
Streda 28. Apríl 2010 l Číslo 14 a 15 l Ročník X. l CENA 0,25 €

Solidarita sa stáva všeobecným zaklínadlom v rétorike 
ľavicových i pravicových strán a ich predstaviteľov, spo-
medzi ktorých si dozaista málokto alebo vôbec nikto 
nepredstavuje, že by sa práve on osobne mal s niekým 
o niečo podeliť. V naznačených súvislostiach sa spo-
lu s predsedom Spolku slovenských spisovateľov Já-
nom Tužinským a českým sociológom Janom Kellerom 
zamýšľam nad skutočnosťou, že triedne usporiadanie 
spoločnosti napriek určitým konštantám sa historickým 
vývojom podstatne mení a jeho štruktúra je čoraz zlo-
žitejšia. 
Ťažisko solidarity v skutočnosti znáša stredná trieda, ktorá 
chtiac-nechtiac prispieva tak na sociálne najsilnejších – na 
najbohatšiu elitu rentierov, ako aj na sociálne najslabších – 
starobných dôchodcov a bezdomovcov. K paradoxom stred-
nej triedy patrí fakt, že pomáha všetkým okrem seba – teda 
vo svojom vnútri nie je solidárna, ale naopak, jej jednotlivé 
skupiny prejavujú vzájomnú závisť, rivalitu a žiarlivosť vo vzťa-
hu k drobným výhodám, ktoré v určitých fázach vývoja získa-
jú niektoré profesijné kategórie (napríklad železničiari závidia 
zdravotníkom či vice versa). Extrémna majetková polarizácia 
však na jednej strane produkuje čoraz menej početnú a usta-
vične zámožnejšiu smotánku, kým na druhej strane zväčšuje 
množstvo ľudí, ktorí zápasia s existenčnými problémami. Ne-
mýľme si, prosím, pojem smotánka s rovnomennou „zábav-
nou“ televíznou reláciou. 
Skutočný vlastnícky výkvet sa dôsledne vyhýba akým-
koľvek kontaktom s nižšími spoločenskými vrstvami, a 
to aj prostredníctvom médií. Ozajstného boháča spo-
znáte podľa toho, že sa ním nikdy nestretnete – ani na 
televíznej obrazovke. V približne šesťdesiatmiliónovom 
Francúzsku ide asi o 300 prominentných rodín, ktorých 
členovia sa sobášia výlučne medzi sebou, ich príjem 
pochádza len z dedičného majetku, teda z nijakej pra-
covnej ani podnikateľskej činnosti, každý z nich má as-
poň päť trvalých pobytov – minimálne desaťizbový byt v 
konkrétnej parížskej štvrti, na niektorom zo zámkov na 
Loire, vilu na francúzskej riviére, byt v centre New Yor-
ku a zimné sídlo vo švajčiarskych Alpách. Jediná aktivi-
ta, ktorou sa zaoberajú, je udržiavanie vzájomných osobných 
kontaktov na golfových ihriskách, v jachtárskych kluboch a 
podobne. 
Dôležitým faktorom na zachovanie dominantného postavenia 
najmajetnejšej triedy, ako aj na jej obsluhu a utajenie, je ser-
visná vrstva, ktorej súčasťou sú politici, vrcholoví manažéri, 
vedci, umelci a represívny aparát. Práve obslužná elita, kto-
rá sa postupne opotrebúva a strieda, vytvára ilúziu zásluho-
vosti a obmeny ľudí na vrchole spoločenskej pyramídy. Ne-
nápadná špičková vlastnícka elita disponuje príjmami, ktoré 
nie je možné utratiť ani najmárnotratnejšími spôsobmi osob-
nej spotreby, teda jej pozície sú neotrasiteľné. Rovnako nie je 
možné sa stať členom neprekonateľnej a nebadateľnej triedy 
na základe vlastných odborných či podnikateľských aktivít, 
do tejto vrstvy sa možno iba narodiť. Takže až ďalšie generá-
cie najväčších ekonomických géniov tranzitívnych štátov sa 
možno niekedy stanú dedičnými partnermi už dávno etablo-
vaných príslušníkov rodín na spoločenskom strope v globál-
nom meradle. 
Rád by som zdieľal optimizmus sociológa Jana Kellera, 
že stredná trieda si raz uvedomí svoje vlastné záujmy a 
potrebu vzájomnej solidarity a že inteligentnejší pred-
stavitelia zdegenerovanej najvyššej elity tiež niekedy 
prídu na to, že absurdná koncentrácia majetku sa aj pre 
nich môže stať osudným trasoviskom biedy, do ktoré-
ho sa môže zrútiť celá spoločnosť, ktorej štruktúra stra-
tí prvky potrebnej ekonomickej motivácie.

STANOVISKO 
predsedu vlády R. FICA 
Denník SME opäť potvrdil, 
že ani pri elementárnych 
faktoch nie je ochotný do-
držať základné etické zása-
dy a napísať pravdu. Najmä 
nie v prípadoch, keď zve-
rejňuje lživé informácie na-
mierené proti vláde SR a jej 
predsedovi. Navyše, keď 
je denník SME usvedčený 
z takejto lži, jeho redaktori 
prekrúcajú evidentné dôka-
zy a za žiadnu cenu nie sú 
ochotní priznať svoju vinu.
Pokračovanie na 2. strane 

PAVOL JANÍK

Solidarita a záviSť

Vicepremiér SR Dušan Čaplovič (uprostred) počas rozhovoru s rakúskym federálnym ministrom 
pre záležitosti EÚ Michaelom Spindeleggerom.  FOTO ÚRaD VláDy SR

RObeRT KALiňáK, minister
vnútra SR:
„Schengen mal veľký vplyv aj na to, že sa 
nám podarilo zrušiť víza pri cestovaní do 
Spojených štátov amerických, aj do Kana-
dy. Za tri a pol roka sme vlastne vymenili 
celú dokladovú agendu, čiže nový občian-
sky preukaz, nový vodičský preukaz, nové 
pasy či už bežné cestovné alebo diploma-
tické. Posledným z rodiny nových dokla-
dov bude malý technický preukaz.“

JáN POčiATeK, minister 
financií SR:
„Slovensko stále patrí medzi krajiny s naj-
nižším verejným dlhom na svete a v Eu-

rópskej únii. Pred nástupom krízy, ktorá 
je považovaná za tretiu najväčšiu fiskálnu 
katastrofu v dejinách ľudstva po svetových 
vojnách, súčasná vláda znižovala túto dlho-
vú záťaž, ktorá sa meria v pomere k HDP.“ 

VLADiMÍR MečiAR, poslanec
Národnej rady SR 
„Sme stranou, ktorá vytvorila štát, čo je his-
torická pravda. A nemeniteľná zásluha, i 
keď dnes, keď počúvam rôzne vyjadrenia, 
tak sa pomaly divím, či sme pri tom vôbec 
boli. Menili sme spoločnosť, aj seba. Ostat-
ní paberkovali, pokrikovali, ale pomôcť nám 
nevedeli, lebo boli zmätení v základných 
pojmoch.“ 

Viac na 5., 6. a 7. strane

Slovenskú delegáciu viedol 
podpredseda vlády SR pre ve-
domostnú spoločnosť, európ-
ske záležitosti, ľudské práva a 
menšiny a zároveň národný ko-
ordinátor Dunajskej stratégie 
Dušan Čaplovič. Podľa neho 
sa Slovensko týmto projektom 
stáva aktívnym partnerom Eu-

rópskej komisie v oblasti vyu-
žívania prírodného bohatstva 
pre nové pracovné príležitosti, 
orientované na zelené projek-
ty, vodnú dopravu a konektivi-
tu. Vicepremiér zdôrazňuje, že 
táto iniciatíva sleduje ekono-
mický, ekologický a energetic-
ký rozmer. 

Historická príležitosť 
Vicepremiér a národný ko-
ordinátor pri predstavovaní 
národnej pozície vo vzťahu k 
Stratégii EÚ pre dunajský re-
gión zdôraznil, že Slovensko ju 
vníma ako historickú príležitosť 
a to nielen pre naštartovanie 
ekonomického rozvoja, ale aj 
na odstránenie prekážok, kto-
ré sú pozostatkami železnej 
opony. Za hlavnú prekážku, 
ktorá bráni rovnomernému

Pokračovanie na 2. strane

Dunajská stratégia nie je len tepnou dynamického hospodárstva

Bariéry nezodpovedajú duchu doby
Dunajská stratégia prestáva byť deklaráciou. Získava kon-
krétne črty zmysluplnej spolupráce viacerých štátov. Tejto 
téme sa počas trojdňovej konferencie organizovanej vo 
Viedni a bratislave venovalo viac ako 200 odborníkov, po-
litikov a diplomatov. 

Podčiarkol, že vláda SR reaguje na vy-
sokú pravdepodobnosť útokov na PPP 
projekty v prípade, že vznikne v nasledu-
júcich parlamentných voľbách iný druh 
vlády, ako je momentálne pri moci. „To 
nie je nejaký výmysel. Vychádzame z 
toho, čo sa udialo v roku 1998, kedy 
pravicová vláda zastavila výstavbu 
diaľnic a rýchlostných komunikácií, 
čím spôsobila neodvratné škody nie-
len na ekonomike tohto štátu, ale aj 
na regionálnych rozdieloch. Spôso-
bila škody celkovo tým, že to tempo 
diaľnic, ktoré bolo nastavené do roku 

1998, nebolo rešpektované“, povedal 
premiér.
Pokračoval, že sú tu už aj konkrétne vy-
jadrenia predstaviteľov opozície smerom 
k PPP projektom, ktoré opozícia pova-
žuje za nevhodné. „Podľa predstaviteľov 
opozície by sa mali diaľnice stavať pre-
dovšetkým z prostriedkov štátneho roz-
počtu a z eurofondov. Chcem poskytnúť 
niekoľko údajov, aby bolo jasné, o čom 
sa bavíme a hlavne, aby o tom vedeli aj 
naši priatelia opozičníci. V operačnom 
programe Doprava na roky 2007 – 2013 
je vyčlenených na výstavbu diaľnic a rých-

lostných komunikácií 1,114 miliardy eur. 
Ak to prerátam na koruny, je okolo 33 – 
34 miliárd korún. A kto trošku vie, o čom 
sa bavíme pri diaľniciach a rýchlostných 
komunikáciách, tak to je v podstate nič. 
Len úver z EIB na jeden balík na D1-ke 
má hodnotu 1 miliardy eur. Preto predsta-
vitelia opozície klamú, ak tvrdia, že treba 
stavať diaľnice len z prostriedkov eurofon-
dov, pretože máme tam len 1,1 miliardy. 
Tieto peniaze budú, samozrejme, použité 
na výstavbu diaľnic a rýchlostných komu-
nikácií“, podčiarkol Robert Fico.
Informoval ďalej, že pokiaľ ide o rozpoč-
tové prostriedky, tie sa nikdy nepohy-
bovali vo vyšších sumách ako 8, 12 ale-
bo 13 miliárd korún, čo je podľa neho

Pokračovanie na 2. strane

PraviCa oHrozUJE vÝStavBU diaĽNiC
Predseda vlády SR Robert Fico informoval v piatok 16. apríla 2010 na tlačovej 
konferencii po mimoriadnom rokovaní vlády SR o hrozbách zastavenia výstav-
by diaľnic na Slovensku v prípade, ak by bola pri moci pravicová vláda.
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Blížiace sa parlament-
né voľby odkrývajú 

viac, ako sa píše v straníc-
kych volebných progra-
moch. Dôkazom sú 
po ku sy pravicových opo-
zičných strán spojiť sa a 
opäť pokračovať v tom, čo 
už ľudia v roku 2006 od-
súdili. 

Reforma zdravotníc-
tva založená na vy-

ťahovaní poplatkov z 
vreciek občanov, ekono-
mická reforma postavená 
na predaji strategického 
majetku či riešenie do-
pravy tunelmi v tuneloch. 
Opozícia to v plných dúš-
koch predvádzala osem 
rokov a ešte stále nestra-
tila chuť ubližovať ľuďom, 
podkopávať národné hos-
podárstvo a robiť všetko s 
cieľom otvárať nové a ďal-
šie účty v bankových ra-
joch. Práve preto by voli-
či mali 12. jún vnímať ako 
sviatok demokracie a pri-
jať pozvánku k volebným 
urnám. Voľby nie sú o poli-
tikoch, stranách a progra-
moch ktoré chcú plniť, ale 
sú predovšetkým o obča-
noch, ktorým štát pomáha 
v zlých časoch a vytvára 
podmienky pre ich slušný, 
dôstojný a úspešný život. 

Kým ľavica v čase ce-
losvetovej hospodár-

skej, ekonomickej a soci-
álnej krízy svojimi zásahmi 
chráni bezbranných a rie-
ši problémy zapríčinené 
nezodpovedným liberaliz-
mom, jeho vyznávači na 
Slovensku majú vyhrnuté 
rukávy a pripravujú sa na 
ďalšiu devastáciu ľudskej 
dôstojnosti. Pravica za-
se hrozí experimentami, 
ktoré zo Slovenska robili 
krajinu výpredajov národ-
ného bohatstva, z ľudí po-
kusných králikov a zo štá-
tu senilné spoločenstvo 
slepo orientované na jedi-
nú svetovú veľmoc. V slo-
bodnej súťaži politických 
síl netreba zabúdať na ne-
dávnu históriu ani opatre-
nia realizované v sociálnej 
oblasti, podpore regio-
nálneho rozvoja či presa-
dzovaní národnoštátnych 
záujmov. Porovnanie poli-
tických alternatív, ktoré si 
ľudia majú možnosť zhod-
notiť, môže byť zárukou 
objektívneho výberu me-
dzi pravicovým politickým 
zlepencom, ktorý spája 
túžba po moci a dôsled-
nou ľavicou prezentova-
nou stabilnými hodnotami 
a zodpovednými rozhod-
nutiami pre ľudí. 

Dokončenie z 1. strany
ekonomickému využitiu tohto európskeho 
veľtoku, podľa jeho slov „považujeme bariéry, 
opierajúce sa o politické programy.“ D. Ča-
plovič tvrdí, že spomínané bariéry nezodpo-
vedajú duchu doby a brzdia rozvoj Európskej 
únie ako významného globálneho hráča. „Du-
najská stratégia by mala v konečnom dôsled-
ku odrážať záujmy všetkých podunajských 
štátov. Je výbornou príležitosťou na odstrá-
nenie neracionálnych politických predsudkov 
z minulosti. Potrebujeme európsky pragma-
tický pohľad na efektívny rozvoj dunajského 
priestoru. Potrebujeme efektívne nasmerova-
nie európskych fondov a kohéznej politiky v 
budúcom finančnom období. A potrebujeme 
aj spoločné a národné projekty, ktoré budú 
využité na investície s ďalším multiplikačným 
efektom,“ uviedol ďalej vo svojom príhovore. 

DuNAJSKá STRATégiA OčAMi 
eK A SLOVeNSKA 

Európska komisia formuje Dunajskú stratégiu 
na troch pilieroch. Konkrétne na doprave, vy-
užívaní vody a na sociálno-ekonomickom roz-
voji. Vicepremiér SR pri nedávnom predkladaní 
materiálu na rokovaní vlády SR zdôraznil, že 
Dunajská stratégia bude postupne obsahovo 
spresňovaná prostredníctvom piatich medzi-
národných konferencií spoluorganizovaných 
v tomto roku Európskou komisiou a štátmi v 
rámci poddunajského regiónu. Návrh národnej 
pozície zahŕňa prioritné ciele a aktivity, ktoré by 
sa z pohľadu Slovenska mali realizovať. Dôraz 
je kladený predovšetkým na rozvoj dopravnej a 
energetickej infraštruktúry a obnovy prírodného 
i kultúrneho dedičstva. Ďalšie aktivity sa týka-
jú zachovania ekosystémov, protipovodňovej 

ochrany a podpory cestovného ruchu v cezhra-
ničnom kontexte. Jedným z projektov, ktoré sa 
môžu realizovať na báze podunajskej spoluprá-
ce je vytvorenie Transkontinentálneho tranzit-
ného terminálu, ktorého cieľom je vytvoriť uzol 
s kombináciou všetkých druhov dopravy. Funk-
cia tranzitu zlepší podmienky pre vznik rôznych 
odvetví priemyslu, ktorý bude generovať rozvoj 
obchodu, finančníctva a bude výrazne napo-
máhať rozvoju regiónov v strednej a východnej 
Európe. Takýmto spôsobom vznikne tranzitné, 
logistické a obchodné centrum, ktorého nad-
stavbou by malo byť vývojové a vzdelávacie 
centrum všetkých druhov dopráv a logistiky ako 
aj súvisiacich inteligentných dopravných systé-
mov a informačných technológií. 

PRÍRODNýM bOHATSTVOM 
NeSMieMe MRHAť 

Podunajský región má na území SR významné 
prírodné bohatstvo. Preto musíme k poddujan-
ského regiónu pristupovať s úctou k prírode, 
rešpektom ekonomických požiadaviek a ekolo-
gických možností. „Na juhu Slovenska leží naj-
väčší podzemný rezervoár pitnej vody v Európe 
– Žitný ostrov. Odborníci odhadujú jeho vyu-
žiteľnosť až na 20 m3 za sekundu. O kvalite 
svedčí fakt, že ju možno využívať takmer 
bez úpravy. Ochrana zdrojov pitnej vody 
a plnohodnotné využitie Dunaja ako eko-
logickej európskej dopravnej tepny je pre 
nás prioritou!“ pripomína D. Čaplovič. Slo-
vensko má podľa neho záujem svoje prírodné 
zdroje racionálne a rozumne využívať v duchu 
Zmluvy o ustanovení EÚ. Nevyužívaním prírod-
ných zdrojov, najmä obnoviteľných a trvalo udr-
žateľných - prichádza Slovensko a tým aj celý 
stredodunajský región a EÚ o mnohé úžitky.

PRÍRODA NáM PONúKA AJ PRácu 
Podujanský región je pozvánkou na relax, 
oddych i pracovné príležitosti. Budovanie 
infraštruktúry na tomto území znamená pod-
poru všetkých druhov transportu, vrátane 
rozvoja kontinuálnej dunajskej vodnej cesty 
a zabezpečenie splavnosti Dunaja. Sloven-
sko pritom má rovnako záujem o energetickú 
infraštruktúru a v tomto kontexte aj o výrobu 
bezodpadovej obnoviteľnej hydroenergie. 
„Musím zvýrazniť aj význam efektívnej 
ochrany pred povodňami, s ktorou máme 
na slovenských riekach veľké skúsenosti. 
Protipovodňovým opatreniam vďačíme za 
to, že pri povodňových stavoch na Dunaji 
v roku 2002 nevznikli – na rozdiel od niči-
vých následkov veľkých vôd v roku 1954 
a 1965 - žiadne materiálne škody,“ uza-
tvára D. Čaplovič. Tento projekt podľa neho 
tiež otvára príležitosť na očakávanú konektivi-
tu ostatných regiónov a štátov k najväčšiemu 
európskemu toku. Slovensko vďaka svojej 
geografickej polohe spolu s Českou repub-
likou ponúka pre budúcnosť možnosť ožive-
nia historických plánov prepojenia Čierneho, 
Baltického a Severného mora. Vzhľadom na 
dostatočné intelektuálne, vedecké a odborné 
zázemie ponúkame Európskej únii aj mož-
nosť podieľať sa na riadení týchto procesov,“ 
apeluje na budúci úspech projektu D. Čaplo-
vič. Ďalším partnerom tohto ambiciózneho 
medzinárodného zámeru zároveň pripomína, 
že Dunajská stratégia nie je len tepnou nášho 
dynamického hospodárstva, ale aj rozvoja 
európskeho dopravného, energetického a 
ekologického priestoru. 

MicHAL KALiňáK, 
hovorca podpredsedu vlády SR 

Bariéry nezodpovedajú duchu doby
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takisto zanedbateľná čiastka 
peňazí pri porovnaní s obje-
mom finančných prostriedkov 
potrebných pri výstavbe diaľ-
nic a cestnej infraštruktúry. 
„Za týchto podmienok, ak je 
tu prioritný záujem Sloven-
skej republiky postupovať 
ďalej a urýchliť to tempo - a 
to tempo je naozaj teraz veľ-
mi vysoké – musíme ísť ces-
tou PPP projektov. Jeden 
projekt je už v plnom behu 
– je to balík Nitra – Zvolen. 
Kto tadiaľ prechádzate, vi-
díte, čo sa tam deje. Tam 
je tempo výstavby úplne 
brutálne. Pokiaľ ide o ďalší 
balík Dubná Skala smerom 
na Prešov, predčasné práce 
idú v plnom tempe a sme 
doslova pred finančným 
uzatvorením tohto balíka. A 
rovnako sme veľmi ďaleko 
v rozhovoroch a finančnom 
uzatvorení, pokiaľ ide o ba-
lík tunelov v okolí Žiliny. Aj 
tu sa už veľmi intenzívne 
robia predčasné práce pod-
ľa príslušných zmlúv, ktoré 
boli podpísané“, zdôraznil 

predseda vlády.
Uviedol tiež, že hrozba, že 
urýchlená výstavba diaľnic 
bude zastavená, je veľmi re-
álna. „My dnes nevieme od-
hadnúť, čo sa bude diať po 
nasledujúcich parlamentných 
voľbách, ale vláda musí prijať 
určité rozhodnutia, aby uchrá-
nila tento stav veľmi dynamic-
kej výstavby ciest a predo-
všetkým diaľnic a rýchlostných 
komunikácií“, povedal Robert 
Fico. Vláda SR podľa neho 
uložila ministrom vnútra, do-
pravy, hospodárstva, financií, 
výstavby, práce a životného 
prostredia, aby na rokovanie 
vlády SR, ktoré bude o dva 
týždne, vypracovali a predlo-
žili analýzu dopadov možného 
zastavenia budovania diaľnic 
a rýchlostných ciest na území 
Slovenskej republiky v okruhu 
pôsobnosti príslušného rezor-
tu. „Musíme vedieť, čo to 
bude znamenať, ak k tomu 
prípadná pravicová vláda 
pristúpi, čo to bude zname-
nať pre pracovné miesta, 
ktoré sú dnes nasadené do 
týchto projektov. Musíme 

vedieť, čo to bude zname-
nať pre regionálne rozdiely. 
Musíme si povedať, aký do-
pad to bude mať na Sloven-
sko, ak sa utlmí toto tempo, 
ktoré sme my nasadili a kto-
ré tu je také, aké je“, infor-
moval premiér.
Podľa Roberta Fica je to veľmi 
závažná situácia. „Neočakávali 
sme, že až takto ďaleko môže 
zájsť. Ale tie hrozby sú úplne 
evidentné. Hovoria o tom veľ-
mi otvorene (poznámka: opo-
zícia), že PPP projekty sú pre 
nich neprijateľné. My hovorí-
me, že to je jediná cesta, ako 
stavať diaľnice na Slovensku. 
Za týchto podmienok vláda, ak 
to bude nevyhnutné, na zákla-
de tejto analýzy, ktorú predlo-
žia ministri o dva týždne, prijme 
aj príslušné rozhodnutia, ktoré 
by mohli ešte viac zastabilizo-
vať situáciu pri výstavbe diaľnic 
a vytvoriť také podmienky, aby 
aj pri prípadnom nástupe pravi-
covej vlády, ktorá chce zastaviť 
PPP projekty, sa im to tak ľah-
ko nepodarilo, ako si to možno 
predstavujú“, dodal predseda 
vlády.  (kkr)

PRAVICA OHROZUJE VÝSTAVBU DIAĽNIC

STANOVISKO 
predsedu vlády R. FICA
Dokončenie z 1. strany
Príkladom je dnešná krátka 
správa (16.4.2010) nadväzu-
júca na včerajší článok „Ze-
man odhalil Ficov vzťah k slo-
bode“. Denník SME v ňom 
použil prekrútené slová bý-
valého českého premiéra Mi-
loša Zemana, aby ma obvinil, 
že som politik, pre ktorého sú 
„peniaze a sociálne dávky“ 
dôležitejšie ako sloboda. Ti-
tulok článku hovorí jasnou re-
čou - Zeman vraj hovoril o mo-
jom vzťahu k slobode.
Už včera tlačový a informač-
ný odbor ÚV SR poprel tvr-
denia, uverejnené v denníku 
SME. Avšak navyše sa ozval 
aj sám Miloš Zeman, ktorý pre 
TASR jasne vyhlásil, že „ten 
výrok bol presne o 180 stup-
ňov obrátený“. A dodal, že ho 
to „skôr pobavilo ako rozhor-
čilo, pretože ja, ako viete, no-
vinármi hlboko pohŕdam“.
Nič z toho sa však ani dnes či-
tatelia denníka SME nedozve-
deli. Tak ako včera, aj dnes si 
denník SME vybral z agentúr-
nej správy iba to, čo sa mu ho-
dilo, aby mohol ďalej klamať 
a manipulovať verejnú mien-
ku proti mne. M. Zeman na 
článok denníka SME jedno-
značne reagoval, že sa „pozi-
tívne citovanie stalo opakom v 
ústach niektorých novinárov“.
Nie je možné priniesť jasnejší 
dôkaz o tom, že denník SME 
neustále klame a ani po jed-
noznačnom odhalení nie je 
ochotný si to priznať. Igno-
ruje pravdivé fakty a odmieta 
ľudí informovať aj v prípade, že 
jeho lži sú verejne odhalené. 
Demaskuje tým svoje skutoč-
né poslanie, ktoré intenzívne 
napĺňa už štyri roky - plniť úlo-
hu zúrivej politickej opozície 
voči úspešnej ľavicovej vláde.

