
Koho ťahá za sebou Iveta Radičová? 
Odborníkov na sociálny štát? Dokonca 
na silný sociálny štát? Už dvojka po nej 
na kandidačnej listine v podobe Ivana 
Mikloša hovorí absolútne jasnou re-
čou. Radičová je len štít. Štít, ktorý ide na 
čele s úsmevom na perách akoby sa nič 
nedialo, akoby za ňou kráčali bojovníci od-
hodlaní vytvoriť na Slovensku raj na zemi 
v podobe sociálnych istôt. O severskom 
modeli sociálneho štátu hovorí zatiaľ len 
Vladimír Mečiar. Je pravdou, že ĽS-HZDS 
dlhodobo vytvára na slovenskej politickej 
scéne programové ciele, od ktorých od-
klon vedie štát na cestu závozu. Stačí si 
spomenúť na diaľničný program začatý za 
Alexandra Rezeša, ktorého likvidácia za 
Ivana Mikloša priniesla doterajšie problé-
my so všetkými dôsledkami. Ak neberie-
me už do úvahy nárast nezamestnanosti 
po roku 1998, keď Mikloš sľuboval výstav-
bu bytov namiesto diaľnic a realita bola 

iná, tak sú to dnešné obludné problémy 
v regionálnych rozdieloch. Kam nejde in-
fraštruktúra, nepohýna sa ani kapitál. A tak 
existuje skutočne len jedno megasídlisko 
v Bratislave a okolí, kým stredné a najmä 
východné Slovensko sa stávajú oblasťami 
zabudnutými, ubiedenými a utrápenými v 
časoch krízy.
A to všetko môžeme očakávať, ak by sa 
ľudia rozhodli teraz podporiť Radičovú 
a nevidieť za ňou práve tieň Mikloša a 
jeho myšlienkových, teda programo-
vých aktivít. Mikloš je totiž synonymom 
zdražovania, akého sme boli svedkami po 
roku 1998 posväteného nezmyselnými 
tvrdeniami o vyrovnávaní ekonomickej ne-
rovnováhy a dnes baranidlo v podobe Ra-
dičovej hovorí o silnom sociálnom štáte, 
ktorý majú vytvárať ľudia, čo na Slovensku 
dlhoročne búrali sociálny status sloven-
ských občanov. Porovnávanie s Českou 
republikou, s ktorou sme mali spoločnú 

východiskovú bázu po roku 1992 hovoria 
najlepšie, čo to znamená mať vládu tvore-
nú subjektami a osobnosťami, ktoré v roku 
1992 štát tvrdošijne odmietali. A medzi 
vtedajšími politikmi bol práve Mikloš, či 
predstavitelia súčasného KDH. Spomeň-
me si na Daniela Lipšica, ktorý v tých ča-
soch organizoval žiarovkové referendum, 
aby sa spoločný štát nedelil. A dnes tvrdí, 
že politici z KDH sú za posilňovanie slo-
venského vlastenectva, aj ak ho navrhujú 
koaliční politici. Podľa Lipšica sa vraj on 
pozerá na obsah a nie na to, kto niečo pre-
sadzuje. Vieme však, že to bolo v minulosti 
v skutkoch presne opačne. Nešlo o to, či 
sú diaľnice pre Slovensko dobré. Jed-
noducho ich výstavbu Mikloš likvidoval 
aj vďaka asistencie KDH. A nebude to 
iné ani po týchto voľbách, ak by mali 
opäť buď SDKÚ vďaka Radičovej, či 
KDH vďaka svojej pretvárke znova drať 
nohavice vo vládnych kreslách. Taká 

je skúsenosť s týmito subjektami. Je totiž 
úplne jedno, či na ich čele sú nové tváre. 
A nakoniec, Radičovej tvár je len na kandi-
dačnej listine. Vždy ju možno lídrovstva 
zbaviť, ak nedosiahne výsledky SDKÚ 
z roku 2006, ktoré boli 18 percentné. 
A taký výsledok nik neočakáva, ani 
skalní prívrženci Mikuláša Dzurindu. 
Jednoducho sláva SDKÚ je len zbožné 
želanie. Skutočná pravda nasadenia Radi-
čovej na čelo kandidačnej listiny je hlboká 
bezradnosť, apatia, zdesenie a neschop-
nosť SDKÚ obnoviť sa zvnútra. Ono to ani 
nejde. Tento politický subjekt nebol totiž 
vytvorený v prospech rozvoja Slovenska, 
ale zjavne v záujme zahraničných záujmov. 
A tie určite nebudú hľadieť na Radičovej 
sny o sociálnom štáte. Možno je pravda 
taká, že Radičová jediná si nevšimla, že 
nie je v tejto hre výherkyňou, ale skôr vo-
lebným obetným baránkom.

StANISlAV HábeR
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Vo svetle najnovšieho vývoja sa v mimoriadnej vypuklos-
ti začínajú prejavovať rozmanité anomálie na Slovensku 
a v jeho bližšom i vzdialenejšom okolí. Niekoľko rokov 
si kladiem otázku, akou kontinuitou sa vlastne hrdí sú-
časná vládna koalícia vo všeobecnosti a osobitne v re-
zorte kultúry. Niekedy to vyzerá naozaj tak, akoby sa niek-
torí ľudia prezentovali rozličnými tvárami, odlišnou rétorikou a 
rozdielnymi činmi vo vzťahu k jednotlivým cieľovým a záujmo-
vým skupinám. 
Na jednej strane sa minister kultúry ohradzuje proti úsiliu pre-
zidenta Maďarskej republiky zosúvať štátny jazyk na Sloven-
sku do polohy cudzieho jazyka. Zároveň však s tým istým 
ministrom kultúry výborne vychádza jeho predchodca, kto-
rý sa dnes angažuje v jednej z maďarských politických strán 
a v rámci predvolebnej agitácie už stihol osláviť štátny svia-
tok Maďarskej republiky pri soche básnika Sándora Petöfi-
ho v bratislavskej Medickej záhrade. Som spolu s Drahosla-
vom Machalom zvedavý, či tá istá skupina intelektuálov 
príde do toho istého parku aj 17. mája, aby si pre zme-
nu pri soche Martina Kukučína pripomenuli 150. výročie 
jeho narodenia. treba tiež poznamenať, že minister kul-
túry sa – na rozdiel od takých velikánov, akým bol laco 
Novomeský – nikdy nepotreboval o ničom radiť so spi-
sovateľmi. Ani pri príprave zákona o štátnom jazyku, ale keď 
norma vyvolala polemické reakcie,  celkom samozrejme oča-
kával, že sa ho (zákona aj ministra) literárni tvorcovia zastanú. 
Neuveriteľné je aj zloženie komisií MK SR, kde je problém, 
aby prešli návrhy na podporu kníh z Vydavateľstva Spolku slo-
venských spisovateľov, ktoré zaujímajú kritické stanovisko ku 
kapitalizmu, hoci etablovaná vládna koalícia a najmä jej kľúčo-
vá strana proklamuje budovanie sociálneho štátu. Keď hovo-
ríme o sociálnom štáte, tak je zaujímavá aj kontinuita rovnakej 
dane pre všetky príjmové skupiny. ešte aj česko-americký 
ekonóm Jan Švejnar je zástancom progresívneho zda-
ňovania, ktorého najvyššia úroveň by však nemala pre-
siahnuť 30 %, aby uvedené opatrenie nespôsobilo od-
chod najbohatších do zahraničia. Mimochodom – ani 
prípravu zákona o vlastenectve nikto nepotreboval konzulto-
vať s literárnymi tvorcami, ale Spolok slovenských spisova-
teľov na svojom členskom zhromaždení normu v záverečnom 
vyhlásení podporil, hoci je pravda že patriotizmus, ani štátny 
jazyk sa nedajú dlhodobo udržiavať vynucovaním. Pre ich per-
spektívu je životne dôležitý rozvoj literatúry, ktorá predstavuje 
základný pilier národnej kultúry. A práve tu má príslušný rezort 
výrazné rezervy, ktoré však akoby nikto z kompetentných, vrá-
tane premiéra, nechcel vidieť. A tak sú na Slovensku naďalej 
všetci spokojní – najmä sa mi so sebou. To je pravdepodobne 
naša najtrvalejšia kontinuita a popri eure hlavná devíza.

Duchovný rozvoj človeka je 
dnes utláčaný predovšetkým 
základným princípom spoloč-
nosti – redukciou človeka na in-
teligentné zviera, pre ktoré je 
charakteristický živočíšny pud 
dominantných samcov odohnať 
alebo zabiť každého konkuren-
cieschopného jedinca. Som 
však presvedčený, že človek 
nie je iba zviera a práve duchov-
ná kultúra človeka je jediný účin-
ný nástoj na poľudštenie ľudskej 
šelmy. Možno na to raz prídu aj 
kompetentnejší ľudia a hádam 
vtedy už nebude neskoro. Iné 
faktory, ktoré utláčajú duchovný 
život, prinášajú paradoxy civili-
začného vývoja. Napríklad počí-
tač a internet sú výbornými po-
mocníkmi človeka, ale môžu mať 
a majú aj negatívne dôsledky. V 
záplave informácií a elektronic-
kej komunikácie nemáme čas na 
zložitejšie myšlienkové procesy, 
na sústredenie sa, na rozozná-
vanie dôležitosti. Práca pod ru-
šivým tlakom e-mailov a mobil-
ných telefónov znižuje IQ o 10 
bodov, pričom – pre porovna-
nie - práca pod vplyvom ľahkej 
drogy znižuje IQ o 4 body. Ľu-
dia sa často usilujú vyriešiť váž-
ny problém, ktorý je už vyrieše-
ný, ale nemôžu sa to dozvedieť 
- pre množstvo nepodstatných 
informácií, ktorými sú neustá-
le zahlcovaní. Preto je dôležitá 
aj informačná hygiena. Vedieť si 
vypnúť mobil i počítač. Nereago-
vať na všetky e-maily a podobne. 
Ľahšie sa to hovorí, ako rozum-
ne uskutočňuje.  PAVOl JANÍK

PAVOl JANÍK

Devízová kontinuita

ReDukcia človeka

Vývesný štít skrýva skazený obsah

Na snímke zľava predseda NR SR Pavol Paška, premiér SR Robert Fico a prezident SR Ivan Gašparovič 
prichádzajú na verejné zasadnutie vlády SR 17. marca 2010 v Bratislave. „Občania SR majú veľmi ľahkú 
voľbu, lebo vedia, čo je to mať osem rokov pravicovú vládu a čo to je mať štyri roky kabinet so silným 
sociálno-demokratickým prvkom.“ Vyhlásil to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) pri príležitosti 
zhodnotenia činnosti jeho kabinetu. Viac na 3. strane. FOTO TASR - Martin Baumann

Maďarský prezident László Só-
lyom by sa mal ako hlava štátu 
starať v prvom rade o to, aby si 
jeho vlastný štát plnil medziná-
rodné záväzky vo vzťahu k menši-
nám, na čo najnovšie upozornila 
Rada Európy, keď konštatovala, 
že „Maďarsko prijalo taký prí-

stup, pre ktorý bude ťažké za-
chrániť menšinové jazyky pred 
zásadným úpadkom“.
V reakcii Ministerstva zahranič-
ných vecí (MZV) SR na výrok 
prezidenta Sólyoma, že Maďari 
na Slovensku, v Srbsku a Ru-
munsku by sa mali učiť štátny 

jazyk len ako cudzí jazyk, uvie-
dol to 15. marca 2010 hovorca 
rezortu slovenskej diplomacie 
Peter Stano. Dodal, že MZV SR 
považuje „za nevhodné, neeuróp-
ske a kontraproduktívne pre dobré 
susedské vzťahy, keď maďarský

Pokračovanie na 2. strane

Prezident Sólyom by sa mal starať o to, aby MR plnila medzinárodné záväzky

Premyslený útok proti Slovensku

Pán premiér, keď v júli 2006 vznikla 
táto vláda, mnohí nášmu štátu pred-
povedali až katastrofické scenáre. 
Ako by ste vy zhodnotili tri a pol roka 
vašej vlády?
Asi by nebolo príliš vhodné, keby som ja 
hodnotil vládu, ktorej som predsedom 
od roku 2006. Vysvedčenie nám určite 
postavia ľudia vo voľbách, ktoré sa budú 
konať v júni. Tak to má byť, pretože poli-
tika je vždy hodnotená predovšetkým vo-

ličmi a samotní politici by nemali vystavo-
vať sami sebe hodnotenia či už pozitívne 
alebo negatívne. Mrzí ma ale jedna vec 
na Slovensku, že málokedy sú tu politic-
ké súboje „za niečo“. Zväčša je to „proti 
niekomu“. Pamätáme si, ako sa bojovalo 
proti predsedovi vlády Mečiarovi. Teraz 
tie útoky sú neuveriteľne sústredené per-
sonálne či už proti mojej osobe, alebo 
proti celej strane SMER – sociálna de-
mokracia. 

Pokračovanie na 3. strane

Dodržali sme základný prísľub
Predseda vlády SR RObeRt FIcO: „Bol by som veľmi rád, keby aj voľby v 
roku 2010 z našej strany boli voľby „za niečo“, teda za niečo pozitívne.“
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Ostatná riadna schôdza 
Národnej rady Sloven-

skej republiky v tomto voleb-
nom období bola v pléne aj 
v médiách plná ponižova-
nia ľudskej dôstojnosti a po-
šliapavania princípov politic-
kej kultúry. Voliči si tak pred 
výberom nových zástupcov 
mohli opäť raz urobiť obraz 
o svojich najvyšších politic-
kých reprezentantoch. Pre 
svoje volebné rozhodovanie 
tak získali ďalšie argumenty. 

Rešpektujem ich slobodu 
výberu, ale nesúhlasím 

s vedomím prekračovaním 
hraníc ľudskej dôstojnosti. 
V čase nevídaných ekono-
mických a sociálnych prob-
lémov a zvyšovania rozdielov 
medzi Bratislavou a ostat-
ným Slovenskom sa par-
lament musí zaoberať zá-
konmi pre ľudí a nie útokmi 
poslanca proti poslancovi či 
voči občanom. Neúcta k člo-
veku, hnev voči protivníkovi a 
pohŕdanie slušnými ľuďmi sa 
stávajú výbavou niektorých 
členov zákonodarného zbo-
ru. Invektívy a osobné výpad-
ky nikdy nebudú pozývať ľu-
dí k politike a nedokážu ich 
nadchnúť pre správu vecí ve-
rejných. Oprávnene sa obá-
vam presne opačného vý-
sledku. Ignorovania volieb a 
občianskej rezignácie. Poli-
tik je a musí byť pre občana a 
ľudí. Nemôžme vymeniť ľudí, 
ale veľmi jednoduché je na-
hradiť neslušných politikov 
morálnymi a zodpovednými. 
Takých, ktorí prácou, čistými 
slovami a úprimnými skutka-
mi pomáhajú spoločnosti a 
nie sebe. 

Skúsenosti z oficiálnych 
rokovaní aj kuloárnych 

debát ma utvrdzujú v tom, 
že Slovensko stále viac po-
trebuje úprimnosť, pokoru, 
slušnosť a spravodlivosť. Ak 
chceme rozvíjať demokra-
ciu, musíme chrániť politickú 
kultúru. V politike nesmie byť 
priestor pre chuligánov, vý-
tržníkov a tých, čo sa vysmie-
vajú zákonom, šíria nezná-
šanlivosť a namiesto dialógu 
podporujú konflikty. Národ-
ná rada Slovenskej republiky 
musí po parlamentných voľ-
bách chrániť ľudí pred soci-
álnou, finančnou, hospodár-
skou, ale aj morálnou krízou. 
Každá z nich má iný rozmer, 
ale je rovnako zničujúca. So-
ciálna, finančná, hospodár-
ska i morálna kríza je veľmi 
nebezpečná. Na ich odstrá-
nenie potrebujeme odvahu, 
energiu a hlavne trpezlivosť. 

Mám silu a odhodlanie 
naďalej aktívne pôsobiť 

pri riešení týchto problémov 
a skultúrňovaní prostredia, 
ktoré kvôli zopár jednotliv-
com pôsobiacim v politike, 
získava nové a ďalšie nega-
tívne prívlastky. Verím, že vo-
liči pri voľbách vyberú politi-
kov so slovníkom úprimnosti 
a čistoty. 

Zo zasadnutia NR SR 9. marca 2010 v Bratislave. Na snímke vpravo 
minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a vľavo predseda NR 
SR Pavol Paška počas rokovania. V pozadí podpredseda NR SR Miro-
slav Číž. FOTO TASR - Pavel Neubauer

Dokončenie z 1. strany
prezident László Sólyom adresuje spor-
né vyjadrenia týkajúce sa Slovenska z 
tretích krajín, hoci si musí uvedomovať 
negatívne následky, aké to bude mať na 
naše susedské vzťahy“.
Maďarský prezident lászló Sólyom 
vyhlásil 13. marca počas návštevy 
vojvodinského Nového Sadu, že Ma-
ďari by sa mali nielen v Srbsku, ale 
aj v Rumunsku a na Slovensku učiť 
štátny jazyk ako cudzí jazyk. „Sme 
radi, že v Srbsku majú menšiny kul-
túrnu autonómiu, že neznemožňujú 
právnymi normami používanie ma-
ďarského jazyka a maďarské školy 
ako u nášho iného suseda,“ vyhlá-
sil prezident 12.3.2010 v Horgoši, v 
prvý deň návštevy Srbska.
„Nestačí preklad srbských učebníc do 
maďarčiny, treba povoliť, aby na školách 
mohli použiť aj maďarské učebnice. Ma-
ďari by sa mali štátny jazyk učiť ako cudzí 
jazyk nielen v Srbsku, ale aj v Rumunsku 
a na Slovensku,“ konštatoval v Novom 
Sade.
Prezident podľa maďarskej verejno-
právnej televízie Duna tV povedal, 
že nepodporuje dvojjazyčné vzde-
lávanie, pretože to vedie k strate 
materinského jazyka. Ako dodal, 
maďarské školy by potrebovali viac 
učebníc v materinskom jazyku.
Predseda vlády SR Robert Fico jeho 
výroky dnes označil za zákerný a 
premyslený útok proti Slovenskej 
republike. „Vyhlásenia považujeme za 
hrubý útok proti integrite SR, pretože 
oslabovať znalosť slovenského štátneho 
jazyka u občanov SR bez ohľadu na ich 
národnosť znamená oslabovať SR. Ide o 
rozbíjanie Slovenska a základných ele-

mentov jeho štátnosti,“ uviedol premiér 
Fico, podľa ktorého požiadavka maďar-
ského prezidenta zároveň škodí maďar-
skej menšine na Slovensku. „Pretože 
ju znevýhodňuje a znižuje jej schop-
nosť zapojiť sa do spoločenského a 
hospodárskeho života na celom úze-
mí SR,“ doplnil.
Zdôraznil, že ak by bola požiadavka ma-
ďarskej hlavy štátu akceptovaná, došlo 
by k ďalšiemu prehĺbeniu neznalosti slo-
venského štátneho jazyka a na Sloven-
sku by vznikla početná skupina ľudí bez 
elementárnej znalosti štátneho jazyka. 
„Čo je nepredstaviteľné a pre vládu 
SR absolútne neakceptovateľné,“ vy-
hlásil Fico.
Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-
SD) poznamenal, že Sólyomovo vy-
jadrenie je súčasťou protislovenskej 
kampane. Podľa jeho slov Sólyom 
musí vedieť, že mnohí občania ma-
ďarskej národnosti na južnom Slo-
vensku neovládajú dostatočne štát-
ny jazyk a tam, kde sú vo väčšine, 
dochádza nepriamo aj k pomaďar-
čovaniu Slovákov.
Výrok maďarského prezidenta komento-
vala aj koaličná SNS. Jeho požiadavku 
považuje za absurdnú. Podľa národnia-
rov sa navyše snahou zaviesť princíp 
exteritoriality dopúšťa Sólyom konania, 
ktoré navádza na zasahovanie do vnút-
roštátnych vecí iných štátov. SNS to 
uviedla vo svojom stanovisku k výrokom 
maďarskej hlavy štátu.
Národniari očakávajú, že vláda SR vyšle 
do Bruselu protest s návrhom, aby EÚ 
odňala Maďarsku plánované predsed-
níctvo do času, kým budú v tejto krajine 
pretrvávať iredentistické veľkomaďarské 
tendencie. (TASR)

Premyslený útok proti Slovensku

Stanovisko predsedu vlády SR
Útoky proti predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi naberajú s blížiacimi sa voľbami 
na obrátkach i nezmyselnosti. Svedčí o tom ohlásené „stretnutie pri príležitosti 
kolaudácie bytu údajne vlastneného aj premiérom Robertom Ficom“, ktoré orga-
nizuje Občiansko-demokratická mládež. Predseda vlády SR Robert Fico nevlastní 
– a to ani údajne – žiadny byt na Pažítkovej ulici v Bratislave. Svoje majetkové po-
mery každoročne uvádza z majetkovom priznaní. Robert Fico spolu s manželkou 
vlastnia 3-izbový byt na Dlhých Dieloch v Bratislave, rekreačnú chatu v Malých 
Levároch a 8-árovú vinicu v bratislavskej mestskej časti Rača. 
Tento nehnuteľný majetok nadobudol Robert Fico s manželkou v čase, kedy ešte 
nebol predsedom vlády SR a teda nemal žiadny vplyv na štátnu exekutívu. 
Predseda vlády SR Robert Fico by privítal, keby novinári už viac nelozili po jeho 
rekreačnej chate, neškriabali sa po rebríku na jej balkóny a strechu, ako sa to 
stalo pred niekoľkými dňami. Pokiaľ má ODM záujem zistiť, ktoré nehnuteľností 
Robert Fico vlastní, môže na to využiť normálnu zákonnú cestu a nie organizovať 
takýto stupídny cirkus. A ak ODM už naozaj nemá čo robiť, môžu jej členovia prísť 
predsedovi vlády ostrihať vinohrad. 

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) považu-
je vyjadrenie maďarského prezidenta lászlóa Sólyoma, že Maďari na 
Slovensku, v Srbsku a Rumunsku by sa mali učiť štátny jazyk len ako 
cudzí jazyk, za akt pomsty. „Podobné vyjadrenia neprispievajú k sta-
bilite vzájomných susedských vzťahov,“ uvádza sa v stanovisku hnutia 
Vladimíra Mečiara. Strana v ňom zároveň upozorňuje, že maďarský prezident 
už v minulom roku ukázal, že domáce problémy prekrýva radikalizáciou vzťa-
hov so Slovenskom. „Žiaľ, rukojemníkmi takejto politiky sú občania Slovenskej 
republiky. Preto ĽS-HZDS vyzýva maďarskú hlavu štátu, aby sa zdržala podob-
ných radikálnych výrokov,“ poznamenáva ĽS-HZDS.
Prezident László Sólyom vyhlásil 13. marca počas návštevy vojvodinského Nové-
ho Sadu, že Maďari by sa mali nielen v Srbsku, ale aj v Rumunsku a na Sloven-
sku učiť štátny jazyk ako cudzí jazyk. „Sme radi, že v Srbsku majú menšiny 
kultúrnu autonómiu, že neznemožňujú právnymi normami používanie ma-
ďarského jazyka a maďarské školy ako u nášho iného suseda,“ povedal 
prezident v piatok (12.3.) v Horgoši, v prvý deň návštevy Srbska.
„Nestačí preklad srbských učebníc do maďarčiny, treba povoliť, aby na školách 
mohli použiť aj maďarské učebnice. Maďari by sa mali štátny jazyk učiť ako 
cudzí jazyk nielen v Srbsku, ale aj v Rumunsku a na Slovensku,“ konštatoval v 
Novom Sade.
Prezident podľa maďarskej verejnoprávnej televízie Duna tV povedal, 
že nepodporuje dvojjazyčné vzdelávanie, pretože to vedie k strate mate-
rinského jazyka. Ako dodal, maďarské školy by potrebovali viac učebníc 
v materinskom jazyku. Predseda vlády SR Robert Fico jeho výroky ozna-
čil za zákerný a premyslený útok proti Slovenskej republike. „Vyhlásenia 
považujeme za hrubý útok proti integrite SR, pretože oslabovať znalosť 
slovenského štátneho jazyka u občanov SR bez ohľadu na ich národ-
nosť znamená oslabovať SR. Ide o rozbíjanie Slovenska a základných 
elementov jeho štátnosti,“ uviedol premiér Fico, podľa ktorého požia-
davka maďarského prezidenta zároveň škodí maďarskej menšine na 
Slovensku. „Pretože ju znevýhodňuje a znižuje jej schopnosť zapojiť sa 
do spoločenského a hospodárskeho života na celom území SR,“ doplnil.
Podľa Ministerstva zahraničných vecí SR by sa mal Sólyom ako hlava štátu starať 
v prvom rade o to, aby si jeho vlastný štát plnil medzinárodné záväzky vo vzťa-
hu k menšinám, na čo najnovšie upozornila Rada Európy, keď konštatovala, že 
„Maďarsko prijalo taký prístup, pre ktorý bude ťažké zachrániť menšinové jazyky 
pred zásadným úpadkom“. Výrok maďarského prezidenta komentovala aj koalič-
ná SNS. Národniari očakávajú, že vláda SR vyšle do Bruselu protest s návrhom, 
aby EÚ odňala Maďarsku plánované predsedníctvo do času, kým budú v tejto 
krajine pretrvávať iredentistické veľkomaďarské tendencie. (TASR)

Začiatkom roka 2010 pri-
viezli do nitrianskej nemocni-
ce trinásťročného chlapca od 
Štúrova, ktorý neodborne ma-
nipuloval s petardami a vážne 
si poranil ruky. chlapec, ktorý 
pravidelne navštevuje školu s 

maďarským vyučovacím jazy-
kom, s lekármi a sestričkami sa 
po slovensky nedokázal doho-
voriť, hoci majú v škole povin-
né vyučovanie slovenčiny. Spy-
tujem sa, ako je možné, že žiak 
sa v škole za šesť rokov nenaučil 

hovoriť (dohovoriť) po slovensky? 
Kto je na príčine? Školské osno-
vy? Učiteľky, ktoré dostávajú pla-
ty? Tvrdohlavosť? Čo robia zodpo-
vední školskí inšpektori? Kto koho 
zakrýva? Na južnom Slovensku v 
okolí dolného Hrona v niektorých 
kostoloch visia maďarské zástavy 
(piros, fehér, zöld) s vyobrazením 
maďarského štátneho znaku (so 
slovenským trojvrším a cyrilome-
todskym dvojkrížom). V obci Bru-
ty, v Kostole Povýšenia sv. Kríža 
trčí vysoko nad oltárom spomína-
ná maďarská zástava, ako meno! 
Podobne aj v Kostole sv. Michala 
Archanjela v obci Kamenica nad 
Hronom. Maďarská zástava so 
štátnym znakom Maďarska nechý-
ba ani v Kostole sv. Archanjelov 
Strážcov v obci Malá nad Hronom. 
Zástava je rovno pod kazateľni-
cou. To je len malý exkurz na slo-

venskom juhu na dolnom Pohro-
ní, kde preteká rieka Hron, tento 
majestát ospievaný legendárnym 
básnikom Andrejom Sládkovičom. 
Majú do spomínaných kostolov 
prístup aj kresťania Slováci? 
len mimochodom, poznám de-
siatky božích chrámov na Slo-
vensku, ale nikde som nevidel 
slovenskú zástavu. Prečo majú 
niektorí kňazi na našom juhu pro-
vokovať? Koho zastupujú? Spo-
vedajú sa ostrihomskému bisku-
povi? Alebo politikom na pravom 
brehu Dunaja?
Trinásťročný chlapec, ktorého 
spomínam v úvode, zrejme svo-
jím rozumom nepochopil, že žije v 
Slovenskej republike, kde je štát-
nym jazykom slovenčina. Nevie po 
slovensky, lebo ho to učiteľky ne-
naučili. Tie učiteľky, ktoré dostáva-
jú plat. Chlapec, ktorý navštevuje 

kostol, kde mu oči kole maďarská 
zástava si možno myslí, že každý 
kresťan musí byť Maďar, že Maďa-
ri majú svojho boha. 
Maďarský básnik so slovenský-
mi koreňmi Alexander Petrovič, 
pseudonymom Sándor Petöfi v 
básni Magyarok istene (Boh Ma-
ďarov) napísal: A magyarok iste-
nére esküsszünk, hogy rabok to-
vább nem leszünk. V preklade, 
na maďarského boha prisaháme, 
že otroci ďalej nebudeme. Maďa-
ri majú svojho boha, svoje kostoly, 
svoje zástavy... Ako vidno, trinásť-
ročný chlapec pozná zrejme jed-
nu históriu národa. Pravdepodob-
ne pozná len jednu zástavu. Modlí 
sa k „maďarskému bohu“ a myslí 
si, že všetci na Slovensku (vrátane 
lekárov) musíme vedieť po maďar-
sky. Kde je chyba?

lAcO ZRUbec 

Maďarské zástavy aj v kostoloch na Slovensku

V obci Bruty (okr. Nové Zámky) maďarská zástava je na čelnej 
strane v kostole.  FOTO: Ing. Marián Manduch

občania Slovenska rukojemníkmi
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Dokončenie z 1. strany

My sme prvýkrát v roku 2006 
postavili pozitívny program, keď 
sme povedali, poďme naprávať 
chyby pravicových reforiem a 
hovorme o sociálnom štáte. A 
bolo to úspešné. Bol by som 
veľmi rád, keby aj voľby v roku 
2010 z našej strany boli voľby 
„za niečo“, teda za niečo pozi-
tívne. 
Znovu chceme ponúknuť slovenskej verej-
nosti myšlienku veľmi efektívneho sociálne-
ho štátu, ktorý je dnes jediný v týchto ťaž-
kých krízových časoch schopný ponúknuť 
občanovi akú takú mieru istoty a stability.

