohlo 
prísť čo najviac ocenených hráčov. Voľba 
padla na Žilinu, dnes najkonsolidovanejšie 
futbalové mesto, no aj tak je otázkou, koľko 
futbalistov sa na slávnosti zúčastní, pretože 
najlepší hráči až do 14. miesta sú legionári a 
niektorým stále beží liga. Až na 15. mieste je 
domáci hráč, Róbert Jež zo Žiliny. Bolo to po-
dobné aj v minulých rokoch, no za vlanajší je 
to samozrejmosť, pretože naši reprezentanti 
postúpili na MS do Juhoafrickej republiky a 
dosiahli niekoľko pozoruhodných výsledkov. 
Samozrejme, že v hlasovaní trénerov, funkci-
onárov a novinárov dostali prednosť. Nebolo 
vlastne nad čím premýšľať. V Žiline sa usku-
toční 3. marca aj medzištátne stretnutie s 
Nórskom a na šťastie je to asociačný termín, 
kedy by mohli byť hráči voľní. Druhý a tretí 
prípravný zápas na MS má byť proti Ghane 
(bola vo finále Afrického pohára) a Kostari-

ke. Jeden súboj v Klagenfurte na sústredení 
koncom mája a druhý 5. júna na niektorom z 
našich štadiónov. 
Organizátori nám na spoločnom stretnutí 
predložili zoznam desiatich nominovaných 
v abecednom poradí. Sú to: 1. Ján Ďurica 
(Lok. Moskva), 2. Marek Hamšík (SSC Ne-
apol), 3. Filip Hološko (Besiktas Istanbul), 4. 
4. Ján Mucha (Legia Varšava), 5. Peter Peka-
rík (VfL Wolfsburg), 6. Miroslav Stoch (Twen-
te Enschede), Martin Škrtel ( FC Liverpool), 
7. Stanislav Šesták (VfL Bochum), 8. Zdeno 
Štrba (Škoda Xanthi), 10. Radoslav Zabavník 
(Terek Groznij). Nie je to zlý nápad. Priaznivci 
futbalu môžu o rebríčku debatovať, zostavo-
vať vlastný a aj odôvodňovať či sú to chlapi na 
správnych miestach.
Už aj preto, že body na ďalších miestach sú 
už zrátane a poradie do 24. miesta je k dis-
pozícii: 11. V. Weiss ml. 31 b., 12. R. Vittek 
29 b., 13. M. Karhan 23 b., 14. E. Jendrišek 
20 b., 15. už spomenutý R. Jež 13 b., 16. 
J. Kozák 10 b., 17. D. Švento 9. b. 18. M. 
Sapara 5 b., 19. J. Novák 4 b., 20. K. Kopú-
nek 2 b., 21. J. Novota 2. b., 22. K. Saláta 
2 b., 23. M. Mintál 1 b., 24. V. Pečovský 1 

b. To je teda plejáda našich najlepších podľa 
odborníkov, ktorých hlasovalo 31. 
Na slávnostnom večere vyhlásia aj výsled-
ky 10. ročníka Ceny Petra Dubovského, 
teda hráča do 21 rokov. Nominovaní sú: M. 
Stoch, V. Weiss ml., E. Grendel a J. Silvestr. 
Po prvý raz vôbec spoznáme pri tejto príle-
žitosti aj meno najlepšieho trénera, kde sú 
kandidátmi M. Hipp, J. Jankech a V. Weiss 
st. Body ešte dostali aj B. Kitka, L. Pecko, 
J. Kozák st. I. Galád a L. Hudec. Titul futba-
listu roka obhajuje Martin Škrtel. Spoznáme 
aj najlepšiu hráčku a najlepších rozhodcov. 
Zaujímavosťou ankety je, že hlas dostalo iba 
24 hráčov, čo je doteraz najmenej. Výlučne 
legionári tvorili najlepšiu desiatku doteraz 
dvakrát, v rokoch 2003 a 2006. V porov-
naní s minulou anketou (2008) sa objavilo 
v desiatke päť nových mien: Ďurica, Mu-
cha, Stoch, Štrba a Zabavník. Nahradili M. 
Čecha, J. Kozáka, R. Vitteka, M. Saparu a Š. 
Seneckého. R. Vittek nechýbal v slovenskej 
desiatke od založenia ani raz, roku 2006 bol 
prvý, no teraz ustúpil z pozícií, keď je na dva-
nástom mieste. Zo slávnosti sa vo večerných 
hodinách pripravuje aj televízny prenos. 

NAjLEPšícH uVIDIA V žILINE

Prvý zápas proti Česku síce prehrali hokejisti 
1:3, ale hra nebola zlá a tréner J. Filc preto žia-
dal fanúšikov, že nad týmto výsledkom netreba 
príliš vyplakávať. Pri novom modeli hodnotenia v 
tomto turnaji nemusí prehra veľmi škodiť. bude 
sa treba zlepšiť v zakončovaní a efektivite, menej 
sa nechať vylučovať a všetko môže byť v poriad-
ku. Súper bol v tomto súboji o niečo lepší a mal 
výborného Jágra i brankára vokouna, hráči boli 
rýchlejší, kombinačne presnejší a v streľbe efek-
tívnejší. naši najlepší, Gáborík, Halák a Handzuš 
spolu s ostatnými im nestihli celkom kontrovať.
Druhý zápas proti favoritovi z Ruska, to už bola iná 
káva. Výborná hra našich, dráma z obidvoch strán, 
napätie do konca i v predĺžení po 1:1 (góly Moro-
zov a Demitra) a potom samostatné nájazdy. Bolo 
sedem sérií a až potom Demitra rozhodol, keď pred 
ním prekonali brankárov iba Stümpel a Ovečkin. 
Slovensko vyhralo 2:1. „Slovensko malo veľmi dob-
re organizovanú obranu, ktorú sme neprerazili a aj 