(TaSR)

Vláda Slovenskej republiky sa 16. apríla 2010 zišla na 203. (mi-
moriadnej) schôdzi a rokovala pod vedením premiéra Roberta 
Fica. Prerokovala a vzala na vedomie Dopady možného zastave-
nia budovania diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenskej 
republiky. Na snímke vpravo minister dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií Ľubomír Vážny.  FOTO TaSR - Pavel Neubauer

UŽ dva PaSY MaJÚ
Politickí predstavitelia našich južných susedov tak radi ho-
voria o ľuďoch maďarskej národnosti, žijúcich v susedných 
krajinách, ako o svojich občanoch. Možno sa to prirovnanie 
bude zdať niekomu pritiahnuté za vlasy, ale v 30-tych rokoch 
minulého storočia niečo veľmi podobné tvrdil Hitler o obča-
noch nemeckej národnosti v česko-Slovenskej republike. Te-
raz si dokonca politická elita Maďarskej republiky už nárokuje na 
tých, ktorí ovládajú maďarský jazyk, alebo ich predkovia sa považo-
vali za Maďarov! Všetci títo by mali mať dvojité občianstvo. Je to veľ-
mi nehorázna požiadavka, o čom málokto pochybuje. Nakoniec, 
jednu podobnú kampaň už máme za sebou. Niekoľko rokov stačí 
zájsť s fotografiou na maďarský zastupiteľský úrad v Bratislave, ale-
bo v Košiciach, kde záujemcovi vystavia tzv. pas zahraničného Ma-
ďara. Stačí k tomu ako-tak hovoriť po maďarsky... Tento dokument 
umožňuje, napríklad, cestovať železnicou na území Maďarska so 
zľavou až 90% zo základnej ceny cestovného lístka. Takýto pas má 
veľa ľudí u nás, ktorí sa predtým nikdy za Maďarov nepovažovali. 
Nuž, ale čo, keď raz dávajú, prečo by nevzali (aspoň tak si to myslia 
niektorí z týchto „zahraničných Maďarov“). Síce čudná filozofia, ale 
pre maďarských politikov celkom ústretová. Zároveň však nedo-
stačujúca. Inakšie by nezačali toľko rozprávať o dvojakom občian-
stve. To, že takto zachádzajú už priďaleko, im niekto bude musieť 
vysvetliť tak jednoznačne, po lopate. Kto to však bude? Európska 
komisia? Rada Európy? NATO? OSN? OSBE? Voľakedy celkom 
postačil jeden telefonát z Moskvy... VLADiMÍR MeZeNceV

OPOZIčNá PSEUDOKRITIKA
Obavy strany SMER-SD sa po-
tvrdzujú. Vyplýva to z reakcie 
predstaviteľov opozície na tlačo-
vú konferenciu premiéra R. Fica, 
ktorý konkrétne pomenoval kro-
ky súčasných opozičných strán, 
ak by po parlamentných voľbách 
zostavili vládu. Išlo by napríklad 
o znovuzavedenie poplatkov v 
zdravotníctve, privatizáciu stra-
tegických podnikov, zabrzde-
nie výstavby diaľnic, dereguláciu 
cien energií, spoplatnenie den-

ného vysokoškolského štúdia 
alebo kroky smerujúce k auto-
nómii južného Slovenska. Opo-
zičné strany totiž vo svojich sta-
noviskách takéto zámery vôbec 
nepopreli, čo svedčí o tom, že 
ich chcú uskutočniť. Je smieš-
ne, že tieto svoje zámery sa sna-
žili zastrieť pseudokritikou toho, 
prečo premiér R. Fico usporia-
dal tlačovú konferenciu.

BRAňO ONDRUš, riaditeľ TIO 
Úradu vlády SR
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Povedal, že má absolútne základný politický 
cieľ, ktorý spočíva v tom, že by sa mala na-
ďalej tak, ako to bolo v roku 2006, zachovať 
zásada, že novú vládu bude zostavovať víťaz 
parlamentných volieb. „celkom prirodzene 
a povedali sme to už opakovane, máme 
rovnako legitímnu ambíciu byť najúspeš-
nejšími v nasledujúcich parlamentných 
voľbách a súčasne zostaviť vládu so sil-
ným mandátom politického subjektu, 
ktorý reprezentujeme. Domnievame sa, 
že vláda so silným mandátom, veľmi sta-
bilná, je najlepším východiskom, pokiaľ 
ide o boj proti dôsledkom svetovej hos-
podárskej krízy. A ukazujú to aj všetky 
čísla, že predsa len dochádza k postup-
nej stabilizácii. Rovnako je úplne zrejmé, 
ako by sa takáto vláda so silným man-
dátom správala, pretože my už nie sme 
nepopísaný papier a je úplne evidentné, 
ako by sa orientovala hospodárska a so-
ciálna politika takéhoto vládneho kabi-
netu“, zdôraznil premiér.
Pokračoval ďalej, že sú tu veľmi jasné odka-
zy, že na pravej strane politického spektra 
chce päť politických subjektov zostaviť pravi-
covú vládu. „Je to, celkom pochopiteľne, 
legitímna ambícia. Sme racionálni politi-
ci a musíme pripustiť aj takúto alterna-
tívu, že na základe určitých výsledkov 
dôjde k takémuto rozhodnutiu voličov, 
hoci pripomínam, že našou ambíciou je 
zostaviť vládu ako víťaz parlamentných 
volieb“, dodal.
Podľa Roberta Fica, ak by došlo k takejto si-
tuácii, asi by nikto nepochyboval o tom, že 
spojenie piatich pravicových strán znamená 
predovšetkým politickú nestabilitu. „Sú to 
politické strany, ktoré všetky prešli roz-
padmi klubov, odchodmi poslancov, ne-
hovoriac o tom, že sú to politické strany, 
ktoré majú diametrálne odlišné postoje. 
Máme v tejto zostave piatich politických 
strán strany, ktoré sú veľmi rigidné, po-
kiaľ ide o určité otázky rodiny. Na dru-
hej strane máme politické strany, ktoré 
sú úplne liberálne a hovoria napríklad o 
zväzkoch homosexuálov, alebo hovoria 
o legalizácii marihuany, kým iné politic-
ké strany sú veľmi prísne z hľadiska reš-
pektovania aplikácie Trestného zákona. 
čiže, nie je dnes žiadnych pochýb o tom, 
že by išlo naozaj o vládnu zostavu s mi-
moriadne vysokou politickou nestabili-
tou“, podčiarkol predseda vlády.
Informoval tiež, že pokiaľ by išlo o určité 
programové dohody tejto prípadnej pravico-
vej vlády, bez akýchkoľvek ťažkostí by sme sa 

mohli oprieť o zopakovanie vládnej zostavy v 
podobe SDKÚ, KDH a SMK, z čoho vyplýva, 
že by išlo aj o návrat ku konkrétnej politike z 
tohto obdobia. „Nie pochýb o tom, že tieto 
strany, ak by im to voliči umožnili, by opäť zo-
pakovali svoje hlavné zámery z rokov 1998 
– 2006. My nie sme naivní – každý z nás pô-
sobí v politike už veľmi dlho. A nikto nás ne-
presvedčí nejakými rečičkami, pretože ako 
sa hovorí aj v biblii – podľa skutkov ich po-
znáš – a dobre vieme, ako sa tieto politické 
strany správali. A vieme, v čom bude spočí-
vať aj ich pôsobenie v prípade zostavenia ta-
kejto vládnej koalície“, zdôraznil Robert Fico.
Podčiarkol, že predovšetkým v prípade 
SDKÚ by išlo o ďalšiu privatizáciu strategic-
kých podnikov. „Toto bola podstata ich po-
litiky a vôbec niet žiadnych dôvodov sa 
domnievať, že by neotvorili túto otázku. 
už sme avizovali a preukazuje sa to ako 
jasné nebezpečenstvo – zastavenie vý-
stavby diaľnic. určite by SDKú pristúpila 
aj k zmene postavenia úradu pre regulá-
ciu sieťových odvetví, čo by znamenalo 
významnú mieru deregulácie a uvoľnenie 
rúk monopolom, pretože pri privatizácii 
strategických podnikov sa táto trojka za-
viazala monopolom, že im umožní získa-
vať zvyšovaním cien energií čo najväčšie 
zisky a rýchlu návratnosť kúpnej ceny. No 
a určite, keďže to mali v programe a pre-
sadzovali to veľmi tvrdohlavo, môžeme 
sa tešiť na znovuzavedenie poplatkov v 
zdravotníctve, pretože na tomto v rokoch 
2002 – 2006 stála celá zdravotnícka po-
litika. Predpokladáme, že toto je obsah 
programu, ktorý prinesie SDKú na roko-
vania a je to obsah programu, na ktorom 
sa päť politických subjektov napravo vie 
dohodnúť“, povedal Robert Fico.
V prípade Kresťanskodemokratického hnu-
tia by podľa predsedu vlády určite išlo o 
zvýhodňovanie súkromného školstva na 
úkor verejných škôl. „To bol tiež principi-
álny program, ktorý presadzoval minister 
Fronc. A dobre vieme, že pán minister 
Fronc v tom čase opakovane predkladal 
aj návrhy zákona do Národnej rady Slo-
venskej republiky v mene celej vlády na 
spoplatnenie denného vysokoškolského 
štúdia“, uviedol premiér.
Pokiaľ ide o Stranu maďarskej koalície, urči-
te by to bol koniec zákona o štátnom jazyku, 
informoval Robert Fico. „Počúvame infor-
mácie o vytvorení druhej maďarskej uni-
verzity a rovnako prepojenia csáky – Or-
bán, pretože dnes je zrejmé, že csáky je 
predĺžená ruka Orbána. To by znamenalo 

– pravicová vláda by bezpochyby veľmi 
musela ustupovať požiadavkám pána 
csákyho, pretože bez neho nie je možné 
takúto vládu zostaviť. A to by znamenalo 
oslabenie národno-štátnych záujmov“, 
dodal.
Ďalšie strany, ktoré by mohli byť súčasťou 
tohto pravicového zlepenca, navrhujú, podľa 
Roberta Fica, a hovoria o tom veľmi jasne, 
zúženie dotácií pre poľnohospodárov. „Tak 
to je úplná katastrofa pre poľnohospo-
dárstvo. V roku 2006 sme zaviedli prí-
platky na maximálne možnej úrovni pre 
slovenských poľnohospodárov a urobili 
sa záchranné kroky, pretože poľnohos-
podári boli úplne na kolenách. A nie je to 
len pán Mikloš, ale sú tu aj ďalší predsta-
vitelia iných strán, ktorí otvorene hovoria, 
že by žiadne dotácie pre poľnohospodá-
rov nemali prichádzať“, podčiarkol ďalej 
premiér.
A dodal, že „veľmi nás vyrušuje aj návrh 
na zrušenie minimálnej mzdy, čo je veľmi 
jasná neistota u ľudí a sme, pochopiteľ-
ne, veľmi nervózni aj z návrhov na nove-
lizáciu Zákonníka práce, pretože vieme, 
v čom bude spočívať. bude spočívať v 
spružnení trhu práce – pod spružnením 
trhu vždy treba rozumieť len a len jedno-
duchšie podmienky na výpoveď pre za-
mestnanca.“ 
Podľa Roberta Fica SMER-SD ponúka stabil-
nú vládu, ktorá sa neustále hlási k sociálne-
mu štátu. „A robili sme to štyri roky, tak 
nás naozaj nikto nemôže upodozrievať, 
že by sme v tomto duchu nekonali, ale-
bo že by sme v budúcnosti tak nerobili.
Málo sa o tom hovorí, ale politická sila, 
ktorú reprezentujeme, je sila, z ktorej ani 
jeden poslanec za osem rokov neodišiel 
z poslaneckého klubu. To tu ešte nebolo 
v celej histórii moderného Slovenska. Na 
druhej strane je tu alternatíva piatich pra-
vicových subjektov, z ktorých s vysokou 
pravdepodobnosťou nikto nevyhrá par-
lamentné voľby. Pravicových subjektov, 
ktoré budú veľmi nestabilné a je tam vy-
soká pravdepodobnosť odchodu poslan-
cov. No a celkom prirodzene, bude to vlá-
da, ktorá bude orientovaná na pravicový 
ekonomický a sociálny program, ktorý 
má ďaleko od sociálneho štátu, o ktorom 
hovorí ústava Slovenskej republiky. Sú to 
politické východiská, ktoré definujeme 
jasne, čisto, bez nejakých urážok. Jed-
noducho, takto to vidíme, máme presné 
skúsenosti s týmito politickými subjektmi 
a je potrebné, aby slovenská verejnosť 
vedela, ktorá politická strana sa bude 
ako správať“, dodal na záver predseda stra-
ny SMER-SD.

(kkr)

Zlepenec strán predstavuje nestabilitu
Predseda vlády SR a strany SMeR-SD RObeRT FicO upozornil na tlačovej 
konferencii na riziká, ktoré by mohli vzniknúť pre občanov Slovenska po 
voľbách v júni 2010, ak by sa k moci dostala pravicová vláda.

Ženy v zákone domova
Dianie v parlamente sa odráža v spoločnosti naozaj neuve-
riteľne rýchlo a do rôznych podôb. Množia sa diskusie na 
rôzne témy. Napríklad na tú, čo nás ako Slovákov spája do 
jedného spoločenského celku?
Popri všetkých definíciách je národ asi aj cit - alebo lepšie poveda-
né - duch. Aký je slovenský duch? Aký je slovenský cit? Čo je to, 
čo nás odlišuje od iných národov? Famózny slovenský umelec a 
mysliteľ Andrej Ferko kedysi písal o fenoméne slovenských mami-
čiek. Slovenské mamičky sa mu videli pre niečo iné, ako mamičky 
iných národov. Slováci sme podľa skvelého slovenského historika 
žijúceho dlhodobo v Afrike Cyrila Hromníka práve vďaka označe-
niu príslušníčok slovenského národa - teda vďaka pomenovaniu 
Slovenka, aj keď by sme sa po správnosti mali volať - Sloveni - a 
nie Slováci - čo je však iná diskusia.
V každom prípade viac vecí poukazuje na fakt ženského 
prvku v našom národe, čo je dobré, veď aj boh je vo svo-
jej plnosti a energii Stvoriteľ a Tvoriteľ, ako naše ženy. Za 
každým úspešným mužom stojí žena. Ale nie je to „femme 
fatale“ ako majú Francúzi. Je to niečo oveľa viac.
Čo môže byť viac? Možno láska. Možno sme Slovákmi práve pre 
lásku, ktorá nie je náhodou ženského rodu. Jednoducho máme 
krásne ženy - telom i duchom. Možno namiesto vlasteneckého zá-
kona sme mohli prijať zákon o slovenskej žene. O trpiteľke, láske, 
matke, inšpirátorke, o človeku, ktorý tvorí náš národ, dáva mu silu, 
vytrvalosť, nežnosť, krásu a spokojnosť. Dáva mu ruky, na ktorých 
smieme (podľa klasika) plakať. A to je naozaj dôležité.

STANiSLAV HábeR

už niekoľkokrát sme v Slovenskom 
rozhľade spochybňovali správnosť roz-
hodnutia súčasnej vlády ponechať na 
ministerstvách a v štátom riadených in-
štitúciách tých, čo boli dosadení vládami 
Mikuláša Dzurindu. Pritom, na pozície v 
štátnom aparáte ich Dzurindovci zrejme 
nevyberali len podľa ich odbornosti a 
schopností, ale ich menovanie bolo aj vý-
razom vďačnosti za ich pravicovú orien-
táciu a podporu pri zviditeľňovaní politiky 
pravicových strán. Je preto od nich pekné, 
že vďačnosť svojim predchádzajúcim chle-
bodarcom prejavujú ešte aj po štyroch ro-
koch vládnutia Roberta Fica. Nie je ale už od 
nich pekné, že si nevážia dôveru súčasného 
vládneho kabinetu, ktorý ich ponechal na vý-
znamných pracovných postoch. Ukazuje sa, 
že len naoko otočili kabáty, pričom v skutoč-
nosti robia medvediu službu súčasnej vláde. 
Ako ináč si môžeme vysvetliť, že každú chvíľu 
vypláva na povrch nejedna protivládna kauza. 
Pritom na základe prvotných reakcií môžeme 
nadobudnúť oprávnený dojem, že premiér 
získava hodnovernejšie informácie až po ich 
medializovaní. Prečo je tomu tak? Možno 

aj preto, lebo tí, čo pripravujú podklady pre 
rozhodnutia vlády, pri ich predkladaní zaml-
čiavajú dôležité skutočnosti, ktoré by mohli 
viesť k zamietnutiu týchto návrhov už v zárod-
ku. Zrejme však súbežne s týmto procesom 
poskytujú úplné informácie svojim bývalým 
chlebodarcom, ktorí ich vytiahli na jednotlivé 
ministerstvá. Tých asi pohotovo informujú aj 
o negatívnom vplyve vládnym kabinetom prijí-
maného rozhodnutia. Len ťažko si ináč mô-
žeme vysvetliť aj súčasnú, postupne sa 
stupňujúcu kauzu výstavby ropovodu do 
Rakúska. Občan – laik v oblasti životné-
ho prostredia, len ťažko môže objektívne 
posúdiť, či prípadnou výstavbou ropovo-
du cez Žitný ostrov na Južnom Slovensku 
by bol ohrozený rezervoár pitnej vody, 
alebo nie. V prípade, že sa však zdvihne 
silná medializovaná kampaň, ktorá bude 
možno aj zveličovať toto nebezpečenstvo, 
väčšina občanov bude minimálne na pochy-
bách alebo sa postaví proti takejto výstavbe. 
Neobstojí preto stanovisko Ministerstva hos-
podárstva SR, podľa ktorého sa ešte neroz-
hodlo, kadiaľ by mal ropovod prechádzať. 
Ubezpečenie, že „minister dal vypracovať 

minimálne ešte jeden variant trasy ropo-
vodu, ktorá by mala obísť územie Žitné-
ho ostrova“, je z pohľadu občanov, vopred 
negatívne nainfikovaných, nedostatočné až 
diletantské. Tak ako pri iných kauzách opäť 
sa otvoril priestor pre zviditeľnenie opozície. 
Iniciatívy sa uchopil i predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja, poslanec NR SR 
za opozičnú SDKÚ-DS Pavol Frešo. V tejto 
súvislosti sa pracovne stretol s Občianskym 
združením Nie ropovodu cez Žitný ostrov. 
Verejne prisľúbil, že na úrovni kraja sa budú 
venovať zmene územného plánu tak, aby 
výstavbu ropovodu cez Žitný ostrov vylúčili. 
Vzhľadom na to, že definitívne rozhodnutie 
o trase výstavby ropovodu, podľa vyjadrenia 
vedúceho komunikačného oddelenia MH SR 
Vahrama Chuguryana, bude pravdepodobne 
známe až 30. júna, dá sa predpokladať, že 
túto iniciatívu opozícia maximálne využije v 
predvolebnej kampani. V prípade, že MH 
SR urýchlene nevyvráti obavy občanov, 
môže sa stať, že občania svoju nespo-
kojnosť viditeľne vyjadria už v júnových 
voľbách do NR SR.

VLADiMÍR DObROVič

NiE roPovodU CEz ŽitNÝ oStrov

Kto idE Proti PrÚdU?
Predseda strany MOST-HÍD B. Bugár si zvolil za miesto tlačovej 
besedy loď na Dunaji. Dobrý marketingový ťah, veď každý novinár 
takúto zmenu predsa privíta, nemusí mať ani veľmi vyvinutý zmysel 
pre romantiku. Pán Bugár však na tomto podujatí ani tak nehovoril 
o mostoch, ktoré spájajú, ako o prúdoch. Hovoril síce niečo o 
spojení Bratislavy a Budapešti, ale akosi sa nevedel zorientovať, 
kedy sa bude plaviť po prúde a kedy proti nemu. Síce sa nakoniec 
vynašiel, ale „pohnojil“ to ešte viac. Celé plávanie uzavrel tým, že 
proti prúdu pláva R. Fico so svojou vládou. Skutočne ťažko po-
vedať, čo tým myslel, ale pokiaľ plavbu na Dunaji, tak to predsa 
len nebol najhorší uzáver. Naša vláda spolu s premiérom sa takto 
dostanú aspoň po Viedeň, ktorá z hľadiska kvality života patrí do 
svetovej TOP-desiatky. Béla Bugár sa asi vyberie opačnou ces-
tou a príde do Budapešti. Tá v súčasnosti nie je už tak atraktívna 
a zaujímavá, ako niekedy bola, ale aspoň tam nezablúdi, veď ju 
tak vynikajúco pozná. Najmä zo zasadnutí poslancov Karpatskej 
kotliny...