Spomenuli ste sociálny štát. Prioritou 
tejto vlády sú, samozrejme, sociálne 
istoty pre ľudí. Mnohí to ale považujú 
za prežitok. Mňa by zaujímalo, prečo 
si vy myslíte, že filozofia sociálneho 
štátu je taká dôležitá najmä na Slo-
vensku? 
Na Slovensku sa mnohé veci dostávajú 
do zvláštnej polohy. Keď sa povie slovíč-
ko „socializmus“, každý odpadáva. Ale-
bo niekto vidí červenú päťcípu hviezdu, 
tak sa pomaly začne prežehnávať. Uve-
domme si, že sociálny štát, sociálne tr-
hové hospodárstvo, teda pojmy, ktoré 
máme v Ústave Slovenskej republiky, nie 
sú produktom ľavice alebo sociálnej de-
mokracie. Je to myslenie, ktoré je veľmi 
typické pre celú Európu. Ak si napríklad 
teraz otvoríme Lisabonskú zmluvu, ktorá 
je veľmi dôležitá pre život v celej Európe, 
za hlavný cieľ si kladie sociálne trhové 
hospodárstvo, samozrejme plnú zamest-
nanosť a predovšetkým určitú mieru soci-
álneho blahobytu pre ľudí, ktorí v Európe 
žijú. 

Ak teda Európa, ktorá dnes nie 
je ľavicová, pretože zostavenie 
vlád v štátoch Európskej únie 
je často pravicové, hovorí sa-
motná o sociálnom trhovom 
hospodárstve, aj Slovensko 
musí ísť touto cestou.

 My teraz nemôžeme z nej zísť a tváriť sa, 
že na Slovensku bude len a len pravicové 
myslenie a nebude tu nič iné. Preto politi-
ka, ktorá bude v roku 2010 pokračovať, a 
ja verím, že bude pokračovať aj za účasti 
SMERu – sociálnej demokracie, musí byť 
takto orientovaná. 

Vaša vláda hneď po svojom nástupe 
zastavila akúkoľvek privatizáciu stra-
tegických podnikov. Prečo si myslíte, 
že privatizácia je nebezpečná? 
Pamätám si na tieto rozhovory, keď sa 
nielen zostavovala vláda a bavili sme sa s 
partnermi, ale aj keď sa písalo Programo-
vé vyhlásenie vlády. Trval som na tom, aby 
privatizácia strategických podnikov bola 
okamžite zastavená. Dokonca sa nám 
podarilo zastaviť na poslednú chvíľu aj pri-
vatizáciu Bratislavského letiska, ktoré už 
bolo pripravené na odovzdanie zahranič-
ným investorom. Sú tu dva dôvody na to: 
po prvé som toho názoru, že štát môže 
efektívne riadiť majetok. A máme veľa 
príkladov v Európe, ktoré to potvrdzujú. 
Inak, je paradoxné, že často na Sloven-
sku privatizovali zahraničné firmy, ktoré 
sú vo svojej podstate v iných krajinách 
EÚ štátne. Druhý dôvod je, že privatizá-
cia vždy vytvára priestor na korupciu, na 
získavanie čiernych peňazí. A keď sa za-

staví, tak potom ani nie sú 
také príležitosti, aké možno 
boli za predchádzajúcej 
vlády. Uvedomme si, že za 
osem rokov - od roku 1998 
do roku 2006 - sa spriva-
tizoval majetok v hodnote 
asi 330 miliárd korún. Je to 
obrovská suma peňazí. Ale 
potom sa pýtam, že kde je 
druhá strana toho listu: čo 
za tých 330 miliárd korún 
bolo na Slovensku urobe-
né? Bolo viac ciest? Bolo 
viac škôl, alebo bolo viac 
nemocníc? No nebolo. Tie 
peniaze sa zväčša použi-
li na zaplatenie štátneho 
dlhu, čo bolo veľmi neefek-
tívne využitie týchto finanč-
ných prostriedkov. 

Ak pôjdeme do vlá-
dy, a ja verím, že 
pôjdeme ešte raz, 
nebude nikto po-
kračovať v privatizácii strate-
gických podnikov. Je to naša 
priorita, naša podmienka akej-
koľvek účasti v novej vládnej 
koalícii. Určite sa tým vyhneme 
aj mnohým problémom. 
A ešte jednu myšlienku: sme asi prvá vlá-
da od roku 1989, ktorá neprivatizuje, ale 
naopak získava majetok do štátneho vlast-
níctva. Spomeňme si prípad Transpetrolu, 
kedy vláda SR zabojovala a už sprivatizo-
vaný podnik sme dostali naspäť do rúk 
štátu a dnes ho štát už 100% kontroluje. 
Najmä v oblasti energetiky sa urobili za 
predchádzajúcej vlády obrovské chyby. 
Je škoda, že strategické podniky v tejto 
oblasti sú v cudzích rukách. 

Aj v súvislosti s privatizáciou rezonu-
jú teraz slovenskou politickou scénou 
podozrenia z prania špinavých peňazí 
politickou stranou SDKÚ. V zásade ste 
práve vy, pán premiér, informovali ve-
rejnosť o dôkazoch v tejto kauze. Aké 
následky môže mať táto kauza na Slo-
venskú politickú scénu alebo čo zna-
mená pre slovenskú politickú scénu?
Predovšetkým je veľmi zvláštne, a to je 
fenomén, ktorý sa pravdepodobne ešte 
na Slovensku neobjavil, že po tretej tla-
čovej konferencii sa rozsype jedna poli-
tická strana. A musíme si postaviť legitím-
nu otázku: čo tam teda všetko je, keď to 
vzdali po tretej tlačovej konferencii? Ne-
čakali ani na ďalšie veci, ktoré sa možno v 
budúcnosti ukážu. 

Najvýznamnejším faktorom, o 
ktorom musíme hovoriť, je, že 
sme preukázali, že do sloven-
ského politického systému sa 
dostávajú čierne peniaze. 
Špinavé peniaze, s najväčšou pravdepo-
dobnosťou z privatizácie strategických 
podnikov. Pretože ak sa čosi predalo za 
330 miliárd korún, vždy tam je nejaká pro-
vízia, vzniká nejaká veľká suma peňazí, 
ktorá nemohla zostať na území Sloven-
ska, odišla von do daňových rajov, do vše-
lijakých schránok a postupne sa snažia 
tieto peniaze prať a vracať na územie Slo-
venska v podobe legálnych peňazí. Toto 
je problém. Akonáhle politický systém za-
čnú ovplyvňovať špinavé peniaze, provízie 
z privatizácie alebo provízie možno z ne-
jakých iných obchodov, tak potom už ne-
existuje férová politická súťaž. Ako majú 
politické strany súťažiť, keď niekto ide do 

volieb s obrovskými tučnými kontami vo 
švajčiarskych bankách alebo v daňových 
rajoch a niekto ide do volieb v roku 2010 
len s peniazmi, ktoré má na účte napríklad 
zo štátu, keď štát vyplácal podporu poli-
tickým stranám za výsledky v parlament-
ných voľbách? Tejto téme sa treba naozaj 
venovať. Môžem potvrdiť, že sa pripravuje 
aj moja návšteva do Švajčiarska. Pretože 
Slovensko musí komunikovať so Švajčiar-
skom na zdokonalení právnej úpravy, po-
kiaľ ide o výmenu informácií o kontách, 
o majiteľoch týchto kont vo Švajčiarsku, 
lebo inak neočistíme systém. Ale to, čo sa 
udialo v SDKÚ je niečo bezprecedentné. 
Niečo, načo bude musieť SDKÚ odpove-
dať. Nemôžu sa tváriť, že keď niekto urobí 
prázdne gesto - odstúpi z kandidátky, ale 
zostáva predsedom strany - že všetko je 
v poriadku. No nie je to tak. Je to pres-
ne to isté - je to ten istý predseda, tie isté 
štruktúry, tie isté špinavé peniaze, ten istý 
pokladník. Preto budeme trvať na vysvet-
lení tejto kauzy. 

Prvýkrát sa preukázalo, že stra-
na je financovaná z čiernych 
peňazí, zo špinavých peňazí a 
že ovplyvňuje chod štátu práve 
cez tieto peniaze. Je to niečo, 
na čo by malo reagovať poma-
ly už aj medzinárodné spolo-
čenstvo.

Pán predseda vlády, v akej kondícii je 
Slovensko po tri a pol roku vašej vlá-
dy? 
Kondícia každého štátu v Európe sa te-
raz musí hodnotiť predovšetkým z pohľa-
du svetovej hospodárskej krízy, ktorá sa 
dotkla každého. Slovensko, podľa môjho 
názoru, je na tom podstatne lepšie, ako 
niektoré iné krajiny. Čo je najdôležitejšie, 
dodržali sme základný prísľub. Nedovoli-
li sme, aby ľudia boli poškodení v mene 
svetovej hospodárskej krízy a udržali sme 
sociálny štandard. Ideme teda do roku 
2010 s optimizmom. Verím, že Slovensko 
bude mať v roku 2010 už hospodársky 
rast, a že opäť môžeme naštartovať ďalšie 
budovanie sociálneho rozmeru pre ľudí 
na Slovensku, pretože politika nemôže 
byť o hospodárskom raste, o deficite, in-
flácii alebo deflácii, ale o tom, ako sa ľu-
dia majú. Ja verím, že sme urobili všetko 
preto, aby nám kríza neurobila tak zle, ako 
urobila iným krajinám. 

(kkr)

Dodržali sme základný prísľub efektívna spolupráca 
priniesla SR stabilitu
Efektívna spolupráca medzi vládou a parlamentom v aktuálnom vo-

lebnom období priniesla podľa predsedu NR SR Pavla Pašku tri 
pozitívne efekty - politickú, ekonomickú aj sociálnu stabilitu v krajine. 
„Na všetkých týchto troch efektoch sa nespochybniteľne podpísala 
vysoká úroveň komunikácie a spolupráce troch najvyšších ústavných 
činiteľov,“ vyzdvihol počas odpočtu pôsobenia vládneho kabinetu za 
účasti premiéra, prezidenta a jednotlivých ministrov.
Adresátom všetkých legislatívnych zmien a opatrení od roku 2006 bol 
podľa Pašku predovšetkým občan. „Či sa to niekomu páči alebo 
nie, celé volebné obdobie si vláda udržala väčšinovú podpo-
ru. Spolupráca vlády a národnej rady bola veľmi efektívna a 
dobrá,“ vyhlásil Paška s tým, že sa súčasnej koalícii podarilo naplniť 
zdanlivý paradox, a to udržanie nezávislosti jednotlivých pilierov moci 
a zároveň ich kooperatívnosť. Napriek tomu, že sa to môže zdať trivi-
álne, vyzdvihol Paška v kontraste s minulosťou aktuálnu politickú sta-
bilitu. „Rád by som pripomenul turbulentnosť a volatilitu pred-
chádzajúcich volebných období. Zažili sme časy, kedy aj tzv. 
nezávislosť zákonodarnej moci vyústila do korupcie, kupovania 
poslancov, rozvratu parlamentného systému a dehonestácie v 
očiach občanov,“ podčiarkol.
V minulosti podľa neho nebol vždy dosiahnutý ani efekt ekonomickej 
stability. „tretí a najdôležitejší bol efekt sociálnej stability. Ak 
hovoríme o sociálnych veciach, zdravotníctve, penzijnom sys-
téme, najdôležitejším dôkazom je číslo podpory ľudí,“ zdôraznil 
Paška. Ľudia na Slovensku podľa neho pochopili, že práve takáto 
politika je cestou k prosperite, solidarite a participácii občanov na 
správe štátu.

Občania SR majú veľmi ľahkú voľbu, lebo vedia, čo je to mať osem 
rokov pravicovú vládu a čo to je mať štyri roky kabinet so silným 

sociálno-demokratickým prvkom. Vyhlásil to predseda vlády SR Ro-
bert Fico (Smer-SD) pri príležitosti zhodnotenia činnosti jeho kabine-
tu aj za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča a predsedu Národnej 
rady SR Pavla Pašku (Smer-SD).
„Pravica osem rokov na Slovensku vládla a robila kroky, kto-
ré smerovali k oslabovaniu sociálneho štandardu, oslabovaniu 
najslabších, viedla k deregulácii či k privatizácii,“ pripomenul. 
Na druhej strane podľa neho kabinet so sociálno-demokratickým prv-
kom bude presadzovať politiku sociálneho štátu a solidarity.
Za najvýznamnejšiu aféru tohto volebného obdobia označil pranie špi-
navých peňazí „v jednej opozičnej politickej strane“. Premiér priznal 
aj chyby vo svojom kabinete, no zároveň zdôraznil, že vždy z nich boli 
vyvodené vážne dôsledky. „Nepamätám sa, že by niekedy došlo k 
odňatiu celého rezortu koaličnému partnerovi,“ povedal v súvis-
losti s krokom, keď SNS odobral ministerstvo životného prostredia.
Zároveň upozornil, že súčasná vláda urobila aj bezprecedentné kro-
ky namierené proti klientelizmu a korupcii. Spomenul tu ponechanie 
opozičného predstaviteľa na čele Úradu pre verejné obstarávanie, 
zastúpenie opozície v Slovenskom pozemkovom fonde či schválený 
zákon o preukazovaní pôvodu majetku.
Podľa jeho slov žiaden kabinet neurobil pre policajtov a hasi-
čov toľko ako súčasný. Fico tvrdí, že sa to prejavilo napr. zníže-
ním nehodovosti a kriminality. Ministerstvo vnútra pochválil aj 
za zvládnutie vstupu SR do Schengenu. tu pripomenul, že SR 
bola svojho času najhoršie pripravenou krajinou. Ministerstvo 
kultúry podľa neho prispelo k výraznému posilneniu historické-
ho sebavedomia Slovákov. Fico vyzdvihol aj prípravu nového tlačo-
vého a novelu jazykového zákona.
Prítomného prezidenta SR šéf exekutívy požiadal o vyjadrenie pro-
testu proti výrokom maďarskej hlavy štátu Lászlóa Sólyoma, podľa 
ktorého by sa mali občania SR maďarskej národnosti učiť na menši-
nových školách slovenčinu ako cudzí jazyk. „Menšinová politika na 
Slovensku predstavuje vysoký európsky štandard,“ podčiarkol Fico.

Prezident SR Ivan Gašparovič je spokojný s doterajším pôsobe-
ním vlády SR, ktorej sa podľa neho až na pár maličkostí podarilo 

naplniť programové vyhlásenie kabinetu. „Vymenili ste veľa minis-
trov, boli problémy v niektorých rezortoch. Vníma to občan, 
opozícia a je o tom informované aj zahraničie,“ konkretizovala 
hlava štátu niektoré počiny vlády, ktoré nehodnotí celkom pozitívne. 
Zároveň si však myslí, že napríklad výmeny ministrov nie sú nič ne-
zvyčajné a dochádza k nim aj v iných štátoch sveta. Pozitívne hodnotí 
prezident aj spoluprácu trojice ústavných činiteľov. „Naše vzťahy 
boli základom riešenia určitých problémov. Kontinuita medzi 
ústavnými činiteľmi je základom dobrej sociálnej vlády a som 
presvedčený, že takto to bude aj v budúcnosti,“ konštatoval Gaš-
parovič, ktorý ale netvrdí, že „už nemôže byť nič lepšie“ ako doterajšia 
spolupráca. Napriek spokojnosti vidí totiž hlava štátu aj v tejto ob-
lasti isté nedostatky. „Mám výhradu k parlamentu, mám výhradu 
možno aj k niektorým rezortom a k predkladaniu zákonov. Do 
budúcnosti chcem hľadať v tejto oblasti riešenie,“ vyhlásil prezi-
dent, ktorý je presvedčený, že tak bude robiť opäť s vládou premiéra 
Roberta Fica. Rovnako mieni ale postupovať aj v prípade, že kabinet 
bude zostavovať niekto iný než Smer-SD.
Hlava štátu ďalej vyzdvihla spôsob, akým vláda bojovala so svetovou 
hospodárskou krízou. „Som presvedčený, že opatrenia, ktoré vlá-
da prijala na zamedzenie šírenia tejto veľkej globálnej hospo-
dárskej krízy, boli opodstatnené a priniesli výsledok,“ zdôraznil 
prezident. Podľa neho bude mať aj budúca vláda vďaka týmto opatre-
niam priestor na hľadanie nových ciest na predchádzanie podobným 
situáciám.
Politické strany ďalej žiada, aby „z kampane neurobili doslova 
fyzický súboj“, ale aby „hľadali prostriedky, ktorými presvedčia 
občanov, a to sú dobré programy pre občana a štát, dobré zá-
ruky a riešenia problémov“. (TASR)
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ReFeReNDUM O SOcHe
Masaryk povedal, že demokra-
cia je diskusia. Ale jeho obdivo-
vatelia diskutovať nechcú. Rad-
ní starého mesta sa rozhodli, že 
keď nazbierajú peniaze, posta-
via T. G. Masarykovi sochu pred 
Slovenským národným mú-
zeom. Polstovka priaznivcov po-
skladala potrebných takmer 40 
tisíc eur a zdá sa, že už nič ne-
stojí v ceste realizovať zámer. 
Myšlienka sochy na nábreží, 
ktoré nesie meno spisovate-
ľa Vajanského, ktorý mimocho-
dom bol veľkým kritikom Ma-
saryka, však vyvolala aj vlnu 
nesúhlasu. Ozvali sa matičiari a 
ďalšie inštitúcie a spolky a ozva-
li sa aj mnohí občania.
Stavanie sochy (komukoľvek) 
na exponovanom verejnom 
priestranstve si vyžaduje kon-
senzus, ak nechceme, aby sa 
vyvolávali turbulencie v spoloč-

nosti. Masaryk je pre Slovákov 
veľmi rozporuplná osobnosť. O 
postavení jeho sochy by malo 
rozhodnúť minimálne referen-
dum obyvateľov Bratislavy a nie 
hŕstka poslancov zvolených v jej 
jednej časti.

VOlebNé PReKáRAČKy
Zvolebnieva sa na Slovensku i v 
susednom Maďarsku. Susedia 
riešia svoju krízu burcovaním na-
cionalistických vášní a slovnými 
atakmi na okolité štáty (slovenči-
na by sa mala učiť ako cudzí ja-
zyk), mimochodom nepripomína 
vám táto politika niektoré nebla-
hé okamihy histórie? Domáca 
politická scéna vťahuje občanov 
do kriminalistických scenárov. 
Vyšetruje sa, kto, kedy a koľko 
peňazí prehajdákal a ukradol. Aj 
o tom treba hovoriť, ale nie ako 
o jedinej téme. Chýba vízia vý-
voja spoločnosti. Presnejšie po-

vedané, nechýba v programoch 
niektorých strán, ale v médiách 
sa diskusia na túto tému nenosí. 
Občan nemá možnosť prečítať 
si vyjadrenia odborníkov k per-
spektívam a možnostiam vývoja 
spoločnosti. Ak sa chce dozve-
dieť, čo môže od strán očaká-
vať, má jedinú možnosť, nájsť si 
ich program na webových strán-
kach. Lenže nie každý občan je 
ekonóm a analytik. Jedno však 
občan môže posúdiť najlep-
šie. Ako sa ktorý politik správa, 
veď väčšina z nich je na scéne 
už roky. Pred odchodom do vo-
lebnej miestnosti si treba pamäť 
potrápiť.

VlASteNectVO A ZáKON
Poslanci schválili zákon o vlas-
tenectve a vyvolali džina z fľa-
še. Je to ukážkový príklad ako 
dobrý úmysel môže vyjsť navni-
voč. Lebo povedzme si otvore-

ne – cit sa nariadiť nedá. Citová 
výchova je dlhodobý výchovný 
proces a podieľa sa na ňom rov-
nako rodina ako aj škola. Ale, 
pretože vždy je nejaké ale, po-
znať základné symboly štátu, je 
občianska povinnosť. 
Štátny znak, preambula ústavy, 
vlajka a hymna, tie by mal po-
znať každý občan. Lenže to, aby 
boli v triedach, nemusel prikazo-
vať zákon. Ministerstvo školstva 
mohlo vydať smernicu, rovnako 
ako by malo upraviť občiansku 
výchovu tak, aby sa žiaci dozve-
deli, čo je to vlastenectvo a pre-
čo o ňom treba hovoriť. Aj dejiny 
by sa mali učiť tak aby bolo dosť 
priestoru pre rozšírenie znalos-
tí o národných dejinách. Keď v 
učebnici dejepisu sú udalostiam 
roku 1989 venované dve strany, 
nemôžeme chcieť od mladej ge-
nerácie aby pochopila súvislos-
ti. JOZeF ŠUcHA

GLOSÁR Slovenského rozhľadu

ObcHODNÍcI S DAžďOM
Obdivujem tých, ktorí si vedia 
svoju skvelú kariéru založiť na 
odvodňovaní púšte alebo za-
vodňovaní močarísk. 

V lONe KAPItAlIZMU
Vzdialenou kamerou sníma-
ný kŕč pripomína optimistický 
úsmev. 

SeleKcIA
Nemilosrdne ho odvrhli. Nepo-
chádzal z ich vrhu!

Z PRIeSKUMU VAZAlOV
Je to univerzálna hlavička, súca 
do každej ohlávky!

OSUD ČlOVIeČIKA
Je to absolútny disident. Dote-
raz ho vyhodili z každej krčmy. 

ÚČelNá MetóDA
Zasypali ho medailami, aby mu 
poriadne ohli chrbát. 

PRAGMAtIcI
Ak treba, ohniví diskutéri sa ve-
dia stratiť vo vlastnom dyme. 

NAUČMe IcH!
Naučme dôchodcov šikovne a 
uvážlivo odkrajovať z odkrajkov!

PROGNóZA
Ľudská komunikácia upadá. 
Pomaly sa budú rozprávať už 
iba odkazovače s odkazovačmi. 

ČO POStVáRAlA NežNá
Nežná revolúcia pootvárala ok-
ná i okenice. Ako prvé nám cez 
ne ubzikli sociálne istoty. 

VďAČNý MNÍcH
Prejedenému mníchovi každý 
pôst pripadá ako milosť božia.

teleVÍZNy PROGReS
Čo v televízii nie je prerušené 
reklamou, to je prerušené tele-
víznymi redaktorkami. 

AKO tO RObÍ ŠťAStIe?
Šťastie si vyberá ľudí podľa vô-
ne drahých destilátov a parfé-
mov.

KUltÚRA NAPReDUJe
Ešte aj dnes sa v svetoobčian-
skych médiách medzi inzeráty 
občas pripletie nejaký článok. 
Zvyčajne zavádzajúci a štvavý.

POLITICKÉ 
SENTENCIE

MIlAN KeNDA
PhDr. MIlAN PIOVARČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

Mám rád rôzne „fóry“. Ale ten, 
s ktorým prišiel za mnou bý-
valý spolužiak, ma vyviedol z 
miery. Napíš mi potvrdenie, že 
existujem, hovorí. Čo sú to za 
žarty, namietam, nebudem sa 
zosmiešňovať. Prečo? – čudu-
je sa on. Iba potvrdíš to, čo je 
skutočne pravda. Či nestojím 
pred tebou? Stojíš, ale... No vi-
díš, skočil mi do reči. Už som sa 
zastavil aj u iných našich spolu-
žiakov. Jeden mi bez rozpakov 
dal na papieri, že som u nich 
pracoval ako brigádnik, hoci 
som prah ich závodu nikdy ne-
prekročil. Druhý potvrdil pre by-
tový úrad, že mám hašterivých 
susedov, aby mi umožnili vyme-
niť byt. Tretí bez mihnutia oka 
podpísal, že som bol u neho v 
ambulancii na ošetrení. A ty sa 
zdráhaš, hoci to, čo žiadam po-
tvrdiť, vidíš na vlastné oči. Ne-
zdá sa ti to čudné? Pravdu po-
vediac, jeho slová mali logiku. 

Bolo to naozaj čudné. Či nie?
Filozofi rozlišujú dve pravdy 
– relatívnu a absolútnu. Ale fi-
lozofov je na svete málo a po-
spolitý ľud si delí pravdu na tú 
svoju a pravdu toho druhého. 
Pravda toho druhého je asi tá 
zlá, lebo inak by nebolo okríd-
lené také známe príslovie, že 
povedz pravdu a prebijú ti hla-
vu, či príslovie, že pravda oči 
kole. Naši predkovia mali teda 
s pravdou všelijaké skúsenos-
ti, a preto si ju radšej prispôso-
bovali, aby obišli pri jej vyjadro-
vaní bez úhony. Inak by sa totiž 
nestávalo, že máme na jednu a 
tú istú vec dva pohľady a dve 
vyjadrenia. Náš nezbedný syn 
je iba trochu živší ako iné deti, 
ale ten od susedov je nezbed-
né čertisko, ak my máme neja-
ké kilá navyše, sme len „trochu 
pri sebe“, kým sused je tučný 
ako prasa. Ak sused kradne, 
je zlodej, ak to isté robíme my, 
iba si „pomáhame, ako vieme“. 
Treba viacej príkladov? Hádam 
skôr povzdych: Škoda, že je 
tak málo filozofov, a tých, čo 
neovládajú učené filozofické 
pojmy, je omnoho viacej.

Hrušovského krátka pamäť 
Podľa predsedu poslaneckého klubu KDH, bývalého 
predsedu NR SR Pavla Hrušovského, zástupcovia koalič-
ných strán v Národnej rade SR prestali rešpektovať prin-
cíp parlamentnej demokracie v tomto volebnom období, 
pretože  používali právo väčšiny. 
Na jednej strane má Pavol Hrušovský plné  ústa demokracie 
a úcty, na strane druhej týmto svojim výrokom opľúva jeden 
zo základných pilierov demokracie, ktorým je rešpektova-
nie väčšinových rozhodnutí menšinou. Je preto potrebné 
pripomenúť mu, že demokracia ako forma štátu sa zakladá 
na princípe rovnosti občanov, ktorí sú zdrojom štátnej moci, 
princípe podriadenia sa menšiny väčšine, princípe  ochrany 
menšiny a princípe časovej obmedzenosti poverenia mocou 
tak, aby po uplynutí určitej doby občania znovu rozhodovali o 
tom, komu zveria moc na ďalšie obdobie. 
Je pritom zaujímavé, že počas ich takmer osemročného 
vládnutia mu rozhodovanie väčšiny neprekážalo. Postoj 
Pavla Hrušovského, ktorý už asi nadobro stratil pred-
sednícku stoličku v KDH, nie je zo strany Kresťanských 
demokratov ničím novým pod slnkom. Ich predseda Ján 
Figeľ verejne priznáva, že opätovne by Ká-dé-háci priví-
tali možnosť zostavovania vlády bez toho, aby zvíťazili 
v parlamentných voľbách. Preložene do otvorenej reči, 
chcú vládnuť i keď nedostanú dôveru občanov Sloven-
skej republiky.  -vič-

Bohatú diplomatickú tradíciu má 
druhé najväčšie mesto Sloven-
ska – Košice. Už po vzniku ČSR 
v roku 1918 v nich pôsobili konzu-
láty Maďarska a Poľska. Žiaľ, po 
roku 1938 nasledovala dlhá pre-
stávka a do Košíc začali diplomati 
na dlhodobé pôsobenie prichá-
dzať až po roku 1990. Ako prvý 
tu otvorili Generálny konzulát 
ruskej federácie a ten predo-
všetkým riešil záležitosti súvi-
siace s dlhodobým pobytom 
občanov vtedy už bývalého So-
vietskeho zväzu na území Slo-
venska. Po niekoľkých rokoch 
však táto diplomatická inštitúcia 
zanikla, resp. jej agenda prešla 
do Bratislavy.
Po vzniku samostatnej SR otvo-
rila v Košiciach svoj generálny 
konzulát Česká republika. Išlo 
o významnú misiu a jej diplomati 
žili v Košiciach bohatým spolo-
čenským i kultúrnym životom. Po 
začlenení Slovenskej republiky 
do schengenského priestoru 
však generálny konzulát stra-
til časť svojej opodstatnenosti, 
okrem toho naši západní susedia 
v rámci šetrenia štátnych financií 
sa rozhodli svoje diplomatické 

zastupiteľstvo v Košiciach zru-
šiť. Našťastie, Česká republika 
svoj objekt naďalej využíva a to 
prostredníctvom Českého centra. 
Je súčasťou siete zariadení, ktoré 
pôsobia v mnohých krajinách a 
ich cieľom a úlohou je propagácia 
českej kultúry vo svete.
Už 12 rokov pôsobí v Košiciach aj 
Generálny konzulát Maďarskej re-
publiky. Pôvodne v ňom pracovalo 
asi 13 zamestnancov, teraz sa ich 
počet znížil na minimum. Najviac 
času a energie obetovali regis-
trácii tzv. zahraničných Maďarov, 
teda občanov SR, ktorí sa hlásili 
k maďarskému pôvodu. Mnohí 
Košičania i obyvatelia široké-
ho okolia tak urobili iba pre-
to, lebo ovládajú maďarčinu a 
mysleli si, že po získaní pasu 
zahraničného Maďara získa-
jú mnohé výhody, ktoré budú 
môcť využívať u našich juž-
ných susedov, predovšetkým 
pobyty v kúpeľoch a zľavy na 
železnici. Nakoniec sa ukázalo, 
že tie výhody majú skôr symbolic-
ký význam a tak našinci stratili o 
tento dokument záujem. Generál-
ny konzulát MR v Košiciach však 
naďalej pracuje, i keď z nášho 

pohľadu sa celá jeho činnosť zúži-
la na spoluúčasť pri organizovaní 
Dni maďarskej kultúry v SR. 
Významnú úlohu v diplomatic-
kom živote zohrávajú honorárne 
konzuláty. Ich špecifikom je to, 
že v nich pôsobia nie zahraniční 
diplomati, ale prevažne občania 
krajiny, na území ktorej sa nachá-
dzajú. Zároveň prostriedky na 
ich činnosť i samotné priestory 
zabezpečuje samotný honorár-
ny konzul, teda spravidla ide o 
solventného občana, najmä 
podnikateľa, ktorý dokáže spl-
niť všetky nároky na diploma-
tickú prácu z vlastných finanč-
ných zdrojov. Košice majú v 
súčasnosti honorárnych konzulov 
Belgického kráľovstva, Tureckej 
republiky a Španielskeho kráľov-
stva. Svoj honorárny konzulát po 
niekoľkých rokoch pôsobenia 
zrušila Talianska republika. Asi 
preto, lebo nebola spokojná s 
činnosťou svojho honorárneho 
konzula, talianskeho podnikateľa, 
ktorý už dlhšie žije na Slovensku. 
Diplomatickým mestom je v sú-
časnosti aj Prešov. Sídli tu veľmi 
významný Generálny konzulát 
Ukrajiny a okrem toho Honorárny 
konzulát Holandského kráľovstva. 
Z pohľadu Bratislavy je najvzdiale-
nejšie diplomatické mesto na Slo-
vensku Vranov nad Topľou, kde 
sídli Honorárny konzulát Ukrajiny.