smerom dopredu nám súper nedovolil, aby sme si 
vypracovali dobré strelecké príležitosti,“ povedal 
tréner Ruska V. Bykov. Náš J. Filc vyzdvihol dôle-
žitosť víťazstva, ale pripomenul, že ho neslobodno 
veľmi preceňovať. Slovensko chválil celý hokejový 
svet. Víťazstvo považoval za senzáciu a veľké pre-
kvapenie, za dovtedy najdramatickejší zápas, za 
odstrel Ruska, ktoré odišlo omráčené. Vyzdvihoval 
opäť veľkolepé výkony Haláka, Demitru aj Stümpela 
i celé mužstvo.
Potom už prišlo na rad Lotyšsko a naše tri povinné 
body po výsledku 6:0. Naši mali sústavnú prevahu, 
rýchlo dali góly a pokojne čakali, koho im vo štvrťfiná-
le pridelia nové pravidlá postupu. Všetky mužstvá si 
podľa nich majú možnosť zahrať aspoň jeden vážny 
zápas. Podľa toho, ako hrali a čo dosiahli v troch zá-
pasoch skupín. Aj naši boli teda v centre pozornosti 
fanúšikov, ktorí sa tešili na ďalšieho súpera, lebo po 
dobrých výkonoch nebola nádej malá, bez ohľadu 
na meno mužstva (naši sa stretnú s Nórskom). 

Hokejisti v centre pozornosti

Pohár pre Pezinčanov
Vo finále Slovenského pohára basketbalistov ukázali hráči AB Co-
smetics Pezinok svoju suverenitu. Nielenže v lige už neprehrali 
pred finále 18 extraligových zápasov, ale hladko vyhrali aj pohár. 
Na turnaji, ktorý sa konal na ich palubovke, vo štvrťfinále preko-
nali Inter Bratislava 86:56, v semifinále Sp. Novú Ves 86:75 a vo 
finále SPU Nitra 95:72 (26:14, 52:38, 72:46). Bol to ich tretí 
úspech za sebou. V súčasnej forme sú Pezinčania pod vedením 
trénera Františka Róna, hráčov Jacksona a kapitána Miloševiča 
pre ostatné družstvá nedostižní. Majú niekoľko individualít, aké 
súperom chýbajú a preto si pomerne ľahko získavajú náskok a 
vyhrávajú zápasy. Tentoraz bola finálová zostava takáto: Miloše-
vič, Jackson, Nicholson, Mičuda, Urland - Snopko, Míčka, Brliť. 
Na turnaji si ešte zahrali: Polakovič, Cvitanovič, Krajčik, Baťka, 
Ulman, Mróz.

V Tatrách sme spomínali
vo vysokých Tatrách, v hoteli Patria na Štrbskom Plese sa 
konala milá slávnosť. Zišlo sa asi sto lyžiarskych funkci-
onárov, ktorí roku 1970 pripravili pod vedením predsedu 
Ov Jozefa Lukáča a gen. tajomníka J. Mráza Majstrovstvá 
sveta v klasických disciplínách. Podujatie malo vtedy obrov-
ský športový aj organizačný úspech a dodnes je najväčším 
a najvýznamnejším športovým podujatím, uskutočneným 
na území Slovenska. vtedy sa vybudovala infraštruktúra 
vysokých Tatier a tie sa stali významným medzinárodným 
strediskom športu a cestovného ruchu. bol to vtedy svia-
tok celého Česko-Slovenska. Otvárací ceremoniál sledo-
valo priamo 80 000 divákov, na skoky na veľkom mostíku 
prišlo neuveriteľných 140 000 ľudí, po prvý raz vysielala 
televízia farebne, akreditovaných bolo do 500 redaktorov 
z celého sveta, vrátane uSA a Japonska. celkový úspech 
MS prispel k možnosti, že Slovensko sa mohlo uchádzať 
o usporiadanie ZOH roku 1984. Štát však obrovskú šancu 
prepásol, keď čs. vláda pripravenú prihlášku na poslednú 
chvíľu neodobrila a hry sa konali v Sarajeve. na spomien-
kovom dni pokrstili aj knihu L. Harvana Lyžiarske slávnosti 
vo vysokých Tatrách a skúsení funkcionári sľúbili, že sa po-
kúsia navrátiť vysokým Tatrám zašlú slávu v spoločenskej i 
športovej oblasti. bodaj by sa im to podarilo a aby bol turis-
tický i športový ruch opäť našou pýchou.
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Cieľom stránky má byť šírenie informácii o technických, technologických, ekologických, eko-

nomických, sociálnych a ďalších súvisiacich aspektoch rozvoja energetického využívania 

poľnohospodárskej biomasy na Slovensku. Takto koncipovaná informačná kampaň ma prispieť 

k rozvoju a zvyšovaniu efektívnosti produkcie biomasy a jej následného energetického využitia. 

Cieľovou skupinou v oblasti produkcie biomasy majú byť súčasní a perspektívni producenti 

v rezorte pôdohospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a ostatných odvetví (vodné hos-

podárstvo, komunálna sféra) a pod. Stránka podáva podrobné informácie o poľnohospodárskej 

biomase a o možnostiach jej energetického využívania. 
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www.polnohospodarskabiomasa.sk