Pohotový slovenský rozhlas
Na stránkach Slovenského rozhľadu sme uverejnili niekoľko kri-
tických poznámok, adresovaných verejno-právnemu rozhlasu. Te-
raz si však zasluhuje slová uznania. Z jednoduchého dôvodu – za 
prípravu programu počas dvoch dní pochovávania obetí leteckej 
katastrofy pri Smolensku, v ktorej zahynula takmer stovka prísluš-
níkov elity poľského národa. Predovšetkým to bola sobotňajšia re-
lácia, nazvaná jednoducho KATYň. Neobyčajne vyčerpávajúca a 
objektívna (autor J. Vdovjak). Premiéru už síce mala v roku 1991, 
ale po získaní nových faktov a informácií bola doplnená a uprave-
ná a tak sa ani nedá hovoriť o repríze. Tejto obrovskej nešťastnej 
udalosti v dejinách Poľska sa venovala aj sobotňajšia Nočná pyra-
mída a v nedeľu predpoludním kvalitne a precízne pripravená relá-
cia o najznámejšich poľských spisovateľoch, nositeľovi Nobelovej 
ceny H. Sienkiewiczovi a A. Mickiewiczovi. Gratulujeme!

VLADiMÍR MeZeNceV
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PRáVA MeNšÍN
Diskusia o právach men-
šín sa už roky točí v blud-
nom kruhu. Menšiny (naj-
mä jedna) tvrdia, že majú 
málo práv a druhá strana 
tvrdí, že je ich až-až. V práv-
nickej reči sa takýto dialóg 
označuje ako tvrdenie proti 
tvrdeniu (a nikdy nikam ne-
vedie). Pýtam sa, nie sú ar-
gumenty?
čo tak nahradiť nič neho-
voriace deklarácie a cito-
vé výlevy konkrétnymi údaj-
mi? urobiť vecný zoznam 
toho, čo menšina, ktorá sa 
najviac sťažuje, má zaruče-
né – počet škôl od mater-
ských až po vysoké, dvoj-
jazyčné nápisy v mestách 
a obciach atď. atď. a toho, 
čo považuje za nedostatoč-

né – len údaje bez zbytoč-
ných komentárov. Rovnaký 
zoznam nech urobí aj druhá 
strana a aj tí, ktorí komen-
tujú (?) situáciu spoza hra-
níc. Potom sa môžeme opý-
tať európskej komisie, čo 
by mal kto ešte urobiť, čo 
je v rámci a čo nad rámec 
štandardu únie, potom mô-
žeme porovnávať, potom sa 
môžeme dožadovať niečo-
ho konkrétneho na jednej či 
druhej strane.

biLbORDY?
Nie, ALe čO Keď...
Dilema rozhodovania vo voleb-
nej kampani: Použiť bilbordy, 
alebo nie? Prieskumy hovo-
ria, že tento prostriedok rekla-
my patrí pri voľbách k najmenej 
účinným. Rozhodnutie voličov 

ovplyvňuje iba v 2 – 5 percen-
tách. Ale súčasne majú mana-
žéri kampane obavu, že keď sa 
ich strana neobjaví na vonkaj-
šej reklame, zachová sa občan 
podľa slovenského príslovia – 
„zíde z očí, zíde z mysle“.
A tak sa na nás usmievajú tváre 
politikov podporené sloganmi 
bez nápadu. Jednoducho po-
vedané, dostali sme opäť pred 
voľbami málo muziky za veľa 
peňazí.

TATRY NebuDú ALPY
Vysoké Tatry nie sú a ani 
nikdy nebudú Alpy, pretože 
z 300 štvorcových kilomet-
rov ani najbohatší develo-
per neurobí Alpskú rozlohu 
8000 kilometrov štvorco-
vých. Vysoké Tatry sú „vrec-
kové“ veľhory a práve v tom 

je ich čaro. ich zatraktívne-
nie nie je v kvantifikácii slu-
žieb a v nových stavbách, 
ale vo využití, zlepšení a 
skvalitnení toho, čo tam už 
máme. Nie je tajomstvom, 
že tatranské ovzdušie je mi-
moriadne dobré na liečenie 
respiračných chorôb. Prečo 
nejdeme touto cestou? čo 
bude so sanatóriami, ktoré 
mali takú dobrú tradíciu a 
boli vyhľadávané? 
Pokiaľ sa má rozvoj uberať 
tým smerom ako naznačilo 
konské polo na štrbskom 
plese, môže sa stať, že fau-
nu Vysokých Tatier v budúc-
nosti budeme vídať už iba 
ako tú líšku v televíznej re-
klame o „svetlej“ budúcnos-
ti našich veľhôr.

JOZeF šucHA

GloSár Slovenského rozhľadu

RebeL
Je to rebel odhodlaný na všet-
ko! Prikývnuť.

cHORObA POLiTiKOV
Vedieť odísť je povinnosť, ktorú 
vyžadujú najmä od iných. 

S cHuťOu ROZTáčAMe
Totalita padla, s chuťou roztá-
čame kolesá – kdejakej okres-
nej rulety.

NADčASOVé VYSVeTLeNie
Prečo sa vo svete hromadí zlo? 
Lebo to dobré z predchádzajú-
cich režimov v revolučnej eufó-
rii vždy rozbijeme. 

NeNáPADNý NáSiLNÍK
Ani muche by neublížil. Ale koľ-
kokrát už znásilnil štatistiku!

HObbY bYROKRATA
Najobľúbenejšia hra byrokrata 
je hra v kolky: Vy ich kúpite a 
on vám ich opečiatkuje!

SKVeLá ŽiVNOSť
Martýri sa zvyčajne dobre uži-
via predvádzaním svojich tŕňo-
vých korún.

úNAVNé čAKANie
K čakaniu na svetlé zajtrajšky a 
súdny deň nám pribudlo čaka-
nie na prosperitu. 

uSTAVičNé SKRýVANie
Do nežnej sme sa skrývali pred 
kádrovníkmi, po nežnej sa skrý-
vame pred inkasantmi. 

NieLeN V čASe KRÍZY
Najťažšie sa žobre do najmód-
nejšieho klobúka.

MAJSTRi PLASTiciTY
Už sa vedia odchýliť od pôvod-
ného programu tak šikovne, 
aby ich mohla prichýliť nejaká 
iná strana. 

SiLNé NARKOTiKuM
Práca je silné narkotikum! Naj-
mä v peňazokazeckej dielni. 

ZROD MYSLiTeĽA
Chcete získať povesť myslite-
ľa? Otázky, na ktoré neviete od-
povedať, prehľadne roztrieďte 
a očíslujte. 

PolitiCKÉ 
SENtENCiE

MiLAN KeNDA
PhDr. MiLAN PiOVARči
podpredseda únie slovenských novinárov

Hovorí sa, že časom sa stáva-
me lenivejší, pomalší, pohodl-
nejší. Starší ľudia vravia, že toto 
„spohodlnenie“ priniesla civili-
zácia, ktorá na jednej strane 
núka človeku pohodlie života, 
na druhej strane mu tým vlast-
ne skracuje život. A tak na člo-
veka útočia zo všetkých strán 
danajské dary civilizácie, kto-
ré mu priam núkajú podmien-
ky na pohodlný život. Je to cieľ 
človečenstva? Iste nie. Najmä 
počas víkendu obdivujeme v 
prírode zdravo vyzerajúcich se-
niorov, ktorí prekypujú dušev-
nou i telesnou čulosťou. Keď 
sa s nimi zblížime, zistíme, že 

ich dlhý a naoko bezstarostný 
život vypĺňal ustavičný pohyb, 
dlhoročná každodenná teles-
ná činnosť, a to nielen v čase 
ich mladosti či uprostred živo-
ta, ale aj po osemdesiatke či 
neskôr. Dôležité je, že takíto 
ľudia dokážu vtiahnuť do víru 
pohybu aj svoje mladšie príbu-
zenstvo či starších súputníkov. 
A čo im dáva takýto spôsob 
života? Telesný pohyb potre-
buje starší človek na „dobýja-
nie“ životnej energie. Seniori 
sami hovoria, že by si už neve-
deli zvyknúť na pohodlný život 
doma v papučiach pri televíz-
nych obrazovkách. Prehnaný 
odpočinok a leňošenie sa stá-
vajú neúprosným nepriateľom 
človeka. Všeobecne je známe, 
že pohyb je život sám a strnu-
losť v každodennej situácii je 
predzvesťou stagnácie, konca. 

lovia v mútnych vodách
Z ničoho nič sa medzi bojovníkov za sociálne práva 
pracujúcich zaradila aj SDKÚ-DS, ktorá od svojho 
zrodu sa veľmi rada prezentovala svojou pravicovou 
politikou a tá sociálna jej mohla byť ukradnutá. Odra-
zu prichádza s tým, ako jej záleží na rôznych opatre-
niach, ktoré by pomohli ľuďom, ktorí žijú iba zo svo-
jich miezd, resp. rôznych sociálnych dávok! Ten, kto 
dobre vie, čo vždy chcela a chce SDKÚ-DS (a takých 
je skutočne dosť) pri počúvaní týchto myšlienok ne-
veril by vlastným ušiam a pri ich čítaní svojim očiam. 
Akurát musí rozmýšľať nad tým, kam sa teraz z ľavého 
krídla podejú komunisti. Pri takýchto sociálnych bojovní-
koch, akými sú predstavitelia SMK, KDH a SDKÚ-DS, už 
ani červení nemajú šancu sa presadiť a zaujať širokú ve-
rejnosť. A k tomu všetkému – do volieb je ešte ďaleko, 
a tak možno predpokladať, že tri pravicové strany „zaú-
točia“ svojimi údermi zľava ešte intenzívnejšie a dôraz-
nejšie. Možno, že niekoľkých neskúsených občanov tým 
ešte ohúria, ale veľa ich určite nebude. Veď naše pamäti 
nezasiahla žiadna infekčná choroba a nič také im ani ne-
hrozí. Modrí vždy len zostanú modrí, kádeháci farizejmi 
a predstavitelia KDH sa ako vždy vynasnažia loviť v mút-
nych vodách. DáViD DONčáK

Potešila ma informácia, vlastne to bola recenzia v Sloven-
skom rozhľade o zaujímavej knihe, ktorá nedávno vyšla v 
českej republike. Jej autorom je Lubomír štrougal, dlho-
ročný predseda vlády čSSR a popredný funkcionár KSč. 
Pavol Janík a Slovenský rozhľad mali odvahu nás o tom poinfor-
movať napriek tomu, že na mnohých ponovembrových hrdinov 
a komentátorov, ktorí sa považujú za jedine kompetentných toto 
obdobie hodnotiť, to zapôsobí ako červená farba na moriaka. 
škoda, že Slovenský rozhľad nezverejnil aj nejakú ukážku z tejto 
knihy, napr. jeho názor na Gustáva Husáka, o ktorom sa píše 
kde kade o.i. aj ako o zbabelcovi. Pritom to bol jediný muž, 
ktorého jeho mučitelia nezlomili a ktorý vydržal vyšetrova-
nie i väznenie bez toho, aby priznal svoju vinu. Nech bol 
hocikým a hocijakým politikom, zbabelcom určite nebol. 
Aj preto si radšej prečítam spomienky alebo úvahy takých 
ľudí, ktorí boli dlhé roky pri moci a ktorí sa navzájom dobre 
poznali alebo dokonca i nenávideli. Je zaujímavé, sa pria-
mo od nich dozvedieť ako žili i v súkromí, ako rozmýšľali i 
to, ako hodnotia ponovembrový vývoj, ale aj svetovú politi-
ku dnes i za svojich čias. Veď i oni sa stretávali s najmoc-
nejšími politikmi tých čias a čosi o tom vedia.
Som rád, že mám možnosť čítať aj podobnú literatúru. Veď aj 
kresťania nečítaju iba tie evanjelia ktoré sa dostali do Písma svä-
tého, ale zaujíma ich aj evanjelium podľa Judáša i podľa Márie 
Magdalény. A tak si myslím, že aj o túto knihu bude záujem a 
bude sa kupovať, tak ako sa svojho času kupovali pamäti Molo-
tova, Chruščova a pod. Všeobecnému záujmu sa však teší 
ešte jeden druh literatúry napr. v Rusku a tou je, že deti 
sa rozpisujú o svojich známych rodičoch – o Stalinovi píše 
jeho dcéra Svetlana, o chuščovovi jeho syn... dokonca aj 
o Rasputínovi napísala knihu jeho dcéra a o berijovi jeho 
syn. bolo by zaujímavé, ak by začali o svojích otcoch písať 
povedzme deti Husáka, Novotného, Svobodu, širokého..., 
veď oni najlepšie vedia akí boli ich otcovia a prečo takými 
boli. Ktovie, možno to už niektorým aj vŕta v hlave. 

RuDOLF SLeZáK 

L. Štrougal - PAměTI A úVAHy

Vlády sveta hľadajú výcho-
diská z krízy všakovakými 
cestami. Hľadajú sa aj netra-
dičné riešenia. iné sa zasa 
oprašujú z minulosti. Vždy v 
podobných časoch sa hľada-
li zdroje aj na úkor morálky. 
Zapojenie šedej ekonomiky 
do fungujúcich oficiálnych 
štruktúr sa stáva opäť témou 
mnohých vlád. A Slovensko? 
To si zrejme vystačí s nápad-
mi aj z iných, ako z oficiálnych 
kruhov. Veď v opozícii máme 
politický subjekt, ktorý sa snaží o 
legalizáciu drog.
Ak zoberieme všetky tieto súvis-
losti do úvahy a zrátame si dve 
a dve, dostávame sa k myšlien-
kam, či takýto politický subjekt 
nie je náhodou hovorcom tých, 
ktorí s drogami obchodujú? V 
každom prípade by si priekup-
níci drog na Slovensku nemohli 
priať lepšiu situáciu ako fakt, že v 
parlamentných voľbách kandidu-
je politická strana, snažiaca sa 
o legalizáciu omamných látok. 
Takýto subjekt sa potom zrejme 
stáva ich oficiálnym hovorcom. 
Nebolo by nič čudné, ak by za to 
možno poberala aj rôzne bene-
fity zo strany týchto nelegálnych 
štruktúr.
Momentálne sú generácie mla-
dých ľudí podľa sociologických 
štúdií poznačené nízkou osob-
nostnou a spoločenskou moti-

váciou. Hľadajú ciele, kam by sa 
mali v živote uberať. Všímajú si 
vzory od starších, ktoré by mohli 
napodobniť. A tu úspešný podni-
kateľ, kedysi emigrant a ekonóm 
bez skončeného vzdelania založí 
politický subjekt, ktorého cieľom 
je aj dekriminalizovať tému drog. 
Ako sa to dá v situácii, ak sa me-
dzi závislosti už ráta aj popíjanie 
kávy a hovorí sa o jej škodlivosti 
na ľudský organizmus?
Na jednej strane vyspelé štá-
ty sveta hľadajú stále nové a 
nové účinné trendy podporu-
júce výchovu ľudí k zdravému 
životnému štýlu, kým na Slo-
vensku prežívame retronávra-
ty do prekonaných šesťdesia-
tych rokov minulého storočia. 
Odborníci jasne poukazujú na 
fakt, že ak sú aj tzv. ľahké dro-
gy menej nebezpečné, predsa 
vedú k vytváraniu nežiaducich 
návykov a závislostí. A teraz si 
predstavme situáciu, že do tohto 
politického subjektu vstupujú aj 
nové politické osobnosti známe 
doteraz skôr z verejného ob-
čianskeho života. Posilnili rady 
budúcich narkoreprezentantov 
a tvrdia, že toto je ten skutočne 
pravý politický subjekt, za aký by 
sa mali angažovať.
Ak si zrátame, že za tento sub-
jekt teraz kandiduje aj známy 
moderátor, ktorý sa blýskal na 
televíznych obrazovkách celé 

roky a tváril sa ako takmer zdroj 
slovenskej morálky, nezostáva 
nám iné, iba žasnúť. Navyše sa 
staval do pozície konzervatívne-
ho občana, vyznávajúceho tra-
dičné kresťanské hodnoty. Čo je 
kresťanské a morálne na tom, ak 
deťom, našej mládeži, ponúka 
niekto program vedúci k legál-
nym drogám?
Zostáva nám len dúfať, že 
voliči sú natoľko zorientova-
ní, aby nepodľahli podobným 
lákadlám. V každom prípade 
podobná ponuka na politic-
kom trhu predstavuje vysoké 
spoločenské riziko a vyžadu-
je od každého občana, aby 
zaujal k tejto téme jasne vy-
hranený postoj. už diskusia 
s predstaviteľmi takéhoto 
subjektu v očiach verejnosti 
týchto kupliarov so zlom legi-
timizuje na našej politicko – 
spoločenskej scéne. V našom 
zvrátenom svete sa potom 
totiž stávajú v očiach mládeže 
priam hrdinami, ak sa snažia 
legitimizovať drogy v čase, 
keď celý svet vytiahol do boja 
s rôznymi závislosťami. Ak je 
za tým naozaj snaha vytiahnuť zo 
šedej ekonomiky zdroje na pre-
konanie krízy, potom takto krízu 
určite neprekonáme. Naopak, 
padneme do hlbšieho, oveľa 
horšieho, než len materiálneho 
bahna. STANiSLAV HábeR

PROgRAm K LEgáLNym DROgám

Slovensko v slovanskom kontexte
Únia slovenských novinárov (ÚSN) a Združenie slovanskej 
vzájomnosti (ZSV) pod patronátom týždenníka Slovenský roz-
hľad usporiadali seminár zameraný na tému SlOVaNSTVO 
V SPOlOČNOSTi, VO VEDE a MéDiách Na SlOVENSKu, 
ktorý sa uskutočnil 21. 4. 2010 v Bratislave. Rokovanie viedli 
predseda ÚSN PhDr. Jozef Kuchár a predseda ZSV – Ko-
šicko ing. Vladimír Mezencev. Hlavné príspevky predniesli 
predseda Spolku slovenských spisovateľov PhDr. Ján Tu-
žinský, PhD., predseda ZSV doc. Dr. Jozef Mravík, cSc., 
historik a pedagóg doc. PhDr. Jozef Darmo, cSc. Analy-
zovali slovanskú otázku vo vedeckých a spoločenských sú-
vislostiach, reflektovali koreláciu slovanskej vzájomnosti a 
mediálneho pôsobenia na Slovensku, venovali pozornosť 
geopolitickým gravitačným poliam a slovanstvu v názorovej 
a postojovej projekcii mladej generácie. V diskusii vystúpili 
viacerí účastníci podujatia, ktorí prispeli k pochopeniu pozí-
cie Slovenska v špecifickom prieniku siločiar Európskej únie 
a slovanskej kultúrnej spolupatričnosti. Medzi prítomnými 
boli aj zahraniční hostia – prvý tajomník Veľvyslanectva 
ukrajiny Petro Petrysče a korešpondent ruského časopi-
su international affaires Vitalij Kirjunin. PAVOL JANÍK

CENOVÝ gALImATIáŠ
Niektoré z našich hypermar-
ketov na cenovkách začali 
označovať ceny mäsa, syrov 
a šalátov nie za kilogram, ale 
za jeho desatinu. Naše médiá 
oznamovali, že v Japonsku je 
veľmi drahé mäso a tak jeho 
ceny uvádzajú v obchodoch za 
10 dekagramov. Nuž, my ešte 
nie sme v Japonsku a čo je naj-
zaujímavejšie – ceny mäsa, sy-
rov a šalátov sa za uplynulé dva 
roky rozhodne nezvýšili, skôr 
naopak. Bez ohľadu na to, či je 
mäso drahšie alebo lacnejšie, 
či sa jeho cena nemení, sloven-
ský zákazník je zvyknutý na tra-
dičné ceny za kilogram. Zdá sa, 
že hypermarkety veľmi dobre ve-
dia, čo robia. Našinca prilákajú 
k pultom na „nízke ceny“ a ten 
sa potom pri platení dokonca aj 
zapotí. V znamení hesla „Náš zá-
kazník – náš živiteľ“. (vm)
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* Dlhodobo sa ĽS-HZDS profiluje v 
strede politického spektra, nie je 
viac voličov na ľavej strane?
Na Slovensku dnes máme 20 percent 
ľavicových, 20 percent pravicových vo-
ličov a až 60 percent ľudí patrí do cen-
tristických skupín. V rámci politického 
vývoja u nás sa centristické strany ne-
formovali, ale ľavica a pravica zápasili 
o stred. Strany stredu zastupujú najpo-
četnejšie, najvzdelanejšie, najrozvinu-
tejšie skupiny občanov a umožňujú tak 
nové preformovanie politického spek-
tra, ale aj politickej filozofie a názorov aj 
u nás. Sú viac potrebné pre 21. storo-
čie ako to, čo ťaháme so sebou od 18. 
a 19. storočia. Preto veríme myšlienke 
európskych demokratických strán. ĽS-
HZDS vlastným príkladom dokazuje, že 
na princípe novej centristickej politiky 
dokázala existovať dvadsať rokov. A s 
výnimkou minulých volieb, vo všetkých 
doterajších voľbách sme úspešne ví-
ťazili a uskutočnili vďaka tomu základ-
né historické zmeny v štáte a v spoloč-
nosti.
* Pred inými politickými subjektmi, 
ktoré vtedy ešte neexistovali, alebo 
zlyhali, máte prednosť, ale nezdá 
sa vám, že sa na zásluhy ĽS-HZDS 
o štát zabúda?
Sme stranou, ktorá vytvorila štát, čo je 
historická pravda. A nemeniteľná záslu-
ha, i keď dnes, už keď počúvam rôzne 
vyjadrenia, tak sa pomaly divím, či sme 
pri tom vôbec boli. Historická pamäť a 
jej obnovenie sú nevyhnutné, veď ĽS-
HZDS vytiahla SR z najhlbšej krízy. Po 
roku 1989 a 1990 sme mali prepad v 
ekonomike mínus 25 percent. Ako je-
diní v strednej Európe sme sa dokáza-
li do desiatich rokov vrátiť k úrovni roku 
1989. ĽS-HZDS je strana, ktorá vytiah-
la Slovensko z hlbokej krízy za cenu 
veľkých bolestí, veľkých bojov, veľkých 
ťažkostí, ale dokázala to. Málo sa hovo-
rí o tom, že u nás existoval socialistic-
ký systém a my sme prechádzali k de-
mokratickému zriadeniu. A to v zmysle 
hodnôt politických, slobody, demokra-
cie, plurality, aj v zmysle ekonomickom 
od plánovania k trhu. Rovnako v zmysle 