JáN SlIAČAN

DIPLOMaTICKÉ MESTO KOšICE
Hlavným sídlom diplomatických misií, veľvyslanec-
tiev, generálnych a honorárnych konzulátov v Sloven-
skej republike je, samozrejme, bratislava. Zároveň 
však aj v iných mestách Slovenska pôsobia diploma-
ti, často sú to i občania Slovenskej republiky.

ani dcéry, ani sestry...
Kanada je obrovská krajina a zároveň veľmi bohatá. Jej obyvateľstvo 
tvoria prisťahovalci z celého sveta a medzi nimi je aj veľa Slovákov. Na-
priek tomu má pomerne mladú hymnu. Skladba Ó, Canada uzrela svet-
lo sveta síce už v roku 1880, ale až presne o sto rokov neskôr sa stala 
štátnou hymnou tohto severoamerického štátu. Mnohým z nás utkvela 
v pamäti najmä teraz, po skončení zimnej olympiády vo Vancouveri. 
Hymnu tvorí aj verš, ktorý vo voľnom preklade znie: „Je to skutočná 
vlastenecká láska, vo všetkom, čo tvoji synovia činia...“ Kanada síce 
vysoko ctí rovnoprávnosť žien, z ktorých niektoré požadujú, aby sa v 
slovách hymny nechal aj priestor „dcéram Kanady“. Prevažná väčšina 
obyvateľov krajiny, vrátane žien, však na hymne nechce nič meniť a 
túto skutočnosť vzala na vedomie aj vláda, ktorá podľa vyjadrenia jej 
hovorcu „nebude v pokusoch o zmenu hymny pokračovať“. Nuž, na prí-
padné návrhy na zmenu slovenskej hymny by sme sa mali tiež pripraviť. 
Veď čo keď naše feministky sa ohradia proti časti našej hymny, v ktorej 
sa spieva: „Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia...“. Čo keď budú v 
rámci rovnoprávnosti oboch pohlaví žiadať, aby tam bol doplnok  „A 
SESTRY“? Bez ohľadu na zloženie budúceho parlamentu, ktorý bude 
zvolený v júni, prípadný takýto návrh s najväčšou pravdepodobnosťou 
zamietne...  (js)

BOHaTÁ BRaTISLaVa
Naše hlavné mesto a celý Bratislavský kraj je skutočne bohatý región. 
Podľa nedávnej oficiálnej štatistiky EÚ je tu kúpna sila obyvateľstva až 
o 60% vyššia, než je celkový priemer v Únii. S Bratislavským krajom 
sa však nemôžu porovnávať ostatné časti Slovenska. Stredoslováci si 
môžu dovoliť zo svojich príjmov kúpiť trikrát menej a východniari dokon-
ca štyrikrát menej než ľudia z Bratislavy a jej okolia. Skutočne veľké 
rozdiely! Bratislavský región sa svojim ekonomickým potenciálom pri-
bližuje hlavnému mestu Švédska Stockholmu a dokonca už predbehol 
významný nemecký prístav Brémy!  (vm)

Občania SR majú veľmi ľahkú voľbu, lebo ve-
dia, čo je to mať osem rokov pravicovú vládu 
a čo to je mať štyri roky kabinet so silným 
sociálno-demokratickým prvkom. S týmto vy-
hlásením predsedu vlády SR Roberta Fica sa 
zrejme väčšina občanov stotožní. Dovoľujem si 
toto konštatovanie o väčšine aj preto, že Smer-SD 
si dlhodobo udržiava približne 40 percentnú dô-
veru občanov. V prípade štatistickej odchýlky, na 
ktorú sa spolieha volebná líderka SDKÚ-DS Ive-
ta Radičová by sme mohli hovoriť aj o takmer 50 
percentnej podpore Smeru-SD. Za tejto situácie 
až smiešne vyznie negatívne hodnotenie vlády zo 
strany opozície. Iveta Radičová priznáva pozitívnu 
úlohu súčasnej vlády pri vstupe do Schengenu, pri-
jatie eura, ako aj dovŕšenie procesu integrácie SR 
do Európskej únie. Jedným dychom však pridáva, 
že podľa nej efekty pri naštartovaní hospodárskeho 
rastu a zamestnanosti priniesli reformy bývalej vlá-
dy. Volební lídri SDKÚ-DS, Iveta Radičová a pod-
predseda strany Ivan Mikloš pri pokuse o odpočet 

štvorročného pôsobenia kabinetu Roberta Fica si 
pred tlačovkou vyzliekli pravicové mundúry a na-
sadili masky priam ľudomilov, ktorým nejde o nič 
iné ako o blahobyt spoluobčanov. Zrazu prejavili 
starosť o kvalitu života strednej vrstvy, ktorá práve 
„vďaka“ ich vládnutiu sa postupne vytratila. Bez 
toho, že by sa aspoň začervenali, kritizujú vládnu 
politiku v oblasti vytvárania podmienok pre rodiny 
s deťmi. Vyčítajú súčasnej vláde nezamestna-
nosť. Zrejme si naivne myslia, že občania už 
zabudli na osemročné vládnutie pravice na 
Slovensku. Tá podľa vyjadrenia premiéra „osem ro-
kov na Slovensku vládla a robila kroky, ktoré smero-
vali k oslabovaniu sociálneho štandardu, oslabova-
niu najslabších, viedla k deregulácii či k privatizácii.“ 
Na druhej strane podľa R. Fica vláda so sociálno-
demokratickým prvkom bude naďalej presadzovať 
politiku sociálneho štátu a solidarity. Takže pre ob-
čana rozhodovanie v júnových voľbách do Národnej 
rady SR, tak ako pred štyrmi rokmi, bude opäť jed-
noduché. VlADIMÍR DObROVIČ

Pozitívna úloha súčasnej vlády 
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Prezident SR Ivan Gašparovič (vpravo) na návrh premiéra Roberta Fica 
(Smer-SD) odvolal z funkcie už druhého ministra výstavby v aktuálnom vo-
lebnom období Igora Štefanova (SNS) 11. marca 2010 v Bratislave. Zároveň 
poveril vedením tohto rezortu podpredsedu vlády a ministra školstva Jána 
Mikolaja (vľavo).  FOTO TASR - Pavol Neubauer

Agentúra MVK predložila výsledky 
prieskumu, na základe ktorého sa 
na tretiu priečku za Smerom a SD-
KÚ-DS dostala mladá, ešte nepar-
lamentná strana Sloboda a Solidari-
ta (SaS), na čele ktorej stojí Richard 
Sulík. Dostala až 9,2% hlasov. Pod-
statná časť médií začala ešte inten-
zívnejšie vytvárať z R. Sulíka stálicu 
nášho politického neba. Neprešiel 
však ani týždeň a respondenti agen-
túry FOCUS dali SaS už len 5,1% 
hlasov. 
Ak by sa parlamentné voľby kona-
li v marci, vyhral by ich Smer-SD so 
ziskom 38,4 percenta hlasov pred 
SDKÚ-DS so 14,3 percenta. Vyplý-
va to z reprezentatívneho prieskumu 
agentúry Focus, ktorý uskutočnila v 
dňoch 2.- 9. marca 2010 na vzorke 
1077 respondentov. Tretie najvyššie 
preferencie má KDH, ktoré by voli-
lo 9,7 percenta respondentov, 8,6 
percenta získala SaS, 6,9 percen-
ta Most-Híd, SNS 6,3 percenta, ĽS-
HZDS 5,4 percenta a SMK 5,2 per-
centa. Opäť dôvod na síce početné, 
ale veľa nehovoriace komentáre v 

denníkoch, rozhlase a televízii. Všet-
ko sa opäť krútilo okolo R. Sulíka. 
Samozrejme, žiadna z týchto dvoch 
agentúr nepripúšťa žiadnu metodic-
kú chybu v príprave prieskumu, ani 
počas jeho priebehu a už tobôž nie 
v tom, že by niektorá z politických 
strán mohla nejakým spôsobom 
ovplyvniť zverejnené výsledky. 
Stačí si však spomenúť na rok 
2002, kedy vo voľbách malo svo-
ju premiéru Slobodné fórum, ve-
dené Zuzanou Martinákovou. 
Niektoré z výskumov verejnej 
mienky pred voľbami dávali SF 
až 10,2% voličských preferencií a 
napriek tomu sa nakoniec strana 
do NR SR nedostala. Stačil jeden 
vnútrostranícky škandál a odvtedy sa 
Slobodné fórum nevie spamätať. Do-
siahnutie 5-percentnej hranice, po-
trebnej na zvolenie, zostáva pre SF 
už akousi nedosiahnuteľnou métou 
a s najväčšou pravdepodobnosťou 
sa nič nezmení ani v tomto roku. Slo-
bodné fórum sa dokonca rozhodlo 
neísť do volieb samostatne, ale v no-
vovytvorenom bloku. Samozrejme, 

voličské preferencie „lietajú“ aj v prí-
pade najsilnejšej strany našej politic-
kej scény, ktorou je SMER-SD. Po-
hybujú sa dlhodobo približne od 30 
do 45%, ale vždy ide o politický sub-
jekt, ktorý nazbiera najviac preferen-
cií. Teda v prípade Smeru tu vô-
bec nejde o bytie či nebytie ako 
u iných strán, ktorých šéfovia ne-
môžu pokojne spávať, pretože v 
jednom prieskume majú nad 5% 
voličských preferencií, v ďalšom 
pod päť...
Zainteresovaní však vedia, že až sa-
motné voľby ukážu, koľko percent 
hlasov ktorá strana získala a ktorá 
koľko stratila, veď vtedy už všetko 
ide nabok, teda preferencie a rôzne 
úvahy, o všetkom rozhodujú samot-
ní voliči. Zatiaľ pri tom optimistickej-
šom pohľade možno však konštato-
vať, že do NR SR má šancu dostať 
sa až osem strán: SMER-SD, SDKÚ
-DS, ĽS-HZDS, SNS, KDH, SMK, 
MOST-HÍD a SaS. Samozrejme, o 
presvedčivom víťazstve Smeru nikto 
nepochybuje, veď napríklad iba v 
nedávnom prieskume agentúry FO-
CUS dostal o 26,2% voličských pre-
ferencií viac než druhá SDKÚ-DS. 
Tu už žiadny komentár skutočne ne-
treba... Do júnových volieb pôjde 
18 politických subjektov. Niektoré z 
nich však určite nezískajú ani jedno 
percento hlasov...

VlADIMÍR MeZeNceV

Otrasená slovenská pravica
Výskumy verejnej mienky, zamerané na preferencie jednotlivých poli-
tických strán v júnových voľbách do NR SR sa začínajú rozbiehať na 
plné obrátky, i keď motoristickou terminológiou môžeme povedať, že 
zatiaľ ide o zahrievacie kolá. Do júna sa predsa môže zmeniť všeličo, 
pričom najmä škandály v súvislosti s financovaním SDKÚ-DS podľa 
niektorých politológov otrasú našou pravicovou politickou scénou. 
Práve preto je nepochopiteľné, ako médiá vážne reagujú na výsledky 
prieskumov od začiatku tohto roka. 

Nie je to tak dávno, čo sa Mikuláš Dzurin-
da vo funkcii premiéra SR rozčertil v par-
lamente a vykrikoval po poslancoch ĽS-
HZDS čosi o ich krvavých paprčiach. Teraz 
po rokoch sa predstavitelia strany Vladi-
míra Mečiara dočkali zvláštneho zadosťu-
činenia. Generálny prokurátor SR Dob-
roslav trnka potvrdil, že privatizácia 
hotela Forum v bratislave súvisela s 
vraždou podnikateľa Jozefa Svobodu 
v júni 2004. Ako vieme, Svobodu brutál-
ne popravili za bieleho dňa, keď vychádzal 
z jednej stávkovej kancelárie v bratislavskej 
Vrakuni. Bolo to rok potom, čo Dzurindova 
vláda predala hotel Forum za 425 miliónov 
korún. Svoboda bol totiž menšinovým vlast-
níkom Casina Forum a netajil sa tým, že s 
privatizáciou hotela nesúhlasí.
Dnes je jasné, že za pochybné finan-
covanie strany prevzal Dzurinda osob-
nú zodpovednosť, keď podľa vlastných 
slov odstúpil preto z kandidátky do par-
lamentných volieb. Urobil tak potom ako 
o pochybnej transakcii pri privatizácii ho-
tela Forum zverejnil svoje zistenia premiér 
Robert Fico. Ako pri iných doterajších zis-

teniach čudného financovania SDKÚ, sa aj 
pri privatizácii hotela Forum objavilo meno 
pokladníka strany Igora Kuceja. Dnes už s 
týmito zisteniami súvisí aj brutálna vražda.
Za Dzurindovho vládnutia však došlo k bru-
tálnej politickej vražde už v januári 1999, 
keď bol zastrelený bývalý trojnásobný mi-
nister za ĽS-HZDS a to Ján Ducký. Túto 
vraždu však za osem rokov Dzurindovej a 
Miklošovej vlády nevyšetrili tak, aby vinníci 
boli potrestaní. 
Naopak, za týchto hrôzostrašných 
osem rokov boli občania kŕmení ne-
zmyslami o tom, ako policajti vykopáva-
jú tajné hroby pomocou termovízie, na-
háňajú bývalých generálov KGb, ktorí 
ak by to bola pravda, by museli byť v tej-
to hodnosti už v adolescentnom veku 
a v opozícii majú krvavé paprče údaj-
ne pre smrť Róberta R. Toho však nik ne-
zastrelil za bieleho dňa. Zahynul pri autoha-
várii, keď vybuchol jeho plynový pohon na 
aute. Niekedy vybuchujú aj benzínové mo-
tory, nie to ešte plynové pohony, ktoré vy-
buchnú niekedy aj v prípade, ak ide o nové 
auto a plynové riadenie je doň namontova-

né v súlade s platnou certifikáciou. V prípa-
de auta Róberta R. plynový pohon na Slo-
vensku nebol certifikovaný.
Ducký pritom reálne mohol brániť inej 
privatizácii a to Slovenského plynáren-
ského priemyslu, z ktorého priebehom 
malo podľa zistení premiéra Fica súvi-
sieť čudné financovanie SDKÚ. Nadôva-
žok, Ducký bol vtedy práve odvolaným ria-
diteľom SPP, na ktorého sa robil takmer 
štátom riadený pohon, aby po jeho smrti 
vtedajší Dzurindov a Miklošov minister hos-
podárstva Ľudovít Černák prišiel na to až v 
Moskve, že Duckým podpísané zmluvy na 
dodávky plynu boli v skutočnosti pre štát 
výhodné. 
Naopak, nevýhodná bola privatizácia SPP, 
ktorú riadil za Dzurindu práve Mikloš. Ak 
si k tomu prirátame brutálny útok štátnej 
moci riadenej Dzurindom a Miklošom na 
dom vtedajšieho lídra opozície Mečiara, 
dostávame tak ďalšie sklíčko do skladačky 
o tom, aký režim na Slovensku vládol v ro-
koch 1998 až 2006. K demokracii mal 
riadne ďaleko.

StANISlAV HábeR

Čudné financovanie SDKÚ-DS

Najdôležitejšie sú parlamentné
Výsledky niektorých ankiet sú naozaj prekvapujúce. Tak napríklad z iniciatívy Mi-
nisterstva vnútra SR sa nedávno uskutočnil výskum verejnej mienky v súvislosti s 
najdôležitejšími voľbami pre občana. Na otázku, „ktoré voľby najviac ovplyvňujú váš 
život“ odpovedalo vyše 5 000 respondentov. Politológovia predpokladali, že najviac 
hlasov dostanú komunálne voľby. V nich predsa máme možnosť zvoliť za staros-
tov a primátorov i poslancov ľudí, ktorých často osobne dobre poznáme a ktorých 
rozhodnutia už ako zvolených môžu najviac ovplyvňovať náš každodenný život. Na 
veľké prekvapenie až tretina opýtaných za najvýznamnejšie považuje voľby do NR 
SR a až za nimi nasledujú komunálne voľby – tie za najdôležitejšie považuje však iba 
13,34% respondentov. Za voľbami primátorov, starostov a poslancov samosprávy 
nasledujú voľby do VÚC (12,4%), prezidenta (11,8%) a Europarlamentu (10,8%). 
Takmer pätina respondentov odpovedala, že všetky voľby v SR nemajú žiadny vplyv 
na ich osobný život. Nuž, sú to asi naivní šťastlivci, ale ten pocit im niekedy môže-
me skutočne úprimne závidieť... Jednoznačné prvenstvo parlamentných volieb však 
zároveň potvrdzuje, že na Slovensku nie vždy platí, že košeľa je bližšia než kabát...

Čierna diera Bielorusko 
Bielorusko pre mnohých pracovníkov našich médií predstavuje akúsi čiernu dieru. 
Nie tak dávno to títo slovenskí „novinári“ tvrdili aj o vlastnej krajine. Z Bieloruska sa 
pred časom vrátil minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan a milo ho tam pre-
kvapilo niekoľko vecí. Napríklad vysoká kvalita domácich potravín. „Žasli sme, aké 
kvalitné výrobky tam ponúkajú“, doslova povedal pán minister na nedávnom stretnutí 
s výrobcami potravín a veterinármi v Košiciach. Zároveň však pri hodnotení niekto-
rých slovenských výrobkov smutne konštatoval, že u nás sa už vyrábajú a predávajú 
párky, ktoré vôbec neobsahujú mäso! Nuž, čo dodať k jeho slovám? Asi iba to, že 
radosť z nich by mohli mať vegetariáni. Len sa o nich nemôžu dozvedieť, keď ich 
(zatiaľ) predávajú ako hodnotný mäsový produkt. Našťastie, už nie dlho... 

Tranzitné mesto turistov
Takmer 250 000 € zaplatili návštevníci Košíc v minulom roku za ubytovanie, ktoré si 
mohli vybrať od autokempingu cez vzdelávacie centrá, ubytovne, študentské domo-
vy a internáty, až po 28 penziónov a 18 hotelov. Z celkového počtu nocľažníkov bolo 
63 350 cudzincov. Je to síce solídny počet, ale v metropole východného Slovenska 
strávili v priemere iba 1,77 nocí. Košice zostávajú tak typickým tranzitným mestom, 
cez ktoré návštevníci iba prechádzajú. V podstate dlhé roky sa táto situácia nemení 
a žiaľ, nič nenasvedčuje tomu, že hostia Košíc v nich strávia v priemere 3 – 4 dni. 
Aspoň v blízkej budúcnosti rozhodne nie. DáVID DONČáK

KaŽDÝ MÁ Na VÝBER
Pokiaľ sme na Slovensku nemali očkovacie 
vakcíny proti prasacej chrípke, tak tzv. mien-
kotvorné denníky o tom písali takmer každý 
deň. Teraz však ich máme dosť, ale je o ne mini-
málny záujem. Tak napríklad o očkovanie nemá 
záujem ani český minister zdravotníctva, ani náš 
premiér. Náš minister zdravotníctva R. Raši 
sa však zaočkovať dal. Jednoducho, každý 
sa môže rozhodnúť podľa vlastného uváže-
nia. Zdá sa, že z pandémie tohto nebezpečného 
druhu chrípky nebude nič, aspoň v súčasnosti 
nič tomu nenasvedčuje, ale naše ministerstvo 
zdravotníctva zvolilo vyčkávaciu taktiku. Veď ešte 
nie je všetkým dňom koniec. Premiér R. Fico sa 
však vyjadril v tom zmysle, že „prasacia chrípka je 
veľká hra farmaceutických firiem“. Svoje vedia aj 
praktickí lekári, ktorí pre nezáujem o očkovanie 
vracajú vakcínu späť... (mez)

neSPoĽaHlivá encYkloPÉDia
Asi každý z nás aspoň raz v živote sa stretol s citovaním en-
cyklopédie britanica, teda britskej encyklopédie, ktorá je 
považovaná za azda najkvalitnejšiu a najserióznejšiu litera-
túru tohto druhu. Presvedčil som sa, že nie je to však tak. 
Napríklad dodnes jedného z najznámejších výtvarných umel-
cov 20. storočia – Andyho Warhola, síce Američana, ale syna 
dvoch vysťahovalcov rusínskeho pôvodu z obce Miková pri 
Medzilaborciach, encyklopedia britanica uvádza ako „syna 
českých emigrantov“. Nuž, v budúcnosti budem s týmto pra-
meňom múdrosti narábať veľmi opatrne, ale podľa možností 
sa mu budem vyhýbať.

Tzv. mienkotvorné denníky v mi-
nulých dňoch venovali neoby-
čajne veľkú pozornosť tomu, 
že moderátor ostatnej politickej 
relácie De Facto Daniel Krajcer 
odchádza z televízie do politiky. 
Je to síce zaujímavá informácia, 
ale ako každá takéhoto typu – 
prišla i zapadla, pretože každý 
deň prichádzajú nové i zaují-
mavejšie. V spomínaných novi-
nách tomuto dnes už bývalému 
politickému novinárovi venovali 
taký priestor, aký by asi venovali 
situácii vo svete, keby sa jeden 
deň rozhodli odísť do politické-
ho dôchodku také osobnosti, 
ako Obama, Sarkozy, Putin, 
Medvedev, Berlusconi...  Alebo 

keby u nás celá vláda podala 
demisiu. Doslova však zaráža 
informácia z jedného denníka, 
ktorý cituje dnes už volebnú 
líderku SDKÚ-DS Ivetu Radičo-
vú, že Krajcer pred svojím roz-
hodnutím ju žiadal o radu i mo-
rálny súhlas, či sa má uchádzať 
o pozíciu vo vysokej domácej 
politike. Radičová mu to odpo-
rúčala... Je však nepochopiteľ-
né, prečo taký moderátor, pri 
ktorom sa pred kamerami do-
kázali zapotiť aj najostrieľanejší 
domáci politici, bol nakoniec 
odkázaný na radu oveľa menej 
skúsenej I. Radičovej a keď už 
sa tak stalo, prečo nakoniec 
neskončil v „jej“ strane?

PotReBoval DoBRÚ RaDu?

Do čeSka S väčŠíM RizikoM
Pokiaľ sme donedávna našim západným susedom niečo závide-
li, tak to bola nízka nezamestnanosť. Svetová kríza však zasiahla 
aj Českú republiku, kde po prvýkrát v jej dejinách miera neza-
mestnanosti dosiahla 10%. Pre nás je to dôležitý údaj, pretože 
najviac Slovákov odchádzalo za prácou do Česka. Pred rokom 
ich bolo v tomto čase oficiálne 74 000, teraz sa ich počet znížil 
na približne 44 000. Dokonca už v samotnej Prahe nezamestna-
nosť prekročila hranicu 4%. Donedávna bol u susedov najväčší 
záujem o čašníkov, kuchárov a šoférov zo Slovenska, teraz tu 
majú šancu nájsť si prácu iba zdravotné sestry a stavební ro-
botníci. I keď počet našincov, ktorí v cudzine stratili prácu nikto 
nesleduje, na úradoch práce sa najviac z tých, ktorí prišli do 
zahraničia, zaevidovali navrátilci z ČR. V niektorých mesiacoch 
minulého roka ich bolo aj vyše 4 000! len pre zaujímavosť – v 
miere nezamestnanosti nás už predbehlo aj také Írsko, ktoré 
dlhé roky bolo cieľovou stanicou na ceste za prácou Slovákov, 
bez ohľadu na ich vek a vzdelanie.  JáN SlIAČAN
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V sobotu 13. marca sa v Špor-
tovej hale v Hlohovci nedalo 
dýchať. Kapacita miest na se-
denie, ktorá je dve tisíc miest, 
vôbec nestačila. Prekvapení boli 
aj prítomní novinári. Najprv ženy 
k ich nedávnemu sviatku MDŽ 
pozdravil herec Jozef Šimonovič 
a privítal predskokanov z folklór-
neho súboru Matičiarov z Čaja-
koviec pri Nitre. A potom celú 
sálu dostal do varu Slovenský 
ľudový umelecký kolektív.
Z tanečných kreácií prechádzal 
zrak a to od pôsobivého nežné-
ho baletu po rezké podtatranské 
tance. To však už prichádzali 
ďalší gratulanti, medzi ktorými 
vynikal famóznym vystúpením 
nevidiaci Marián Bango zná-
my z televíznej súťaže, ktorého 
majster Peter Dvorský právom 
prirovnal k talianskemu tenorovi 
Andrea Bocellimu. Marián Ban-
go to dokázal aj úžasným pred-
nesom Bocelliho hitu Con te 
Partiro, pri ktorom sa posluchá-
čov zmocňovala úžasná energia.  
Sám spevák divákom poďakoval 
slovami, že väčší potlesk by ne-
mohol zožať ani v milánskej La 
Scale. A potom zanôtil o slnku, 
ktoré je preňho ženou Alexan-

drou. Tá spolu so spevákom 
vedie charitatívnu spoločnosť 
Ambrela a rovnako je nevidiaca. 
Sympatický manželský pár po-
máha iným nákupom invalidných 
vozíkov či pomôcok pre ďalších 
nevidiacich.
Potom prítomných pozdravila 
prešovská acapella Free Voi-
ces, spevák Robo Kazík a na 
záver dostal slovo predseda ĽS-
HZDS Vladimír Mečiar. Ten vy-
zdvihol krásu slovenských žien 
na predvádzacích mólach, ale i 
vo vráskach láskavých mám. Pri-

pomenul, že ženy sú v úlohách 
matiek tými bytosťami, ktoré 
sprostredkúvajú od narodenia 
Slovákom ich jazyk, kultúru, zvy-
ky a tradície. Podľa Mečiarových 
slov do Európskej únie sme ne-
vstúpili preto, aby sme rozšírili 
rady štátov, v ktorých národy vy-
mierajú. Preto vyzval slovenské 
ženy, aby vo vlastných životoch 
hľadali pravdu, skutočné hod-
noty. Dnes je opäť čas historic-
ky rozhodnúť, ako pôjde podľa 
predsedu ĽS-HZDS život na 
Slovensku ďalej. A hoci si mnohí 
vlci prekúvajú hlasy, Slovensko 
má skúsenosť s politikmi, ktorí 
náš štát zakladali a dokázali ho v 
minulosti vyviesť z mnohých kríz.

snímky autor

Prešovská Free Voices - acapella.

Na záver vystúpil s vinšom Vladimír Mečiar.