sociálnom k solidarite. Menili sa hod-
noty spoločnosti. ĽS-HZDS bola tá, 
ktorá tieto hodnoty a celú transformá-
ciu urobila. Menili sme spoločnosť, aj 
seba. Ostatní paberkovali, pokrikova-
li, ale pomôcť nám nevedeli, lebo boli 
zmätení v základných pojmoch.
* ťažko očakávať, že by vám niekto 
z politických subjektov otvorene 
priznal dejinné zásluhy?
Politické subjekty sa neradi vracajú k 
obdobiu, kedy zlyhávali, ale radšej ma-
ľujú ružovú budúcnosť. Raz to boli dvoj-
násobne platy, potom sociálne zákony, 
ktoré platili len pre voľby. Sociálne neú-
merné sľuby sa opakujú aj v týchto voľ-
bách. Skúsenosť a realita sa vyvíjajú 
trochu inak. Ak sa pozeráme na úlohu 
ĽS-HZDS v dejinách SR, založili sme tri 
základné piliere potrebné pre súčas-
nosť: slobodu, demokraciu a samo-
statnosť. Zmeny od socializmu k tomu-
to typu spoločnosti priniesla ĽS-HZDS. 
Vyvedenie z krízy z celej spoločnosti, z 
mínusov, z obrovskej nezamestnanosti 
do plusov aktívneho rastu bez hyperin-
flácie, bez prepadnutia chudobe v ob-
rovských množstvách. Každý občan 
mal lepšie podmienky a hovoria, že 
bolo lepšie za krízy, ktorá bola vtedy, 
aj keď bola hlboká, než aké sú rieše-
nia teraz. To sú zásluhy našich ľudí, tej-
to strany. Máme právo byť na čo hrdí. 
Naplnili sme život zmyslom a dali celej 
spoločnosti hlbokú pečať života. Jed-
nota našej strany, programová vyzre-
tosť je to, o čo sa opierame i pri formo-
vaní ďalšej budúcnosti. Rozhodujúce 
heslo po roku 1990, základný nástroj 
politických premien boli demokratic-
ké a slobodné voľby. Od prvých vo-
lieb sme ďalej. Vo všetkých voľbách 
sme demokraticky bojovali o dôveru 
ľudí. S výnimkou roku 2006 sme všet-
ky úspešne zavŕšili. K moci sme pri-
chádzali len cez voľby, rešpektovaním 
ústavy a rešpektovaním demokratické-
ho výberu.
* Voľby ste síce v roku 2006 nevy-
hrali, ale aj tak ste vo vláde.
ĽS-HZDS je dnes stabilizujúcim prv-
kom vládnej koalície. Napriek nižšej 

podpore sme znovu vo vláde a pomá-
hame programom. Pôsobíme stabi-
lizujúco, aby rôzne odchylky nemali 
vplyv na zmenu života. Vo vzťahu k na-
šim partnerom pôsobíme spoľahlivo s 
tým, že ak je nesúhlas, riešili sme spo-
ry medzi sebou, vždy sme však mali zá-
ujem zachovať politickú stabilitu SR. 
Nemáme záujem o českú cestu poli-
tickej nestability, ani o maďarskú ces-
tu rastúceho nacionalizmu a niektorých 
až neofašistických pohybov. To sú kraj-
nosti u susedov, ktoré takto musíme 
brať, tak sa aj s nimi s postupom času 
vyrovnávať.
* Aká bude úloha Slovenska v únii? 
Kde nás vidíte v čase krízy?
Nová Európa nevzniká sama o sebe. 
Čaká na aktívnych lídrov a potrebuje 
čeliť novým výzvam. Dlho kolísala oko-
lo toho, či bude, alebo nebude mať eu-
rópsku zmluvu. Akú má mať podobu. 
Únia prešla zložitým procesom a bude 
musieť rýchlo reagovať na svetovú krí-
zu. Časť tejto krízy prechádza z USA do 
Európy a postihuje predovšetkým me-
nový a bankový systém. Cez tento sys-
tém sa prelieva do celej ekonomiky a 
celej spoločnosti. Bude treba rýchlo 
konať v záujme občanov Európy a ce-
lého sveta. Ak na začiatku krízy mno-
ho štátov vychádzalo z toho, že európ-
ska mena euro by mohla nahradiť dolár 
a mohla by byť svetovým platidlom, 
dnes sama osebe je aj zvnútra spo-
chybňovaná najmä pre situáciu v Gréc-
ku. Nie sú na tom lepšie ani Taliani, ani 
Portugalci, ani španieli. Krízovú situá-
ciu mnohé vlády riešili tak, že dočas-
ne opustili maastrichtské kritéria 3 per-
centného schodku. K tejto hodnote sa 
však musíme vrátiť.
* Finančná kríza je však aj krízou, 
morálnou, či politickou.
Rovnako so všetkou energiou treba rie-
šiť i politické problémy, ktoré Európa 
má. Ide o rast radikalizmu. Musia sa 
riešiť vzťahové otázky medzi členmi EÚ 
a tými, ktorí chcú pristúpiť. Sme pre-
svedčení, že robíme dobre, keď pod-
porujeme spravodlivý boj cyperských 
Grékov. Nemôže byť uznanie Turecka 
ani vstupu do EÚ, kým nebude spra-
vodlivo vyriešená otázka zjednotenia a 
obnovy Cypru.
* Máte recept ako vyviesť SR z krí-
zy?
Momentálne riešenia sú o naliatí veľ-
kých štátnych súm do deficitov. To nie 
je definitívne riešenie. Je to otázka pre 
nové politické vedenie štátu, ale aj pre 
celú spoločnosť, lebo politické vede-
nie bez ekonomického zázemia, bez 
podnikateľských sfér, to samo o sebe 
nebude schopné urobiť. Preto sa ne-
stotožňujeme s mnohými opatreniami, 
ktoré smerujú k podnikateľom repre-
sívne, ale podporujeme ich iniciatívy. 
Ak sa máme dostať z krízy, musíme po-
stupovať podstatne rýchlejšie v budo-
vaní základnej infraštruktúry a to nielen 
dopravnej, ale v celých službách. Inak 
postupovať v regionálnej politike. Ne-
môžu byť také rozdiely, že východ Slo-
venska za ostatným vývojom každý rok 
o rok zaostáva. SR nekončí na Branis-
ku, ani rozvojová os nekončí na hrani-
ci Prešova a Košíc. Aj ďalej na výcho-
de žijú ľudia a tí tiež potrebujú istoty a 
pomoc.
* Ako sa dajú zmierniť obrovské re-
gionálne rozdiely?
Regionálna politika musí byť význam-
nejšou črtou vlády ako doteraz. Nebo-
la dobre zvládnutá, aj keď za to zodpo-

vedali iné strany. Pokiaľ ide o otázky 
podpory podnikateľov, treba ísť nielen 
do odvodov, ale aj do organizácií slu-
žieb, obchodných činností. Najlepšie 
je, keď si to robia sami, ale ešte lepšie, 
keď im štát pritom pomáha zmluvami, 
iniciatívami, aj ekonomickou podpo-
rou. SR 80 percent produkcie vyváža, 
len 20 percent spotrebúva a potrebuje 
sa dostať znovu na trhy aj inou produk-
ciou. Priemysel musí prejsť prestavbou 
viacerých odvetí a neefektívne odvetia 
opustiť. Táto zmena musí byť koordino-
vaná a podporovaná. Ak ĽS - HZDS ho-
vorí, že treba hľadať východiská, tými 
istými ústami hovoríme, že biotechno-
lógie ako nové hospodárske odvetvie 
môže odčerpať časť ľudí a dať vysoko 
kvalifikovanú prácu. Chceme zabezpe-
čiť rast miezd, ale to môžme zabezpe-
čovať len rastom sofistikovanej práce s 
vyššou pridanou hodnotou. Nepatríme 
k tým, čo hovoria, že musíme zložiť a 
vyviezť, ale treba urobiť podstatne viac. 
Celé hospodárstvo stojí pred otázkou, 
kto a ako tú zmenu urobí. Hospodár-
stvo potrebuje zažehnať krízu, obnoviť 
rast. Nie je to možné bez spolupráce 
s ostatnými. Môžeme však znížiť dopa-
dy krízy.
* Priblížte nám váš odpočet za štyri 
roky vládnutia v hospodárstve?
Zodpovedali sme za rezort poľnohos-
podárstva. Ako strana sme uniesli zod-
povednosť, aj keď boli zmeny na minis-
terských miestach. Len jednu zmenu 
sme pre hrubé porušenia riešili sami. 
Ostatné vyplynuli zo zásad politického 
zápasu. Môžme povedať, že ak by ne-
došlo k tak hlbokému poklesu cien v 
rámci celej Európy, naše poľnohospo-
dárstvo by bolo za vodou. Ak sa má do-
siahnuť pokrok, tak nielen cez dotačnú 
politiku, ale aj cez cenovú politiku, od-
bytovú politiku, či spôsob výroby pro-
dukcie. Ide o to, či pôjdeme do rastu 
a konkurencieschopnosti, alebo či pôj-
deme do stratégie udržiavania daného 
stavu.
* Naše lesné hospodárstvo je často 
kritizované. Oprávnene?
V polovici minulého roka bol obrov-
ský plač nad stavom slovenských le-
sov. Vedenie lesov prebrala do rúk ĽS - 
HZDS v druhej polovici minulého roku. 
Na konci roku všetky červené čísla 
boli preč a lesy sú znovu v produktív-
nom a hospodársky priaznivom výsled-
ku. Urobili to nami delegovaní ľudia s 
tým, že zabránili úniku zdrojov. A prijali 
nevyhnutné opatrenia na zlepšenie si-
tuácie. Kým bolo zle, kde kto kňučal. 
Keď je dobre a ide podnik do rastu, 
tak vstávajú noví bojovníci a dostáva-
jú kde-kade podporu. Naším zámerom 
je nielen dosiahnuť pozitívny výsledok 
v hospodárení lesa, ale vytvoriť dre-
vospracujúci komplex. Ide nám o kom-
plexné spracovanie drevnej hmoty do 
konečného produktu. Nevyvážať dre-
vo. Vyvážať zhmotnenú prácu a na to 
treba ešte veľa urobiť. Sme na začiat-
ku.
* Spomínate biotechnológie, ako 
by nám mohli pomôcť v rozvoji?
Počúvame, čo hovoria naši vedci. V re-
žime biotechnológií máme šancu zara-
diť sa ešte ku svetovej špičke. Spra-
cúvajú sa projekty, zakladajú útvary, 
vynakladajú prvé peniaze, aj keď to 
bude trvať viac rokov. SR bude môcť 
z toho žiť. Za prekonanie krízy považu-
jeme veľmi dôležité zmeny aj v iných 
technológiách. ĽS - HZDS by mala zís-
kať zodpovednosť za vodu po zlúčení 

ministerstiev. Nemali by sme zodpo-
vedať len za to, aby bolo vody dosta-
tok, ale aby aj neohrozovala povodňa-
mi občanov, či aby bola chránená pred 
narušením. Preto sme proti tomu, aby 
ropovod šiel cez Žitný ostrov.
* A ako sa pozeráte na najaktuál-
nejšie sociálne problémy spoloč-
nosti?
Ak chceme hovoriť o sociálne vyrov-
nanej spoločnosti, tá bude vtedy, keď 
budú ľudia môcť získavať zdroje prá-
cou. Dnes je situácia taká, že 150 tisíc 
ľudí je v zahraničí. Z tých, ktorí zosta-
li doma a sú evidovaní úradmi práce, si 
14 percent nevie prácou zarábať. Tí, 
ktorí nie sú už evidovaní, sú mimo šta-
tistík. Aby títo mohli dostať peniaze a 
prežiť, tak štát musí zdroje zobrať od 
od tých, ktorí ich produkujú. Preto je 
nižší stupeň rovnováhy, nižšia produk-
tivita práce, nižšia využiteľnosť ľud-
ských zdrojov, lebo to nevieme uro-
biť. štát pomáha vyrovnávať sociálne 
najhorších. Rieši to dávkami, nevie to 
však vyriešiť prácou. A my potrebuje-
me prácu. Od nej sa musia vyvíjať so-
ciálne istoty ľudí. Prácu mať, prácu si 
udržať a v prípade straty byť zabez-
pečení. Dosť veľa ľudí je z pracovné-
ho pomeru vyčlenených na viacero ro-
kov. Veľká časť z populácie Rómov je 
z pracovného pomeru vyčlenená úpl-
ne. Druhá generácia žije na sociálnych 
dávkach. Je to časovaná bomba a ob-
rovská sociálna záťaž.
* existujú konkrétne riešenia, spo-
mínanej záťaže?
Keď som prvýkrát vyslovil myšlienku in-
ternátnych škôl, bol som zatracovaný. 
Dnes si ju osvojila celá politická scé-
na, ale nerealizuje sa za štyri roky ani 
jedna škola. Preto náš postup je kritic-
kejší. ĽS - HZDS považuje za potrebné 
prijať iné zásady rodinnej politiky. Ob-
rátiť celý systém s možnosťami na po-
moc deťom zo sociálne slabých rodín. 
Ponúknuť im alternatívu. Musíme usku-
točniť dôslednú transformáciu tak, že 
začínať sa nebude od dôchodcu, kto-
rý odchádza, ale od novorodenca, kto-
rý prichádza.
* čím sa vaše riešenia líšia od iných 
politických programov?
Od nás vyšla iniciatíva o podpore pri 
prvom, druhom treťom dieťati, ale ne-
mali sme pochopenie u partnerov. 
Dnes si to osvojujú. Z našej strany 
prichádzajú názory na podporu detí 
pri vstupe do školského procesu. Od 
nás prichádza snaha podporiť osame-
lé matky s deťmi, ktoré žijú vo veľmi 
zlej situácií. Prichádzame so snahami 
obnoviť pôrodnosť a zabezpečiť priro-
dzené prírastky v celej spoločnosti. Za 
cenu normálneho generačného vývo-
ja chceme garantovať funkčnosť ce-
lého systému. Chceme byť v Európe 
a garantovať, že naši ľudia budú viesť 
plnohodnotný život. Preto treba celý 
systém prepracovať napriek tomu, že 
je propagovaný nemecko - francúzsky 
a anglosaský. My sme si vybrali sever-
ské štáty. Sociálny systém švédska, 
Nórska, Fínska, je pre SR najpriazni-
vejší a najproduktívnejší. Americký sys-
tém vyčleňuje ľudí a nedbá o tých, kto-
rí sú mimo systému. Nemecký je zasa 
nízko produktívny, neobnovuje zdroje, 
vedie do stavu, ktorý sa ťažko udržuje. 
U nás sú nesprávne rozdelené zdroje. 
Sociálne podmienky sa vytvárajú len 
za cenu zadlžovania štátu a krytia defi-
citov. Preto musia byť zmeny aj u nás.

Pokračovanie na 6. strane

O aktuálnych otázkach hovoríme s predsedom Ľudovej strany-Hnutie za demokratické Slovensko

VLADImíR mEčIAR: Slováci potrebujú pomoc v podobe práce
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Dokončenie z 5. strany
* Odkiaľ však na sociálne progra-
my možno získať zdroje?
Sme iní v tom, že nezakrývame nut-
nosť zmien a hovoríme, že zdroje 
môžeme získať vďaka činnosti štátu. 
Zmenou zákonov a pravidiel preroz-
deľovania. Získame ich úspornejším 
programom. Zdroje možno získať vo 
verejných investíciách. Nie za cenu 
uťahovania opaskov a ožobračovania 
ľudí, či na úkor invalidných dôchod-
cov a tých, ktorí sú odkázaní, ale za 
cenu rozumnej politiky štátu. Chce-
me prerobiť celý sociálny systém. To 
je otázka pre celú generáciu. Čelíme 
ďalšiemu problému, ktorý nás sprevá-
dza veľa rokov a nie sme s ním vyrov-
naní a jeho krivka rastie, a to je veľká 
časť obyvateľstva, ktorá žije pod hra-
nicou chudoby. Vyrovnáva sa to rôz-
nym spôsobom, aby prežili, ale nete-
ší nás tento stav. štát chudobu dotuje 
a neumožní ľuďom získať zdroje, aby 
chudobní nemuseli byť inak ako do-
táciou. Potom je najobľúbenejší poš-
tár v deň výplaty. Niekde prichádza k 
poštárovi celá dedina. Je to východis-
ko? Treba presadzovať iné cesty. ĽS-
HZDS ich pozná a chce ich realizo-
vať.
* Sociálna oblasť úzko súvisí so 
zdravotníctvom, ako vidíte prog-
nózy v tejto oblasti?
Viac ako polovica ľudí predovšetkým 
mužov, zomiera na srdcocievne cho-
roby, 28 percent na rakovinu, potom 
idú úrazy a iné úmrtia. Bol prijatý kar-
dio program, realizuje sa onkologic-
ký program, treba prijať ďalšie. Ale aj 
v zdravotníctve sa treba vedieť vyrov-
nať s rozdelením zdrojov. Príliš veľa 
ich ide do liekov, príliš málo do pri-
márnej starostlivosti. Reformné kro-
ky, ktoré sa robia, sú kroky robené 
skusmo. Pred štyrmi rokmi sme hovo-
rili o prechode k systému dvoch po-
isťovní. Dnes sa to stáva realitou, ale 
bez efektívnejších dopadov na posky-
tovanie pomoci v centrách. Viacero 
nemocníc je existenčne ohrozených 
tak, že nemusia prežiť najbližší rok. 
Ak sa nám nepodarí udržať všetko, 
tak dostupná starostlivosť musí byť 
udržaná. Pre každého občana. Môžu 
byť takí, čo si priplatia, ale nesmie 
byť taký, aby nedostal to, čo potrebu-
je. Dnes je dosť ľudí, ktorí zomierajú, 
lebo nedostanú to, čo potrebujú. Ča-
kajú v poradí a kým príde poradie, už 
sa spomína len pri pomníku.
* K prioritám vlády patrilo za štyri 
roky aj školstvo.
Málokto vie, že aj keď rezort patril 
jednej strane, celú dobu sme škol-
stvo podporovali, či to boli úpravy 
platov, či prijatia zákonov. Väčšina 
zákonov bola písaná u mňa v Tren-
čianskych Tepliciach, ale ich reali-
zácia sa dostala mimo systému. A 
namiesto akademických slobôd sa 
začínajú regulovať činnosti vysokých 
škôl a rozmýšľa sa o tom, kde pôjdu 
zdroje? Kto koľko získa? Ktorá skupi-
na koľko z toho bude mať? Stavia sa 
skupina proti skupine namiesto toho, 
aby sme si povedali, že vzdelaná spo-
ločnosť je priorita pre všetkých. Mu-
síme dvíhať úroveň vysokých škôl, či 
sú súkromné, či štátne, či budú od-
borné na úroveň, ktorá umožní po-
rovnanie s konkurenciou vo svete. 
Tam, kde sa hýbe kvalita, vzdelanie, 
tam je budúci rozvoj. Kde táto kvali-

ta nie je, je stagnácia. Preto disku-
sia o školstve pokračuje aj o posta-
vení pedagógov v systéme, ktoré nie 
je dostatočné, ale aj o modernizácií 
celej sústavy, ktorá prebieha aj elek-
tronizáciou, aj zmenou kvality a obsa-
hu výuky, aj zmenou jazykovej prípra-
vy. Dnes sa vyžaduje lepšia jazyková 
pripravenosť pre spoluprácu v celom 

svete. Odpor ministerstva musí nastú-
piť v tých prípadoch, keď sa zásady, 
na ktorých bolo vysoké školstvo bu-
dované, porušujú, keď sa dostáva do 
situácie, že z osobných dôvodov ale-
bo skupinových záujmov, demagó-
giou, príde k iným výsledkom.
* Nedávno ste vyhlásili, že rektor 
univerzity sv. Alžbety prof. Krčmé-
ry má pre ĽS-HZDS väčšiu hodno-
tu ako celé vedenie SNS, ako ste 
to mysleli?
Hovoril som o hodnotách. Koaličný 
partner sa urazil. Aká je to urážka, 
keď hovoríme o hodnotách? Prijíma-
jú sa zákony, ktoré majú hovoriť o ná-
rodnej hrdosti. To je účelový zákon, 
nie je nevyhnutný, nie je to domys-
lené. Podporili sme ho, lebo vieme, 
aká reakcia za tým pôjde, ale bolo to 
možné riešiť nariadením ministerstva. 
Žiadali sme napríklad tri roky podpo-
ry pre školy s vyučovacím jazykom 
slovenským na juhu a nedostali sme 
ju. Až som napísal ostrý list ministro-
vi, že považujem za hanbu, že sedím 
v koalícii, ktorá nevie pomôcť ško-
lám v takom ohrození. a aj tak niekto-
ré zanikli. Upozorňovali sme, že ná-
rodná otázka nemôže byť postavená 
na nenávisti k menšine, alebo k jed-
nému národu. Musí byť postavená 
na harmonizovaní a dosahovaní do-
hody každý deň. Povedali sme, že v 
školstve sú dôležité otázky zdrojov, 
boli navýšené, aj zdrojov mzdových, 
tí ktorí boli pri rokovaní vedia, že je to 
práca ĽS-HZDS.
* Kríza zasiahla aj kultúru, v boji s 
ňou, múzy logicky mlčia?
Naša kultúra predstavuje unikát vo 
svete. Je ojedinelá a nemala by za-
niknúť. Čoraz viac dochádza aj k útl-
mu ľudovej kultúry. Dochádza k útlmu 
tvorcov, interpretov. Možnosti uplat-

niť sa majú všetko na okolí Bratislavy. 
Koľko sa nám z umeleckých kruhov 
posmievali do roku 1998 a dnes ďa-
kujú, že sme prijali zákony, ktoré ga-
rantujú, aby aspoň tretina hudby mu-
sela byť slovenská a aspoň dabingy 
sú slovenské. Vďaka tomu majú her-
ci príležitosti, hoci väčšina si to ne-
prizná a zostávajú v zajatí starých zá-

pasov. Sme za to, aby sa zachovala 
sloboda informácií, dualizmus verej-
noprávnych a súkromných inštitúcií. 
Nie sme však za postupný zánik ve-
rejnoprávnych inštitúcií, naopak, ide 
nám o upevnenie verejnoprávnosti.
* Tradične má ĽS-HZDS silný klub 
práva a v oblasti spravodlivosti do-
chádzalo k zmenám v prospech 
občanov.
Veľa pozornosti venujeme otázkam 
spravodlivosti, tvorbe zákonov, kde 
sme neraz verejne i skryto mali iné 
názory ako partneri, ale dospeli sme 
ku kompromisu. K otázkam slobody 
a nezávislosti sudcov, ktorých sme 
museli chrániť celé štyri roky pred 
pokusmi politických strán znásilňo-
vať rozhodovanie sudcov, spolitizo-
vať ho, čo sa nestalo a je to úspech. 
Veľa sme urobili vo väzenstve, kde 
máme v Európe najvyššiu zamestna-
nosť väzňov. Zaostávame vo vybavo-
vaní rýchlosti vecí, čo sa dá riešiť, ale 
treba ďalšie štyri roky pokračovať v 
ceste, ktorú sme nastúpili a nie túto 
cestu spochybňovať. Urobili sme veľa 
pre upevnenie jednoty súdnictva, pre 
autoritu a nezávislosť celého systému 
v rámci SR. Napriek tomu vidíme, že 
aj táto vláda má snahu súdnictvo buď 
potlačiť, alebo celý systém obísť.
* Kde vidíte rezervy v otázkach 
bezpečnosti a práv občanov?
Urobilo sa veľa v kriminalite. Málo v 
otázkach mimoriadnych situácií, ha-
várií. Tie musí vedieť SR zvládať inak. 
Celý systém organizácie bezpečnos-
ti by mal byť prepracovaný. Veľmi veľa 
zápasu a síl vynakladá ĽS - HZDS za 
uplatnenie plnohodnotných ľudských 
práv pre všetkých občanov štátu. 
Máme príklady ľudí, ktorí boli prena-
sledovaní, postihovaní verejnou mo-
cou politickými orgánmi. Boli to väzni 

svedomia štátu. Máme príklad nášho 
priateľa kolegu Ivana Lexu, ktorého 
14 krát súdy oslobodili, lebo sa skut-
ky nestali, ale prenasledovali ho po 
celom svete a väznili. Máme prípady 
ďalších stoviek ľudí, ktorí boli podro-
bení súdnemu konaniu. Nik z nás ne-
bol odsúdený, lebo sa skutky nestali, 
ale kriminalizácia do vedomia spo-

ločnosti prenikala. Je to faktor, kto-
rý dodnes pôsobí. Mnohí sa hanbia 
k chybám a omylom priznať. Nie sme 
stotožnení s tým, že aj táto vláda, i 
keď je postavená z iných subjektov, 
sa nechce k tým chybám otvorene 
priznať. Nechce sa od nich dištanco-
vať.
* Spomínali ste úspory z vlastných 
zdrojov vo verejnej správe, môže-
te byť konkrétnejší?
Boli urobené kozmetické zmeny na 
ministerstvách. Podstata je v celom 
systéme verejnej správy. Sme za to, 
aby kraje vo svojej samosprávnosti a 
štátnej správe boli zjednotené vo vý-
kone, aby samosprávny prvok šiel do 
rozhodovania samospráv, ale výkon-
ná zložka bola zjednotená a podria-
dená jednému centru. Sme za to, aby 
skončilo rozdelenie na obvody a okre-
sy, aby sa počet subjektov zmenil, 
uspôsobil sa tradičným sídlam, cen-
tralizovali sa služby pre ľudí tak, aby 
nachádzali jednu službu v jednom ob-
jekte, v jednom meste počas celého 
dňa. A nemuseli neproduktívne strá-
cať obrovské množstvo času cestova-
ním. Sme za to, aby sa obnovila his-
tória výkonu správy v strediskových 
obciach, aj keď bude prehodnotené, 
čo je efektívne nechať štátu a čo sa-
mostatnosti obcí. Ide najmä o oblas-
ti územného plánovania, kde dochá-
dza pri stavebnom konaní k mnohým 
odchýlkam. Obce cítia moc, nechcú 
sa jej zriecť, ale my cítime neefektívne 
a nezákonné používanie tejto moci. 
Sme za zmenu ústavného a politic-
kého systému, aby boli rešpektované 
jednotlivé zložky moci, aby ak by do-
šlo k vytvoreniu druhej komory parla-
mentu, nebolo to na úkor počtu po-
slancov a aby sa nezmenila kontrolná 
funkcia parlamentu vo vzťahu k vý-

konnej moci. Parlament nemôže byť 
slúžkou vlády a vo vláde jednej stra-
ny, ktorá cez iné strany transformuje 
svoju úlohu. Jedna strana má väčši-
nu a povie, čo vláda schváli a všetci 
musia poslúchať? Tento systém nie je 
dobrý. Bude sa musieť posilniť aj celý 
systém súdnictva, i princíp spravodli-
vosti, aj verejnosti.
* čo považujete za najdôležitejšie 
pre najbližšie štyri roky?
Vyvedenie z krízy, aby sme mohli rea-
lizovať vládne ciele. V ĽS-HZDS sme 
jednotní, akceptovaní v celej Európe 
a mnohí sa spoliehajú na to, že ĽS-
HZDS bude vo vláde. Tým bude pro-
európska orientácia zabezpečená. 
Dnes sme jediná strana, ktorá v tom-
to procese nikdy nezaváhala. Všetci 
ostatní už majú maslo na hlave a nie-
čo vyviedli protieurópske. My, či sme 
boli v dobrom, či v zlom, stále sme šli 
touto cestou. Vieme, máme ľudí, ktorí 
to vedia urobiť a teraz sa musíme ľudí 
opýtať, či chcú, aby sme to urobili. Ak 
áno, tak nech nám dajú dôveru, posil-
nia postavenie strany. Niektorí ponú-
kajú zostaviť ľavo - pravú koalíciu. Tá 
znamená zánik aj ľavých, aj pravých 
pre rozpory a neschopnosť existen-
cie takých koalícií. Naše postavenie 
bude to, ktoré rozhodne, ako bude 
vláda vyzerať, aká bude politika, aký 
bude osud SR. Či sa budeme bez-
mocne vyhovárať na to, že je kríza, 
alebo či budeme aktívne pôsobiť, aby 
sme našli východiská. Keď sa niekto-
ré veci zanedbávajú, už sa vrátiť ne-
dajú. Vždy treba hľadať nové príleži-
tosti, nové nádeje, ktoré túto zmenu 
môžu privodiť. Chceme dať Sloven-
sku opäť nový zmysel, nový cieľ, novú 
náplň, nový program, nové hodnoty, 
ktoré ho oživia. Nie ľavo - pravé blú-
denie, ale jasnú orientáciu smerom 
napred s využitím legitímnych zdrojov 
a prostriedkov. Vždy môže byť vývoj 
iný. Môžeme ísť ku krajnosti legalizá-
cie drog, homosexuality, či k druhej 
krajnosti, ktorá hovorí o falošných 
hodnotách pravice. Pritom je to len 
o pomoci nadnárodným spoločnos-
tiam. Slovenský priemysel a sloven-
ský podnikateľ tam nemá cenu.
* Akú cestu teda preferujete?
Cestu politického realizmu, ktorú na-
vrhuje ĽS-HZDS. Vždy sme bojova-
li silou pravdy, to je základný nástroj, 
ktorý nám zostáva aj pre budúce ob-
dobie. Slovensko po dvadsiatich ro-
koch sa dostalo znovu do krízy a zno-
vu potrebuje nový program, cesty a 
nádej. Som rád, že môžem pomôcť 
túto cestu štartovať. Vzájomnosť, soli-
darita, podpora, jednota sú prostried-
ky, akými chceme osloviť občanov a 
dať im istoty do života tam, kde je veľ-
mi veľa pochybností. Mnohí sa doda-
točne hlásia k národnému programu, 
mnohí stavajú na rôznych úchylkách. 
Politika je o ľudskom dobre. Je čas 
začať si veriť, nenechať sa ponižo-
vať, vedieť ubrániť svoju prácu, svo-
ju históriu. Je čas na hľadanie novej 
cesty pre Slovensko na ďalších dvad-
sať rokov, ktorá ho posunie k naj-
rozvinutejším štátom Európy. Je čas 
na prehodnotenie všetkého, čo ten-
to proces brzdí, čo od vyspelých ne-
chceme prevziať, v niečom chceme 
mať aj svoju tvár. Od tohto výsledku 
závisia osudy mnohých.

Pripravil: STANiSLAV HábeR

O aktuálnych otázkach hovoríme s predsedom Ľudovej strany-Hnutie za demokratické Slovensko

VLADImíR mEčIAR: Slováci potrebujú pomoc v podobe práce

Na snímke vľavo predseda SMER-u Robert Fico a vpravo predseda hZDS Vladimír Mečiar počas tlačovej 
konferencie po ukončení koaličnej rady. FOTO TASR - Pavel Neubauer
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� Ste šéfom rezortu, v ktorom pracu-
je pomerne veľa ľudí. V akom stave 
ste našli rezort v júli 2006?
Musím povedať, že to bolo veľmi kompliko-
vané dedičstvo. Rezort je naozaj najväčší 
zo všetkých na Slovensku, má takmer 40 
000 ľudí a má obrovské spektrum činnos-
tí, ktoré musí pokrývať. Od polície, cez 
hasičov, horských záchranárov, civilnú 
ochranu, obvodné úrady, poskytovanie 
základných služieb živnostníkom. Čo som 
si prvé všimol, bola obrovská demotivá-
cia. Obrovské kvantum policajtov odchá-
dzalo z policajného zboru. V polícii bolo 
veľké množstvo - cez 1600 - neobsade-
ných miest, a preto aj zhoršená bezpeč-
nosť občanov. Hasiči boli asi dobre vycvi-
čení, ale de facto nemali čím zasahovať 
a tak to bolo asi v celom rezorte. Ale roz-
hodli sme sa, že nechceme robiť nejaké 
čierne knihy, že sa nechceme vracať do 
minulosti a neustále napádať našich pred-
chodcov, ale skôr, že musíme odštarto-
vať súboj s časom čo najrýchlejšie, preto-
že nás vlastne ešte v tomto počiatočnom 
štádiu zasiahla správa o nepripravenos-
ti Slovenska na vstup do Schengenu. Ja 
som si vtedy užil asi najväčší „trapas“ ale-
bo najväčšiu hanbu v rámci svojej politic-
kej činnosti: prišiel som na Radu ministrov 

do Bruselu ako nováčik, prvý raz ako mi-
nister vnútra a keďže ma nepoznal nikto 
a navyše patrím medzi tých mladších mi-
nistrov vnútra, tak ma považovali za tlmoč-
níka jedného staršieho kolegu a hovorili 
o Slovensku tým pádom otvorene, keďže 
si mysleli, že zástupca Slovenska tam nie 
je. No a to boli naozaj veľmi tvrdé výrazy 
typu, že nikto nechce byť rukojemníkom 
Slovenska, nikto nechce čakať kvôli Slo-
vensku a prepásť životnú príležitosť otvoriť 
svojim občanom hranice. Takže sme boli 
vlastne na vylúčenie zo Schengenu. 

� Spomenuli ste Schengen. čo všet-
ko ste museli vy a vaši kolegovia uro-
biť, aby sme mohli byť súčasťou voľ-
ného pohybu osôb?
Na to by nám asi priestor tohto rozhovoru 
nestačil, ale poviem to jednoducho v čís-
lach. Slovensko bolo označené za kraji-
nu, ktorá nie je dostatočne pripravená, a 
dostala správu, v ktorej bolo vytýkaných 
164 nedostatkov, čo je obrovské číslo. 
My sme sa teda rozhodli, že musíme uro-
biť nejaký akčný plán a pripravili sme 184 
opatrení, ktoré vlastne reagovali na tieto 
nedostatky. A to neboli len stavby alebo 
moderná technika na východnej hranici, 
ale boli to aj obrovské štrukturálne zme-
ny v celom policajnom zbore: samostatná 
hraničná polícia, medzinárodná spoluprá-
ca, Schengenský informačný systém. To 
je obrovské kvantum vecí a prakticky na 
tom pracovalo nielen ministerstvo vnútra, 
ale výraznou mierou sa na tom podieľalo 
ministerstvo financií cestou svojej colnej 
správy, ministerstvo dopravy cestou prí-
pravy letísk. Takže bol to naozaj celoná-
rodný program a musím zdôrazniť, že Slo-
vensko sa z tej poslednej priečky – a to 
nie podľa môjho názoru, ale podľa hod-
notenia Európskej komisie - dostalo na 
priečky popredné za necelého trištvrte 
roka. A to si myslím, že je naozaj úspe-
chom všetkých pracovníkov, všetkých prí-
slušníkov či už policajného zboru alebo 

úradníkov na jednotlivých ministerstvách. 
Dokázali sa spojiť, naozaj sa stali jedným 
tímom a dokázali sme zlú situáciu otočiť 
a dnes je veľmi príjemné, keď k nám pri-
chádzajú členské krajiny, ktoré sa uchá-
dzajú o vstup do Schengenu. Máme tu 
pravidelne zástupcov Bulharska, Rumun-
ska, ktorým ukazujeme, akou cestou tre-
ba ísť, aby aj ich vstup do Schengenu bol 
úspešný. Čiže, dnes už asi nie je význam-
né vymenovať, čo všetko sme urobili, bolo 
toho naozaj obrovské množstvo a bola by 
z toho hrubá kniha o tom, aké drobnosti 
bolo treba opraviť, aby sme uspeli. Pod-
statné však je, že sme umožnili občanom 
voľne cestovať po celej Európe. Ja mám 
dnes niekedy radosť aj z takých zvlášt-
nych správ, že naši občania si tak rýchlo 
zvykli na tú slobodnú cestu do zahraničia, 
že už ani nerozlišujú medzi krajinami, kto-
ré sú v Schengenskom priestore, a ktoré 
nie sú. Minule sme dostali správu z Egyp-
ta, že náš občan sa bránil, že veď on ne-
potrebuje pas, pretože on cestuje všade 
voľne, tak sme mu museli vysvetliť, že aj 
ten Schengen má svoje hranice. Ale je 
skvelé, že ľudia to už vnímajú tak, že je to 
celé ich priestor. Keď v roku 2004 vstu-
povalo Slovensko do EÚ a rozširovala sa 
EÚ o Slovensko, tak pri Schengene ho-
voríme presný opak, a to, že Slovensko 
sa rozšírilo o všetky krajiny EÚ, respek-
tíve krajiny, ktoré sú v Schengenskom 
priestore a to je výsledok, ktorý je určite 
veľmi dobrý.

� Stále o Vás počúvam alebo čítam, 
že policajtom alebo hasičom kupujete 
novú výbavu. Zaujímalo by ma, ako sa 
zmenilo vybavenie a sociálne zabez-
pečenie policajtov a hasičov?
To sú práve dve veci, ktoré vidieť na minis-
terstve vnútra najviac. Jedna vec je vzťah 
ministerstva a občanov, teda čo robíme 
pre nich, a druhá vec je ten vnútorný po-
hyb, ktorý samozrejme musí tiež fungovať. 
V zúfalom stave bola technika nielen po-

licajtov, ale aj hasičov. Za tri a pol roka 
sa nám podarilo u hasičov vymeniť takmer 
70% celej techniky, čiže na zachraňova-
ní občanov sa už podieľa najmodernej-
šia európska technika, čo je veľmi dôleži-
té, aby mohli občania pokojne spávať, že 
ich chráni veľmi dobre vybavený a vycvi-
čený hasičský záchranný zbor. U policaj-
tov platí to isté. Veľmi ťažko je chytiť pá-
chateľa na vozidle, ktoré je zhrdzavené a 
má 13 rokov. Mnohé autá, ktoré pôsobi-
li v polícií, keď som nastupoval, boli ešte 
z 90-tych rokov. Bolo potrebné urobiť ob-
rovskú výmenu a urobili sme viac ako 350 
verejných obstarávaní - z ktorých žiadne 
nemalo nejaký väčší problém. Pre nás ale 
bolo podstatné, že sme stabilizovali poli-
cajný zbor, stabilizovali sme hasičov, uro-
bili sme pre nich sociálne zabezpečenie 
a dnes sú policajti a hasiči vysoko motivo-
vaní chrániť občanov, chrániť ich majetok, 
chrániť ich zdravie a život a prejavuje sa 
to nakoniec aj na výsledkoch, akým spô-
sobom klesá kriminalita, akým spôsobom 
sa darí zachrániť ľudí či už pri dopravných 
nehodách alebo pri požiaroch. Takže toto 
všetko má samozrejme svoj efekt.

� Váš rezort pripravil novelu cestné-
ho zákona, sprísnili sa sankcie pre 
vodičov. Mala táto zmena pozitívny 
efekt?
Už rok 2008, pred prijatím zákona, bol 
najlepší z pohľadu obetí na cestách v his-
tórii SR - na slovenských cestách vtedy 
zahynulo 558 ľudí. Ale nevedeli sme sa 
uspokojiť s týmto číslom, pretože potre-
bujeme, aby čo najväčší počet ľudí prišiel 
domov zdravý a živý. Preto sme pripravi-
li nový zákon, aj nový prístup polície - zvý-
šili sme ich počet, dali novú výbavu. To 
malo vplyv na skutočnosť, že rok 2009 
bol mimoriadne úspešný, kedy na našich 
cestách zahynulo „iba“ 348 ľudí, čiže o 
211 živých ľudí viac mohlo prísť domov k 
svojim rodinám. Výrazne klesal nielen po-
čet obetí, ale aj ťažko a ľahko zranených. 

Takže to malo svoj význam. 
� Ľudia dnes majú nové občianske 
preukazy, nové pasy, budú mať malé 
techničáky. V čom je ich prínos?
Ich prínos je predovšetkým v tom, že sa 
stali súčasťou modernej Európy. Schen-
gen mal veľký vplyv aj na to, že sa nám 
podarilo zrušiť víza pri cestovaní do Spo-
jených štátov amerických, aj do Kanady. 
Na to mali veľký vplyv nielen naše Schen-
genské prípravy a naša bezpečnosť, ale 
aj moderné cestovné doklady, ktoré sme 
začali vydávať. Za tri a pol roka sme vlast-
ne vymenili celú dokladovú agendu, čiže 
nový občiansky preukaz, nový vodičský 
preukaz, nové pasy či už bežné cestov-
né alebo diplomatické. Posledným z ro-
diny nových dokladov bude malý tech-
nický preukaz. Všetci to dobre poznáme 
- veľké papierové technické preukazy sú 
veľmi ľahko sa zničujúce - preto prichá-
dzame s niečím, čo bude veľmi pohodl-
né pre občanov a hlavne v ňom bude mať 
občan aj údaje o aute, o jeho poistení, 
teda bude mať jednoduchšiu komuniká-
ciu aj pri predaji alebo pri zápise vozidla. 
A samozrejme, polícia funguje aj na prin-
cípe SMS správ, ktoré občanov informu-
jú, že už majú doklady hotové, takže ide 
o výrazné priblíženie týchto služieb obča-
nom. 

� Vraj máte niečo špeciálne vo vašej 
kancelárii...
Asi máte na mysli výstup všetkých kamier, 
ktoré máme na hranici. Áno, máme ka-
merový systém, ktorý je vyvedený nie-
len ku mne, ale aj na riaditeľstvo pohra-
ničnej a cudzineckej polície. Hraničiari 
majú lepší pocit z toho, že sa na nich po-
zeráme a že ich možno môžeme aj tro-
chu kontrolovať. Hlavne vidíme, či naši 
občania dlho čakajú alebo nie, či netre-
ba niektoré veci ešte zlepšiť, takže je to 
obojstranná výhoda.

(kkr)
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Slovo má podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky RObeRT KALiňáK

NIKTO NECHCEL Byť RUKOJEmNíKOm SLOVENSKEJ REPUBLIKy

� Pán minister, prakticky od nástupu na minis-
terstvo ste začali naplno pracovať na tom, aby 
Slovensko mohlo prijať euro. Keď ste prebrali 
rezort, v akom stave boli prípravy na euro, ktoré 
Vám zanechala bývalá vláda?
Skutočná pravda je taká, že veľa toho pripraveného 
nebolo. Bol som sám prekvapený, že sme vlastne 
boli len na začiatku všetkých tých praktických úloh. 
Čo bolo pripravené? Bol pripravený Národný plán za-
vedenia eura - to bol len nejaký rámcový dokument 
o tom, ako by jednotlivé procesy mali byť realizované 
- a existoval inštitút splnomocnenca pre zavedenie 
eura, ktorý nám odovzdal len tento jediný dokument. 
Čakali nás všetky praktické úlohy, ktorých bolo 
nespočetné množstvo. Od rokovaní s Európskou 
komisiou, prípravy legislatívy, zmena metodiky pri 
konverzii, výber informačnej kampane, ktorý bol tiež 
komplikovaný. V podstate sme museli vytvoriť nanovo 
celý tím, ktorý realizoval tento veľký projekt. 

� bola cesta Slovenska k splneniu kritérií na 
prijatie eura ťažká? 
No, jednoduchá určite nebola. Bolo to hlavne o 
detailných rokovaniach s Európskou komisiou, 
kedy sme museli presvedčiť komisiu o udržateľ-
nosti plnenia kritérií. Už v procese pred finálnym 
rozhodnutím bolo zrejmé, že z nominálneho po-
hľadu plníme všetky kritériá. To tiež nebolo jedno-
duché, pretože to vyžadovalo najmä konsolidáciu 
verejných financií. Ak si pamätáte, tak my sme 
zdedili stav slovenskej ekonomiky taký, že sme 
boli v procese nadmerného deficitu, čiže Eu-
rópska komisia proti nám formálne konala, lebo 
sme nemali deficit pod tri percentá. Čiže hlavnou 
úlohou bolo stlačiť deficit a skonsolidovať verej-
né financie pod tri percentá, čo sa nám podarilo. 
Druhou veľkou výzvou bolo presvedčiť Európsku 
komisiu, že naša inflácia, na úrovni, ktorú sme 
prognózovali, je udržateľná. 
� Podarilo sa vám vyrokovať veľmi výhodný 

výmenný kurz - 30,126 korún za euro. čo tento 
kurz znamená pre ľudí a čo pre slovenskú eko-
nomiku? 
Treba si uvedomiť, že rokovania o definitívnej úrovni 
konverzného kurzu boli jedny z kľúčových v ich zá-
verečnej fáze a rozhodujúce pre dlhú budúcnosť. 
Viete, že sme menili centrálnu paritu dvakrát. Tie 
rokovania boli naozaj veľmi intenzívne a vyžadovali 
množstvo analytickej práce ako stanoviť optimálnu 
úroveň konverzného kurzu, pretože bolo dôležité 
eliminovať potenciálne riziko inflácie v budúcnosti, 
kde sme našli zhodu aj s Európskou komisiou. Tak-
tiež bolo extrémne dôležité, aby aktíva občanov boli 
prepočítané čo najvýhodnejšie v ich prospech, ale 
zároveň bolo nutné aj zachovať konkurencieschop-
nosť - silný kurz pôsobí proti konkurencieschopnosti 
Slovenska - čiže nájsť medzi týmito tromi vecami op-
timálnu hladinu. Bolo to náročné, ale myslím, že sa 
nám to podarilo. 

� Ministerstvo financií začalo pracovať na re-
forme spoločného výberu daní a odvodov. čo 
prinesie občanom?
Je to obrovská reforma, obrovská zmena. Často sme 
kritizovaní za to, že plánovaný termín realizácie tohto 
projektu je až v roku 2014, ale treba si uvedomiť, 
že ak niekto tvrdí, že takúto veľkú zmenu je možné 
zrealizovať rýchlejšie, tak je to čistý výmysel alebo 
populistické tvrdenie. Ide o zatiaľ najkomplexnejšiu 
zmenu, ktorá sa vôbec v rámci štátnej správy reali-
zovala, pretože dochádza k zmene procesov ako ta-
kých - k zmene celkového nastavenia infraštruktúry, 
aj procesov, ktoré v nich existujú. Hlavným prínosom 
a hlavnou snahou je uľahčenie tejto agendy pre ob-
čana, aby nemusel chodiť s papierikmi po rôznych 
úradoch a dotazovať sa kdekade, ako to má urobiť. 
Táto zmena umožní vyriešiť niekoľko agiend naraz na 
jednom mieste a to úplne moderným, komfortným 
spôsobom. Ale na to, aby sa to celé dalo zrealizovať, 
je nutné prijať niekoľko legislatívnych zmien. S tými 

sme už začali, dokonca už aj prešli parlamentom. 
Absolútne nevyhnutnou súčasťou tejto reformy je aj 
zmena informačných systémov, na čom sa tiež inten-
zívne pracuje a je to tiež veľmi komplikované, pretože 
sú to komplexné systémy. Projekt je už do veľkých a 
podrobných detailov rozpracovaný a je už len na tejto 
a budúcej vláde, aby tento projekt dokončila. 