Krása žien vo vráskach matiek
Marec je zjavne mesiacom žien a preto hoci bol ten tohto-
ročný riadne studený, boli aj pekné slnečné chvíle. S lás-
kou v srdci, s láskou k ženám – pod týmto mottom Ľudová 
strana-Hnutie za demokratické Slovensko pripravila gala-
večer pre ženy vo viacerých mestách. 

Predsedu ĽS-HZDS v dome stráži-
li poslanci Národnej rady SR, aby 
zabránili protiprávnemu konaniu or-
gánov činných v trestnom konaní. 
Lenže výbuch v dome na Veľký pia-
tok všetkých ochromil. Jeden z prí-
tomných poslancov (Stanislav Husár) 
dokonca hovoril o poškodení jeho 
sluchu. Taký brutálny spôsob použi-
la slovenská polícia na predvedenie 
bývalého trojnásobného premiéra na 
výsluch do Bratislavy. Tam ho previezli 
obrneným transportérom, akoby po 

ceste mu hrozil nejaký útok. Aký hor-
ší mohol zažiť, ako od orgánov štátu, 
ktorý jestvoval len vďaka jeho usilov-
nosti?
Zaskočené zostali aj svetové média. 
Jedno z nich (v Izraeli) prinieslo do-
konca správu, že trojnásobného ex-
premiéra Slovenskej republiky uniesli. 
Bola to pravda, uniesli ho štátne orgá-
ny. Ťažké je tomu uveriť aj po desia-
tich rokoch od týchto smutných uda-
lostí. Pred týmto bezprecedentným 
konaním však orgány činné v trestnom 

konaní vydávali mätúce správy. Minis-
ter vnútra sa dušoval, že o žiadnych 
kukláčoch v Trenčianskych Tepliciach 
nemôže byť ani reči. Pritom toto kú-
peľné mesto, ktoré kedysi inšpirova-
lo Henryka Sienkiewicza k napísaniu 
Nobelovou cenou oceneného romá-
nu Quo vadis z biblických čias, zažíva-
lo vlastnú priam biblickú drámu.
Na veľkonočnú nedeľu arcibiskup 
Alojz Tkáč v chráme Dómu sv. Alžbe-
ty v Košiciach na omši hovoril o pre-
nasledovaní, zajatí a ponižovaní. Kto 
poznal jeho príbeh, ako v Košiciach 
kedysi pôsobil ako kňaz a potom ho 
zrazu deti z prípravky na prvé sväté 
prijímanie už mohli vidieť len ako šofé-
ra košickej električky, lebo mu komu-
nisti zabránili v pastorácii, tí pochopili, 
že zjavne nehovoril len o veľkonočnej 
tradícii, či len o vlastnom príbehu.
Ľudia na Slovensku boli v šoku. Naj-
väčšie kresťanské sviatky zneužila 
Dzurindova politická moc na škan-

dalizáciu lídra opozície a tvorcu mo-
dernej slovenskej štátnosti Vladimíra 
Mečiara. Zrazu sa pohlo svedomie 
aj v dovtedy jednostranne naklone-
ných médiach. Osobne som objavil 
na Machnáči pri Trenčianskych Tep-
liciach v lesoch schovaných kukláčov 
a trieskal som im na okno ich prepa-
dového auta, aby sa mi vyjadrili na 
mikrofón na čo tam čakajú. A potom 
sa podarilo správu o tom presadiť aj 
vo vysielaní televízie Markíza. Štát-
ne orgány už nemohli zatĺkať, že sa 
chystá brutálny prepad a tak ho vyko-
nali takmer ako v priamom prenose. 
Žaslo Slovensko, žasol aj svet. Vladi-
míra Mečiara zatkli, predviedli pred 
vyšetrovateľa a prepustili na slobodu. 
Nakoniec vydali správu, že stíhanie 
je zastavené, lebo vyplatenie odmien 
členom vlády nie je trestný čin, čo 
bolo jasné od začiatku.
Na čo bol teda pohon na predsedu 
ĽS-HZDS dobrý? Kto ho to potrebo-

val démonizovať na verejnosti? Ako 
vieme, pri moci boli vtedy politici typu 
Ivana Mikloša, Pavla Hrušovského, 
či spomínaného Mikuláša Dzurindu. 
Všetko ľudia, ktorí vznik samostatné-
ho Slovenska v roku 1992 nepodpo-
rovali. Nakoniec im bolo dobré, ak v 
ňom mohli vládnuť. Museli však očier-
niť predchodcov a tak začínali písaním 
čiernych kníh. Akýchsi almanachov 
chýb Mečiarovho vládnutia, ktoré pre-
šlo prísnym auditom. Ten však skončil 
bez výsledku. Nič mu ani po rokoch 
nedokázali vytknúť. Nuž ho aspoň za-
strašovali a s ním aj všetkých občanov 
Slovenska. Vladimír Mečiar odkázal 
Slovákom pri zatýkaní, aby sa nebáli, 
lebo on sa nebojí. Slovenské príslovie 
hovorí, že kto je spravodlivý, báť sa 
nemusí. A platí to aj v živote. Nebojme 
sa teda ani dnes.

Nominačný snem ĽS-HZDS v Ružomberku 
prišla podporiť značná časť rôznorodých 
osobností. Prekvapili hostia z radov podni-
kateľov. Za Asociáciu zamestnávateľských 
zväzov a združení SR vystúpil jej predseda 
tomáš Malatinský s príhovorom, v ktorom 
ocenil program ĽS-HZDS pre voľby hľa-
dajúci východiská zo súčasnej krízy a jej 
dopadov na slovenské hospodárstvo. V po-
dobnom duchu vystúpil aj predstaviteľ Klu-
bu 500 združujúcich podnikateľov zamest-
návajúcich viac ako 500 zamestnancov, 
tibor Gregor. Malatinský zdôraznil, že dobrý 
program je len polovica cesty. Druhá predsta-
vuje fakt, že by sa program ĽS-HZDS mal obja-
viť aj v programovom vyhlásení 

NOVeJ VláDy, 
ktorá vzíde z parlamentných volieb. A potom na-
stane najťažšia vec a to jeho realizácia. Podľa 
Malatinského však program ĽS-HZDS je veľmi 
podobný snaženiu celej Asociácie zamestnáva-
teľských zväzov a združení SR. Osobitne vy-
zdvihol najmä časť o poľnohospodárstve, o 
ktorom povedal, že spolu s ĽS-HZDS majú 
slovenskí podnikatelia v tejto oblasti „na 
vec rovnaký názor“.
Rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety profesor Vladimír Krčméry 
zasa hovoril o zásluhách ĽS-HZDS pri vzdeláva-
ní, keď odborníci tejto strany sa za 20 rokov jej 
existencie podieľali na vzniku štyroch vysokých 
škôl, ôsmich fakúlt, kde študovalo a študuje už 
do 

40 tISÍc ĽUDÍ. 
Za vedcov profesor Milan Melník nadviazal na 
tieto tvrdenia pripomenutím faktov, že každá 
spoločnosť potrebuje vzdelaných odborníkov a 
to, že sú subjekty, ktoré majú slová, a potom 
tie ako ĽS-HZDS, za ktorými sú konkrétne činy.
V tomto duchu priam dojemne pôsobilo vy-
stúpenie motocyklového účastníka svetovo 
známych pretekov Rallye Paríž Dakar Štefana 
Svitka, ktorý zdôraznil, že vďaka podielu Vladi-
míra Mečiara na vývoji spoločnosti dnes môže 
reprezentovať vo svete samostatnú SR, čo by 
inak nebolo možné. bývalá splnomocnenky-
ňa vlády pre rómske komunity Anina boto-
šová zasa spomínala na svojho nebohého 
otca, známeho slovenského umelca Jána 
berky Mrenicu a na jeho silný vzťah k Vladi-
mírovi Mečiarovi. Hovorila o úcte k národu, 
o hodnotách domova a potrebe existen-
cie nekúpiteľných Rómov, ktorí sami chcú 
zmeniť svoj postoj k životu.
Snem pozdravili predstavitelia Európskej de-
mokratickej strany, na ktorých vystúpenie 
nadviazal Vladimír Mečiar pripomenutím faktu, 

že európska civilizácia, ako ju poznáme, vychá-
dza z tradícii starovekého Grécka, kde sa zro-
dila demokracia. ĽS-HZDS má už tiež svoje his-
torické tradície. Po roku 1989 sa podieľala na 
vytiahnutí z krízy, aká v slovenskej spoločnosti 
nastala, keď došlo k 25 percentnému prepadu 
a za desať rokov sa podarilo Mečiarovej strane 
situáciu v spoločnosti 

ÚSPeŠNe KONSOlIDOVAť. 
Pritom došlo k zmene pomerov od štátneho 
paternalizmu k trhu, či k vzniku kompletného 
radu nových inštitúcii štátu po roku 1992, ktoré 
na Slovensku dovtedy neexistovali. Naopak, k 
moci sa derú opäť tí, čo sľubovali dvojná-
sobné platy, sľubujú sociálny štát a sami 
rušili sociálne zákony, ktoré prijímali pred 
voľbami v roku 2002, aby získali hlasy vo-
ličov.
Predseda ĽS-HZDS pripomenul, že nedobu-
dovanie infraštruktúry na Slovensku prináša 
každý rok regionálne zaostávanie stredného a 
východného Slovenska o rok oproti západné-
mu Slovensku a Bratislave. S tým súvisí snaha 
o obnovenie 

RAStU A ZNÍžeNIe 
dopadov krízy. V poľnohospodárstve pripome-
nul dramatický pokles cien v Európe a stabi-
lizáciu v tomto sektore, hoci došlo k výmene 
ministrov za štyri roky. Odborníci strany však 
pracovali v prospech rezortu stále, čo do-
kumentoval vývojom v štátnom podniku 
lesy SR, kde sa situácia obrátila počas 
roka 2009 a z plánovanej straty bol dokon-
ca mierny zisk, ktorého rast je predpokla-
daný aj na rok 2010. Naďalej však platí, že 
nie je prospešné vyvážať drevnú surovinu, 
ale lepšie je vyvážať zhmotnenú prácu. 
Rovnako stále máme šancu zachytiť nové 
trendy v technológiách a to aj v takej zloži-
tej oblasti, akou sú biotechnológie.
Cieľom je vytvorenie sociálne vyrovnanej spo-
ločnosti, ktorá podľa Vladimíra Mečiara svoje 
zdroje kryje prácou. Dôležité pre nové obdobie 
je 

UDRžAť ZAMeStNANOSť 
a do budúcna podporovať rozvoj rodín obnove-
ním pôrodnosti. Najlepším modelom pre Slo-
vensko je podľa Mečiara model severských štá-
tov Európy, a vytváranie zdrojov činnosťou štátu 
a nie uťahovaním opaskov. Rovnako má strana 
pripravené návrhy v školstve, zdravotníctve, vo 
verejnej správe, v spravodlivosti, v hospodár-
stve. Jednoducho, podľa Mečiarových slov, 
strana má komplexný program a pripravených 
odborníkov ho aj napĺňať. ĽS-HZDS je dnes 
jednotnou stranou, ktorá ponúka nové výzvy a 
otvára nové cesty pre Slovensko v 21. storočí.

VÝROČIE VEľKEj NOCI NÁS uČí Sa NEBÁť
Slovenská Veľká noc oslavuje tohto roku smutné výročie. Je to na Veľ-
ký piatok desať rokov, čo sa štátne orgány rozhodli svojsky poďakovať 
strojcovi slovenskej štátnosti. Dvere na dome Vladimíra Mečiara vy-
hodili policajní kukláči do vzduchu, hoci boli otvorené. Predchádzalo 
tomu šialené škandalizovanie predsedu ĽS-HZDS všetkými možnými 
i nemožnými prostriedkami za to, že vo funkcii predsedu vlády SR do 
roku 1998 vyplácal ministrom odmeny. Darmo vysvetľoval, že vypláca-
nie odmien členom vlády nie je trestný čin. Jednoducho sa vtedajšie 
vedenie štátu na čele s premiérom Mikulášom Dzurindom a ministrom 
vnútra ladislavom Pittnerom zjavne rozhodli, že Mečiar je vinný.

Stranu pripravil 
StANISlAV HábeR

UťAHOVANIe OPASKOV NIe Je ceStA ROZVOJA

cieľom je sociálne vyrovnaná spoločnosť
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Predseda Spolku slovenských spisovateľov Ján Tužinský na členskom zhromaždení SSS 
diskutuje s exprezidentom SR Rudolfom Schusterom a šéfredaktorom Literárneho týžden-
níka Jozefom Bobom.

Účastníci členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov. Vedúci Kancelárie 
Prezidenta SR predniesol pozdravný list hlavy štátu. Autor fotografií: Peter Procházka

Na rokovaní sa zúčastnil riaditeľ 
Literárneho fondu Ladislav Ser-
dahely. Najvyšší orgán najrepre-
zentatívnejšej organizácie literár-
nych tvorcov na Slovensku opäť 
zvolil za predsedu významného 
prozaika a popredného esejis-
tu Jána Tužinského. Ďalej zvolil 
14 členov predstavenstva, kto-
rými sa stali Jozef bob, bo-

ris brendza, Pavol Janík, Ra-
dislav Kendera, Jozef Králik, 
teodor Križka, Matúš Kuče-
ra, Jana Štefánia Kuzmová, 
Július lomenčík, Drahoslav 
Machala, Peter Mišák, Dali-
mír Stano, Viera Švenková, 
Peter Farkaš-žiška. Zhromaž-
denie voľnou ustanovilo päť čle-
nov kontrolnej komisie v zložení 

Juraj Chovan-Rehák, Pavol Sta-
nislav Pius, Imrich Sedlák, Jozef 
Vladár, Ladislav Zrubec. Člen-
mi predstavenstva sa na základe 
výsledkov volieb členských zhro-
maždení odbočiek SSS stali aj 
tajomníci  regionálnych štruktúr 
Jana Borguľová, Andrej Červe-
ňák, František Pastirčák, Anton 
Straka. V záverečnej časti účast-
níci rokovania prijali uznesenia a 
vyhlásenie, ktorým sa obracajú 
na prezidenta Slovenskej repub-
liky, Národnú radu SR, vládu Slo-
venskej republiky a prostredníc-
tvom médií na slovenskú kultúrnu 
verejnosť. (pj)

členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov
Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisova-
teľov sa uskutočnilo 16. 3. 2010 v bratislave. Vedú-
ci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Milan 
Čič predniesol pozdravný list hlavy štátu. Prítomným 
sa prihovoril aj podpredseda Národnej rady SR Mi-
roslav Číž.

Predsedom Spolku slovenských spisovateľov (SSS) 
v nasledujúcich dvoch rokoch bude naďalej Ján tu-
žinský. Rozhodlo o tom členské zhromaždenie SSS 
v Bratislave, ktoré si zvolilo aj ďalších členov vede-
nia. celodenné rokovanie najvyššieho orgánu 
najväčšieho združenia spisovateľov zhodnotilo 
vyše dvojročné predchádzajúce obdobie. 
V správe o činnosti tajomník SSS Pavol Janík konšta-
toval pretrvávanie neľahkých i neprajných podmie-
nok pre rozvoj pôvodnej slovenskej tvorby a osobitne 
pre spisovateľov, ktorí sa podieľali na vzniku SR, čo 
podľa neho treba pokladať za veľký historický para-
dox. V režime krízového manažmentu sa poda-
rilo udržať odborné periodiká spolku literárny 
týždenník a časopis pre mladých autorov Doty-
ky. Pre porovnanie uviedol, že Asociácia organizácií 
spisovateľov Slovenska z finančných dôvodov už po 
druhý raz rezignovala na vydávanie svojho časopi-
su Kultúrny život. Spolok má vlastné vydavateľstvo, 
ktorého ročná produkcia stúpla na 47 pôvodných i 
prekladových knižných titulov. 
Pokračovali ďalšie aktivity SSS zamerané na prezen-
táciu nových literárnych diel, zachovali sa tradičné li-
terárne súťaže, uskutočnili viaceré semináre o živote 
a diele našich súčasných autorov. „Už sme vydali 
desať ročníkov Almanachu Nitra bez akejkoľvek 
podpory Ministerstva kultúry SR. Uvedený orgán 
štátnej správy svojím ťažkopádnym postupom 
prakticky umŕtvuje oblasť potenciálneho rozvo-
ja medzinárodných vzťahov medzi spisovateľ-
skými organizáciami rozličných krajín,“ uviedol 
pred plénom spisovateľov Janík. 

ANI VláDU KUltÚRA NeZAUJÍMA
Aj predseda SSS Ján Tužinský vo svojej správe vyjad-
ril nespokojnosť so záujmom štátnych inštitúcií. „Je 
do oči bijúca ľahostajnosť, že za celú existenciu SR 
nevenovala žiadna vláda ani jediné zasadnutie téme 
kultúry. Sme teda štátom s neujasnenou koncepciou 
kultúrnej politiky, tzn. že sme aj štátom bez ujasnenej 
podstaty. Veci a problémy v tejto oblasti sa riešia 
za pochodu alebo – čo je častejšie – neriešia 
vôbec,“ konštatoval tužinský. Zároveň uviedol, že 
viackrát sa v uplynulom období snažili dostať k pre-
miérovi i ministrovi kultúry, ktorí si pre nich nenašli 
čas. A nielen pre nich, ani pre prekladateľov ani pre 
AOSS, keďže ich žiadosť bola spoločná. 
V súvislosti so svetovou hospodárskou krízou 
tužinský pripomenul, že slovenskí spisovatelia 
sú na krízu zvyknutí už takmer 20 rokov. SSS na-
ďalej trvá na návrhu zákona o knihe, ktorý by zakotvil 
a garantoval princípy a priority. Členské zhromažde-
nie prijalo vyhlásenie pre prezidenta, Národnú radu 
a vládu SR i kultúrnu verejnosť. V ňom uvádzajú, že 
vrcholné orgány SR nedoceňujú význam rozvoja slo-
venskej národnej kultúry. „Ministerstvo kultúry SR 
zdanlivo poskytuje prostriedky na kultúru, ale v sku-
točnosti byrokratickými obmedzeniami znemožňuje aj 
tieto nedostatočné prostriedky efektívne využiť, čím 
vlastne likviduje prácu organizácií, ktoré sú nositeľmi 
kultúrnych hodnôt,“ uvádzajú v schválenom vyhlásení, 
v ktorom žiadajú vytvorenie adekvátnych podmienok 
pre rozvoj slovenskej kultúry. SSS je najreprezentatív-
nejšia organizácia literárnych tvorcov v SR. Vznikol v 
roku 1923 a v súčasnosti má 396 členov. (TASR)

Spisovatelia sú na krízu zvyknutí už 20 rokov

Vyhlásenie
členského zhromaždenia Spolku slovenských 

spisovateľov zo dňa 16. marca 2010

My, slovenskí spisovatelia zúčastnení na riadnom člen-
skom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov dňa 
16. marca 2010, sme sa po rokovaní uzniesli na tomto 
vyhlásení, ktorým sa obraciame na prezidenta Sloven-
skej republiky, Národnú radu Slovenskej republiky, vládu 
Slovenskej republiky a prostredníctvom médií na sloven-
skú kultúrnu verejnosť:

Vrcholné orgány Slovenskej republiky nedoceňujú význam 
rozvoja slovenskej národnej kultúry - napriek tomu, že práve 
duchovná jedinečnosť národných spoločenstiev je spoloč-
ným bohatstvom európskej a svetovej kultúry, pričom v pod-
mienkach kontinentálnej a globálnej civilizačnej integrácie 
zostáva významným identifikačným znakom Slovenska. Mi-
nisterstvo kultúry SR zdanlivo poskytuje prostriedky na kul-
túru, ale v skutočnosti byrokratickými obmedzeniami zne-
možňuje aj tieto nedostatočné prostriedky efektívne využiť, 
čím vlastne likviduje prácu organizácií, ktoré sú v dnešnej 
dobe nositeľmi kultúrnych hodnôt a ktoré sa svojou činnos-
ťou usilujú vyvážiť záľahu banalít, bulvárnosti, nevkusu a ko-
mercie. Žiadame preto vrcholné orgány Slovenskej repub-
liky, aby koncepčnými i operatívnymi riešeniami odstránili 
cenzúru realizovanú ekonomickými, organizačnými a me-
diálnymi prostriedkami, odvrátili bezprostredné ohrozenie 
existencie pôvodnej slovenskej kultúry a osobitne autentic-
kej slovenskej literatúry a sústredili sa na vytváranie adek-
vátnych podmienok pre ich slobodný perspektívny rozvoj.
Členovia Spolku slovenských spisovateľov podporujú vlas-
tenecký zákon.

ťažko bežným ľuďom (i na Slovensku) 
vysvetľovať, že spravodajská a s ňou 
spätá analytická činnosť má význam 
nielen vo vzťahu k potenciálnym protiv-
níkom, ale aj k existujúcim spojencom, 
aby sa ktorýkoľvek štát raz či neraz ne-
prekvapil, keď ho dovtedajší priatelia s 
ľahkým srdcom obetujú v rámci svojich 
vlastných záujmov. Azda netreba spomí-
nať Mníchovskú dohodu, keď veľmocen-
skí garanti československej suverenity 
spolu s Adolfom Hitlerom rozhodli o osu-
de územnej celistvosti nášho v tom čase 
unitárneho štátu.
Keby Slovensko malo zahraničnú politiku a 

NIeleN DIPlOMAtOV, 
ktorí už preukázali, že dokážu slúžiť sku-
točne komukoľvek a čomukoľvek, určite by 
niekto kompetentný dávnejšie začal roz-
mýšľať o postavení našej krajiny v dynamic-
kých súvislostiach medzinárodného vývoja 
a v určujúcich siločiarach kľúčových úsilí a 
cieľov bližších i vzdialenejších štátov, najmä 
veľmocí. Jedným z príznakov niekdajšieho 
dlhodobého stotožňovania českosloven-
ského s českým bolo štúdium zahraničných 
bohemistov, ktorí neskôr začali vnímať aj slo-
venskú dimenziu nášho spoločného štátu a 
popri češtine si začali osvojovať slovenčinu. 
Dnes táto už medzičasom staršia generácia 
odborníkov používa čarokrásnu zmes oboch 
blízkych jazykov. Prvý vážny a výstražný sig-
nál vyslala Moskva, keď vytvorila študijnú 

kombináciu slovakistiky a hungaristiky, spo-
jenú s častými služobnými cestami do Brati-
slavy, Budapešti a miest 

NA SlOVeNSKOM JUHU 
s početnou maďarskou menšinou. Povolaní 
experti by nám vedeli (keby ich zbavili mlčan-
livosti) objasniť spravodajské pozadie doko-
nalej znalosti cudzích jazykov a prostredí, v 
ktorých sa nimi komunikuje.
ďalšími neprehliadnuteľnými znamenia-
mi a paralelami sú úvahy Georgea Fried-
mana v knihe geopolitických prognóz 
Nasledujúcich 100 rokov, kde  načrtáva 
možnosť vzniku etnickej strany Mexiča-
nov v USA, umožnenie americkým Mexi-
čanom voliť nielen v USA, ale aj v Mexiku 
(v niektorých prípadoch tie isté osoby do 
amerického i mexického parlamentu) a  
zvyšovanie tlaku mexickej vlády na po-
stavenie občanov USA mexického pôvo-
du. Z uvedeného scenára sa niektoré časti 
už stali v podmienkach

MAléHO SlOVeNSKA 
vo vzťahu k Maďarsku realitou, iné sa začí-
najú čoraz zreteľnejšie prejavovať ako strate-
gické zámery. Pozornosť si vyžaduje aj kniha 
Jevgenija Primakova SVet beZ RUSKA?, v 
ktorej podrobne analyzuje etnickú problema-
tiku v Juhoslávii, na Ukrajine, v Afganistane, 
Turecku, Rumunsku, v pobaltskom regióne, 
na Kaukaze, ako aj geopolitickú situáciu v 
Českej republike a v Poľsku, ale ani slovom 
sa nezmieňuje čo i len o existencii Maďar-

ska a Slovenska, hoci ustavične zdôrazňuje 
význam menšín v medzinárodných vzťahoch 
a osobitne tému početných ruských menšín 
v niekdajších sovietskych republikách. Skú-
sení profesionáli vedia, že o príprave a 
realizácii určitých aktivít svedčí aj sku-
točnosť, keď sa v daných súvislostiach  
zníži alebo úplne preruší komunikácia. 
Naša diplomacia, plná spoľahlivých kádrov 
z bývalého Federálneho ministerstva za-
hraničných vecí, vyštudovaných zväčša na 
prestížnej špecializovanej škole v Moskve, 
zatiaľ nijako zreteľne nepredvída a neovplyv-
ňuje vývoj, len sa ho ustavične zúfalo snaží 
dobiehať, dodatočne a márne naň reagovať, 
prípadne 

HASIť Už NeUHASIteĽNé. 
Áno, Viktor Orbán sa už dohodol s Vladimí-
rom Putinom, že Maďarsko nebude vystupo-
vať proti ruským záujmom v postsovietskom 
priestore a vice versa. Népszabadság do-
konca uverejnil rozhovor s ruským veľvyslan-
com v Budapešti Alexandrom Tolkačom, kto-
rý ubezpečuje Maďarov, že Rusko nemalo 
podiel na vytváraní hraníc Maďarska po Pr-
vej svetovej vojne, nezasadilo sa o Trianon a 
rozdrobenie Maďarska. Rusko a Maďarsko 
majú spoločný problém, a tým sú národnost-
né menšiny za hranicami krajiny, uviedol veľ-
vyslanec. Nie je to čírou náhodou téma na 
vyjadrenie stanoviska kompetentných pred-
staviteľov Slovenskej republiky? 

PAVOl JANÍK

Spoločné záujmy Ruska a Maďarska
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opäť bezplatná
Za dobrú správu možno po-
važovať informáciu o tom, že 
Združenie náčelníkov obec-
ných a mestských polícií do-
siahlo zrušenie spoplatnenia 
hovorov na linke 159, ktoré pat-
ria tiesňovým volaniam na dis-
pečingy mestských polícií v ce-
lom štáte. Po nezmyselnom za-
vedení platenia hovorov na tej-
to linke od začiatku roka, bude 
spoplatnenie zrušené s účin-
nosťou od 1. apríla. Nový stav 
bude zatiaľ platný iba na dobu 
jedného roka, pretože operá-
tor Slovak Telekom trvá naďalej 
na tom, že táto linka medzi ties-
ňové nepatrí. Je však dobré, že 
keď neprší, aspoň kvapká...

Paliho kapurková
Vďaka Pavlovi Vassovi z Hu-
menného sa východniarske po-
menovanie posledného pohá-
rika na odchod „kapurková“, 
(ktorý by sa podľa svojho názvu 
mal vypiť až pri bráne na chod-
níku) určite dostane do slovníka 
najpoužívanejších a najznámej-
ších slov planéty. Kapurkovú 
síce poznajú z návštev Sloven-
ska už Nemci, Angličania, Ame-
ričania i Maďari, ale po tom, čo 
Pavol Vass založil novú politickú 
stranu a dal jej tiež pomenova-
nie kapurková, získava toto slo-
vo novú dimenziu. Vassova ve-
selá politická strana však trafila 
klinec po hlavičke, pretože sa 
chce venovať tomu, čo na Slo-
vensku najviac chýba – dobrej 
nálade a radosti zo života, nech 
je akokoľvek ťažký. Dôležité je, 
že stihla splniť všetky formality 
dané volebným zákonom a do-
konca aj včas zaplatiť povinnú 
kauciu vo výške neuveriteľných 
16 596 eur! Veľa Východniarov 
verí, že Kapurkova získa vo voľ-
bách viac hlasov ako SaS a že 
jej osud bude na míle vzdialený 
z recesie vybranému pomeno-
vaniu. 

Deň vody 
Svetový deň vody si pripomenuli 
aj v Prešovskom kraji. Za účasti 
vedenia východoslovenskej vo-
dárenskej spoločnosti Košice a 
novinárov sa tejto téme venova-
lo zhromaždenie v Čistiarni od-
padových vôd Prešov-Kendice, 
na ktorú je napojené toto kraj-
ské mesto a okolité obce. Na 
program sa však dostali aj ceny 
vody v roku 2010 a akreditácia 
Laboratórií odpadových vôd v 
Humennom a Prešove.

o diaľniciach a cestách
Pravidelná každoročná výstava 
ABC stavebníctva-záhrada-cho-
vateľ sa v druhej polovici minu-
lého týždňa konala v prešovskej 
Mestskej hale. Medzi vysta-
vovateľmi z oblasti stavebníc-
tva mal svoj stánok aj Dopras-
tav Bratislava, ktorý informoval 
o pláne výstavby diaľníc a rých-
lostných komunikácií v tom-
to roku. Nosnou témou stánku 
Slovenskej inovačnej a energe-
tickej agentúry boli reálne ces-
ty k dosiahnutiu úspory energií.
Žiaci Strednej odbornej ško-
ly Mladosť v Prešove Pod Kal-
váriou zase ukázali, ako sa dá 
upiecť 18 metrov dlhý kysnutý 
koláč aj so zapečenou 50 eu-
rovkou. 