� Dá sa teda povedať, že potom si obyčajný 
človek veľkú časť byrokratickej roboty vybaví 
naozaj na jednom mieste?
Čo sa týka daní a odvodov, jednoznačne. Plus, že to 
bude naozaj moderný, veľmi flexibilný a dynamický 
informačný systém - a je nespochybniteľný fakt, že 
všetci naozaj už dnes prechádzajú na elektronickú 
komunikáciu. Občan si bude môcť všetko odserviso-
vať z domu elektronicky. Nebude potrebné ani fyzic-
ky ísť na tie dané miesta. A rovnako, kontaktné mies-
ta budú vyzerať úplne inak ako je tomu dnes. Bude 
to systém, aký dnes všetci zažívame v bankách. Čiže 
nie ten nemoderný, starý byrokratický chodbový sys-
tém, že ľudia čakajú na chodbe na nejaké okienko 
a tam im niekto niečo povie alebo nepovie, zháňajú 
si tam tlačivá...Predstavte si to ako modernú banku! 

� často sa ako argument proti súčasnej vláde 
používa nadmerné zadlžovanie. Ako to teda v 
skutočnosti je?
Tento argument je veľmi artikulovaný, často ale vo 
veľmi neobjektívnej rovine. Pretože si treba uvedo-
miť, že Slovensko stále patrí medzi krajiny s najnižším 
verejným dlhom na svete a v Európskej únii. Pred ná-
stupom krízy, ktorá je považovaná za tretiu najväčšiu 
fiskálnu katastrofu v dejinách ľudstva po svetových 
vojnách, súčasná vláda znižovala túto dlhovú záťaž, 
ktorá sa meria v pomere k HDP. Keď si pozrieme 
parametre tak vidíme, že ten dlh voči HDP klesal, 
čo je nespochybniteľné. Prišla kríza, celosvetovo 
to spôsobilo obrovskú záťaž na verejné financie a 
všetkým krajinám narástol dlh voči HDP. Takisto aj 

Slovensku. Ale žiadnou anomálnou alebo inou úrov-
ňou ako všade inde vo svete. Čiže kríza spôsobila, 
že tu krátkodobo musia verejné financie zniesť túto 
záťaž. Ale nie je to žiadna anomália alebo unikát, ako 
sa to často prezentuje v porovnaní s inými krajinami. 
Takže z pohľadu verejných dlhov, keď si aj pozrieme 
všetky oficiálne dokumenty, Slovensku nehrozí žiad-
ne veľké riziko. 

� Pán minister, prestížny britský mesačník The 
banker Vás vyhlásil za najlepšieho ministra finan-
cií európy za rok 2008. čím ste si to zaslúžili?
Ja to vôbec nevnímam ako moje ocenenie, ale skôr 
je to podľa môjho názoru ocenenie tímovej práce, 
ktorá súvisela práve so zavádzaním eura. A to je jed-
noznačne nielen moja zásluha, ale zásluha množstva 
ľudí, ktorí na tomto veľkom projekte participovali.

(kkr)
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Hovoríme s ministrom financií Slovenskej republiky JáNOM POčiATeKOM 

Hlavnou úlohou bolo stlačiť deficit pod tri percentá
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Roberta Fico okrem iného povedal:
„Dovoľte mi, aby som sa k vám ako predseda 
strany SMER-SD prihovoril s návrhom Politic-
kého posolstva, ktoré by naša programová kon-
ferencia mala prijať k programovému zameraniu 
strany pre volebné obdobie 2010 – 2014. Tie-
to dokumenty vznikli vo veľmi úzkej súčinnosti 
tímu, ktorý mám k dispozícii pod vedením pána 
poslanca Národnej rady SR a predsedu zboru 
poradcov predsedu vlády Vlada Faiča a samo-
zrejme, všetkých ostatných expertných štruk-
túr, ktoré máme v rámci strany SMER-SD a v 
hlbokej spolupráci s inštitútom ASA. 
Žiadna politická sila nebola v novodobej 
histórii Slovenska vystavená takým skúš-
kam, ako SMeR-SD. Zavedenie eura, ob-
rovská plynová kríza, ale najmä dva roky tr-
vajúca svetová hospodárska kríza preverili 
podstatu slovenskej sociálnej demokracie. 
Svetová hospodárska kríza je vôbec veľ-
kým testom schopnosti vládnej garnitúry 
v každej krajine sveta. čelíme dôsledkom 
najhlbšej globálnej krízy od 30. rokov mi-
nulého storočia. V európskej únii táto krí-
za priniesla pokles priemyselnej výroby na 
úroveň 90. rokov minulého storočia. 

DVADSAť ROKOV KONSOLiDácie 
verejných financií bolo vymazaných za ne-
celé dva roky. Počet nezamestnaných sa 
zvýšil na 23 miliónov, čo predstavuje 10 
percent práceschopnej populácie európ-
skej únie. Hlboko prepadol hospodársky 
rast celej únie. Krajiny sa prudko zadlžujú 
a priemerná úroveň verejného dlhu v eu-
rópskej únii je už 80 percent. Narastajú 
deficity verejných rozpočtov. V roku 2010 
sa plánuje, že deficit verejných rozpočtov v 
európskej únii stúpne zo 7 na 7,5 percenta. 
SMER-SD nastúpil do vlády v roku 2006 – v 
čase hospodárskej konjunktúry. Keď prišla krí-
za na konci roku 2008, prijali sme mimoriad-
ne dôležité a zásadné rozhodnutie, za ktorým 
aj dnes plne stojíme. Bolo to rozhodnutie, že 
ako dominantná vládna strana sme odmietli 
preniesť ťarchu svetovej hospodárskej krízy na 
ľudí. Mali sme viaceré možnosti a ukázali nám 
to aj iné štáty. Viaceré krajiny naozaj urobili 
rozhodnutia, pretože tie sú veľmi jednoduché 
a siahli na sociálny štandard ľuďom – zvyšovali 
dane a poplatky, znižovali mzdy, dôchodky, zvy-
šovali vek pri odchode do dôchodku, znižovali 
sociálne dávky. Takéto rozhodnutia však pova-
žujeme za nespravodlivé voči ľuďom, lebo ani 
ľudia na Slovensku, ani ľudia v Európe svetovú 
hospodársku krízu nespôsobili. 
Môžeme dnes, predtým, ako povieme slo-
venskej verejnosti, s čím chceme prísť, v 
prípade účasti v novej vláde v rokoch 2010 
– 2014, odpovedať na jednu základnú otáz-
ku. V akej kvalite odovzdávame ako domi-
nantná vládna strana Slovensko do nového 
vládneho obdobia? 
Som presvedčený, že ho odovzdávame so so-
ciálnym trhovým hospodárstvom, ako to určuje 
Ústava Slovenskej republiky v článku 55. Som 
presvedčený, za ho odovzdávame so sociálnym 
štandardom, ktorý bol zakotvený predovšetkým 
v rokoch 2006 – 2008, so štandardom, ktorý 
sme dôsledne udržali počas ostatných dvoch 
rokov hospodárskej krízy. Určite odovzdávame 
Slovensko s obnovenými kontrolnými a regu-
lačnými funkciami štátu ako účinným nástrojom 
pri odstraňovaní dôsledkov krízy. Odovzdávame 
Slovensko s druhým najnižším dlhom v eurozó-
ne. Toto je jedným z najväčších úspechov tejto 
vlády. A naši oponenti môžu rozprávať, čo 
chcú! Máme druhý najnižší dlh v eurozóne 
– je niekde na úrovni do 40 percent, kým 
priemerný verejný dlh v rámci európskej 

únie je 80 percent. Odovzdávame Sloven-
sko s perspektívou, že už v tomto roku – 
v roku 2010 - sa budeme opätovne tešiť z 
hospodárskeho rastu. Nebudem špekulovať 
o jeho výške, pretože 

ODHADY Sú RôZNORODé, 
záleží od toho, ktorá agentúra, ktorá inštitúcia 
sa k tejto otázke vyjadruje. Odovzdávame však 
Slovensko s reálnou možnosťou konsolidácie 
verejných financií už v roku 2010. Povedali sme 
veľmi jasne – deficit v roku 2010 musí byť nižší, 
ako v roku 2009. Aj to je veľký záväzok, pretože 
celá Európa v priemere ide opačným smerom. 
Chce zvyšovať deficit zo 7 na 7,5 percenta, 
kým my chceme ísť určite v tejto oblasti dolu. 
Bezpochyby odovzdávame Slovensko s eurom, 
so spoločnou európskou menou a členstvom 
Slovenska v schengenskom priestore. Za toto 
všetko patrí zainteresovaným veľká vďaka, 
pretože zaviesť tak hladko európsku spoločnú 
menu a prebojovať sa do Schengenu v takej 
kvalite, v akej sme sa prebojovali, pred tým tre-
ba dať klobúk dolu a povedať – toto budú stále 
úspechy spojené s touto vládnou koalíciou. A 
čo nemôžem opomenúť, odovzdávame Sloven-
sko so stabilným politickým systémom. Vládna 
koalícia funguje, vláda prijíma rozhodnutia, do-
konca v ostatných týždňoch a mesiacoch tohto 
obdobia má záujem stále robiť výjazdové zasad-
nutia. Národná rada Slovenskej republiky prijí-
ma zákony a bude tak až do posledného dňa. 
No a nakoniec – určite odovzdávame Sloven-
sko ako krajinu, s dobrým menom a dôveryhod-
nosťou v zahraničí. 

Nie Je TO SebAPýcHA 
a nie je to ani prehnaná sebadôvera, ale pred 
vami všetkými, priamo vám pozerajúc do očí, 
hovorím, že SMER – sociálna demokracia ako 
vládna strana v svetovej hospodárskej kríze ne-
zlyhala. Naopak, správali sme sa veľmi racio-
nálne a pragmaticky a urobili sme všetko, aby 
sme krajinu neprimerane nezadlžili, aby sme 
ľuďom nemuseli znižovať mzdy, aby sme ľuďom 
nemuseli znižovať dôchodky. Ľudí sme nezaťa-
žili ani novými daňami, ani novými poplatkami. 
Slovensko má perspektívu – ak sa pozrie-
me na starosti, ktoré majú iné krajiny v eu-
rópskej únii – byť úspešnou a rastúcou kra-
jinou v prostredí európskej únie. SMeR-SD 
je preto stabilita a istota v ťažkých časoch. 
A ukázali sme to, či to bola plynová kríza, 
alebo teraz za posledné dva roky svetovej 
hospodárskej krízy. SMER-SD má legitímnu 
ambíciu opäť vyhrať voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky. Nielenže vyhrať voľby, ale 
aj zostaviť novú vládu. Tejto strane sa darí. Vy-
hrali sme už pred voľbami v roku 2006 voľby 
regionálne, 

VYHRALi SMe PARLAMeNTNé VOĽbY, 
vyhrali sme voľby do Európskeho parlamentu, 
vyhrali sme prezidentské voľby, vyhrali sme 
opäť regionálne voľby. A myslím si, že budeme 
veľmi úspešní nielen teraz v roku 2010, ale aj 
v súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré nás 
čakajú na konci tohto roka. A tak ako v rokoch 
2006 – 2010, a v novej vláde chceme dať silnú 
sociálnodemokratickú orientáciu. 
Nepochybujme o tom a neklamme sa, ale 
nasledujúce štyri roky budú obdobím od-
straňovania dôsledkov svetovej krízy. Kríza 
zďaleka neskončila, zďaleka. Je tu ešte veľ-
mi veľa segmentov, veľmi veľa dopadov a 
dôsledkov svetovej hospodárskej krízy, na 
ktoré musí každá jedna krajina reagovať. 
Aj keď sa Slovensko môže tešiť z lepších 
východísk ako niektoré iné krajiny, nemô-
žeme zabúdať na ľudí a na štát. Ľudia na 

Slovensku potrebujú viac ako inokedy isto-
tu, že v komplikovaných dobách sa za nich 
niekto postaví. Slovensko – štát potrebuje 
ekonomickú a politickú stabilitu, aby obstá-
lo v náročnej konkurencii a a v súperení s 
neprajníkmi slovenskej štátnosti. Stabilita a 
istota v ťažkých časoch – to je programo-
vé zameranie, ktoré SMeR-SD ponúka ob-
čanom Slovenskej republiky a politickým 
partnerom. 
Programové zameranie politickej strany SMER 
-SD pre volebné obdobie 2010 – 2014, ktoré 

by sme dnes mali schváliť na tejto programovej 
konferencii, vychádza z nevyhnutnej kontinuity. 
To nie je súhrn nejakých individuálnych nápa-
dov a sľubov, ako keď sa stretne partia ľudí a 
povedia, čo by tak bolo dobré dať do volebné-
ho programu, aby to bolo atraktívne? Aj my vie-
me vymýšľať, ale máme svoje 

VLASTNé SKúSeNOSTi Z VLáDNuTiA 
a vieme, čo je reálne a čo je možné. Preto naše 
programové zameranie je uceleným pohľadom 
na jeho možnosti a perspektívu v nasledujúcich 
štyroch rokoch. SMER-SD chce a môže po 
svojich skúsenostiach z vládnutia a boja proti 
dôsledkom svetovej hospodárskej krízy realizo-
vať v novom volebnom období program jednoty 
ekonomického, sociálneho a environmentálne-
ho rozvoja Slovenska. Teda presne to, čo pred-
pisuje každej vláde Slovenskej republiky Ústava 
Slovenskej republiky, presne to, čo pravicové 
vlády dôsledne ignorovali, keď boli pri moci. 
uvedomujeme si nevyhnutnosť dať v ro-
koch 2010 – 2014 ľuďom predovšetkým 
istotu a Slovensku stabilitu. Naše progra-
mové zameranie však nemôže ignorovať 
dlhodobejšie trendy a ciele, ktoré nastavili 
iné významné dokumenty. Aj preto prosím, 
ak budete niekedy konfrontovať programo-
vé zameranie s takými dokumentmi, ako je 
napríklad európska postlisabonská straté-
gia – európa 2020, o ktorej práve teraz ro-
kuje európska únia, zistíte, že sme sa opreli 
o trendy, ktoré sú v tomto dokumente na-
stavené. Samozrejme, celá Európa dnes ho-
vorí o inteligentnom, udržateľnom a inkluzívnom 
hospodárskom raste, ale predovšetkým hovorí 
o sociálnom trhovom hospodárstve. Opäť pri-
pomínam, sociálne trhové hospodárstvo nie je 
výsledok ľavicovej práce. Nie je to čosi, čo je 
spojené s ľavicovou alebo sociálnodemokratic-
kou ideológiou. Ide o oficiálnu líniu Európskej 
únie. Sociálne trhové hospodárstvo je to, čo by 
každá krajina mala sledovať pri dosahovaní svo-
jich vlastných cieľov. 

Rovnako, ak budete konfrontovať tento doku-
ment, nájdete v ňom veľa trendov, ktoré sa ob-
javili v Stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti 
do roku 2020. Je to stratégia, o ktorej sa už 
toľko pohovorilo a porozprávalo – je to význam-
ný dokument, ktorý spracovala Slovenská aka-
démia vied a v tomto dokumente sú naznačené 
trendy Slovenska, ktoré by každá vláda mala 
rešpektovať, ak chce, aby Slovensko dosiahlo 
to, čo vedci hovoria o roku 2020. My nechce-
me, aby roky 2010 až 2014 boli opäť iba rokmi, 
že budeme bojovať proti dôsledkom krízy, ale 

musia to byť aj roky, keď už budeme realizovať 
trendy, o ktorých hovorí stratégia, ktorá bude 
onedlho definitívne schválená a realizovaná. 
SMeR-SD si preto určite želá, aby roky 
2010 – 2014 neboli len obdobím odstra-
ňovania dôsledkov svetovej krízy, ale aj 
obdobím dôsledného napĺňania predstáv o 
budúcnosti Slovenska a európy. A veríme, 
že ďalšia vláda, ktorá príde v roku 2014 takisto 
bude rešpektovať obidva strategické dokumen-
ty – ako európsku víziu, tak aj slovenskú víziu, 
slovenskú stratégiu do roku 2020. Programové 
zameranie, ktoré budeme dnes schvaľovať, vá-
žené dámy a páni, milí priatelia, stojí na troch pi-
lieroch. Stojí na pilieroch sociálneho trhového 
hospodárstva a solidarity, silného a efektívneho 
štátu a ochrany národnoštátnych záujmov Slo-
venskej republiky. Dovoľte mi teraz, aby som sa 
ku každému z týchto pilierov vyjadril. 
SMER-SD považuje sociálny štát, založený na 
solidarite, za 

NAJSPRAVODLiVeJšÍ 
A NAJeFeKTÍVNeJšÍ NáSTROJ 

ochrany ľudí pred dôsledkami svetovej hospo-
dárskej krízy. A na to sme neprišli my sami – to 
nie je opäť výmysel ľavicovej politiky, ale je to 
výsledok dôsledného uvažovania v rámci celej 
Európskej únie. Dnes dokonca najväčší liberáli 
hovoria o význame štátu, hovoria o regulačných 
a kontrolných úlohách štátu. Dnes najväčší li-
beráli pripúšťajú, že jediný model, ktorý môže 
pomáhať ľuďom v boji proti kríze je model so-
ciálneho trhového hospodárstva. Avšak – a to 
chcem zdôrazniť tu pred vami - sociálny štát 
nemôžu budovať jeho dôslední ignoranti a de-
molátori. Zdá sa mi byť dosť čudné, že v jeden 
deň niekto zoberie invalidné dôchodky, zruší 
22 sociálnych zákonov a na druhý deň bez aké-
hokoľvek zaváhania hovorí o sociálnom štáte a 
o ľuďoch. Tieto slová ani z úst im nejdú, pretože 
ich nikdy nepoužívali. A používajú ich teraz len 
preto, lebo už nevedia, čo majú sami so sebou 
robiť. Sociálny štát nemôžu budovať ignoranti a 

Volebný program strany SmER – sociálna demokracia

Premiér Robert Fico sa bol 7. augusta 2009 osobne presvedčiť ako pokračujú práce 
na dostavbe 3. a 4. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach. Spoločne s generálnym 
riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenských elektrární Paolom Ruzzinim a mi-
nistrom hospodárstva Ľubomírom Jahnátkom si prezrel výstavbu priestoru pre čerpa-
dlá, reaktorovú sálu a plynojem. FOTO TaSR - henrich Mišovič

Strana SMeR – sociálna demokracia predstavila na Programovej konferencii v utorok 
6.apríla 2010 v bratislave svoj volebný program, ako aj priority na najbližšie obdobie. Vo-
lebný program pre obdobie 2010 – 2014 predstavil predseda strany Robert Fico vo svojom 
prejave. Programové zameranie strany stojí na pilieroch sociálneho trhového hospodárstva 
a solidarity, silného a efektívneho štátu a ochrany národnoštátnych záujmov Slovenskej 
republiky.
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demolátori sociálneho štátu, ktorí dôsledne osem 
rokov demolovali všetky základy sociálneho štá-
tu, ktoré tu aké-také boli po prijatí Ústavy Sloven-
skej republiky v roku 1992. Sociálny štát môžu 
napĺňať len tie politické sily, ktoré chcú pri 
výkone reálnej vládnej moci napĺňať ústav-
nú sociálnu charakteristiku Slovenskej re-
publiky a my sme tak urobili od prvého dňa, 
ako sme získali vládnu moc. Dnes vidíme, že 
mnohí hovoria o takých segmentoch, ako je 
rodina. Majú právo rozprávať dnes o podpore 
rodiny ľudia, ktorí rodinám skoro všetko zobrali, 

SKRAcOVALi RODiNNé PRÍDAVKY, 
robili opatrenia, ktoré zásadne išli proti rodinné-
mu životu? Myslím si, že títo by mali mlčať a o ro-
dinách by mali hovoriť predovšetkým tí, čo niečo 
pre rodiny urobili. 
Pýtam sa, keď bolo obdobie konjunktúry, prečo 
pravicová vláda nedala príspevok pri narodení pr-
vého, druhého a tretieho dieťaťa vo výške takmer 
830 eur? Prečo to neurobili? Prečo dnes kričia, 
že sú za rodiny? Prečo vtedy, keď sa hlásili k ro-
dine, neurobili rozhodnutia tohto typu? Pýtam sa, 
prečo – keď mali peniaze a bola konjunktúra, ne-
zaviedli mladomanželské pôžičky? Pýtam sa, pre-
čo významnejšie nepodporovali hypotekárne úve-
ry formou bonifikácie úrokových sadzieb? Verím, 
že slovenská verejnosť si veľmi dobre pamä-
tá, kto čo robil a čo dnes hovorí a že bude 
jasne rozhodovať o tom, či niekto je dôvery-
hodný alebo nie je dôveryhodný, pokiaľ ide o 
sociálny štát. Je to presne to isté, nakoľko by 
bol SMeR-SD dôveryhodný, keby začal teraz 
rozprávať, že treba privatizovať strategické 
podniky, keď celá naša politika za štyri roky 
bola postavená na prísnom zastavení priva-
tizácie strategických podnikov, dokonca pri-
vatizáciu bratislavského letiska sme zastavili 
o dve minúty dvanásť – už v čase, keď sa išli 
podpisovať tieto zmluvy. 
Ako v krízových rokoch 2008 – 2010, tak ani v 
novom volebnom období 2010 – 2014 nedovolí-
me, aby sa v mene krízy zhoršoval sociálny štan-
dard ľudí. SMER – sociálna demokracia preto s 
odkazom na podrobnosti, ktoré sú obsiahnuté v 
schválenom programovom zameraní preberá na 
seba najmä tieto záväzky. Zachováme, nech je 
kríza akákoľvek, všetky sociálne výdobytky, ktoré 
sme zaviedli v rokoch 2006 – 2010. Hovorím o 