Stranu pripravil 
MIlAN ORSZáGH

Predseda Prešovského samospráv-
neho kraja Peter chudík zvolal na  
utorok 16. marca 4. mimoriadne 
rokovanie poslancov krajského za-
stupiteľstva, aby opäť prerokovali 
jediný bod, ktorým bol návrh na 
Všeobecne záväzné nariadenie o 
určení výšky dotácie pre základné 
umelecké školy, jazykové školy a 
školské zariadenia (napr. internáty, 
školské jedálne a pod.) v zriaďova-
teľskej pôsobnosti samosprávneho 
kraja, cirkví a súkromných podni-
kateľov. Potreba schválenia nového 
VZN vyplynula z potreby realizova-
nia zmien, ktoré v tejto oblasti sta-
novil štát s platnosťou od 1. januára 
2010.     
Návrh tohto VZN bol po schválení vo 
finančnej komisii zastupiteľstva a riad-
nom pripomienkovom konaní (bez 
akéhokoľvek návrhu) prerokovaný 2. 
marca na riadnom rokovaní zastupiteľ-
stva, ale pravica (teda poslanci KDH a 
SDKÚ-DS) jeho schválenie zablokova-

la  aj napriek tomu, že tí istí poslanci s 
čiastkou, vyhradenou na príspevky pre 
tieto cirkevné a súkromné zariadenia vo 
výške 88% normatívu, súhlasili pri zo-
stavovaní rozpočtu PSK na rok 2010 a 
k samotnému návrhu VZN nedali žiadne 
pripomienky. To isté sa opakovalo aj na 
mimoriadnom rokovaní 16. marca a po-
slancom pravice bolo jedno, že tieto za-
riadenia márne čakajú na svoje penia-
ze už tretí mesiac. Poslanci pravice si 
na druhej strane vymysleli pre dnešnú 
dobu finančne doslova nepriestrelné 
riešenie: Alebo budú pre tieto školy 
schválené 100 percentá normatívu ale-
bo návrh opäť zablokujú. Bezohľadne 
svoju požiadavku opakovali aj po nie-
koľkých prerušeniach rokovania a neva-
dilo im dokonca ani to, že jedna z takto 
finančne deklasovaných škôl, Základná 
umelecká škola v Poprade musela pre 
nedostatok financií svoje pôsobenie ofi-
ciálne ukončiť. Nepomohol ani skutoč-
ne mimoriadne ústretový návrh koalič-
ného poslaneckého klubu SMER-SD. 

Diskusné príspevky niektorých poslan-
cov pravice pripomínali skôr kvalifikač-
né boje na majstrovstvá sveta v hlúpos-
ti, ako vecnú diskusiu v takom vážnom 
orgáne, akým by krajské zastupiteľstvo 
malo byť. Prešovský samosprávny 
kraj počas 8 rokov svojej existencie 
urobil a robí množstvo radikálnych 
úsporných opatrení na stredných 
školách, ktorých je zriaďovateľom, 
len aby bolo možné ušetriť nejakú 
korunu a použiť na krytie skutočne 
potrebných výdajov v školstve, no 
na druhej strane pravica chce do-
siahnuť „rovnosť“ v dotáciach aj na-
priek tomu, že ako cirkevné tak aj 
súkromné školy môžu na rozdiel od 
„zastupiteľských“ používať (a hoj-
ne ich aj využívajú) ďalšie finančné 
zdroje.    
Predseda Peter Chudík  však našiel rie-
šenie, i keď, povedzme si to otvorene, 
na hrane zákona. Na štvrtok 18. mar-
ca pozval do sídla Prešovského samo-
správneho kraja zástupcov 35 zriaďova-

teľov  pravicou trestaných súkromných 
a cirkevných škôl (prevádzkujú celkom 
71 školských zariadení),a by spoločne 
rokovali o tomto probléme a hľadali rie-
šenie. Prišli všetci do jedného, čím dali 
jasne najavo, že o nezmyselné politikár-
čenie pravice nestoja. Štatutári zaria-
dení a predseda Chudík našli spoločnú 
reč, dokonca stihli aj podpísať zmluvy 
a dnes, keď čítate tieto riadky, už majú 
na svojich účtoch finančné prostriedky 
za prvé tri mesiace ako zálohovú platbu 
(88% z normatívu). Chudík takto pravicu 
doslova „vygumoval“ a jej snahu o deš-
trukciu za každú cenu, obrátil proti nej.  
blížiace sa parlamentné voľby biču-
jú snahu pravičiarov o návrat k moci 
tak dôkladne, že sa z nich stávajú 
doslova spoločenstvá nepríčetných. 
Je už načase, aby sa pozreli realite 
do očí a keď nechcú, aspoň nech 
vypustia z názvov svojich strán slo-
vo – kresťanská! chovajú sa totiž 
tak, že od kresťanstva to má na míle 
ďaleko.     

Pravica v Zastupiteľstve PSK bezohľadne vystrája

SKÚšKy DOSPELOSTI
Písomné maturitné skúšky a praktické skúšky zručnosti 
má po minulom týždni už 62 338 stredoškolákov na vyše 
750 stredných školách Slovenska. Z nich končí štúdium 
na 88 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Pre-
šovského samosprávneho kraja celkom 9 849. celkom na 
týchto školách študuje vyše 38 tisíc študentov a pracuje v 
nich bezmála 4 700 zamestnancov.

Digitálne Slovensko štartuje v Prešove
technický pokrok je neúprosný aj v takej maličkej kra-
jine akou je Slovensko. tá dnes stojí pred revolúciou v 
pozemnej televíznej prenosovej sieti (DVb-t), ktorú čaká 
postupná digitalizácia. Jej začiatok ohlásili v Prešove zá-
stupcovia rezortného ministerstva, telekomunikačného 
úradu a spoločnosti, ktorá ju bude prakticky realizovať. 
Podľa terajšej verzie by obyvatelia celého Slovenska mali prijí-
mať digitálny signál z pozemnej siete v júni 2010, teda zhruba 
o jeden štvrťrok neskôr. Koncom tohto mesiaca má byť digitál-
nym signálom pokrytých 90% štátu. V digitálnej ponuke budú 
tri programy verejnoprávnej STV, Joj a Joj plus. Celý proces 
má byť podľa nášho záväzku Európskej komisii zavŕšený až v 
roku 2012.  
Majitelia televízorov a antén na strechách to budú mať vcel-
ku jednoduché. Anténu pre príjem v 5. televíznom pásme si 
otočia z vodorovnej polohy do zvislej a nasmerujú na prísluš-
ný vysielač. (Majitelia starých analógových prijímačov si však 
budú musieť zadovážiť prevodník signálu digi-analog, tzv. set-
top box.) Potom už stačí iba spustiť automatické vyhľadávanie 
staníc a pozerať „svoj program“. 
Pre zaujímavosť uvádzame prehľad niekoľkých existujúcich 
vysielačov televízneho signálu, ktoré budú pracovať aj v digi-
tálnom režime: Košice – Makovica a Heringeš, bardejov 
– Magura, Poprad – Kráľova hoľa, Prešov – Šibeňa hora, 
Ružomberok – Úložisko, žilina – Krížava, atď.    
V prípade, že predsa len budete potrebovať informácie naviac 
alebo sa o tento technický problém hlbšie zaujímate, stačí 
si všimnúť, kedy do vášho okresného mesta zavíta na svojej 
DVB-T tour minibus, kde budete môcť svoje problémy riešiť 
priamo s odborníkmi.

Súťaž o najkrajší kalendár napísala  tohto roku už svo-
ju 18. kapitolu. Obyvatelia prešovského kraja môžu 
byť opäť hrdí, veď po víťazstve v roku 2008 a vlaňajšej 
striebornej medaile získal nástenný kalendár Sedem 
divov Prešovského kraja (2009) v kategórii regióny 
opäť prvé miesto. Prvý list patrí právom mestu Bar-
dejov, ktoré je zapísané na zozname UNESCO. Zau-
jímavé je, že do ustanovenia sedmičky divov kraja sa 
zapojil široký okruh obyvateľov kraja a takto je vyjad-
rená ich vôľa. Tradíciu nástenných reprezentačných 
kalendárov začal Prešovský samosprávny kraj už v 
roku 2006, kedy Krajské múzeum v Prešove vydalo 
mimoriadne elegantnú sériu vedút stredovekých miest 
na území kraja, o ktorú bol veľký záujem až na druhej 
strane Atlantiku. Súťaž o najkrajší kalendár vyhlasuje 
a organizuje každoročne Klub fotopublicistov Sloven-
ského syndikátu novinárov. Kolekciu  kalendárov za 
rok 2009 si v rámci putovnej výstavy môžu v týchto 
dňoch pozrieť obyvatelia Banskej Bystrice v priesto-
roch Štátnej vedeckej knižnice.

Školstvo žije v marci nie-
len maturitami a praktic-
kými skúškami odbornos-
ti, ale aj rôznymi súťažami, 
na ktoré v záverečnom finiši 
školského roka už nebude 
dosť času. Jednou z nich je 
Geo grafická olympiáda žia-
kov základných škôl, v tom-
to roku prebieha už jej 38. 
ročník. takéto druhy súťa-
že majú preveriť reálnu ve-
domostnú úroveň žiakov, 
ktorých, samozrejme, na 
olympiádach reprezentujú tí 

najlepší. V Prešove sa počas 
minulého týždňa konalo kraj-
ské kolo Geografickej olympi-
ády, za účasti 89 žiakov (od 6. 
do 9. ročníka) z 13-tich ZŠ od 
Popradu po Sninu. 
Súťažiacich, ktorí postúpili z 
oblastných kôl a ich pedago-
gické sprievody prichýlila pre-
šovská ZŠ na Prostějovskej 
ulici, tradičným organizáto-
rom bolo ABC Centrum voľné-
ho času v Prešove. Najlepší z 
troch kategórií (bez šiestakov) 
postúpili do celoslovenské-

ho kola, ktoré sa uskutoční v 
dňoch 23. až 25. apríla v dnes 
už kultovom zariadení Detský 
raj v Tatranskej Lesnej. 
Prešovské krajské kolo Ge-
ografickej olympiády vy-
hral v „najvyššej“ kategórii 
F (deviataci) Jaroslav Ho-
fierka (na obr.) zo ZŠ Gen. 
Svobodu v bardejove, ktorý 
sa prebojoval do krajského 
kola už štvrtý raz za sebou a 
do celoslovenského zápole-
nia už tretí raz. A že vraj ne-
máme šikovnú mládež! 

Na CESTE DO DETSKÉHO Raja

Zo sociálne slabších rodín zo žilinského 
samosprávneho kraja pôjde v budúcom 
školskom roku do Írska zdokonaľovať sa v 
anglickom jazyku 13 žiakov, do Nemecka 
dvaja, do Francúzska piati a do Španielska 
vycestuje 1 žiak. O štúdium talianskeho a 
ruského jazyka v cudzine nebol záujem. 
Výdavky jedného žiaka spojené s ubytovaním, 
stravovaním, cestovným, poistením, vrecko-
vým, nákupom kníh a učebných pomôcok na 
študijný pobyt v zahraničí pokryje sociálne šti-
pendium vlády SR vo výške 7 730 eur. „Vítam 
takúto možnosť, že mládež s výborným prospe-
chom zo sociálne slabších či neúplných rodín 
má šancu vycestovať do zahraničia, zdokonaliť 
sa v cudzom jazyku, spoznať kultúru iného ná-
roda a zvýšiť si tým nielen jazykové zručnosti, 
sebavedomie, ale i šance lepšieho uplatne-

nia sa na vysokých školách a neskôr na trhu 
práce,“ zhodnotil systém sociálnych štipen-
dií predseda ŽSK Juraj Blanár. Záujem poslať 
svojich žiakov študovať do zahraničia prejavilo 
dovedna 10 stredných škôl v pôsobnosti ŽSK. 
V podávaní prihlášok dominoval región Orava 
s 19 žiadosťami. Rovnako ako v minulom 
roku bola najaktívnejšou školou Obchodná 
akadémia v Dolnom Kubíne so siedmimi 
žiadosťami. Z liptova sa prihlásilo 5 žia-
kov, z ktorých traja boli z Gymnázia v Ru-
žomberku. Z regiónu turiec sa o študijnú 
stáž v zahraničí usilovali 3 žiaci Obchodnej 
akadémie v Martine. Z Horného Považia sa 
prihlásili 4 žiaci, pričom 3 boli z Gymnázia 
na Hlinskej v žiline. O sociálne štipendium 
nežiadal ani jeden študent zo strednej ško-
ly na Kysuciach. (zm)

ZO ŽILINSKÉHO KRaja DO SVETa

MôŽu Sa POCHVÁLIť VíťaZSTVOM
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Zo všetkých tých vecí, ktoré nás obklopovali 
v minulosti, najviac bolí strata úcty človeka k 
človeku. Zvolebnieva sa a my sme tam, kde 
sme boli, nevieme si vážiť jeden druhého, závi-
díme jeden druhému, okiadzame sa kade cho-
díme, kŕmime sa prívlastkami, hádžeme vinu 
jeden na druhého. Pritom, nikto nie je dokonalý 
a ani nebude. Vládnucú stranu osočujeme prívlast-
kami o boľševizme len preto, že si uctia sviatok 
žien. Chlapcov z Ľudovej strany Naše Slovensko 
nazývame fašistami. Tu sa trošku pristavím. Strá-
vil som dosť času návštevami slovenských rodín v 
USA, ukazovali mi ako si uctievali Hlinku a Tisu a 
neobháňala ich ani FBI ani CIA a ani 500 policajtov 
ozbrojených po uši. Nechali slovenskú komunitu 
nech si oslavuje svojich. Ak si Smer oslavuje a uctí 
ženy nechajme ich – uctia sa. 
Ak to niekto robí, nech to robí, uctievajú sa tieto 
komunity, tak ako sa to Bohu zapáčilo. Ale prečo 
práve prívlastky nalepujú na všetkých ostatných 
farizeji? Presne tí, ktorí sa nesprávajú v duchu de-
siatich Božích prikázaní. Akýsi aktivista Chmelár 
príde demonštrovať v kroji, nevedno proti čomu, 
keď mohol protestovať proti rozhodnutiu Dzurindo-
vej vlády, ktorá v takomto čase pred rokmi dovolila 

prelety bombardérov, ktoré bombardovali bratov 
Srbov, sedel za pecou aj s krojom. Neprotestoval 
ani proti vierolomnej okupácii Iraku, ani proti ďal-
ším neľudským aktom mocných sveta. Ak sa nejakí 
hlupáci hrali voľakedy na akýchsi gardistov a po-
tom viedli revolučné národné výbory, tak im treba.
Sami vedeli, že je to poľutovaniahodné. Aj to po-
chopili. Ak sa niekto podieľal na deportácii Židov 
zo Slovenska, bolo to poľutovaniahodné, tak ako 
z ostatných krajín. Komunisti inscenovali procesy, 
bolo to nechutné. Všetko totiž bolo. Netreba na to 
samozrejme zabúdať. Ale netreba minulosť kriesiť 
prilepovaním prívlastkov tam, kde to vôbec nesedí 
a nepatrí. Bolo by ideálne, keby sme sa pred voľ-
bami vzájomne vedeli uctiť sa. A tak ísť do volieb, 
bez nezmyselných prívlastkov, s úctou človeka k 
človeku, s úctou k voličovi. Ani jeden ani druhý ani 
dvadsiaty piaty, ani jedna ani desiata strana nie sú 
dokonalé, ani ideálne. Ide o to, ktorá si vie vážiť 
človeka, aj s jeho chybami, aj s vlastnými chybami. 
A veriť treba len skutkom. Vtedy sa dokážeme uctiť 
aj napriek svojim chybám. A nemôžeme zabudnúť 
ani na Voltairovskú demokratickú zásadu: Nesúhla-
sím s vašim názorom, ale urobím všetko preto, aby 
ste ho mohli povedať. A to je to uctenie sa.

uCTIME Sa NaVZÁjOM
Všeličo nám priniesla demokracia, aj dobré aj zlé. 
Nič nie je ideálne, nebude a ani nebolo.

Niektoré tzv. mienkotvorné 
média sa tešia na voľby, 
pretože si finančne polepšia  
uverejňovaním predvoleb-
ných inzerátov. Pritom tieto 
tzv. mienkotvorné média majú 
náklad 50-60 tisíc výtlačkov, 
bez niekoľko percentnej remi-
tendy. Čiže volebná inzercia 
môže osloviť od 40 do 50 tisíc 
ľudí. Túto tzv. mienkotvornú si 
kupujú skôr ľudia vo väčších 

mestách, na vidieku je čitateľov 
poskromne. tam čítajú bul-
vár, ale tiež poskromne. Je 
teda celkom zbytočné dávať 
volebnú inzerciu do týchto 
mienkotvorných médií, pre-
tože oslovia len tú vrstvu 
čitateľov, ktorá ich číta a 
je rozhodnutá voliť KDH, 
SDKÚ-DS, SMK či Most-Híd 
alebo aj SaS. A nejde o malé 
financie. Namiesto volebnej 

inzercie stojí za to navštíviť zo-
pár dediniek či mestečiek a to 
sa neminie účinkom. Lebo v 
tých tzv. mienkotvorných mé-
diách nemožno osloviť ani jed-
no percento, kým stretnutím s 
ľuďmi aj desať percent. Načo 
teda pchať peniaze do gágora 
niekomu, kto vám nevie prísť 
ani na meno? Sú to peniaze 
vyhodené von oknom ergo do 
vetra.

tAK SMe SA KONeČNe StRetlI, NIe 
SÍce V GARážI Ale V KAVIARNI, ČÍM 
ZAČNeMe, teDA MySlÍM Z MeNU Je-
DálNeHO lÍStKA.

J.L.: Slivovicu tu nemajú, tak si dáme Irish 
Whisky.
D.K.: Dobre, ale kým donesú tak sa spý-
tam na tú garáž.
J.L.: Bol si tam, videl si, vy ste zvyknutí na 
murované štokovce, ale niekedy americký 
domček pripomína skôr garáž.
D.K.: to je fakt, ale prečo tam bol obraz 
Solženycina, trocha ma to prekvapilo.
J.L.: Dva dni v Chujave, či dva dni v Gulagu, 
to je to isté.
D.K.: Aha, beriem, ale čo s tým majú 
spoločné emisie?
J.L.: Ani v Chujave ani v Gulagu niet emisií, 
aspoň sa o nich nehovorí, len na Slovensku 
sa dnes o tom hovorí viac, ako je únosné, 
neviem, prečo sa tvárite ako by ste boli pup-
kom Európy, keď stred je za Užhorodom.
D.K.: Ale ide vlastne o peniaze, a to je aj 
v chujave aj v Gulagu dosť podstatné?
J.L.: Slováci a peniaze? Netáraj, tam ide o 
majetky, keď ste sa zdemokratizovali, emi-
sie sú len nepatrná byľ, ktorú ste predali, 
lebo ste potrebovali na majetky.
D.K.: Kto?
J.L.: Viem, ale nepoviem.

D.K.: Hovoríš, ako blondína.
J.L.: Však som aj bola, len som sa prefar-
bila.
D.K.: Ale Slovenkou si zostala?
J.L.: O tom nepochybuj.
D.K.: Ale Janko Slota je tiež dobrý Slo-
vák?
J.L.: Ten čo s tým má spoločné?
D.K.: to ja neviem, preto som opáčil...
J.L.: A to nevieš opáčiť inak?
D.K.: Viem, ale ako vraví známy sexuo-
lóg, treba aj predprípravu...
J.L.: Už tu máš tú Irish Whisky.
D.K.: tak poďme na vec, len kto zhasne 
a kto rozsvieti?
J.L.: Neboj sa, takí sa nájdu, len čo sa obja-
via švajčiarske bankové účty 
D.K.: to si mi zadrbala.
J.L.: Skús aj ty.
D.K.: Dobre, vráť sa domov a všetko po-
vedz, potom, o tom, potom.
J.L.: Chceš, aby som skončila niekde na 
Krížnej?
D.K.: to nie, ale budeš Jana z Arcu.
J.L.: To nechcem, tá zle skončila.
D.K.: Ale Medveď by bol rád.
J.L.: Ja sa bojím medveďov.
D.K.: A Fica sa nebojíš?
J.L.: Viem, kto to je, nebojím, ale páči sa 
mi Kaliňák.
D.K.: Konečne, niečo pozitívne.

J.L.: S ním sa rada stretnem.
D.K.: Dobre, budem sprostredkovate-
ľom, za 10 percent.
J.L.: Čoho desať? 
D.K.: Sympatií, nie?
J.L.: Od sympatie je krok z láske...
D.K.: tak toto ja viem, a ja sa ti nepá-
čim?
J.L.: Ale páčiš, nič si sa ma nepýtal a nič 
sme nepovedali, lebo tí z televízie ma chceli 
možno aj znásilniť, inak číslo mojej izby je 
707.
D.K.: Okey, taký veľký hotel?
J.L.: Veľké peniaze, veľký hotel.
D.K.: Ale v tej tvojej garáži bolo útulnej-
šie...
J.L.: Ale tam žiadne peniaze neboli.
D.K.: to je mi jasné.
J.L.: Peniaze sú vždy tam, kde sa im najlep-
šie darí.
D.K. to si dobre povedala.
J.L.: Tak už vieš, prečo sa mi darilo.
D.K. Viem, že nič neviem.

V jednej februárovej noci, na izbe číslo 707 
v hoteli X došlo k premiestňovaniu nábytku. 
Pán X.Y. premiestnil nábytok za účelom 
skvalitnenia dizajnu. Podľa policajnej správy, 
Madam, ktorá sa tam nachádzala, bola pod 
vplyvom alkoholu či iných anabolík. Casino 
Monte Carlo sa k tomu nechce vyjadrovať.

GaRÁŽ BLuE – Fiktívny rozhovor s JANOU lütKeN

tri strany budú zvádzať boj o 
mestá bratislavu, banskú bys-
tricu a Košice či Prešov - KDH, 
SDKÚ-DS a SaS. Veľmi dobre si 
to uvedomujú a tak budú hľadať 
svojich voličov práve v týchto 
mestách, na vidieku totiž šancu 
nemajú. Predovšetkým „vyskoč-
strana“ SaS bude bojovať o prvo-
voličov, ktorým nadbieha všetký-
mi možnými spôsobmi. Dokonca 
na to angažovala aj žoviálneho mo-
derátora Krajcera, od ktorého si 
sľubujú zdá sa viac, ako očakáva-
jú. Tieto známe tváre môžu urobiť 
isté percento voličov v mestách, 
ale na vidieku nemajú šancu. Tam 
totiž Krajcer neznamená nič. A na 
prvovoličov v mestách nie je veľké 
spoľahnutie, pretože voľby budú 
pre nich v nie najlepšom termí-
ne a ich účasť nemusí byť veľká. 
A mobilizovať ich ad absurdum je 
bumerangový efekt. Samozrejme, 

zisk SaS v mestách znamená stra-
tu predovšetkým pre SDKÚ-DS a 
čiastočne aj pre KDH. Kresťanskí 
demokrati sa v niektorých častiach 
Slovenska môžu opierať čiastoč-
ne aj o vidiek, hoci ho často skla-
mali, predovšetkým Hrušovský a 
Lipšic. Môže však skôr zabodo-
vať Dubovcová ako Žiťnanská. to-
muto boju o spomínané mestá 
nespôsobia obrat ani výskumy 
výskumných agentúr, ktoré sa 
pohrávajú s verejnosťou až prí-
liš nápadne, lebo to tlačenie 
SaS je príliš podozrivé a nie s 
kostolným poriadkom. Inak po-
vedané, KDH a SDKÚ sa hrajú s 
SaS na mačku a myš. Ibaže naprí-
klad v Košiciach a v Prešove ale aj 
v B. Bystrici sa váhy v poslednom 
čase viac naklonili k strane SMER-
SD. A tak nakoniec môže táto hra 
skončiť pre spomínané tri strany aj 
fiaskom, alebo aspoň pre jednu z 

nich. Akési odsúvanie ĽS-HZDS 
do „stratena“ je celkom neviero-
hodné, pretože ten, kto troška po-
zná Slovensko, vie, že váhu táto 
strana má a keď sa Vlado rozbeh-
ne po Slovensku, tak „Slovenská 
strela“ naberie dosť cestujúcich. 
Ako vravia Česi: to neznáte Ha-
dimršku... Razenie filozofie, že 
vládne strany by podľa prieskumov 
nemohli vytvoriť koalíciu je účelo-
vé, pretože aj SNS si svoje obliga-
tórium udrží, lebo aj hokejisti budú 
voliť Vinca Lukáča, lebo je rovný 
ako meč.
Ľútostiví Slováci z vidieka ľutujú 
pani Radičovú, prepadla v prezi-
dentských voľbách, vypadla z par-
lamentu, ako vravia tetky, aj toho 
chlapca na vozíčku nechala, a aj 
teraz sa nechala Dzurindom na-
chytať na hruškách. Aj ja mám rád 
makové buchty a mám ešte aj no-
žík, čo už...

Veľký boj o krajské mestá

Stranu pripravil DUŠAN KONČeK

S neobyčajnou pravidelnosťou spoza južných hraníc za-
znievajú falošné tóny smerom na Slovensko. Ako keby mali 
naši južný susedia akýsi kalendár, v ktorom majú presne 
označené, kedy treba hodiť na Slovensko takú či onakú 
špinavosť. Namiesto aby sa venovali sami sebe a svojim prob-
lémom, snažia sa osočiť Slovenskú republiku takým či onakým 
spôsobom. Hlavne však vyprovokovať. V tom sú naozaj majstri. 
Či už ide o akéhosi mládenca z Jobbiku, prezidenta Maďarskej 
republiky, alebo členov strany Fidesz. Ak sa pozrieme do blízkej 
minulosti, tak je to naozaj kalendár, z ktorého si vždy vytrhnú list 
a hodia ho za hranicu. A potom tvrdia, že sme im zle rozumeli. Že 
vraj to mysleli inak. Myslieť naozaj niekedy bolí. Doma nás o tom 
presviedčajú strany SMK a Most-Híd. Nová líderka SDKÚ-DS sa 
už začína presne tomuto mysleniu zaliečať, keď volá, aby sa vo 
voľbách nepoužívala tzv. maďarská karta. Nuž, kto vyťahuje ako 
list z kalendára maďarskú kartu? Slováci to nie sú! Zostáva už len 
druhá možnosť. A tá je realitou. A realitou bude aj ďalej.

nie je erotika ako erotika
Farizeji zaplakali, Smer pri osla-
vách MDŽ rozprával erotické 
vtipy o ženách, takmer aj z toho 
bola kauza. Treba povedať, že 
ženy majú radi erotické vtipy, 
keď sú slušné a tieto neboli z 
plejády neslušných. Ak však 
chcete počuť zvrátenosti z tej-
to palety, tak si pozrite reláciu 
Sedem, kde sa ľudoví igrici 
rehocú aj nad nechutnosťami, 
aj sami nad sebou. Krajíček s 
Hlaváčkom boli aspoň ľudoví, 
ale títo „igrici“ v relácii Sedem 
klesli kdesi do suterénu a pro-
ti tomu nikto neprotestuje. Ani 
Transparency International. Ani 
nymfomanky a ani sufražetky.