PRAViDeLNeJ VALORiZácii 
DôcHODKOV, 

hovorím o sociálnych dávkach a prídavkoch, ho-
vorím o vyplácaní príspevkov pri narodení prvého, 
druhého a tretieho dieťaťa, hovorím o zvýhodne-
ných úveroch pre mladomanželov, o štátnej pod-
pore hypotekárnych úverov, o podpore výstavby 
nájomných bytov cez štátny fond rozvoja bývania, 
o zvýšenej starostlivosti o zdravotne a telesne 
postihnutých. Naopak, nielenže ich zachováme, 
ale tieto jednotlivé inštitúty budeme ďalej zdoko-
naľovať. 
Na druhej strane – a tento záväzok musíme 
prijať – tvrdo musíme zasiahnuť proti zne-
užívaniu sociálneho štandardu. A preto na-
vrhneme, ak o tom rozhodnú voliči a dajú 
nám možnosť byť súčasťou vládnej koalície, 
koaličným partnerom kategorické, podčiar-
kujem – kategorické prepojenie vyplácania 
rodinných prídavkov a sociálnych dávok na 
splnenie konkrétnych povinností. Rovnako, 
hoci je to aj veľmi citlivá medzinárodná otázka, 
zvážime realizáciu pilotných projektov internátne-
ho ubytovania rómskych detí. Určite pristúpime k 
transformácii, k zmene tzv. vianočného príspevku 
na čiastočný trinásty dôchodok. Urobíme všetko, 
aby sa to vnímalo ako trinásty dôchodok. A keď 
sa bude Slovensku dariť, budeme môcť tento 
trinásty dôchodok postupne aj zvyšovať, aby sa 
približoval k úrovni priemerného dôchodku, ktorý 
dôchodca v danom období dostal. 
Zaväzujeme sa, že nebudeme zvyšovať daň z 
príjmu fyzických osôb. Avšak systémom odpo-
čítateľných položiek chceme zvýrazniť solidaritu 
nadštandardne zarábajúcich ľudí. Rovnako sa 

zaväzujeme, že nebudeme zavádzať žiadne nové 
poplatky. A tam, kde to finančná situácia umož-
ní, budeme uvažovať o zníženej sadzbe DPH. My 
sme už DPH začali znižovať. Znížili sme DPH na 
lieky, zdravotnícke pomôcky a na učebnice, zní-
žili DPH na 6 percent pri predaji poľnohospodár-
skych produktov z dvora. Ak budúcnosť ukáže, že 
niekde to je ekonomicky zaujímavé, že to môže 
viesť k podpore určitého segmentu hospodár-
stva, budeme o tom s našimi koaličnými partner-
mi vážne hovoriť. 
ďalej chcem prijať záväzok, že udržíme sú-
časnú podobu Zákonníka práce a nedovolí-
me, oslabovanie pracovnoprávnej ochrany 
pracujúcich v mene krízy, ako to navrhuje 
pravicová opozícia. Máme 

DObRý ZáKONNÍK PRáce, 
je to európsky Zákonník práce. Rovnako sa 
zaväzujeme, že zachováme minimálnu mzdu 
a budeme ďalej presadzovať jej zvyšovanie. 
Presadíme zakotvenie tzv. minimálneho dô-
chodku a základom dôchodkového zabezpe-
čenia zostane solidarita. 
Zachováme charakter zdravotníctva ako verejnej 
služby, nie ako podnikateľskej činnosti s jediným 
cieľom vytvoriť zisk. Zotrváme na zákaze zisku 
pre zdravotné poisťovne. A verím, že spor, ktorý 
je dnes už na medzinárodnej úrovni, Slovenská 
republika vyhrá. Ale nesúhlasíme s tým, aby si 
súkromné zdravotné poisťovne odkrajovali z ve-
rejných zdrojov, z peňazí, ktoré im ľudia posiela-
jú zo zákona, nejaký zisk a používali ho na svoje 
súkromné účely, na uspokojovanie svojich po-
trieb. Je predsa Správny fond, ktorý

 Je DOSTATOčNe šTeDRý, 
aby dokázali zaplatiť platy, dokázali zaplatiť pre-
nájom miestností, autá, služby, ktoré súvisia s 
výkonom tejto činnosti. Budeme pokračovať v 
úspešnej liekovej politike, ktorá vedie k znižova-
niu cien liekov. Verím, že o tom bude hovoriť 
za chvíľku pán minister zdravotníctva. Zač-
neme dostavbu celoslovenského komplexu 
Rázsochy. bude to celoslovenská nemocnica 
súčasne s priestormi pre vzdelávanie v oblas-
ti medicíny. 
Garantujeme bezplatnosť denného vysokoškol-
ského štúdia. Predložíme legislatívu, zabezpeču-
júcu plnú akceptáciu titulu bakalár v praxi, ale bu-
deme vyžadovať dôslednú selekciu vysokých škôl 
so zameraním na vyššiu kvalitu absolventov. Plne 
zrealizujeme nové sociálne a zdravotné zabez-
pečenie učiteľov a pedagogických pracovníkov, 
ako to predpokladá nová právna úprava. Samo-
zrejme, budeme veľmi aktívne pôsobiť na sprivati-
zované monopoly a budeme naďalej presadzovať 

ROZuMNé ceNY eNeRgiÍ, 
predovšetkým energií v podobe plynu a elektric-
kej energie. Buďme trošku hrdí na toto. My sme 
robili za ostatné štyri roky takú cenovú politiku, 
že sme udržali ceny energií na primeranej úrovni 
bez drastického zdražovania, ako sa to dialo za 
pravicovej vlády. Jednoducho, malo význam robiť 
regulačné a kontrolné tlaky na tieto monopoly a 
budeme sa v tomto duchu správať aj v nasledujú-
cich štyroch rokoch. 
A mám aj jednu správu, ktorú opakujeme 
pravidelne, ale tá len naznačuje, ako uvažu-
jeme. chceme zachovať cenu diaľničných 
známok pre fyzické osoby, používajúce autá 
do 3,5 tony. Toto sme ani raz nezvýšili od 
roku 2006. Pokiaľ nebude dokončená diaľ-
ničná infraštruktúra, ťažko možno uvažovať 
o zvyšovaní poplatkov, čo sa týka osobných 
automobilov do výšky 3,5 tony. 
SMER-SD v prípade účasti vo vláde sa zaväzu-
je organizovať pravidelné výjazdové zasadnutia 
vlády Slovenskej republiky do regiónov, s cieľom 
reagovať na regionálne rozdiely a akútne sociálne 
otázky, a to minimálne štyrikrát do roka. ukázalo 
sa, aký obrovský význam majú tieto výjazdo-
vé zasadnutia. Samozrejme, že vždy je snaha 
našich oponentov to znevažovať. Oponenti 
píšu o tom, čo sme mali na obed, alebo píšu 

o tom, ako sa ministri presúvali na zasadnu-
tie vlády. Ale my na každom jednom zasadnutí 
vlády v regióne prijímame desiatky vážnych roz-
hodnutí a používame 

VeĽKé FiNANčNé ZDROJe 
na to, aby sme danému regiónu pomohli. Ostat-
né dve zasadnutia – jedno v Poprade a druhé v 
Starej Ľubovni - považujem za mimoriadne úspeš-
né, pretože sme reagovali na potreby v cestov-

nom ruchu. Pýtam sa, prečo pravicová vláda, 
keď toľko hovorila o cestovnom ruchu, neprijala 
zákon o podpore cestovného ruchu, na základe 
ktorého štát dá na cestovný ruch taký istý objem 
finančných prostriedkov, ako dá regionálna ale-
bo miestna samospráva? Pýtam sa, prečo neboli 
prijaté iné rozhodnutia, keď tu bola konjunktúra 
a my ich prijímame v čase hlbokej hospodárskej 
krízy? Len v Starej Ľubovni sme preinvestovali na 
infraštruktúru, v športe a na opravu niektorých 
národných pamiatok viac ako 3,3 milióna eur. 
Je to pomoc pre daný región. Nebudeme to 
v žiadnom prípade minimalizovať, naopak – 
štyrikrát do roka by vláda mala vyjsť do regi-
ónov, mala by sa ukázať pred ľuďmi, mali by 
ministri na vlastné oči vidieť, ako ľudia žijú aj 
v takých častiach Slovenska, ktoré sú od bra-
tislavy vzdialené. A keďže táto vláda funguje 
do posledného dňa, môžem vám oznámiť, 
že vláda Slovenskej republiky bude zasadať 
ešte dvakrát mimo bratislavy. Na konci aprí-
la budeme mať rokovanie vo Veľkom Krtíši a 
potom v máji bude výjazdové rokovanie v Se-
čovciach na východnom Slovensku pri Trebi-
šove. Rovnako v súvislosti so štátom a trhovým 
hospodárstvom sa zaväzujeme získavať ďalšie 
nevyhnutné finančné zdroje na boj proti dôsled-
kom svetovej hospodárskej krízy výlučne

KRáTeNÍM VLáDNeJ SPOTRebY, 
zvýšenou efektivitou pri výbere daní a cla a pod-
porou hospodárskeho rastu. Odmietame prená-
šať zodpovednosť za krízu na obyčajných ľudí. 
Jednoducho, toto je najpodstatnejší záväzok z 
našej programovej konferencie. Ľudia krízu ne-
spôsobili, nebudú za krízu na Slovensku platiť. 
SMER-SD považuje trvalo udržateľný hospodár-
sky rast za základnú podmienku, nevyhnutnosť 
pri napĺňaní cieľov sociálneho štátu, solidarity a 
predovšetkým úspešnosti štátu v jeho snahách 
znížiť mieru nezamestnanosti, mimoriadne ne-
gatívne ovplyvnenú svetovou krízou. Rastový po-
tenciál slovenského hospodárstva však musí byť 
založený na dlhodobých trendoch efektívneho vy-
užívania poznatkov. Pre SMeR-SD má osobitnú 
dôležitosť podpora perspektívnych oblastí 
podnikania v znalostnej ekonomike, ako je 
inovatívna medicína, nanotechnológie, digi-
tálne priemyselné technológie, inovatívne 

technológie v potravinárskom priemysle a 
pod. Strana odmieta budovať konkurencieschop-
nosť slovenskej ekonomiky na lacnej pracovnej 
sile a koncentrácie jedného priemyselného od-
vetvia, ako to bolo typické pre pravicovú vládu. 
Takáto politika bývalej vlády negatívne ovplyvňuje 
životnú úroveň a samozrejme, negatívne ovplyv-
ňuje aj 

ScHOPNOSť šTáTu 
ReAgOVAť NA KRÍZu. 

Platí jasné ekonomické pravidlo, ak niekto 
chce založiť konkurencieschopnosť štátu – 
krajiny a ekonomiky na lacnej pracovnej sile, 
zasieva obrovské regionálne rozdiely a nízky 
životný štandard. Našou povinnosťou je vsádzať 
a podporovať investorov do iných oblastí. Preto v 
tejto oblasti prijímame, najmä s odkazom na de-
taily v programovom zameraní tieto záväzky:
SMER-SD nadviaže na úspešnú politiku veľkých 
verejných investícií s osobitným dôrazom na ďal-
šiu výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií 
pri kombinovanom využívaní prostriedkov štát-
nych a prostriedkov cez projekty verejno-súk-
romného partnerstva. Ďalej nadviažeme na ďal-
šiu dostavbu III. a IV. bloku Jadrovej elektrárne 
v Mochovciach výstavbou úplne nového bloku 
Atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. 
Budeme pokračovať v druhej etape rekonštruk-
cie Letiska M. R. štefánika v Bratislave. S plnou 
vážnosťou podporujeme projekt širokoroz-
chodnej železnice v spolupráci s Ruskou fe-
deráciou, ukrajinou a Rakúskom. Možno by 
ste boli prekvapení, vážené dámy a páni, milí 
priatelia, aký obrovský záujem o tento pro-
jekt dnes začína prejavovať česká republika, 
Maďarsko a ďalší. Je to projekt, ktorý je veľmi 
dôležitý. Sme pomerne ďaleko a práve zajtra na 
rokovaní s prezidentom Ruskej federácie pánom 
Medvedevom budeme určite o tomto projekte 
hovoriť. A rovnako očakávame prezentáciu ruskej 
strany k návrhom ohľadne samotného projektu. 
Ďalej sa chceme zaviazať v každom rozpočte v 
rokoch 2010 – 2013 vyčleniť prostriedky na re-
konštrukciu minimálne jednej významnej národ-
nej kultúrnej pamiatky. Pozrime sa, ako to dobre 
funguje. Sústredili sme sa teraz na národnú kul-
túrnu pamiatku v Bratislave a sme pred finišom. 
Stojíme pred rekonštrukciou hradného paláca. 
Potom čaká druhá etapa – zadná časť. Ale keby 
sme každý rok mali schopnosť a spôsobilosť po-
vedať, že toľkoto finančných prostriedkov ide na 
jednu významnú národnú kultúrnu pamiatku, mô-
žeme sa tešiť v roku 2014 z ďalších štyroch veľ-
kých stavieb takéhoto typu, ktoré dávajú Sloven-
sku a Slovákom hrdosť a ktoré nás, samozrejme, 
aj vynikajúcim spôsobom reprezentujú. 
Určite bude našou povinnosťou vytvoriť tlak na 
urýchlenú výstavbu Národného futbalového štadi-
óna, pretože my sme finančné prostriedky vyčle-
nili už v roku 2009. Stále nám však chýba nejaká 
aktivita zo samosprávy. Bude potrebné, aby vláda 
zatlačila, pretože ak sú na to zdroje určené, je 
treba, aby boli aj preinvestované. A samozrejme, 
kde to bude potrebné, podporíme mestá a obce 
pri výstavbe multifunkčných ihrísk. Toto bol su-
perúspešný projekt – v júni bude odovzdaných 
623 multifunkčných ihrísk na celom území Slo-
venskej republiky. Je to projekt, do ktorého bolo 
investovaných veľa peňazí. Ak si zoberieme, že v 
priemere sme dávali 40 tisíc eur, treba si to vyná-
sobiť – krát 620 – 630 a dostávame sa k význam-
nej sume, ktorou sme podporili šport, mládež na 
dedinách. Nechceme, aby nám deti sedeli len 
pred počítačmi, nechceme, aby nám sedeli len 
pred televíznymi obrazovkami, ale chceme, aby 
sa vrátili na športoviská, ako to bolo v minulosti 
pravidlom. Chceme, aby sa vrátil na dedinu, do 
školy, šport, pohyb a nie iba nejaké povaľovanie 
sa a robenie zlých vecí. Bol to úspešný projekt 
– a znovu sa pýtam, ak pravicová vláda sprivati-
zovala strategický majetok za 330 miliárd korún – 
opakujem, sprivatizovala majetok za 330 miliárd 
korún, pýtam sa, kde sú detské ihriská, pýtam sa, 
kde sú športoviská pre mladých ľudí iného typu? 

Pokračovanie v budúcom čísle

a priority efektívneho štátu na obdobie 2010 – 2014

Krásne slnečné počasie privítalo v sobotu 
10. apríla 2010 účastníkov odovzdania multi-
funkčného ihriska občanom obce Nemecká. 
K prítomným obyvateľom obce sa prihovorili 
predseda strany Robert Fico a predseda NR SR 
Pavol Paška.
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Jej mama bola doktorka prírodných vied, počas 
vojnovej Slovenskej republiky žila s dvoma deťmi 
v Bratislave vo vile oproti Kochovmu sanatóriu na 
Vegelinovej (dnes Partizánskej) ulici, pracovala v 
oblasti rakovinového výskumu, nemala však vtedy 

šTáTNe ObčiANSTVO, 
ale o dôvodoch, prečo ho nemala, sme doma 
nikdy nehovorili. Stará mama patrila k trojjazyčnej 
generácii, ktorá nemčinu a maďarčinu nepokla-
dala za cudzí jazyk, ovládala aj latinčinu, talianči-
nu, francúzštinu a angličtinu, v čase môjho det-
stva sledovala iba rakúske rozhlasové a televízne 
vysielanie, fajčila cigarety s filtrom značky Lux, 
ktoré neboli lacné, lebo stáli až 5 korún, a ktoré 
som jej chodieval denne kupovať do neďalekej 
trafiky práve na rohu Palisád a Partizánskej.
Narodil som sa v pôrodnici, ktorá sídlila v 
Kochovom sanatóriu, a väčšinu života som 
prežil na Palisádach – bratislavskej ulici, kto-
rá má cveng a ktorá sa tiahne od súčasného 
Prezidentského paláca po hrad. Mojím naj-
bližším rovesníkom v dome bol syn architek-
ta Milan Tengler; mojím najlepším priateľom 
z detstva bol syn lekárov Miňo Schnorer, kto-
rý býval krížom cez ulicu v súkromnom troj-
bytovom dome so svojou sesternicou, tiež 
dcérou lekárov ingrid inzingerovou, ktorej 
otec bolo zároveň vysokým funkcionárom 
Ľudových milícií (zavše sa na ulici objavil v 
slávnostnej milicionárskej rovnošate). Prvé 
dievča, o ktorej priazeň som sa intenzívne usilo-
val, bola Hanka Kaiserová – dcéra majiteľa na-
šich dvoch bezprostredne susediacich 

NáJOMNýcH DOMOV 
a zároveň námestníka riaditeľa podniku, kde 
pracoval môj otec (ak sa vám to zdá byť trocha 
zložité, tak vlastnícke a spoločenské vzťahy boli 
v niekdajšej ekonomicko-politickej formácii, na-
zývanej aj reálny socializmus, naozaj kompliko-
vanejšie, ako ich teraz vykresľuje primitívna pro-
paganda). Gabika (ďalšia dcéra pána Kaisera) je 
dnes manželkou výkonného predsedu Ústredné-
ho zväzu židovských náboženských obcí v SR. V 
okolí bývali Richterovci, Winklerovci a Gerhátov-
ci, ba aj básnik Ctibor štítnický, vlastným menom 
Tibor Dörner. Medzi mojimi spolužiakmi a kama-
rátmi boli Vlado Frecer, Maťo šamaj, Laco Gold-
stein, ktorého otec bol lodným kapitánom a aj do 

školy občas prišiel v parádnej uniforme. Ale aj tak 
sme si od 60. rokov 20. storočia v historickom 
jadre Bratislavy vystačili so slovenčinou a bez 
riešenia akýchkoľvek národnostných či nábožen-
ských otázok.
Počas gymnaziálnych štúdií na bratislavskej Me-
todke sme mali rockovú skupinu, v ktorej som pô-
sobil ako autor textov piesní. Hovorili nám minis-
terská kapela – vzhľadom na meno môjho otca, 
ktoré sa zhodovalo s menom 

TAJOMNÍKA úV KSS, 
lenže môj otec bol inžinier, vysoký a plešatý, kým 
jeho vysokopostavený menovec bol doktor, nízky 
a vlasatý. Býval vo vile na neďalekej Holubyho uli-
ci. S ich zámenami som zažil viacero žartovných 
príhod. Asi ako desaťročný som prevzal aj tele-
fonát, v ktorom nejaký šťastný rodič ďakoval za 
prijatie svojho dieťaťa na vysokú školu. Poďako-
vanie som kompetentne prijal a prisľúbil, že ho 
odovzdám. Keď sa ma na strednej i vysokej 
škole ustavične pýtali, či je môj otec minister, 
tak som vždy odpovedal, že Ján Janík nie je 
minister, ale tajomník úV, čo mnohým stačilo 
na to, aby sa utvrdili v presvedčení o mojom 
prominentnom pôvode.
Ďalším dôvodom pre označenie ministerská ka-
pela bolo priezvisko interpreta mojich textov – 
speváka Miša Lazara, lebo štefan Lazar bol mi-
nister vnútra a každý si myslel, že je to jeho syn. 
Na našom gymnáziu významné

 POSTAVeNie RODičOV 
napokon nebolo nič mimoriadne, pretože naň 
vtedy naozaj chodili deti mnohých popredných 
osobností verejného života, vrátane syna pod-
predsedu federálnej vlády, syna predsedu slo-
venskej vlády a dvoch synov podpredsedu slo-
venskej vlády, syna kandidáta Predsedníctva 
ÚV KSČ a tajomníka ÚV KSS, dcéry ministra 
školstva, dcéry členky Predsedníctva ÚV KSS a 
predsedníčky zväzu žien, dcéry prvého tajomní-
ka Mestského výboru KSS a podobne.
Na Vysokej škole múzických umení sme už 
mali pre zmenu jazz-rockový súbor, v kto-
rom moje texty zhudobňoval Peter breiner 
z Humenného a naďalej ich spieval vtedajší 
študent právnickej fakulty a dnešný veľko-
podnikateľ Mišo Lazar. Keď som sa krátko po 
absolvovaní VšMU ako začínajúci básnik stal naj-

mladším pracovníkom ministerstva kultúry, tak ma 
pre zmenu pokladali za zaťa bližšie neurčeného 
národného umelca. Zrejme si ma mýlili s o nie-
čo starším básnikom Petrom štilichom, ktorý bol 
zaťom hudobného skladateľa Eugena Suchoňa.
Medzičasom som v živote spoznal veľa dob-
rých aj zlých, ale najmä ľudských ľudí, teda 
zložitých bytostí, v ktorých sa spája celý rad 
rozličných pozitívnych čŕt i negatívnych vlast-
ností, je medzi nimi aj mnoho Židov, ktorí pat-
ria do všetkých uvedených charakterových 
kategórií.
Keď v 90. rokoch kontroverzný literárny kritik Vi-
liam Marčok publikoval na pokračovanie 

V SLOVeNSKýcH POHĽADOcH 
článok o Židoch v slovenskej literatúre, tak som 
sa ho pri náhodnom kuloárnom stretnutí spýtal, 
prečo ma do svojho materiálu nezaradil. Prekva-
pene sa ma spýtal, či som Žid, a ja som sa 
ho pre zmenu spýtal, či nie som Žid. Pri naj-
bližšom stretnutí mi oznámil, že nie som na 
zozname, tak som sa ho spýtal, či na to, aby 
som bol Žid, musím byť na zozname. Veselé 
okolnosti spoločenského a umeleckého života 
spomínam v súvislosti s faktom, že Národná rada 
Slovenskej republiky nedávno prijala novelu zá-
kona, ktorej cieľom je upraviť problematiku trest-
noprávneho vnímania extrémizmu. Právna norma 
nedefinuje 

POJeM exTRéMiZMuS 
a ani jednoznačne a zrozumiteľne nevymedzuje 
fenomén extrémistického materiálu, čím sa otvá-
ra otázka predmetov, textov, grafických znakov a 
údajov, ktoré držiteľovi slúžia na dokumentačné, 
historické, vedecké alebo študijné účely.
Vzhľadom na niektorých slovenských minis-
trov, ktorí rýchlejšie hovoria, ako premýšľajú, 
skutočne vzniká obava, či napríklad môžem 
beztrestne pochváliť vynikajúceho básnika a 
pripomenúť vplyv judaizmu na jeho tvorbu, 
alebo sa kriticky vyjadriť o morálnych pokles-
koch niektorých literátov, ktorí každú výhra-
du vo vzťahu k nim automaticky označia za 
prejav antisemitizmu. A vôbec neviem, či mô-
žem spomínať a archivovať uvedený článok 
Viliama Marčoka, ktorý sa napriek zreteľnej 
pôvodnej snahe autora zapáčiť sa židovskej 
komunite aktuálne šíri na internete ako súpis 
Židov v slovenskej literatúre. Práve štúdia Vi-
liama Marčoka je eklatantným príkladom, že 
ten istý dokument možno vnímať, chápať či 
vykladať veľmi rozdielnym až protichodným 
spôsobom. Napríklad – Kamil Peteraj sa cítil 
dotknutý, že je v materiáli zaradený, kým ja 
sa cítim dotknutý, že v ňom nie som. Opäť 
sa raz potvrdila stará múdrosť, že keď dvaja 
robia to isté, nikdy to nie je to isté.

PAVOL JANÍK

Žid, či nežid – to je otázka?