MaďaRSKÉ MaRGINÁLIE

PENIaZE VyHODENÉ DO VETRa
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Novoprijatí štátni zamestnanci budú skladať 
sľub vernosti Slovenskej republike. Vyplýva 
to zo zákona na podporu vlastenectva, ktorý 
schválila Národná rada Slovenskej republiky. 
V súvislosti s prijatím vlasteneckého záko-
na určité politické kruhy (len ťažko by sme 
mohli povedať osobnosti) spustili veľký krik 
proti účelnosti tohto kroku. Okrem iného 
ho odmietajú aj preto, lebo vraj vyvoláva 
vo verejnosti nejednoznačné názory. Po-
litici, ktorým podľa ich verejne známych 
skutkov išlo vždy len o ich postavenie, 
akoby konečne našli súcit s občanmi. Ne-
prekážalo im hlasovať za zákony, ktoré umož-
nili aj rozkradnúť majetok vytvorený poctivou 
prácou mnohých generácií. Vidina rýchleho 
zbohatnutia ich natoľko zaslepila, že nimi pri-
jímané zákony umožňujú, aby sa ich vyvolení 
obohacovali na úkor druhých. V konečnom 
dôsledku to vedie k zväčšovaniu rozdielu me-
dzi ľuďmi. 
Bohatstvo vyvolených rastie priam v astrono-
mických číslach. Žiaľ súbežne s narastaním 
ich bohatstva rastie aj chudoba. Máme tu 
milionárov, podľa poslednej verejne prí-
stupnej informácie i miliardára, pritom 
stále rastúca časť obyvateľov je odkáza-
ná na podporu štátu a na rôzne milodary 
cez tzv. neziskové organizácie tretieho 
sektora. boj za národné prebudenie na-
šich občanov, po spoločenskom prevra-
te, zrejme skončil vyhlásením samostat-
nosti Slovenska. Doterajší vývoj ukazuje, 
že jeho aktéri sa uspokojili prevzatím moci. 
Akoby zabudli na národ, ktorý vyrúbal cestu 
k samostatnosti. Je pritom až zarážajúce, že 
namiesto pokračovania v národnom prebu-
dení sa takmer všetci zamerali len na získanie 
čo najväčšieho politického vplyvu a násled-
ného ekonomického ovládnutia národného 
bohatstva. V záujme moci zabudli na národ, 
ktorý predtým tak ospevovali. Ká-dé-háci za-
šli až tak ďaleko, že dokonca odmietli aj 
Ústavu Slovenskej republiky. Po našom 
osamostatnení im najprv prekážal Vla-
dimír Mečiar, jeden z hlavných aktérov 
vyhlásenia samostatnosti Slovenskej re-

publiky. Aj za cenu spolčenia sa so Stranou 
maďarskej koalície sa im ho nakoniec poda-
rilo odstaviť. Práve to bol možno ten zlomo-
vý úder pod pás slovenskému vlastenectvu. 
Nástupom koaličnej vlády Slovenskej de-
mokratickej koalície (SDK), Strany demokra-
tickej ľavice (SDĽ), Strany maďarskej koalície 
(SMK) a Strany občianskeho porozumenia 
(SOP) po parlamentných voľbách v roku 
1998 začal odklon od národnej orientácie. 
Poslanci KDH síce v týchto voľbách kan-
didovali na kandidačnej listine SDK, ako 
jej formálni členovia, nakoniec však v 
roku 2000 i samotné KDH pristúpilo ku 
koaličnej zmluve. Predstavitelia koaličnej 
vlády na čele s Mikulášom Dzurindom, opo-
jení mocou, v záujme udržania si priazne po-
litikov zastupujúcich slovenských občanov 
maďarskej národnosti, začali podceňovať, 
či už vedome, alebo nevedome, upevňova-
nie vlastenectva a národného povedomia 
slovenských občanov. Počas ich takmer 
osemročného spoločného vládnutia so Stra-
nou maďarskej koalície, na jednej strane sa 
zanedbala výchova našich občanov k vlas-
tenectvu, na strane druhej rozkvitala maďa-
rizácia južného Slovenska. Keďže koaličná 
vláda Smeru-SD, ĽS-HZDS a SNS už takmer 
naplnila svoj program, otvoril sa priestor na 
riešenie nie menej dôležitej problematiky 
akou je upevňovanie vlasteneckého povedo-
mia slovenských občanov a napravenia de-
formácií aj v oblasti vlasteneckého cítenia a 
národného povedomia. Je len prirodzené, 
že iniciatívu v tomto smere prebrala SNS. 
Samozrejme, najväčším kritikom tohto 
zákona, ktorý už tu mal byť od nášho 
osamostatnenia, sú politici zastupujúci 
našich občanov maďarskej národnosti. 
Môžeme sa asi oprávnene pritom domnievať, 
že im nejde o slovenských občanov maďar-
skej národnosti, pretože v porovnaní s inými 
krajinami, na Slovensku majú nadštandardné 
postavenie. Aj preto sa dá predpokladať, že 
im ide len o naplňovanie veľko-uhorských 
ambícií nášho južného suseda. Oveľa horšie 
však je, že parlamentom schválený vlaste-

necký zákon odmietajú slovenské opozičné 
strany. Ich argumenty, že z vlastenectva sa 
spravila povinnosť a nie láska a hrdosť, že 
je to iba akési politické gesto, ktoré súvisí s 
voľbami, že zákon môže školy finančne veľmi 
zaťažiť, majú však len odviesť pozornosť od 
podstaty zákona. Bezzubou kritikou všetké-
ho čo urobí vládna koalícia, pritom chcú za 
každú cenu len oslabiť pozíciu koaličných 
strán v očiach verejnosti. 
tak ako výchova v ostatných oblastiach 
aj v prípade vlastenectva začína v rodi-
ne a pokračuje v škôlke, na školách, na 
pracovisku a v celej spoločnosti. Prax 
pritom ukazuje, že bez stanovenia dosta-
točných konkrétnych legislatívnych pravidiel 
dochádza k podceňovaniu až k zanedbáva-
niu vlasteneckej výchovy. Aj preto môžeme 
konštatovať, že prijatím zákona na podporu 
vlastenectva sa vytvoril legislatívny rámec na 
zlepšenie situácie v oblasti upevňovania vlas-
tenectva na Slovensku. Zákon nás zaväzuje 
zachovávať úctu k štátnym symbolom SR, 
štátnemu jazyku, k štátu a jeho ústavným 
orgánom a inštitúciám. Výchova k vlastenec-
tvu sa stáva súčasťou výchovno-vzdelávacie-
ho procesu na všetkých stupňoch školskej 
vzdelávacej sústavy. Ukazuje sa pritom, že 
ani veľké vlastenecké myšlienky u nás ne-
majú na ružiach ustlané. Mladí ľudia, asi 
zmanipulovaní Iniciatívou za transparent-
nú demokraciu, prišli pred Prezidentský 
palác v bratislave a vyzývali prezidenta 
SR Ivana Gašparoviča, aby vlastenecký 
zákon nepodpísal. Podpredseda vlády 
SR a minister školstva Ján Mikolaj cíti 
za týmito aktivitami politikárčenie až 
manipuláciu. Podľa ministra školstva nie 
sú opodstatnené ani obavy z nadmerného 
finančného zaťaženie škôl pri naplňovaní 
tohto zákona, keďže náklady na jednu trie-
du by mohli byť na úrovni maximálne desať 
eur. Tie by sa mali dať vykryť v rámci norma-
tívov, ktoré poskytuje Ministerstvo školstva 
SR. Pre spravodlivosť dodajme, že študenti 
nielen protestovali proti zákonu, ale skupi-
na študentov diskutujúca na pôde NR SR s 
predsedom národniarov odmenila Jána Slotu 
veľkým potleskom, keď povedal: „Zákon o 
vlastenectve je skutočne o láske k vlasti, 
k Slovenskej republike, k svojmu národu. 
to je podstatné. Keď niekto spochybňuje 
slovenský štátny znak, slovenskú vlajku a 
hymnu, je proste človek, ktorý so Sloven-
skom nemá nič spoločné.“ 

legislatívne pozdvihnutie národnej identity
Slovenská štátna hymna otvorí rokovania vlády, Národnej rady, obecných a 
mestských zastupiteľstiev či verejných zhromaždení obyvateľov obce. Štát-
na hymna sa bude povinne hrať aj na športových podujatiach a súťažiach 
organizovaných národnými športovými zväzmi, a každý týždeň na začiatku 
školského vyučovania. V učebniach má byť umiestnený nielen portrét pre-
zidenta, tak ako je tomu v súčasnosti, ale aj štátny znak, štátna zástava, 
text hymny a preambula Ústavy Slovenskej republiky.

Legislatívne pozdvihnutie národnej identity: V Spojených 
štátoch je samozrejmosťou, že aj na rodinnom dome ale-
bo pred ním, je vztýčená štátna zástava USA.

Pozdvihnúť národnú identitu Slovákov má 
Národnou radou SR schválený vlastenecký 
zákon národniarov, ktorý predložili predseda 
Slovenskej národnej strany Ján Slota a pred-
seda ich poslaneckého klubu Rafael Rafaj.  
Začať sa podľa jeho predkladateľov má už na 
základných školách, kde okrem tradičného 
vzdelania majú žiaci dostávať aj hodiny výcho-
vy k vlastenectvu. O zákone sme hovorili s 
RAFAelOM RAFAJOM. 

Aký bol hlavný impulz pre vypracovanie 
vlasteneckého zákona? 
Dopady globalizácie médií, ale i členstvo v 
Európskej únii, potlačili do úzadia národné 
symboly, ako aj prejavy a osobitosti sloven-
ského národa. Preto, nielen u nás, ale aj inde 
v Európe, vystupuje do popredia požiadavka 
vyzdvihovania a upevňovania národnej identi-
ty. Ako príklad môžem uviesť Francúzsko, kde 
prebieha veľká diskusia o francúzskej identi-
te, ktorá zrejme tiež vyústi do hrania francúz-
skej hymny na školách.
Čo považujete za prioritné z pohľadu vy-
tvárania a upevňovania vlasteneckého 
cítenia občanov Slovenska?   
Najmä osobný príklad ústavných činiteľov. To 
znamená, že slovenská štátna hymna otvorí 
každú schôdzu NR SR a zaznie na začiatku 
rokovaní vlády. Vo verejnoprávnych médiách 
bude dôležité zabezpečiť v súlade so záko-
nom, aby v programovej štruktúre bol stano-
vený časový priestor vyhradený denne pre 
slovenskú hymnu. Aj na jazykovo zmiešaných 

územiach Slovenska bude veľmi dôležité 
zabezpečiť, napriek odmietavým postojom 
niektorých primátorov a starostov, aby pred 
každým zasadnutím zastupiteľstva odznela slo-
venská štátna hymna. Z pohľadu budúcnosti 
veľmi dôležité bude najmä dôsledné naplňo-
vanie litery vlasteneckého zákona pri výchove 
mladej generácie k vlastenectvu, v rámci vý-
chovno-vzdelávacieho procesu na všetkých 
stupňoch školskej vzdelávacej sústavy.    
Prečo sa, podľa vás, zdvihla zo strany 
SMK, ale i KDH  vlna kritiky na adresu zá-
kona na podporu vlastenectva? 
Tieto dve strany kolaborovali spolu takmer 8 
rokov vo vláde, za ich éry sa odnárodnilo slo-
venské školstvo. Za to však vznikla maďarská 
univerzita v Komárne, ako jediná vysoká škola 
založená na etnickom základe. SMK je trvalo 
v opozícii voči všetkému slovenskému. Vrcho-
lom maďarskej rozpínavosti bolo, keď riaditeľ 
SOU pri Slovenských lodeniciach v Komárne 
v roku 1990 prikázal na tejto škole hrať ma-
ďarskú hymnu. Z tohto pohľadu je zaujímavé, 
že proti počúvaniu slovenskej hymny sa pri-
tom dnes mnohí riaditelia na juhu Slovenska 
bránia. Čo  sa týka KDH, táto strana podľa 
mňa nedokáže stráviť svoj dvadsaťročný kom-
plex z nepodporenia štátotvorných procesov 
na začiatku deväťdesiatych rokov. Na jednej 
strane Kresťanskodemokratické  hnutie pod-
poruje cirkevné symboly na cirkevných ško-
lách, na strane druhej však odmieta štátne 
symboly na štátnych školách. Považujem to 
za vrchol pokrytectva.  

Čo odkážete kritikom zákona na podporu 
vlastenectva?
Väčšinou zákony nie sú prijímané s nadše-
ním, pretože legislatívnym spôsobom vyme-
dzujú určité pravidlá správania a popri prá-
vach ukladajú i povinnosti. Čo mnohým nie 
je po chuti. Žiaľ, v súčasnosti na Slovensku 
prevládajú médiá, ktoré majú k vlastenecké-
mu cíteniu veľmi ďaleko, takže našej verej-
nosti predstierajú takmer výlučne najmä ná-
zory odmietajúce naše úsilie o pozdvihnutie 
národného povedomia. Odporúčal by som im 
preto navštíviť americké školy. Na niektorých 
aj cudzinci musia každý deň spoločne reci-
tovať sľub vernosti pred vlajkou USA. Možno 
by potom zmenili svoj postoj k slovenskému 
vlasteneckému zákonu.  
Vieme, že to bude dlhodobý proces po-
kiaľ sa dostavia očividné výsledky. Kedy 
očakávate prvé pozitívne poznatky z 
uplatňovania vlasteneckého zákona?     
Prevažná väčšina našich občanov, vrátane 
mladých ľudí, má v sebe zakorenený pocit 
vlasteneckého cítenia. Zákon by im preto mal 
dať už len impulz, aby svoj vlastenecký postoj 
začali prejavovať sebavedomejšie. Očaká-
vam, že prejavy vlastenectva aj vďaka verejnej 
podpore zo strany štátnych orgánov, samo-
správy a škôl, urýchlia proces osvojenia si 
vlasteneckého zákona. Som presvedčený, že  
prvé pozitívne príklady sa objavia čo nevidieť.

Kresťanské symboly áno, štátne nie?

Stranu pripravil 
VlADIMÍR DObROVIČ

Neprajníkom vlasteneckého zákona odporúčam, aby si našli tro-
chu času a navštívili niektoré kostoly na južnom Slovensku. Po 

skončení svätej omše odslúženej v maďarčine, v mnohých počuť 
maďarskú štátnu hymnu. Tým, ktorí považujú prijaté zásady o použí-
vaní národných symbolov za nedemokratické, odporúčam návštevu 
Spojených štátov. Tam takmer na každom dome, alebo pred ním je 
vztýčená zástava USA. Netreba však tak ďaleko cestovať, aby sme 
sa presvedčili, že s výchovou k vlastenectvu treba začať od malička. 
Stačí si pozrieť film „Policajt zo škôlky“. Vlasteneckej  výchove sa v 
ňom venujú už  i tým najmenším.   

eVA beZáKOVá, Trenčianske Teplice 

Vlastenecký zákon natoľko pobúril našich študentov, že sa roz-
hodli svoj nesúhlas vykričať na námestí SNP v Bratislave. Znova 

sme mali možnosť posúdit, ako to vyzerá, keď 15-16 ročné deti sa 
rozhodnú robiť politiku priamo v teréne. Stačilo ich len trocha postr-
čiť a už sa vyhrnuli do ulíc, aby nahlas vykrikovali o niečom, čomu 
ešte nerozumejú. Nikto ma nepresvedčí o tom, že naší profesori a 
učitelia v tom nemajú prsty. Alebo, že by tieto decká už boli natoľko 
pripravené do života, že by mohli rozhodovať o veciach na ktorých 
sa nedokážu zhodnúť ani dospelí a vzdelaní ľudia? Mám veľmi silné 
pochybnosti o tom, či tieto deti naozaj vedia čo je to vlastenectvo, 
čí poznajú slová našej hymny, svoju históriu, skutočných vlasten-
cov, ktorí sa pričinili o tento národ. Mám dojem, že toho vedia oveľa 
viac o Chodúrovi a ostatných hrdinov zo Superstar, ako o svojich 
prezidentoch, spisovateľoch, buditeľoch. Ich čas na politiku ešte 
neprišiel, aj keď ich mnohí o tom presviedčajú, a prihrievajú si na 
podobných udalostiach svoju politickú polievočku. Nie som z toho 
nadšený, keď vidím, že naše deti vláčia po uliciach slovenské zásta-
vy alebo rôzne transparenty, aj keď podobné akcie organizujú už do-
spelí ľudia. Naše deti to robia aj pod značkou Pospolitosti. Obávam 
sa, že nabudúce im niekto strčí do rúk aj mačety alebo bejsbolové 
palice a ako to vtedy dopadne, nás presviedčajú ukážky z TV. 

RUDOlF SleZáK, Vysoká pri Morave

• Napísali nám •

Zákon na podporu vlastenec-
tva ukladá novoprijatým štátnym 
zamestnancom povinnosť zložiť 
sľub vernosti Slovenskej repub-
like. „Sľubujem na svoju česť a 
svedomie vernosť Slovenskej re-
publike, jej ústavným zásadám 
a jej demokratickému zriadeniu. 
Sľubujem, že ako občan Slo-
venskej republiky budem pod-
ľa svojich možností a schopnos-
tí oddane a verne chrániť svoju 
vlasť, jej územnú celistvosť, zvr-
chovanosť, štátnu suverenitu a 
mať v prirodzenej úcte jej štát-
ne symboly.“ Súdny človek, po-

liticky nezaťažený vľavo, ani v 
pravo, len ťažko nájde objektív-
ne výhrady voči prijatému vlas-
teneckému zákonu. Aj vzhľadom 
na opozičných politikov usilujú-
cich sa navodiť dojem, že ide o 
protidemokratický, násilný krok 
bude veľmi dôležité, aby tí čo 
sú za uvedenie zákona do pra-
xe zodpovední, zhostili sa svojej 
úlohy čo najlepšie. Pozdvihnu-
tie národnej identity nie je zále-
žitosť jednorazová, prijatý zákon 
je však dobrým legislatívnym vý-
chodiskom pre zvyšovania ná-
rodnej hrdosti.

vlastenecký zákon až od septembra
Parlament by mal posunúť termín účinnosti vlasteneckého 
zákona, ktorý prezident vrátil na opätovné prerokovanie NR 
SR. Na marcovej schôdzi zaň zahlasovalo 77 poslancov zo 
122 prítomných. Podporili ho poslanci SNS, Smeru-SD a ĽS-
HZDS. Vyslovene proti bola len SMK. Väčšina členov SDKÚ-
DS a KDH sa hlasovania zdržala alebo nehlasovala vôbec. Na 
opätovné schválenie zákona bude potrebných minimálne 76 
hlasov.  Podľa predsedu vlády Roberta Fica, dátum účinnosti 
od 1. apríla je nepraktický, lebo školy sa potrebujú pripraviť na 
implementáciu niektorých ustanovení. Pritom, posunutím jeho 
účinnosti na september aj jeho predkladatelia získajú viac 
času na to, aby spresnili spôsoby, ako školám preplatiť nákla-
dy vyplývajúce zo zákona. Obsahovo s podporou vlastenectva 
premiér nemá problém. Aj podľa vyjadrenia prvej podpred-
sedníčky SNS Anny belousovovej sa dá očakávať, že poslanci 
vládnej koalície, po posunutí termínu platnosti, vlastenecký 
zákon opätovne schvália.

Sľub štátnych zamestnancov



	 11	 VOĽBY	2010	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Marec	2010

1 Robert Fico, Doc., JUDr., cSc. Predseda  vlády SR Bratislava 
2 Pavol Paška, Mgr.  Predseda NR SR Košice 
3 Robert Kaliňák, JUDr. Minister Bratislava 
4 Marek Maďarič, Mgr. Minister Ivanka pri Dunaji
5 Dušan Čaplovič, Doc., PhDr., DrSc. Podpredseda vlády SR Bratislava
6 Igor Federič, Ing. Vedúci Úradu vlády SR Bratislava 
7 Ján Počiatek, Ing. Minister Bratislava 
8 Ľubomír Jahnátek, Prof., Ing., cSc. Minister Nitrianske Hrnčiarovce 
9 Richard Raši, MUDr., MPH Minister Košice 
10 Viera tomanová, Ing., PhD. Ministerka Bratislava 
11 Jaroslav baška, Ing. Minister Dohňany 110
12 Ľubomír Vážny, Ing.  Minister Banská Bystrica
13 Miroslav Číž, JUDr. Podpredseda NR SR Štiavnické Bane 
14 Ján Richter, JUDr. Poslanec NR SR Nitra 
15 Vladimír Faič, RSDr. Poslanec NR SR Prašice 
16 Peter žiga, Ing. Štátny tajomník Košice
17 Jana laššáková, JUDr. Poslankyňa NR SR Vlkanová
18 Renáta Zmajkovičová, JUDr. Poslankyňa NR SR Trnava
19 Stanislav Kubánek, bc. Poslanec NR SR Prešov
20 Juraj blanár, Ing. Predseda VÚC Žilina 
21 tibor Glenda, Ing. Poslanec NR SR Alekšince 
22 Magda Košútová, Ing. Poslankyňa NR SR Trenčín
23 Martin Glváč, JUDr. Štátny tajomník Bratislava
24 Ján Podmanický, JUDr., PhDr. Poslanec NR SR Stará Bystrica 
25 Peter Kažimír, Ing. Štátny tajomník Piešťany
26 Jozef burian, Ing. Poslanec NR SR Košice
27 Pavol Pavlis, Ing. Poslanec NR SR Bratislava
28 Viktor Stromček, Ing. Vedúci kancelárie NR SR Bratislava
29 Dušan Muňko, Ing. Generálny riaditeľ Bratislava
30 Maroš Kondrót, Ing. Poslanec NR SR Bratislava
31 Dušan Galis, Mgr. Poslanec NR SR Bratislava
32 Jozef buček, Mgr. Štátny tajomník Košice
33 Mojmír Mamojka, Prof., JUDr., cSc. Poslanec NR SR Bratislava
34 Peter Pelegrini, Ing. Poslanec NR SR Banská Bystrica
35 Jozef Valocký, MUDr. Poslanec NR SR Galanta
36 branislav Ondruš, Mgr. Riaditeľ Stupava
37 Dušan Jarjabek, Mgr. Poslanec NR SR Bratislava
38 Marián Saloň, Ing. Generálny riaditeľ Stará Ľubovňa
39 Igor choma, Ing. Splnomocnenec vlády SR Žilina
40 Vladimír Jánoš, PaedDr. Poslanec NR SR Prievidza
41 Pavol Goga, PaedDr.  Poslanec NR SR Topoľčany
42 Ľubomír želiezka Konateľ spoločnosti Bánovce nad Bebravou
43 Vladimír Matejička, bc. Poslanec NR SR Komárno
44 Ľubomír Petrák, Ing., cSc. Poslanec NR SR Hurbanova Ves 
45 Iveta lišková, Ing., PhD. Živnostníčka Bratislava
46 Ľuboš Martinák, Ing. Poslanec NR SR Medzilaborce
47 Mikuláš Krajkovič, bc. Poslanec NR SR Vápeník 
48 Dušan bublavý, bc. Starosta Častkovce 
49 ladislav lazár, Ing. Generálny riaditeľ Košice
50 Darina Gabániová, MUDr., PhD. Poslankyňa NR SR Čataj 
51 Ľubica Rošková, PhDr. Poslankyňa NR SR Michalovce
52 bibiána Obrimčáková, Mgr. Štátna tajomníčka Stropkov
53 Andrej Kolesík, Mgr. Asistent poslanca NR SR Bratislava
54 Ján Senko, PhDr.  Poslanec NR SR Očová
55 Ivan Varga, Ing. Poslanec NR SR Hlohovec
56 Viliam Jasaň, RSDr. Poslanec NR SR Bratislava
57 Jana Vaľová, Mgr. Poslankyňa NR SR Humenné
58 Marián Kovačócy, Ing. Poslanec NR SR Trnava
59 Peter Šuca, PaedDr. Prednosta Nová Lesná
60 Anna Vitteková, JUDr. Štátna tajomníčka Trenčín
61 Róbert Madej, JUDr. Poslanec NR SR Zvolen
62 Marián Záhumenský, Ing. Poslanec NR SR Dvory nad Žitavou
63 Oľga Nachtmannová, Mgr., PhD. Poslankyňa NR SR Bratislava
64 lea Grečková, Mgr. Poslankyňa NR SR Smižany
65 branislav bačík, Ing. Poslanec NR SR Žilina
66 Mária Janíková, PhDr. Riaditeľka Partizánske
67 Ján Kvorka Poslanec NR SR Blatnica 
68 Ján Zvonár, Doc., MUDr., cSc. Poslanec NR SR Bratislava
69 emília Müllerová, MUDr. Poslankyňa NR SR Kremnica
70 Juraj Štofko, MUDr., PhD. Neurológ Bratislava
71 Milan Mojš, Ing. Štátny tajomník Likavka
72 Ján babič, Ing. Poslanec NR SR Rakovnica 
73 tibor lebocký, Ing. Poslanec NR SR Budča
74 Milan Géci, Mgr. Poslanec NR SR Košice
75 Marián Kéry, Mgr. Kontrolór Červený Hrádok 
76 Jaroslav Demian, Ing. Poslanec NR SR Brezno
77 Viera Šedivcová, bc. Riaditeľka Žarnovica
78 Daniel Duchoň, Ing. Štátny tajomník Bratislava
79 Ján Račák, bc. Živnostník Brezno
80 Svetlana Pavlovičová, Ing. Vedúca odboru Prešov
81 Štefan Štefek, bc. Zástupca primátora Nitra 

Predsedníctvo strany SMeR – sociálna demokracia schválilo 11. marca 
2010 kandidátnu listinu strany pre voľby do Národnej rady SR, ktoré sa 
budú konať 12. júna 2010. lídrom kandidátky je predseda strany Robert 
Fico. Robert Fico po rokovaní Predsedníctva strany uviedol, že spôsob 
schválenia kandidačnej listiny trval niekoľko minút, čo opäť potvrdzuje, 
že SMeR – sociálna demokracia je vnútorne stabilnou politickou stranou.

82 Daniela Fejová, Mgr. Riaditeľka Vasiľov 
83 Augustín Hambálek, Ing. Riaditeľ Trnava
84 Viliam Holeva, Ing. Riaditeľ Bardejov
85 Viera Mazúrová, Ing. Poslankyňa NR SR Oravská Lesná
86 Ľuboš blaha, PhDr., PhD. Politológ Bratislava
87 Vladislav Petráš, Ing Technický riaditeľ Myjava
88 Robert Puci, Ing. Prednosta Trebišov
89 Anton bobrík, Ing. Poslanec NR SR Kopčany
90 Štefan Hreha, Ing. Prednosta Vranov nad Topľou
91 Peter Marušinec, Ing. Finančný manažér Nová Dubnica
92 Juraj Pukáč, Ing. Prednosta Dolný Kubín
93 ladislav bódi, Ing. Obchodný manažér Detva
94 Anton cicoň, Ing. Riaditeľ Smolník 
95 Ľubica burdová, JUDr. Podpredsedníčka VÚC Levice
96 Mária beňová Riaditeľka Piešťany
97 Ján Čech, Ing. Poslanec NR SR Pezinok
98 Juraj Hamuľák, Mgr., PhD. Vysokoškolský pedagóg Sečovce
99 Jozef Štefkovič, Ing. Prednosta Partizánske
100 eva Hufková, Mgr. Sociálna pedagogička Horná Štubňa 
101 branislav Hámorník, Ing. Prednosta Lučenec
102 Ján Sabadoš, RSDr. Prednosta Ruskov 
103 Stanislav Šimko, Ing. Ekonóm Močenok
104 Štefan Radics Starosta Hubice 
105 Ivan boháč, Ing. Arch. Architekt Bratislava
106 Peter Gaži, Ing. Lesný inžinier Spišská Belá
107 Juraj Hamaj, Ing. Prednosta Dolné Srnie 
108 ladislav Andreánsky, MUDr. Lekár Liptovský Mikuláš
109 Jozef žilík, Ing. Riaditeľ Poltár
110 Juraj Horkay, Ing. Riaditeľ Košice
111 Martin bohát, Ing. Doktorand Nitra
112 Vladimír Kocourek, Ing. Viceprezident FNM Senica
113 Iveta Hanulíková, Ing. Starostka Bratislava
114 Jozef Stopka, Ing., Mgr. Riaditeľ Handlová
115 František Sidor Živnostník Kysucké Nové Mesto
116 Marián Zimmermann, Ing. Živnostník Banská Štiavnica
117 Ján tassy, Ing. Viceprimátor Hlohovec
118 Otto Galis, MVDr. Prednosta Bratislava
119 Vladimír Jánošík, Ing. Riaditeľ školy Lipany
120 Miroslav Velčko, Ing. Projektový manažér Trenčín
121 Jozef ďubjak, Ing. Primátor Trstená
122 Ondrej Kollár, MUDr. Lekár Veľký Krtíš
123 boleslav lešo, MVDr. Veterinárny lekár Michalovce
124 Ján Sihelský, PaedDr. Generálny riaditeľ Dunajská Streda
125 Štefan Mišák, Ing. Primátor Levice
126 Milan Magát, JUDr. Člen Výkonného výboru FNM Bratislava
127 Jozef Hollan, bc. Prednosta Lednické Rovne
128 Milan Ovseník, Ing. Riaditeľ odboru Bytča
129 Jana Artnerová, bc. Asistentka poslanca NR SR Bratislava
130 Rastislav Čepák, bc. Starosta Košecké Podhradie 
131 boris Susko, JUDr., PhD. Vysokoškolský učiteľ Ivanka pri Dunaji
132 Karol Janas, PhDr., PaedDr., PhD. Prednosta  Považská Bystrica
133  Radovan Prstek, Ing. Prednosta Šaštín – Stráže
134 Anton Pobjecký, Ing. Riaditeľ Smolenice
135 Jozef Andrejčák, Mgr. Zástupca starostu Košice
136 Ľubomír bereš, Mgr. Výkonný riaditeľ Bánovce nad Bebravou
137 Roman Masár, Ing. Riaditeľ Bratislava
138 Peter Sokol, Ing. Prednosta Stará Ľubovňa
139 Viera tereková, RNDr., cSc. Prednostka Liptovský Mikuláš
140 Alexandra Walterová, Mgr. Poradkyňa Malacky
141 Ľubomír Miklánek, Ing. Starosta Moravské Lieskové 
142 Denisa Paksiová, bc. Štátna zamestnankyňa Komárno
143 Ľubomír Novák Obchodný riaditeľ Pezinok
144 Milan Halúz, bc.  Manažér Levice
145 Jozef Mičieta, Ing. Starosta Veľké Rovné 
146 Anna Danková, JUDr. Primátorka Brezová pod Bradlom
147 Gabriela Vojtechová, Ing. Vedúca pracovníčka Bratislava
148 Pavol Habdák Starosta Štvrtok 
149 Ivan Šteiner, Ing., Mgr. Právnik Nové Mesto nad Váhom
150 Anton Martvoň, Mgr., PhD. Vysokoškolský pedagóg Dolný Kubín

„Kandidátka je zostavená z ľudí, ktorí sú od samého začiatku pri strane 
SMER, ktorí pôsobia vo funkciách strany SMER ako okresní predsedo-
via, alebo ako poslanci Národnej rady, ako poslanci vyšších územných 
celkov. Je to homogénna štruktúra, ktorá zabezpečuje, že klub, ktorý 
vznikne po nasledujúcich parlamentných voľbách, bude rovnako homo-
génny, ako bol klub, ktorý pôsobil v tomto období“, podčiarkol predseda 
strany Robert Fico.
ešte dodal, že v tomto volebnom období neodišiel z klubu strany SMeR 
– sociálna demokracia v NR SR ani jeden poslanec. „Tak ako neodišiel 
ani jeden jediný poslanec z nášho klubu v predchádzajúcom volebnom 
období. Toto je jednoducho ukážka toho, ako sa majú zostavovať kluby, 
ako sa má garantovať stabilita, ako sa má rešpektovať vnútorný život v 
strane, ale súčasne sa tu rešpektuje výber ľudí, ktorí sú schopní priniesť 
do Národnej rady Slovenskej republiky primeranú kvalitu. Ak si zoberie-
me ľudí so svojimi skúsenosťami a postavením, táto kvalita je určite za-
bezpečená“, povedal Robert Fico.

kandidáti na poslancov nR SR za stranu SMeR-SD
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ODZNELO V PaRLaMENTNEj DEBaTE
počas 49. schôdze NR SR v dňoch 2. až 10. marca  2010
RObeRt FIcO, predseda vlády SR
Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej 
rady Slovenskej republiky návrh ústavného zákona, ktorým sa 
dopåňa Ústava Slovenskej republiky. Vláda sa v programovom 
vyhlásení zaviazala, že vyvinie maximálne úsilie aby zákon o 
preukazovaní pôvodu majetku nadobudol účinnosť a aby sa 
jeho mechanizmy začali v praxi uplatňovať čo najskôr.
Vláda je presvedčená, že naďalej existuje naliehavý verejný záujem, 
aby príslušné štátne orgány boli spôsobilé účinne zakročiť proti 
osobám, ktoré preukázateľne žijú nad svoje pomery a u ktorých je 
dôvodné podozrenie, že podstatná časť ich majetkových prírastkov 
pochádza z nepoctivých zdrojov.
Predložený návrh ústavného zákona vytvára ústavný rámec na rie-
šenie vyššie uvedeného naliehavého verejného záujmu formou 
zákona. Na citovaný nález Ústavného súdu nie je možné reagovať 
prijatím rovnakého znenia zákona o preukazovaní pôvodu majetku 
v podobe zákona ústavného. Išlo by podľa vlády o vedomé obchá-
dzanie postavenia ústavného súdu a jeho rozhodnutia.
Predloženým vládnym návrhom sa teda vytvára ústavný zá-
klad, aby zákonodarca mohol v súlade s európskym dohovo-
rom o ochrane ľudských práv a základných slobôd zákonným 
spôsobom riešiť problematiku dovolenej kontroly používania 
majetku v súlade so všeobecným záujmom. cieľom tohto 
ústavného zákona je chrániť vlastnícke právo a majetok, kto-
rý je získaný v súlade s právnym poriadkom. V návrhu ústav-
ného zákona sa táto skutočnosť aj výslovne ustanovuje.
Iné zásahy do vlastníckeho práva môžu byť zákonom dovolené iba 
vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom, ale-
bo z nelegálnych príjmov a ide o opatrenie nevyhnutné v demokra-
tickej spoločnosti pre bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriad-
ku mravnosti, alebo práv a slobôd iných. Ústava teda chráni iba 
legálne nadobudnuté vlastníctvo. V prípade majetku nadobudnuté-
ho z nelegálnych príjmov ide o nadobudnutie vlastníctva v rozpore 
s právnym poriadkom, ktoré nie je chránené Ústavou Slovenskej 
republiky.
Taktiež sa vytvára ústavný základ aj pre iné štandardné a ústavné 
nespochybňované právne nástroje ochrany vlastníckeho práva či 
už ide o trestno-právne nástroje, napríklad inštitút prepadnutia ma-
jetku, alebo prepadnutia veci, predstavujúci jeden z druhov trestu, 
ukladaných v trestnom konaní, alebo o inštitút bezdôvodného obo-
hatenia upravený v Občianskom zákonníku.
Návrh ústavného zákona nepredpokladá zvýšenie nárokov 
na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a vyšších územ-
ných celkov, a nemá priamy dopad na zamestnanosť, životné 
prostredie. Dopady na rozpočet bude mať však prijatý zákon 
o preukazovaní pôvodu majetku ak k takémuto rozhodnutiu 
pristúpime. Dovoľujem si vás týmto v mene vlády Slovenskej 
republiky požiadať o podporu vládneho návrhu ústavného zá-
kona.

DANIel lIPŠIc, poslanec KDH
Mali by sme mať ambíciu prijať zákon, ktorý bude ústavne 
nespochybniteľný alebo veľmi spochybniteľný, ale aj zákon, 
ktorý bude prísny a nebude bezzubý, tak chcem predložiť do-
plňujúci návrh, ktorý som predložil na rokovaní ústavnopráv-
neho výboru a ktorý považujem za dôležitý, aby zákon nebol 
ústavne ľahko spochybniteľný, pretože tento návrh reaguje na 
výhrady, ktoré Ústavný súd k pôvodnému zákonu mal. teda 
na otázku retroaktivity a na otázku prenosu dôkazného bre-
mena. Chcem povedať, že v oblasti prenosu dôkazného bremena 
na odporcu, keďže ide o civilné konanie ja s názorom Ústavného 
súdu nesúhlasím, pretože viaceré naše právne predpisy zakotvujú 
dôkazné bremeno pre odporcu už aj dnes. Najviditeľnejšie je to v 
zákonoch, ktoré sa týkajú diskriminácie. A nič iné nerobil ani pôvod-
ný zákon, ale ústavný súd na tomto tiež založil svoje rozhodnutie a 
preto je potrebné na to reagovať v ústave, lebo inak to zdôvodnenie 
Ústavného súdu neprelomíme.

MIROSlAV lAJČáK, 
minister zahraničných vecí SR
Dovoľte mi, aby som uviedol správu o plnení úloh zahraničnej po-
litiky Slovenskej republiky v roku 2009. Dokument, ktorý minister-
stvo zahraničných vecí každoročne spracúva, aby vyhodnotilo za-
hranično-politické pôsobenie Slovenska v predchádzajúcom roku. 
Na príprave materiálov sa podieľali aj ostatné rezorty vlády 
Slovenskej republiky, ktorých zásadné stanoviská materiál 
obsahuje. Vláda Slovenskej republiky správu prerokovala a 
bez pripomienok schválila 3. februára 2010. Obsah materiá-
lu je štruktúrovaný podľa priorít, ktoré si ministerstvo zahraničných 
vecí zadefinovalo vo svojej stratégii Úspešné Slovensko v bezpeč-
nom svete. Hodnotenie zahraničnej politiky za rok 2009 ukázalo, 
že jasnými postojmi, hodnotovo kompatibilnými s Európskymi a 
euroatlantickými, dokáže Slovensko presadzovať svoje záujmy ako 
aj iniciatívne nastoľovať vlastné témy. V roku 2009 sa podarilo 
zahranično-politické ciele našej republiky úspešne napåňať. 

Naše aktivity v oblasti európskych záleži-
tostí, transatlantickej spolupráce, v oblas-
ti bezpečnosti ale i v otázkach ľudských 
práv a hospodárskej spolupráce a rozvo-
jovej pomoci posilnili medzinárodné po-
stavenie Slovenska. Kombinácia viacerých 
kritických faktorov na medzinárodnej scéne 
prispela k tomu, že minulý rok sa z hľadiska 
zahraničnej politiky Slovenskej republiky a 
presadzovania našich záujmov vo svete vy-
značoval vysokou dynamikou. V prvom rade 
sme sa vyrovnávali s negatívnymi efektmi sve-
tovej finančnej a hospodárskej krízy a usilovali 
minimalizovať jej dopady na našich občanov. 
K tomu aktívna, cielená a predvídavá za-
hraničná politika výrazne prispievala. Naj-
mä prostredníctvom koordinácie opatrení 
v rámci európskej únie a eurozóny, ale aj 
v rámci posilňovania ekonomickej dimen-
zie našej diplomacie. Rád konštatujem, 
že pôsobením našej diplomacie sa podarilo 
posilniť pozície Slovenskej republiky ako kon-
štruktívneho a zodpovedného člena Európ-
skej únie a Severoatlantickej aliancie. V na-
šich postoch sme boli čitateľní, konzistentní 
a hľadali sme riešenia namiesto konfrontácie. 
Dôležitú úlohu zohrával náš dôraz na rozvoj susedských vzťa-
hov a spoluprácu v rámci Vyšehradskej skupiny ako aj celko-
vé posilňovanie stability stredoeurópskeho priestoru. 
Naše zahranično-politické pôsobenie v uplynulom roku sa tradične 
opieralo o dobrú koordináciu s aktivitami Národnej rady Sloven-
skej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej 
republiky a ústredných orgánov štátnej správy. Aj vďaka ním bolo 
Slovensko v zahraničných vzťahoch schopné zaujímať principiálne 
postoje a presadzovať svoje záujmy, ako aj záujmy svojich občanov. 
Ďakujem za pozornosť.

MAGDAléNA VáŠáRyOVá, 
poslankyňa SDKÚ-DS
Nemôžeme prezentovať neúspešnú krajinu ako úspešnú. 
bodka. Slovensko je dnes, prepáčte, ale skôr vypåznutou 
mačkou než tým tigrom, ktorý oslňoval celú európu a bol prí-
kladom svojimi reformami aj pre mnohé neeurópske krajiny. 
Poznáte niekoho, kto by chcel dnes kopírovať náš jazykový 
alebo tlačový zákon? Že by sem chodili a pýtali sa, ako ste to 
urobili taký úžasný tlačový a jazykový zákon? Najprv musíme mať čo 
prezentovať. A potom sa môžeme dohodnúť, ako to máme urobiť. 
Ja viem, poviete hneď, ale máme náš folklór. Áno, náš folklór je 
nádherný, ale dnes už s folklórom nevystačíme. 
A už len na koniec pár slov k verejnej alebo kultúrnej diplo-
macii. Konštatujem, že sa niečo, jeden krok udial na minis-
terstve zahraničných vecí, pán minister, ktorý je veľmi dobrý.  
A chcem to naozaj veľmi pochváliť. Dnes, keď sme vyriešili 
všetky hlavné problémy našej zahraničnej politickej orientá-
cie alebo aspoň sme si to mysleli a vstúpili sme do euroat-
lantických štruktúr, naše ministerstvo zahraničných vecí dnes 
kladie dôraz na vzdelávanie diplomatov a ja to podpisujem 
všetkými rukami, ktoré mám, pán minister.  
Moja otázka je, kde si dnes buduje ministerstvo zahraničných vecí 
kapacity, skadiaľ bude brať odborníkov, ktorých potrebujeme. A na-
posledy, už len posledná veta, mám jednu starosť pán minister a 
myslím si, že vy ju asi zdieľate so mnou. Zahraničná politika a fundo-

vané správy o zahraničnej politike sa čím ďalej tým viacej vytrácajú 
z našich médií. tak, kde sa majú ľudia dozvedieť, že nežijeme 
sami na tomto svete? Dala som si tú prácu pred týmto vystú-
pením a pozrela som si najhlavnejšie správy, aj správy Sloven-
skej televízie. Je to strašné, kde sa ocitá zahraničná politika 
a čo sa o nej hovorí. Pán predseda zahraničného výboru, ak 
som hovorila o šedom priemere v našej diplomacii a zahra-
ničnej politiky, myslela som tým aj vás. Počula som vás dvakrát 
vystúpiť v zahraničí a nadobudla som tento dojem. Neviem, či ste 
vypočuli niekedy mňa. Takže zdržte sa svojich urážok, pretože vám 
to v budúcej diplomatickej kariére môže veľmi uškodiť. To je moja 
rada. Taká dobrosrdečná.

JáN SlOtA, poslanec SNS
Slovensko si podpísalo vlastný ortieľ smrti, odkazuje vám 
Szegedi csanád. Pre tých, ktorí možno neverili svojim ušiam 
zopakujem ešte raz: Slovensko si podpísalo vlastný ortieľ 
smrti. Odkaz, pri ktorom mrazí na tele i na duši. Odkaz Slová-
kom hodný rozhnevaného mafiánskeho bossa, alebo vodcu 
teroristickej gerily. bohužiaľ, nie je to ani odkaz minulého sto-
ročia. Je to súčasný, jeho autorom je istý podpredseda ma-
ďarskej strany Jobbik, poslanec európskeho parlamentu Sze-
gedi csanád a aktuálne ho môžete nájsť na jeho internetovej 
stránke ako výhražný nadpis článku v ktorom sa vyjadruje na 
adresu Slovenska. 
S drzosťou sebe vlastnou, za ktorou stojí takmer až genetická nad-
radenosť a tisícročný útlak, tento mladý neonacista, Maďar, uráža 
suverénny európsky štát Slovenskú republiku a jej občanov. Lepšie 
povedané, drvivú časť jeho občanov, Slovákov. Názory Jobbiku na 
Slovensko, prepáčte ten názov, nepoužívajú, používajú Felvidék, sú 
všeobecne známe. Vyjadrenia dopredu oznámenej smrti posúvajú 
medze až za hranice, kde normálne uvažovanie už nie je, len pato-
lógia a krv. 
Jobbik by nemohol takto suverénne rásť a existovať, pokiaľ by ne-
mal istotu, že má otvorenú podporu prinajmenej v Maďarsku a tichú 
podporu aj inde, dokonca aj na Slovensku. 

Pokračovanie na 13. strane

Pán poslanec lipšic vystupu-
je veľmi suverénne, veci po-
dáva jednoducho, pritom sa 
mu nepodarilo presadiť jeho 
návrh, ktorý už predkladal 
ako minister spravodlivos-
ti. Môj návrh nazval, že je to 
mačkopes. 
No, možno ja nevylučujem, 
že nakoniec pre mnohých 
môže byť mačkopsom, ale 
predkladám,  čo by mohlo 
prejsť týmto parlamentom. 
takže toto je môj zámer. 
Mojim úmyslom a úmyslom 
predkladateľa je takisto, aby 
zmyslom celého fungovania 
celej spoločnosti bola čest-
nosť a férovosť a preto ja aj 
takto žijem a toto by som 

očakávala aj od vás pán po-
slanec. Hovoríte o mafiách. 
Ja len jednu takú malú pri-
pomienku. Konkurzné ma fie. 
Konkurzné mafie ste vytvorili 
aj vy, keď ste v podstate na-
ozaj pompézne vystupovali 
a hovorili o týchto konkurz-
ných mafiách. celá spoloč-
nosť je úplne prekvapená, 
šokovaná. 
Naozaj ste sústredili veľkú 
pozornosť, len bohužiaľ tí, 
ktorí mali byť členmi konkurz-
nej mafie nebolo preukáza-
né, že boli členmi konkurznej 
mafie. Sudcovia, ktorí mali 
byť členmi konkurznej mafie 
boli oslobodení, maximálne 
im boli uložené niektoré dis-

ciplinárne opatrenia za prie-
ťahy v konaní, ale to vôbec 
nezodpovedalo tomu, z čoho 
ste ich obviňovali a doteraz 
prebiehajú súdne konania. Aj 
nám skončilo súdne konanie 
a sme povinní zaplatiť jednej 
vašej členke – kde vy ste ju 
označili na tlačovej konfe-
rencii akože je to členka 
konkurznej mafie – sme jej 
povinní zaplatiť milión korún. 
Na margo toho všetkého  
chcem ešte povedať, že pán 
poslanec Lipšic mohol uzavrieť 
mimosúdnu dohodu s dr. Bo-
rovským, bývalým šéfom exekú-
torov, ktorému pozastavili výkon 
činnosti, no a tento sa súdi, bol 
oslobodený, dokázal teda svoju 

nevinu, bol oslobodený všetký-
mi súdmi. Súdime sa s ním od 
roku 2005, prehrávame všet-
ky spory a teraz výsledok je 
ten, že skončil spor o ušlý 
zisk a ministerstvo spravodli-
vosti je povinné zaplatiť tomu 
exekútorovi 60 mil. korún! 
Tak len, keď už ja viem, že to 
nesúvisí s týmto, ale keď tak, 
pán poslanec Lipšic začali, a 
tak ja len vás chcem, páni po-
slanci, panie poslankyne, infor-
movať o tomto, že takýto stav je 
na ministerstve spravodlivosti a 
teraz je na mne, na našom mi-
nisterstve, aby sme túto sumu 
na základe rozhodnutia súdu 
zaplatili. Takže, pýtam sa len, 
odkiaľ a za čo?

Viera Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR

Zo zasadnutia NR SR 9. marca 2010 v Bratislave. Na snímke druhý sprava pred-
seda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar, vpravo Ľudmila Mušková (ĽS-HZDS) a vľavo Jo-
zef Burian (SMER-SD) počas rokovania.  FOTO TASR - Pavel Neubauer
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ODZNELO V PaRLaMENTNEj DEBaTE
počas 49. schôdze NR SR v dňoch 2. až 10. marca  2010
Dokončenie z 12. strany
Podporu všetkých, ktorí z príslušníkov maďarskej menšiny na Slo-
vensku formujú rukojemníkov novej kosovskej drámy. 
Dokedy bude Slovensko a slovenská politika neprestajne nútená 
konfrontovať sa s prejavmi veľkomaďarského nacionalizmu najrôz-
nejšej úrovne. Aj budúci premiér pán Orbán má blízko k názoru 
Jobbiku a už sa vidí pánom Felvidéku. Neraz už verejne deklaro-
val, že mu ide o autonómiu. Vyzývam Szegediho Csanádu, aby sa 
ospravedlnil Slovensku, Slovákom za iredentu, za násilie na Slová-
koch, za hanobenie našich symbolov, za čierne čižmy dupajúce po 
slovenskej zemi. 
Žiaľ, to sa asi s najväčšou pravdepodobnosťou nestane. Maďarsko 
je na rázcestí medzi nacionalistickou a demokratickou spoločnos-
ťou. Zatiaľ, zdá sa, víťazí nacionalistická cesta. Preto rokujeme v 
našom parlamente o výrokoch pána Szegediho. Sú totiž reprezen-
tatívnym a vôbec nie ojedinelým názorom, predstavujúcim hrubý 
pakt agresie a hrozbu pre Slovensko.
My však nechceme cestu späť, do minulého storočia, ani pripravo-
vať sa na vojnu, ale cestu vpred k pokoju a mieru a to je aj želanie 
celej demokratickej Európy. 

FRANtIŠeK MIKlOŠKO, poslanec KDH
Dámy a páni, ja som si myslel, že vy ste nacionalisti, páni po-
slanci zo SNS, vy nie ste nacionalisti, vy ste obyčajní podvodní-
ci. Vy ste obyčajní 24-karátoví podvodníci, ktorí tuná kdekoľvek 
len kde je možné prachy, prachy, prachy a pomáhať si (prepi-
sovateľka: nezrozumiteľné slovo) rétorikou, ale pokiaľ ide o to, 
zachrániť Slovensko od nejakého svinstva, od drog, od gam-
blerstva a podobne, tam vy ste úplne v poriadku. Tam nemáte 
žiaden problém. Samozrejme, že ja ako poslanec Národnej rady 
nebudem hlasovať za žiadne úsilie, ktoré sa týka výrokov jed-
ného pána. Opakujem, kedy sa maďarský parlament zaoberal 
výrokmi pána Slotu o tankoch na Budapešť, tak by som sa im 
smial, že sú ukomplexovaní maďarskí politici. 

JáN SlOtA, poslanec SNS
Ja by som len k tým tak často ospevovaným tankom chcel po-
vedať jedno: Maďari si s tými tankami vystačili aj sami, keď na 
demonštrácii Fidesu na námestí neviem akom, ale hlavnom ná-
mestí v Budapešti, prišli samotní Maďari na tankoch proti svojej 
vlastnej vláde. To bolo, myslím, pred dvoma rokmi. Čiže Maďari 
si vystačia so svojimi tankami aj bez našich. Dúfam ale, keď by 
trebalo pomôcť, tak prídeme aj my, keby nás požiadali, samo-
zrejme, a chcel by som ešte povedať na to, na tie urážky, ktoré 

sa sypali z tej špinavej papule, ktorá sa tak vehementne oháňa 
Kristom a krížom a je plná nenávisti. Pán Mikloško, vieš čo? Ty 
si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to berieme s 
rezervou, pretože ťa berieme ako mentálne retardovaného, čiže 
všetko ti to prepáčime.

ANNA belOUSOVOVA, 
podpredsedníčka NR SR
Europoslanec Csanád Szegedi sa presne v duchu Orbánových 
slov vyjadril dehonestujúco na adresu Slovákov a ich štátnosti, 
keď tvrdi, že Slováci nikdy neboli štátotvorným národom ani v 
súčasnosti nie sme. Ďalej hovorí o tom, v tomto rozhovore, že 
by mali byť odstránené Benešove dekréty a stiahnutý jazykový 
zákon, ak nie, tak vylúčenie Slovenskej republiky z Európskej 
únie.
Tak isto navrhuje. aby Slovenská republika uznala maďarčinu 
ako druhý štátny jazyk, a tak isto chce zabezpečiť plné štátne 
občianstvo spolu s volebným právom pre štátnych občanov Slo-
venskej republiky maďarskej národnosti do parlamentu Maďar-
skej republiky. Čiže je to hrubé a tvrdé zasahovanie do nielen 
dobrých susedských vzťahov medzi Slovenskou republikou a 
Maďarskou republikou, dehonestácia a urážka Slovákov a pria-
me zasahovaníe do vnútorných a vonkajších záležitostí suverén-
neho Slovenského štátu. 
Naviac jeho zmienka o Benešových dekrétoch je aj snahou 
zmeniť dohodnuté usporiadanie v Európe po druhej svetovej 
vojne. Vážené panie poslankyne a páni poslanci.
Dovoľte mi, aby som vás oboznámila s návrhom uznesenia Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky k Vyhláseniu Národnej rady 
Slovenskej republiky k výrokom poslanca Európskeho parla-
mentu Csanáda Szegediho za stranu Jobbik.
V úvode som chcela povedať, že som očakávala väčšiu účasť 
na tomto prerokovanom bode aj keď si uvedomujem, že je to 
posledný bod rokovania Národnej rady a mnohí poslanci sú asi 
vyťažení volebnou kampaňou, kde pomedzi voličov prezentujú 
svoj volebný program. Národná rada Slovenskej republiky reš-
pektujúc zásady a hodnoty spolunažívania rodiny európskych 
národov, hľadiac na obsah základnej medzištátnej zmluvy o dob-
rom susedstve medzi Slovenskou republikou a Maďarskou re-
publikou, obraňujúc dobré meno a národno-štátne záujmy Slo-
venskej republiky prijíma nasledujúce vyhlásenie: Národná rada 
Slovenskej republiky po a) vyjadruje vážne znepokojenie nad 
protislovenskými šovinistickými výrokmi poslanca európskeho 
parlamentu Csanáda Szegediho na adresu Slovenskej republi-

ky, po b) protestuje proti výrokom namierených proti suverenite 
Slovenskej republiky, po c) odmieta cezhraničné zasahovanie 
a zneužívanie menšinovej problematiky oživujúcej iredentistický 
revanšizmus, po d) apeluje na dodržiavanie zásad susedstva a 
zmluvy o dobrom susedstve maďarskými verejnými činiteľmi.

Alexander Slafkovský, poslanec SDKÚ-DS
Dovoľte mi pár slovami sa vyjadriť k predloženému návrhu vy-
hlásenia, o ktorom si myslím, že je skutočne nemiestne, aby 
Slovenská národná rada sa zaoberala tým, čo povedal nejaký 
pán ktovie kde, ktovie kedy a ak to povedal v rámci nejakej in-
štitúcie tak predpokladám, že v tejto inštitúcii sme mali svojich 
zástupcov, ktorí mali na to adekvátne reagovať. V tomto smere 
si myslím, že nemáme spolu čo debatovať, ani sa ďalej pri tejto 
diskusii nedostaneme. Preto odporúčam všetkým poslancom 
národnej rady, aby nepodporili toto vyhlásenie, pretože budeme 
na smiech Európe a na smiech všetkým normálnym ľuďom so 
zdravým rozumom.

KAtARÍNA tótHOVá, 
poslankyňa ĽS-HZDS
Ja si myslím, že si svoju pravdu môže presadiť aj ten, kto vec-
ne argumentuje, argumentuje dôsledne a vytrvalo a nedá sa 
odradiť, ide za svojim, svojou pravdou. Ja som tiež vystúpila 
preto, lebo Ľudová strana HZDS bola pri vzniku štátnosti a pre-
dovšetkým levím podielom sa na skutočnej našej štátnosti po-
dieľala a ju zabezpečila. Preto nemôžme mlčať, že Slovensko si 
podpísalo svoj ortieľ smrti. Slovensko tu je, je to suverénny štát, 
suverénna republika so všetkými právami na svoju ochranu a 
nemôže mlčať, keď niekto sa tak vyjadruje. Je správne, že táto 
téma v parlamente dostala svoj priestor.

JURAJ HORVátH, poslanec SMeR-SD
Vyjadrujem obyčajné ľudské prekvapenie, prekvapenie nad tým, 
že azda prvýkrát v novodobej histórii Slovenska sa podarilo jed-
nému slovenskému médiu vytvoriť priestor pre prezentovanie 
ideológie, ktorá má fašizoidné prvky vo svojej podstate. Vyjadru-
jem prekvapenie preto, že nebol som doteraz na to zvyknutý, aby 
naše slobodné médiá po roku 1989 umožnili takýto priestor pre 
šírenie takýchto myšlienok. To je dôvod, prečo dnes rokujeme 
o tejto téme a dovolím si rozviesť naše myšlienky iným smerom.

Zo záznamu rokovania NR SR vybral jk

Podľa kritérií žije pod hranicou chu-
doby v EÚ až 80 miliónov ľudí, čo 
predstavuje 17% z celkovej populá-
cie, z nich 19 miliónov sú deti. Každý 
desiaty občan niektorej z členských 
krajín EÚ žije v domácnosti, v ktorej 
nikto nepracuje, 8% obyvateľov EÚ 
nezarobí toľko, aby sa z chudoby vy-
manili. Najhoršie sú na tom Rómovia, 
bezdomovci, ale aj dôchodcovia a 
slobodné matky.
Problém chudoby a sociálneho vylú-
čenia Rómov sa stal síce špecifický, 
ale už celoeurópsky problém. Na-
priek tomu si každý z nás môže polo-
žiť otázku – kde sa strácajú obrovské 
finančné prostriedky, ktoré prichá-
dzajú z Bruselu na zlepšenie sociál-
neho postavenia Rómov? Veď iba v 
rokoch 2000 – 2006 sa v celej eÚ 
použilo na realizáciu rôznych pro-
jektov, zameraných na Rómov, až 
275 (!) miliónov eur. Rómom sa ušli 
aj ďalšie milióny z miliardy, určenej na 
najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov 

EÚ. Keď budeme hovoriť o Rómoch 
na Slovensku, tak dostávajú nemalé 
finančné prostriedky aj z našej štát-
nej pokladnice... Zdroje pomoci teda 
existujú a je ich skutočne nemálo. 
Dnes aj priemerný občan u nás vie, že 
samotné „nalievanie“ peňazí do róm-
skej komunity neprinesie nijaký efekt. 
Pokiaľ sa nezmení prístup prevaž-
nej väčšiny Rómov k vzdelávaniu 
a zamestnávaniu, tak nepomôžu 
žiadne peniaze na svete. 
Európska komisia na Slovensku v 
rámci Európskeho roku boja proti 
chudobe sa podieľala na vytvorení 
„autentického dokumentu o chudobe 
na Slovensku“ Skryté svety Európy. 
Tento približne 10,5 minútový film 
však našinec prijme určite rozpačito. 
Zábery Bratislavy (napríklad budovy 
Národnej banky Slovenska) sa strie-
dajú s pohľadom na rómske osady. 
Azda najväčšiu pozornosť dokument 
venuje nelegálnemu odvozu dreva z 
lesov do rómskych osád. Možnosť 

vyjadriť sa dostali bývalý európsky 
komisár Ján Figeľ, vedúci referátu so-
ciálnej pomoci pri MsÚ v B. Bystrici, 
kňaz Inštitútu Krista Veľkňaza, členo-
via neziskovej organizácie Šukar Dži-
vipen, jedna dôchodkyňa, obyvatelia 
obcí Šumiac a Semeleš. európska 
komisia pripravila tento film spo-
ločne s neziskovou organizáciou 
Divadlo z pasáže a v dokumente 
sa objavuje oficiálna informácia, 
že vyjadrenia osôb vo filme nemu-
sia vyjadrovať stanovisko eK, ale 
zdá sa, že tento dokument nemá 
čím chytiť nikoho z nás za srdce. 
Našinec už v súvislosti s chudobou 
Rómov, ale nielen iba ich, toľko počul 
a videl... Okrem toho diváka pohľad 
na nelegálne výruby dreva v lesoch 
iba zdvihnú z kresla – a rozčúlia. Zdá 
sa, že išlo iba o zbytočne vyhodené 
peniaze, pretože aj ten najpozornejší 
divák neobjavil žiadny „skrytý svet Eu-
rópy“ a ťažko predpokladať, s akými 
reakciami sa tento film stretne, na-
príklad, v škandinávskych krajinách, 
alebo vo Švajčiarsku či Francúzsku 
a Holandsku. Možno dobrý úmysel 
úplne vyšiel nazmar. Toto má byť je-
den zo špecifických prínosov EK na 
Slovensku v boji proti chudobe, ale 
už teraz možno povedať, že ním ne-
bude... VlADIMÍR MeZeNceV

SlovenSko – SkRYtÝ Svet euRÓPY?
chudoba aj dnes, teda už v 21. Storočí, je súčasťou života naj-
rozvinutejších krajín sveta. Netají sa ňou, napríklad, aj také Švaj-
čiarsko a o USA už ani nehovoriac. Jednoducho, je všade okolo 
nás, niekde viac, inde menej. Inakšie sa na chudobu pozerá na 
Slovensku, inakšie v Mozambiku, či egypte. chudoba nešetrí ani 
členské krajiny eÚ a aj preto európska komisia vyhlásila tento 
rok sa európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. 

Vysoké školy technického zamerania 
mali na Slovensku vždy vysokú úroveň. 
Ich absolventi si dokázali získať patričnú 
úctu nielen doma, ale aj v zahraničí. Bez 
ohľadu na to, či išlo o stavbárov, stro-
járov, energetikov, hutníkov, baníkov... 
Čo by, napríklad, robili Američania 
v U. S. Steel Košice bez tých, ktorí 
vyštudovali na Vysokej škole tech-
nickej, resp. technickej univerzite 
v Košiciach? Alebo automaticky (KIA, 
VW, Peugeot) bez absolventov SVŠT, 
resp. STU v Bratislave? Nič moc. Nie 
náhodou tieto dve technické alma mater 
patria medzi najkvalitnejšie univerzity na 
Slovensku a vyhýbajú sa im také kauzy, 
aké sprevádzajú napríklad Trenčiansku 
univerzitu A. Dubčeka. 
Z tohto pohľadu by s našimi technický-
mi univerzitami bolo všetko v poriadku, 
ale... Školy zápasia s nedostatkom štu-
dentov a zdá sa, že nad budúcnosťou 
technickej inteligencie u nás visí poriad-
ne veľký otáznik. boli časy, kedy sme 
vychovávali vysokokvalifikovaných 
odborníkov pre mnohé krajiny a sve-
tadiely a pokiaľ sa nič nezmení, tak 
v budúcnosti ich nedokážeme vy-
chovať ani pre seba. Máme síce sku-
točne veľa vysokých škôl, dokonca viac 
než ich potrebujeme a než ich počet 
dokáže zaručiť vysokokvalitnú prípravu 
študentov na budúce povolania. Stačí 
však osloviť skupinu vysokoškolákov v 
hociktorom meste s otázkou, ktorý od-

bor študujú a dozvieme sa, že masmedi-
álnu komunikáciu, sociológiu, filozofiu, 
právo, ekonómiu, politológiu, atď., atď.. 
Málokto z opýtaných však odpovie, že 
po absolvovaní vysokoškolského štúdia 
bude z neho banský inžinier, alebo sta-
vebný, elektroinžinier či vysokoškolsky 
vzdelaný odborník v strojárstve a ener-
getike. 
Mám známeho, ktorý pôsobí ako do-
cent v oblasti energetiky TU Košice. 
Teda v odbore, ktorý má stále obrovskú 
perspektívu a ľudia, ktorí v ňom pôso-
bia, majú tradične nadpriemerné príjmy. 
„ešte šťastie, že mám takú rozvetve-
nú rodinu od bratislavy po Starú Ľu-
bovňu a moje slovo v nej niečo zna-
mená,“ hovorí pán docent. „tak sa mi 
každý rok podarí získať niekoľkých 
poslucháčov z vlastných radov...“ 
Napriek tomu ho mrzí, že súčasné tech-
nické univerzity sa nemôžu spoliehať na 
prísny výber talentov, ale skôr na nábor. 
Pri takomto prístupe je skutočne ťažko 
zachovať patričnú úroveň prípravy vyso-
koškolských odborníkov, ale čo už na-
robiť... Pokiaľ však súčasný trend bude 
pokračovať a teda záujem o štúdium 
technických odborov zostane na teraj-
šej úrovni, tak o niekoľko rokov začne-
me hľadať kvalifikovaných odborníkov v 
Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajine, či v 
pobaltských krajinách. Naši inžinieri sa 
tak doma stanú skutočnou raritou...

JáN SlIAČAN

zacHRáŇMe SlovenSkÝcH inŽinieRov!
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v dvojtýždenníku SlovenSkÝ RozHĽaD sme uverejnili 
v marci 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)

žiaľ, asi neexistuje lepší dô-
kaz o zlyhaní „reformy“ zdra-
votníctva ministra Zajaca, ako 
najnovšie informácie o plných 
úhradách pacientov pri návšte-
ve ordinácií. „Časť lekárov sa už 
rozhodla, že bude ošetrovať pa-
cientov za hotové. Pacientom sa 
preto môže stať, že ak navštívia 
svojho lekára pre chrípku, zapla-
tia až 250 korún... Kým sa vzťah 
nemocnice a poisťovne nevyrieši, 
pacient zaplatí približne 800 ko-
rún za kontrolu, za ktorú platil 
doteraz 20 korún.“ Toto sú len 
prvé reakcie. 
Najnovšie udalosti, ktoré nemož-
no označiť inak ako flagrantné po-
rušenie ústavného práva občanov 
na zdravotnú starostlivosť, potvr-
dzujú a dokazujú to, na čo dlho-
dobo poukazuje SMER - sociál-
na demokracia, takisto ako široká 
odborná verejnosť, že tzv. refor-
ma ministra Zajaca bola postave-
ná na zásadne chybných zákla-
doch a princípoch. 
Nevyvážený stav, zavedený 
reformou, kedy sa v systéme 
zdravotného zabezpečenia 
prísúdili prílišné kompeten-
cie zdravotným poisťovniam, 
navyše pretransformovaným 
na akciové spoločnosti, kto-
ré sú už z príncípu orientova-
né na zisk, museli skôr či ne-
skôr vyústiť v udalosti, akými 

sme svedkami v týchto dňoch. 
lekári, ktorí sú dnes pod tla-
kom neúnosných zmlúv s pois-
ťovňami nútení vyberať od pa-
cientov plné úhrady, ale najmä 
samotní pacienti sa tak sta-
li skutočnými obeťami tzv. re-
formy zdravotníctva Dzurindo-
vej vlády. 
Nedostatočné a najmä klesajú-
ce verejné výdavky na zdravotníc-
tvo v pomere k HDP, jedny zo su-
verénne najnižších v EÚ, prílišné 
skomercionalizovanie systému 
zdravotnej starostlivosti, privatizá-
cia zdravotných zariadení, vstup 
finančných skupín do poisťov-
ní, nemocníc a lekární, nedosta-
točné plnenie odvodových povin-
ností štátu ale takisto zrušenie 3% 
limitu, ktorý mohli poisťovne vy-
nakladať na režijné náklady, teda 
budovy, autá, zahraničné cesty 
či reklamné kampane sú všetko 
javy, za ktoré nesie zodpoved-
nosť minister Zajac a pravico-
vá vláda M. Dzurindu a ktorých 
dôsledky zažívajú občania - 
pacienti dnes na vlastnej koži. 
Reakcia ministra Zajaca na 
dnešný krízový stav v podobe vy-
hrážania sa lekárom hrozbou od-
ňatia licencie v prípade účtovania 
plných úhrad od pacientov už 
len dokresľuje neschopnosť 
ministra niesť zodpovednosť 
za stav, do akého zdravotníc-

tvo aj jeho reforma dostala.
Dnešný krízový stav v poskyto-
vaní zdravotnej starostlivosti len 
utvrdzuje SMER - sociálnu de-
mokraciu v presvedčení, že bez 
navýšenia verejných výdavkov 
na mieru porovnateľnú s kraji-
nami eÚ, bez vyváženia posta-
venia lekárov a poisťovní, bez 
stransparentnenia vzťahov a 
zvýšenia kontroly finančných 
tokov v systéme poisťovne, or-
dinácie, dodávateľov liekov, 
ale takisto bez racionalizá-
cie siete zdravotných zariade-
ní, ale najmä bez prinavrátenia 
verejnoprávneho charakte-
ru do zdravotníctva, nebude 
návrat k plynulému zabezpe-
čeniu potrebnej starostlivosti 
o pacientov možný. 
Dnes je viac ako zrejmé, že vy-
jadrenia SMERu - sociálnej de-
mokracie o tom, že tzv. reformu 
ministra Zajaca treba od základov 
prerobiť, neboli ani náhodou po-
stavené na vode. SMeR – soci-
álna demokracia uisťuje verej-
nosť, predovšetkým pacientov, 
ale samozrejme aj zdravotní-
kov, že je pripravený pristúpiť 
v oblasti zdravotníctva k zá-
sadným a zmysluplným zme-
nám, ktoré mu prinavrátia 
solidárny a verejno-právny 
charakter.

PAVOl PAŠKA

RozvRat SlovenSkÉHo zDRavotníctva 
• Slovensko bude úspešné len 
vtedy, ak bude vzdelané, spra-
vodlivé, občianske a bezpečné, 
vyhlásil slovenský premiér. To je 
presne to, čo Mikuláš Dzurinda za 
osem rokov vládnutia nezvládol.

• Ministerstvo zahraničných vecí 
USA vo svojej správe hovorí, že 
na Slovensku je problémom ko-
rupcia a diskriminácia Rómov. 
Keby Slovensko bolo čestné 
a spravodlivé a vydalo podobnú 
správu, muselo by konštatovať, 
že problémom USA je korupcia 
a diskriminácia černochov.

• Podľa ministra Zajaca má zdra-
votníctvo slúžiť pacientovi. Škoda, 
že na to neprišiel skôr, ale až vte-
dy, keď kormidlo znihilizovaného 
zdravotníctva bude odovzdávať.

• O post riaditeľa SND neprejavil 
záujem nikto, hoci minister kultú-
ry oslovil 28 osobností. Inak chutí 
divadlo osobnostiam, inak oslovi.

• Sobášny podvodník sa dobro-
voľne prihlásil na polícii. Vzhľa-
dom k tomu, že sa v ňom pohlo 
svedomie, mali by prejaviť o tohto 
„zbožného“ muža záujem v KDH.

• Politológ Miroslav Kusý tvrdí, že 
je nehorázne určovať, akú funk-
ciu má zastávať predstaviteľ SMK. 
Bývalý marxista Miroslav Kusý tvr-
dil, že je nehorázne, aby sme kri-
tizovali Marxa.

ROZHLaDňa

Predsedníctvo strany SMeR-SD v nedeľu 
5. marca na svojom rokovaní v bratislave 
schválilo nominačnú listinu stopäťdesia-
tich kandidátov na poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky. Na verejnosť 
už preniklo, že sa táto udalosť odohrala bez 
väčších prekvapení. Na prvom mieste je líder 
strany Robert Fico, druhý Robert Kaliňák 
a trojkou sa stal Pavol Paška. Nasleduje Du-
šan Čaplovič, Igor Šulaj, Ľubomír Vážny, 
šéf centrálneho volebného štábu Marek Ma-
ďarič, Renáta Zmajkovičová, Martin Gl-
vač, Jana laššáková, Miroslav chovanec, 
Stanislav Kubánek, Peter žiga, Igor Fede-
rič a túto pätnástku uzatvára Pavol Pavlis. Na 
zvoliteľnom mieste je aj Dušan Jariabek, bý-
valý poslanec ĽS-HZDS a Dušan Galis, fut-
balový reprezentačný tréner Slovenska.
Prípravy na parlamentné voľby, ktoré sa usku-
točnia v sobotu 17. júna sa v strane SMER-
SD prakticky začali a prebiehajú podľa stano-
venej programovej koncepcie.
Voľby boli v epicentre pozornosti na tlačo-
vej besede v Prešove v stredu 8. marca, na 
ktorej sa mal pôvodne zúčastniť Robert Fico. 
Medzi novinármi tentoraz chýbal, keď práve 
v tom čase zastupoval stranu SMER-SD na 
pohrebe svojho straníckeho kolegu, poslan-
ca Národnej rady SR Petra Oremusa. Podo-

týkame, že R. Fico zástupcom tlače, rozhlasu 
a televízie pôsobiacim v Prešovskom kraji od-
kázal, že pred voľbami počas kampane medzi 
nich určite niekoľkokrát príde.
Prítomní mali príležitosť vypočuť si aktuálne 
informácie, ktoré im poskytol podpredseda 
strany SMER-SD Pavol Paška, Stanislav Ku-
bánek a Miroslav Biroš.
P. Paška vysvetlil spôsob výberu kandidá-
tov na poslancov do Národnej rady SR. 
Konštatoval, že predčasné parlamentné 
voľby sú najlepším riešením súčasnej si-
tuácie na slovenskej politickej scéne. Pri-
pomenul viaceré známe aféry a kauzy. 
Osobitne sa zmienil o nevydarenej zdravotníc-
kej reforme a podčiarkol, že strana SMER-SD 
má pripravenú konkrétnu koncepciu, ktorá by 
bezprostredne po júnových voľbách umožni-
la postarať sa o nápravu. „Je veľmi škodlivé, 
že súčasní vládni predstavitelia si neuve-
domujú a zároveň nerešpektujú, v súvis-
losti so zlyhaním zdravotníckej reformy, 
to najdôležitejšie a rozhodujúce. Keď sa 
neriešia problémy a oprávnené požiadav-
ky lekárov a zdravotníckeho personálu 
má to priamy dopad na pacientov. to sa 
v týchto dňoch potvrdilo, keď sa objavil 
problém medzi zmluvnými lekármi a pois-
ťovňami, na ktorý doplácali znova len pa-

cienti, keď sa od nich požadovali poplat-
ky. Minister zdravotníctva Rudolf Zajac 
nabádal občanov, aby neplatili, ale vypuk-
nutému chaosu nezabránil.“ To sú slová 
Pavla Pašku, ktorý bol pred krátkym časom 
predkladateľom návrhu na vyslovenie nedô-
very ministrovi zdravotníctva v Národnej rade 
SR. Otvorene v tejto súvislosti zdôraznil, že 
keď sa strana SMER-SD dostane po voľbách 
do vlády jedným z jej prvých krokov bude za-
bezpečenie nápravy v tomto dôležitom rezor-
te. Po niekoľkých týždňoch sa o tom budeme 
môcť presvedčiť.
SMER-SD chce osloviť občanov a urobiť všet-
ko, aby sa našim ľuďom konečne otvorili oči. 
„Netajíme pred nikým, že našou ambí-
ciou je vyhrať júnové parlamentné voľby, 
aby sme mohli presadiť a uplatniť, čo naj-
viac z nášho programu,“ priklincoval pred 
novinármi strategický zámer smerákov Pavol 
Paška.
Krajský šéf strany SMER-SD v Prešove Sta-
nislav Kubánek je v nominačnom rebríč-
ku na 12. priečke. Vzhľadom na preferencie 
Smeru, jeho i ďalších kandidátov z čelných 
pozícií už teraz môžeme pasovať na zaručený 
postup do parlamentných kresiel. Hoci stá-
le platí zásada, že o výsledku volieb roz-
hodnú až samotné voľby, vlastne obča-

nia, ktorí sa na nich zúčastnia.
Túto myšlienku vo svojom vystúpení pred no-
vinármi podporil aj predseda Okresnej rady 
strany SMER-SD v Prešove Miroslav biroš, 
keď konštatoval. „Všetko už máme dôklad-
ne a do detailov premyslené, nič nene-
cháme na náhodu. Opierame sa o naše 
kluby a základné organizácie. Nádej vkla-
dáme nielen do aktivity členov, ale aj pod-
pory sympatizantov. Ak ľudia chcú, aby 
sa na Slovensku niečo zmenilo k lepšie-
mu, nemôžu ostať doma. Keď túto šancu 
nevyužijú, poškodia sami seba a potom 
bude už neskoro plakať nad rozliatym 
mliekom.“
Ešte pripomíname, že v mestách a obciach 
Prešovského okresu sa predvolebné ťaženie 
začne 28. marca poradou na celookresnom 
aktíve.
Možno sme vás sklamali, že v týchto riad-
koch ste nenašli žiadnu senzáciu. Kujú sa 
plány, pripravená je stratégia, poteší kaž-
dý dobrý nápad. Dôležité je, aby sa naša 
malá krajina pod tatrami prebudila a po 
voľbách svitlo na jej lepšie a úspešnejšie 
časy. Prominenti zo zahraničia nás chvá-
lia, ale my by sme mali najlepšie vedieť, 
ako žijeme a ako by sme na Slovensku 
chceli žiť. (evo)

Prinesú voľby očakávanú zmenu?

k obvineniam M. DzuRinDu
SMER-SD prosí celú slovenskú verejnosť, zdravotnícky personál a pa-
cientov, aby sa zamysleli nad vyhlásením predsedu SDKÚ M. Dzurin-
du, ktorým obvinil SMER-SD z chaosu a rozvratu v slovenskom zdravot-
níctve. Nevieme, či sa máme smiať alebo plakať nad absurdným 
tvrdením, že súčasná situácia v zdravotníctve je dielom strany 
SMeR-SD. Páni Dzurinda a Zajac za vyše tri roky, bez ohľadu na 
názory opozície a odborníkov a s ústami plnými drzej samochvá-
ly obrátili slovenské zdravotníctvo hore nohami. Zo zdravia urobi-
li tovar a z liečenia chorých urobili obchod, za účelom zisku pre 
finančné spoločnosti, ktorým rozpredali slovenské zdravotníctvo. 
toto je skutočný hyenizmus. Teraz, keď sa naplno prejavuje, koľ-
ko zla narobili M. Dzurinda a R. Zajac, ako skomplikovali život lekárom 
aj pacientom, tak teraz zbabelo hľadajú vinníka v radoch svojich kriti-
kov, ktorí od začiatku, ako SMER, túto nešťastnú reformu odmietali. Ak 
niekto spolitizoval slovenské zdravotníctvo, ako tvrdia M. Dzurinda a I. 
Mikloš, nebol to SMER – sociálna demokracia, ale bola to práve vlád-
na koalícia, ktorá sa rozhodla aj cez mŕtvoly realizovať Zajacovu refor-
mu ako čisto politický akt svojej pravicovej ideológie. SMeR-SD preto 
vyzýva M. Dzurindu so zvyškom jeho vládnej koalície, aby sa spa-
mätali a namiesto obviňovania opozičných strán, nech sa aspoň 
ospravedlnia ľuďom aj zdravotníkom za to, čo napáchali. (r)

SDKÚ zhoršuje 
pozíciu v EÚ
SDKÚ vo svojej pravicovej 
zaslepenosti, chce odtrh-
núť Slovensko od európ-
skej únie. SMeR - sociálna 
demokracia si inak nevie 
vysvetliť názory podpred-
sedu vlády Ivana Mikloša, 
že prijatie ústavnej zmluvy 
európskej únie nie je v zá-
ujme vývoja Slovenskej re-
publiky. Tento zásadný ná-
zorový posun je logickým 
dôsledkom pravicovej poli-
tiky SDKÚ, ktorá si vzala za 
cieľ oslabovať tradičné princí-
py sociálnych istôt a odmieta-
nie európskeho modelu soci-
álneho štátu. SDKÚ sa aj na 
tomto príklade stáva nedôve-
ryhodnou a nevypočítateľnou 
stranou, ktorá zo dňa na deň 
mení svoje názory aj na také 
zásadné otázky ako je euro-
ústava.

MONIKA beňOVá

Polícia potvrdila kupovanie poslancov v slovenskom parlamente, o 
ktorom SMER-SD nikdy nepochyboval. V prípade poslankyne NR SR 
I. Henzélyovej orgány činné v trestnom konaní konštatovali, že skutok 
– teda pokus o korupciu poslanca NR SR sa stal, ale nepodarilo sa 
zistiť, kto chcel poslankyňu podplatiť. Každému, kto sleduje sloven-
skú politiku je nadovšetko jasné, kto jediný mohol mať záujem korum-
povať poslanca NR SR, aby hlasoval v jeho prospech. Bola to SDKÚ 
a jej vedenie s tichým súhlasom koaličných partnerov, aby si za každú 
cenu udržali moc. SMER-SD očakával, že políciou potvrdená korup-
cia v NR SR sa stane témou verejnej diskusie a že médiá si vynútia zá-
sadné stanovisko od M. Dzurindu a jeho spolustraníkov v SDKÚ, ktorí 
stále popierali kupovanie poslancov. Kupovanie poslancov je jedným 
z najväčších ohrození demokracie a SMER-SD ho nemôže obísť ml-
čaním a zakrývaním, ako to robia vládne strany. Spomeňme si, akým 
predmetom verejného záujmu, kritiky a diskusie boli nedemokratické 
prvky vládnutia V. Mečiara pred rokom 1998. Pre stranu SMER-SD je 
neakceptovateľné, aby sme sa zmierili s takým nebezpečným javom, 
ako je kupovanie poslancov. Ak to niektorí politici boli schopní urobiť 
v tomto volebnom období a prejde im to takým spôsobom, že verej-
nosť si na to zvykne ako na normálny jav, je isté, že v prípade potreby 
budú korumpovať poslancov aj v budúcnosti.
SMER-SD sa v záujme očisty verejného života nemieni tejto témy 
vzdať. Považuje ju dokonca za prvoradú, v ktorej by mal premiér Dzu-
rinda urobiť odpočet svojho vládnutia. Preto predseda SMERU – so-
ciálna demokracia R. Fico oznamuje médiám, predovšetkým elek-
tronickým, že pokiaľ budú mať záujem pozvať ho do relácie s M. 
Dzurindom, bude vždy trvať na tom, aby predmetom ich diskusie bola 
aj téma preukázaného kupovania poslancov. Bez prediskutovania tej-
to témy R. Fico nevidí žiadny zmysel v tom, aby debatoval s M. Dzurin-
dom na akúkoľvek inú tému. (sg)

kuPovanie PoSlancov
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Je pravda, že sme si odvykli vystávať v rôz-
nych frontách pred zelovocami i ďalšími 
obchodmi s vtedy nedostatkovým tovarom. 
Čakali sme a nereptali, veď sme si na to 
zvykli. to najmladšie pokolenie ich už ani 
nepozná, pokiaľ sa to netýka vstupeniek 
na významné športové podujatie, alebo 
koncert nejakej celebrity. Ale predsa len 
sa rodia nové zástupy trpezlivo čakajúcich, 
dokonca aj vyše hodiny. Čakajú na takú 
samozrejmosť, akou je mlieko. Veď v sú-
časnosti je ho v obchodoch skutočne dosť, 
v škatuliach i fľašiach. Akurát, že nie také 
obyčajné. Veď dnes si kúpite mlieko, kto-
ré má minimálnu trvanlivosť najmenej šesť 
mesiacov – aké je to teda obyčajné mlie-
ko?
To obyčajné si dnes máme možnosť kúpiť (žiaľ, 
nie všade) z mliečnych automatov, ktoré pre-
vádzkujú niektoré agrodružstvá. Má to však 
jeden háčik, musíte si vystáť ten dlhý zástup 
kupujúcich. Tí sa po rokoch opäť môžu pre-
svedčiť, že z čerstvého mlieka sa dá zhotoviť aj 
kyslé, čo z tzv. hypermarketového, alebo super-
marketového sa nedá. Jeden môj známy, ktorý 
si vystál poldruhahodinový rad, sa mi pochválil, 
že jeho deväťročný vnuk po prvýkrát pil skutoč-
né kyslé mlieko a ihneď mu zachutilo. Veď to 
hypermarketové ani nedokáže skysnúť! A tak si 
opäť zvykáme stáť vo frontách. Aspoň tí, ktorí 
si to môžu dovoliť. Vzhľadom na čas. Tí, ktorí 
ho majú stále málo, si mlieko nechávajú kúpiť. 
Preto ho niektorí kupujú v množstve desať lit-
rov a dokonca i viac. Veď je to predsa skutočné 
mlieko z kravínov. 
Je tu však ešte aj med. Pravidelné kontroly in-
špektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie i 
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 
inšpekcie v obchodnej sieti zistili falošný med, 
ktorý s tým pravým mal len to spoločné, že stál 

vedľa neho. Vo všetkých prípadoch išlo o zahra-
ničné produkty. Potvrdilo sa, že to, čo dodávajú 
slovenskí včelári je až na malé výnimky skutoč-
ne pravý a kvalitný med. Preto už zákazníci hľa-
dajú v regáloch iba pravý slovenský med. Je to 
skutočne výnimočný prístup, ale zároveň je dô-
kazom toho, že slovenským výrobkom možno 
plne dôverovať. Najmä medu, vajciam, syrom, 
tvarohu, mlieku a samozrejme bryndzi. 
V súčasnosti už je účinný tzv. zákon o predaji 
z dvora, ktorý umožňuje našim poľnohospo-
dárom i včelárom predávať svoje produkty pri 
platnosti jednoduchších kritérií na samotný pre-
daj. Je to zákon, na ktorí poľnohospodári čakali 
skutočne dlho, ale aspoň sa na jeho uplatňova-
nie v praxi mohli dôkladne pripraviť. O tom, že 
pomôže našim farmárom i zároveň kupujúcim, 
nikto nepochybuje. 
Mobilný mliečny automat na predaj suro-
vého kravského mlieka, tzv. MlIeČNy eX-
PReS, prvý na Slovensku dali do prevádzky 
v Agrokomplexe MKM Stred v Družstev-
nej pri Hornáde (okres Košice-okolie). Po 
úspešnej skúšobnej činnosti ho oficiálne 
do života uviedol minister pôdohospo-
dárstva Vladimír chovan. Stalo sa to 15. 
marca pri nákupnom stredisku Astória v 
južnej časti Košíc. Pán minister sa sám pre-
svedčil, ako v dlhom rade na mlieko stála 
dokonca 91-ročná pani! Košický mliečny 
expres, teda mobilný mliečny automat (na 
rozdiel od tých stacionárnych, ktoré už 
existujú v niektorých mestách) nezostane 
ojedinelou lastovičkou. Podľa vyjadrenia 
zástupcov spoločnosti WAM Košice, ktorá 
zhotovila prvý mliečny expres úpravou vozi-
dla značky Renault, v tomto roku sú pripra-
vení zhotoviť ešte 50 takýchto mobilných 
„predajní“.

VlADIMÍR MeZeNceV

RaDY PReD MliečnYM exPReSoM

MODERNÉ NANOSKOPICKÉ LAZÚRY
Švajčiarske lazúry – neodlupujú sa, nepraskajú, s maximálnou 
životnosťou vhodné na výrobky z dreva v interiéri aj v exteriéri

RENOjAvA s.r.o. Prešov
Bulharská 26, 080 01 Prešov

00421-905941984 • renojava@renojava.sk
www.renojava.sk • www.boehme.ch

pobočka Bratislava: Stará Prievozská č. 2, tel. 00421-905970020

Výhradný dovozca pre Slovenskú a Českú republiku
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PROjEKT 
SMER TV

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

www.strana-smer.sk
alebo na 

http://www.youtube.com/smersd
Najnovší je rozhovor s Pavlom Paškom. Rovnako si už môžete pozrieť rozhovor s Ľubo-
mírom Vážnym, Vierou Tomanovou, Ľubomírom Jahnátekom, Marekom Maďaričom, Já-
nom Počiatkom, Robertom Ficom, Richardom Rašim, Robertom Kaliňákom, Jaroslavom 
Baškom, ako aj Miroslavom Lajčákom. 
V nasledujúcich dňoch môžete očakávať rozhovory s ďalšími predstaviteľmi vlády SR.

Prenájom administratívnych 
a skladových priestorov

BRATISLAVA

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

zneškodňovanie odpadov
Ľ. Štúra 17, 082 21 V. Šariš, 

Prevádzka: Jilemnického 2, 080 01 Prešov

s.r.o.

Cestovná kancelária
Vstupný areál U.S.Steel
044 54 Košice
tel.: 055/673 0245
fax: 055/673 0383
ferrotour@ ferrotour.sk

Cestovná kancelária
Hlavná 71
040 01 Košice
tel.: 055/729 1234
fax: 055/729 1235
kosice@ ferrotour.sk