Slovensko malo a má nemálo umelcov, ktorí 
pôsobili, alebo ešte stále žijú a tvoria v zahra-
ničí, kde sú známejší a slávnejší než v krajine, z 
ktorej pochádzajú. určite najslávnejší z nich je 
Andy Warhol. Ten sa síce narodil rodičom rusín-
skeho pôvodu z Mikovej pri Medzilaborciach v 
americkom Pittsburgu, teda tam, kde začiatkom 
20. storočia žila najpočetnejšia komunita vy-
sťahovalcov zo Slovenska. Keby sa tento slávny 
umelec, svetový kráľ pop-artu narodil tam, kde 
jeho rodičia, tak by sa volal Andrej Warchola. 
Jedno je však isté: materinský jazyk Andyho bolo ru-
sínske nárečie a uznávaný výtvarník veľmi dobre ve-
del, že jeho pôvod je na Slovensku. Do konca života 
túžil navštíviť krajinu, z ktorej pochádzali jeho rodičia, 
ale, žiaľ, nikdy sa mu to nepodarilo.
ANDY WARHOL (6. 8. 1928 Pittsburgh – 22. 2. 
1987 New York) povedal svojho času vetu: „Každý si 
raz užije 15 minút slávy.“ I keď je autorom tejto dnes 
už svetoznámej myšlienky, jeho sláva je doslova več-
ná. O nič menej slávny maliar Salvatore Dalí, ktorý 
rozhodne nepatril medzi ľudí, ktorí na adresu nieko-
ho vyslovili nejaký kompliment, o Andym Warholovi 
povedal: „Narodil sa a zomrel. Stačilo to na to, aby 
urobil všetko podstatné.“
Medzi narodením a svojou smrťou však Andy 
Warhol urobil strašne veľa. Svetovú slávu mu 
získali jeho diela – za všetky stačí spomenúť 
portréty Liz Taylorovej, Lenina, Maa, elvisa Pre-

sleyho, Marilyn Monroeovej, Mike Jaggera... Tak 
napríklad portrét M. Monroeovej mal po zhoto-
vení cenu 250 dolárov, teraz stojí 15 miliónov, 
portrét zakladateľa čínskej ľudovej republiky 
má v súčasnosti cenu 17,4 mil. dolárov...
Kráľovi pop-artu sme vzdali najväčšiu úctu tým, že 
v roku 1991 sa v Medzilaborciach otvorilo Múzeum 
moderného umenia A. Warhola. V súčasnosti je jeho 
zriaďovateľom Prešovský samosprávny kraj. Na sláv-
nostnom otvorení múzea sa vtedy zúčastnil aj John 
Warhola, brat Andyho a viceprezident Nadácie A. 
Warhola v New Yorku. 

ĽAHOSTAJNé KOšice
Najväčšie východoslovenské mesto sa však k odka-
zu A. Warhola dlhé roky správalo akosi macošsky. 
I keď takýto stav trval pomerne dlho, v lete Košice 
potvrdia, že k dielu tohto významného amerického 
umelca rusínskeho pôvodu majú vzťah, aký si sku-
točne zaslúži. Konkrétne 6. augusta (teda v deň jeho 
nedožitých 82. narodenín) otvoria vo Východoslo-
venskej galérii výstavu naozaj veľkého medzinárod-
ného významu – ANDY WARHOL V KOšiciAcH. 
Na dôkaz predchádzajúcich slov stačí iba zdôrazniť, 
že túto výstavu uvidia záujemcovia v Kyjeve, Prahe, 
Ríme, Tokiu a Užhorode. Projekt ANDY WARHOL V 
KOšiciAcH sa stáva skutočnosťou predovšetkým 
zásluhou riaditeľky Východoslovenskej galérie Mgr. 
Lenky Leškovej – Bubanovej. Myšlienka sa zrodila 

počas jej pobytu v USA, kedy v priestoroch Veľvy-
slanectva SR vo Washingtone spoločne s Paulom 
Warholom, bratom Andyho, pripravili výstavu svojich 
prác. Paul je amatérsky výtvarník. Výstava sa vtedy 
stretla s neobyčajným úspechom najmä medzi diplo-
matmi, výtvarníkmi a krajanmi.

uNiKáTNY PROJeKT
Celá výstava sa bude skladať z niekoľkých častí. Prvú 
má tvoriť prezentácia knihy Andy Warhol a Českoslo-
vensko, výstava rôznych dokumentov, súvisiacich 
s A. Warholom a jeho rodinou, medzi nimi budú aj 
dokonca výtvarné práce Júlie Warholovej, matky An-
dyho. Ďalšiu časť bude tvoriť samotná expozícia ori-
ginálov Andyho Warhola, doteraz u nás neznámych. 
Pôjde predovšetkým o unikátne práce v čiernom a 
bielom prevedení, vysokouznávané diela ako Cam-
belsove polievky či fľaša Coca-coly alebo portrét 
Maa. Predposlednú časť výstavy budú tvoriť ori-
ginály Andyho synovca Jamesa, profesionálne-
ho výtvarníka. Pôjde predovšetkým o akvarely z 
jeho kníh pre deti – Môj strýko Andy a Andyho 
mačky. Záver výstavy bude pozostávať z projek-
cie diel a dokumentárnych filmov o živote a die-
le A. Warhola. 
O spoločenskom i umeleckom význame výstavy 
ANDY WARHOL V KOšICIACH svedčí aj to, že do jej 
prípravy sú zapojené veľvyslanectvá USA v Bratislave 
a Kyjeve, niekoľko múzeí a galérií v piatich krajinách, 

niekoľko nadácií a občianskych združení. Výstavu 
budú sprevádzať rôzne prednášky, koncerty, výtvar-
né súťaže pre deti a mládež, tvorivé dielne, krst knihy 
Andy Warhol a Československo (vydaná v Prahe)...
Okrem početných domácich návštevníkov organizá-
tori očakávajú početné skupiny milovníkov moder-
ného umenia z Rakúska, Poľska, Českej republiky 
a Maďarska. 
Vráťme sa ešte k Andymu Warholovi. Slávnemu 
umelcovi, ktorý veľmi dobre vedel, kde sú jeho 
korene, ktorý si pamätal na uspávanky, spieva-
né jeho matkou Júliou v rusínskom dialekte z 
okolia Medzilaboriec. Andy bol pravý Američan. 
Zároveň však hrdý na pôvod svojich rodičov z 
ďalekej a málo známej krajiny v srdci európy. 
Práve preto je nepochopiteľné, ako inakšie se-
riózni zostavovatelia britskej encyklopédie ho 
uvádzajú ako „syna českých emigrantov.“ Je to 
poľutovaniahodné. Najmä v súčasnosti, kedy 
Slovenská republika je samostatnou krajinou a 
členom OSN i eú. Prišiel navždy, i keď až štrnásť 
rokov po smrti a v podobe svojich nesmrteľných diel. 
V lete príde do Košíc ďalšia časť jeho vzácnej tvorby. 
Od 6. augusta do 1. novembra bude skutočne dosť 
času na to, aby sme ešte viac pochopili a spoznali 
človeka, ktorý napriek nepresným údajom v Britskej 
encyklopédii vo svete preslávil krajinu svojich rodi-
čov. 

VLADiMÍR MeZeNceV 

aNdY WarHol PrÍdE KoNEČNE do KoŠÍC

Môjho otca vždy všetci pokladali za Žida – nielen pre jeho írečité slovenské meno Ján 
Janík, ale aj pre jeho výrazný orlí nos. Pokiaľ siaha naša rodinná pamäť, si však nikdy 
nezmenil priezvisko, hoci na diplomovej práci ešte používal aj prímeno glejdura, lebo 
v jeho rodisku – Liptovskej Tepličke – bolo toľko Janíkovcov, že sa potrebovali odlí-
šiť ešte ďalším doplňujúcim označením. Rodné meno Lintnerová si zmenila iba moja 
mama edita, ale celkom zvyčajným spôsobom, teda vydajom. Jej otec Ferdinand Lint-
ner pochádzajúci z južných čiech, ktorý bol riaditeľom Slovenskej banky a čokoládov-
ne Figaro v Trnave, členom Matice slovenskej a štátotvornej cirkvi československej, 
zomrel v roku 1937.

Prenikavé lyrické sondy
Renomovaný autor emil Holečka v najnovšej 
zbierke básní Havranka (iris, bratislava 
2010) rozvíja charakteristické tendencie 
prítomné v jeho viacerých pozoruhodných 
doterajších knižných publikáciách. Popri te-
matickej rozmanitosti a myšlienkovej nalie-
havosti sa sústreďuje na zhustený, vybrúse-
ný poetický tvar s prevládajúcou inklináciou 
k viazanému veršu. 
Po predchádzajúcej knihe Slnečnice pri zápa-
de slnka, ktorá programovo prekračuje rozhra-
nie básní a esejí, sa autor cieľavedome vracia k 
vyhranene lyrickej inštrumentácii, pričom preu-
kazuje majstrovské ovládanie tradičných foriem, 
vrátane vynachádzavých a originálnych rýmov, 
ktoré nadobúdajú kvalitu vertikálnych metafor.
básnik sa zmocňuje hlboko osobných prob-
lémov moderného človeka, ale vôbec sa ne-
vyhýba ani celému spektru znepokojujúcich 
zdanlivo v čase či v priestore vzdialených ja-
vov, ku ktorým patria aj vojnové, teroristické 
a spoločenské kataklizmy uplynulých rokov 
i najčerstvejšej súčasnosti. Nepristupuje k 
nim však z publicistického hľadiska, ale ich 
dôsledne zvnútorňuje presne zacielenou 
kreatívnou optikou. 
Dielo doplňuje súzvučný doslov legendárneho 
básnika Jozefa Mihalkoviča, ktorého s Emilom 
Holečkom okrem iného spája blízky osobný 
vzťah ku kľúčovému slovenskému lyrikovi druhej 
polovice 20. storočia Miroslavovi Válkovi. V na-
značených súvislostiach autor potvrdzuje svoje 
významné miesto v aktuálnych poetických úsi-
liach, v rámci ktorých skúma zložité psycholo-
gické, filozofické a sociologické otázky, pričom 
bravúrne transponuje do moderných podôb a 
polôh aj známe biblické motívy. (pj)
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Tieto dva mená síce nemajú 
na prvý pohľad nič spoločné, 
avšak ich nositelia sa stretli v 

sobotu 24. apríla na 10. roč-
níku show na koľajniciach, 
ktorú organizujú košickí želez-

ničiari. Je iba prirodzené, že 
o historické parné rušne a va-
góny prejavujú najväčší záujem 
detváky, ktorých je v košickom 
železničnom depe každoročne 
na tisícky z celého východné-
ho Slovenska. 
Tohtoročnou atrakciou bol 
posledný pancierový vlak na 
svete, ktorý nesie meno M. R. 
štefánika. Na košický sviatok 
železničiarov ho zapožičalo 
Múzeum SNP v Banskej Bystri-
ci. Aby sme však nezabudli na 
Katku, to je starodávny parný 
rušeň, ktorý kedysi vozieval a 
vozí slovenské deti na úzkoko-
ľajke v Črmeľskom údolí. 
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Folklórny futbal
Svojráznu, ale mimoriadne prí-
ťažlivú prvomájovú oslavu chys-
tá folklórny súbor Raslavičan v 
spolupráci s Obecným úradom 
v najväčšej obci okresu Barde-
jov, v Raslaviciach. Sviatok prá-
ce a štart mesiaca lásky preži-
jú členovia 11 folklórnych súbo-
rov z celého východného Slo-
venska na tamojšom viacúče-
lovom ihrisku s umelou trávou. 
Na financovaní jeho výstavby sa 
podieľala Vláda SR, slávnostne 
bude otvorené 7. mája 2010. 
Tanečníci však nebudú tanco-
vať, ale hrať futbal. Pri účasti je-
denástich družstiev to bude tur-
naj ako bič! Finálová hra turnaja 
je vyhradená ľudovej hudbe 
Stanislava Baláža, ktorá bude 
zodpovedná za dobrú náladu 
na večernej veselici. 

Učia Rómov žiť
Obec Malý Slivník (okr. Prešov) 
cieľavedome pracuje s pomo-
cou Fondu sociálneho rozvo-
ja na osvete a pomoci tamojšej 
rómskej komunite už od roku 
2005. Posledný projekt komu-
nálnej sociálnej práce uzavre-
la v závere marca 2010. Obec 
za pomoci sociálnych pracovní-
kov dokázala nielen zlepšiť do-
chádzku rómskych detí do ško-
ly, ale aj zmeniť ekonomickú si-
tuáciu niektorých rodín. Za naj-
dôležitejší moment je však po-
važované postupné preberanie 
zodpovednosti týchto rodín za 
svoj osud. Okrem rozvíjania zá-
kladných hygienických návykov 
zlepšil sa aj zdravotný stav čle-
nov tejto sociálnej skupiny a ob-
novovali sa aj zabudnuté alebo 
vôbec nenadobudnuté pracov-
né návyky. 
Obec však po uzavretí projek-
tu v činnosti sociálnej pomoci 
nebude pokračovať. Dôvodom 
je zmena podmienok pre od-
meňovanie komunitných sociál-
nych pracovníkov, ktoré Fond 
sociálneho rozvoja zaviedol od 
novej výzvy. Pre Slovensko ty-
pické – čomu sa začne dariť, to 
musíme s požehnaním vrchnos-
ti znivočiť!
S podobným projektom však 
začínajú v podtatranskej oblasti 
na území okresov Poprad a Le-
voča. Jeho realizátorom je ob-
čianske združenie Partnerstvo 
sociálnej inklúzie subregiónu 
Stredný Spiš. Cieľom projektu 
v trvaní 20 mesiacov je pomôcť 
zvýšiť zamestnanosť sociálne 
znevýhodnených skupín obča-
nov formou vzdelávacích aktivít. 
Nuž, tomuto projektu treba dr-
žať palce poriadne silno. 

Rozdeľovali
Kým Prešovský samosprávny 
kraj má finančné problémy s 
opravou strechy budovy, košic-
kí poslaneckí kolegovia na svo-
jom rokovaní schválili výsledky 
hospodárenia krajskej samo-
správy za vlaňajší rok a rozdeli-
li 7,2 milióna eur tvoriacich pre-
bytok (aj napriek kríze) úspeš-
ného gazdovania. Z ušetrených 
peňazí sa ujde nemocniciam v 
Rožňave, Trebišove a Micha-
lovciach (pôžička), ďalšie sumy 
budú použité na úhradu strát vo 
verejnom záujme v prímestskej 
autobusovej doprave, na splá-
canie úrokov pôžičky z Európ-
skej investičnej banky atď.

Stranu pripravil 
MiLAN ORSZágH

už dávno nebolo vidno toľ-
kých chlapov a dámy drieť 
na plné obrátky až z nich 
pot tiekol cícerkom, ako 
na 3. ročníku bowlingové-
ho turnaja o Putovný pohár 
predsedu Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK), 
ktorý sa uskutočnil pred 
niekoľkými dňami. Súťažilo 
16 štvorčlenných družstiev 
(v každom z nich musela 
byť minimálne jedna zástup-
kyňa nežného pohlavia), z 
ktorých polovica postúpila 
do finálových bojov. Okrem 
krajskej samosprávy mali tu 
svoje reprezentácie regio-
nálni novinári, mestá Svid-
ník a Prešov, agentúry, pod-
niky a Prešovská univerzita. 
Kým napríklad výťažok vlaňaj-
šieho 2. ročníka bol určený 
pre klientov Domova sociál-
nych služieb na Volgogradskej 

ulici v Prešove, tohto roku bolo 
vopred jasné, že sa bojuje o 
budúcnosť malej, ťažko zdra-
votne postihnutej Mariannky 
Michlišinovej z obce Proč a jej 
rodičov, ktorí statočne vzdoru-
jú nielen chorobe dcérky, ale 
aj nepriazni osudu a vzhľadom 
k mimoriadne náročnej liečbe 
aj s nedostatku financií.
Malá 3 a pol ročná Mariannka 
žije v intenzívnej starostlivosti 
rodinného kruhu, výdatne po-
máhajú aj obe staré mamy, v 
jednom týždni absolvuje dve 
rehabilitačné kúry v Košiciach 
a jednu hypoterapiu, raz za 
štvrťrok cestuje na krátky reha-
bilitačný pobyt až na druhý ko-
niec Slovenska, do Dunajskej 
Lúžnej. Lekári aj rodičia veria, 
že k zlepšeniu zdravotného 
stavu dieťaťa by prispel reha-
bilitačný pobyt v medzinárod-
nom centre v Piešťanoch, vy-

užívajúce poznatky kozmickej 
medicíny. A práve na úhradu 
tohto rehabilitačného pobytu 
bol určený výťažok benefičné-
ho turnaja, v ktorom sa tak zá-
palisto bojovalo. 
Kým v prvej, vylučovacej 
časti, získali prvenstvo novi-
nári, vo finále im stačili sily 
iba na nepopulárne štvrté 
miesto, benefičné zlato zís-
kalo družstvo Prešovského 
samosprávneho kraja. Naj-
dôležitejší je však výsledok 
tohto podujatia. Vypotená 
slaná voda a u poniektorých 
aj svalová horúčka neboli 
zbytočné. Po záverečnom 
účtovaní a prepočte do-
siahnutých bodov (1 bod = 
0,09 eur) dostala hodnota 
benefície svoju tvár v čís-
le 2.498,17 eur, čo by Ma-
riannke malo stačiť na pieš-
ťanský pobyt...

Mariannka so svojimi rodičmi, ktorým viditeľne odľahlo, 
že ich sen o rehabilitačnom liečení nemocnej dcérky v 
Piešťanoch sa začína plniť. Bez spontánnej ľudskej po-
moci a dobrých ľudí by sen ostal snom. Bežná terapia a 
lieky pohltia väčšinu rodinných zdrojov... 

Víťazné družstvo PSK v zostave: (zľava) riaditeľ „cestá-
rov“ Vladimír Kozák (najúspešnejší hráč turnaja), pred-
seda PSK Peter chudík, agáta Nirodová (najúspešnejšia 
hráčka) a poslanec Národnej rady SR za SMER-SD Stani-
slav Kubánek. Úplne vpravo je moderátor podujatia artúr 
Benes. 

Srdcia športovcov bili pre malú mariannku

účinná pomoc proti povodniam
Predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Marián 
čakajda a predseda Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK) Peter chudík podpísali začiatkom minulého týždňa 
dohodu o prenajatí a spravovaní „kráčajúceho korčekové-
ho rýpadla“, ktoré dostal PSK do prenájmu na dobu neur-
čitú. Hodnota tohto stroja je približne 370 tis. eur. 
V spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom 
bude rýpadlo používané preventívnym spôsobom najmä pre 
úprave terénu tokov pri mostných konštrukciách, v prípade po-
vodní bude nasadené na likvidáciu kritických miest tokov, ktoré 
vytvárajú povodňové prívaly. 
Hodnota stroja je však iba zlomkom celkových škôd, ktoré po-
vodne spôsobili na majetku PSK od roku 2004, kedy musel pre-
vziať od štátu cesty II. a III. triedy (zatiaľ bezmála 17 mil. eur). 
Rýpadlo bude umiestnené v stredisku Správy a údržby ciest 
PSK v Bardejove, keďže povodne spôsobujú v ostatných ro-
koch najväčšie škody v tomto okrese. 

V strede minulého týždňa sa v Prešove uskutoč-
nila medzinárodná konferencia Zdravý životný štýl 
v kontexte výchovy a vzdelávania na školách. Mo-
tív konferencie, určenej pre pedagógov, bol roz-
delený do štyroch prednáškových blokov, ktoré 
sú najvýstižnejšie charakterizované prednášaný-
mi pomerne pálčivými témami súčasnosti: Obezi-
ta v detskom veku – možnosti jej prevencie, Prob-
lémové oblasti pitného režimu v detskom veku, 
Pohybová a telesná a športová výchova v kontex-
te školy, Primárna prevencia drogových závislos-
tí v základnej škole, Celospoločenské programy 
zdravia školskej mládeže - Program ovocie a zele-
nina do škôl (prezentácia programu). Z príspevkov 
do diskusie a zborníka je potrebné spomenúť naj-

mä Syndróm vyhorenia učiteľov od PaedDr. Janky 
Chládeckej z Metodicko-pedagogického centra, 
GR Bratislava. Medzi hostí konferencie patrili Bert 
C. Connell PhD (Loma Linda University, Califor-
nia), Dr. Judit Olajos, PhD (Inštruktážna nemoc-
nica Andrása Jósu, Nyíregyháza, Maďarsko), Ing. 
Silvia Tokárová (Ministerstvo školstva SR), Ing. Pa-
vel Ludvík (Informační portál hromadného stravo-
vání) a ďalší. Avšak doslova neprehliadnuteľným 
hosťom tejto konferencie bol – automat na predaj 
ovocia, ktorý bol približne týždeň pred touto ukáž-
kou už v skúšobnej prevádzke na prešovskom síd-
lisku Sekčov a rozdával vitamíny prakticky zadar-
mo. Na druhý deň po konferencii bol „nasadený 
do ostrej prevádzky“. 

medzinárodná konferencia o zdraví detí

Mimoriadne činy stredoškolákov a pedagógov 
v súlade so športovým fair play, prínos v ob-
lasti športu či humánne činy odmeňoval Žilin-
ský samosprávny kraj (ŽSK) v rámci III. ročníka 
podujatia „Cena fair play predsedu Žilinského 
samosprávneho kraja“. Komisia ŽSK vybera-
la z dovedna 15 nominácií, ktoré do ankety 
zaslali stredné školy a zariadenie sociálnych 
služieb v pôsobnosti Žilinského samospráv-
neho kraja. Ocenenie v Ankete o najférovejší 
čin športovca získali študenti Ľudovít Hajduk 
z Obchodnej akadémie D. M. Janotu v čadci 
za čestný a korektný prístup k hre a Tomáš 
Tomeček zo Strednej odbornej školy doprav-
nej v Martine - Priekope za húževnatosť bo-
jovať so svojím hendikepom prostredníctvom 
športu. V Ankete o najférovejší prínos v oblasti 
športu boli ocenené pedagogičky Martina File-
ková z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne a 

Oľga Fašková z Gymnázia Hlinská v Žiline, ktoré 
sa mládeži a športu venujú nielen počas vyučova-
nia, ale aj prostredníctvom mimoškolských aktivít. 
V tomto roku bola súťaž doplnená Anketou o 
humánny čin roka 2009, kde sa mohli okrem 
žiakov a učiteľov o ocenenie uchádzať aj se-
niori či zamestnanci domovov dôchodcov 
(DD) a domovov sociálnych služieb (DSS). 
Ceny si Monika Bejdáková a Tatiana Jelenčíková, 
pracovníčky zariadenia sociálnych služieb v Tvr-
došíne prevzali z rúk podpredsedu kraja Jozefa 
štrbu a futbalistu Ivana Lietavu z MšK Žilina. „Fair 
play znamená viac než len dodržiavanie pravi-
diel. Zahŕňa pojmy ako priateľstvo, rešpektovanie 
iných, ale aj sústavné zachovávanie športového 
ducha. Ten na základe nominácií, z ktorých sme 
vyberali, oceneným žiakom, pedagógom i sociál-
nym pracovníčkam nechýba,“ uzavrel podpred-
seda kraja J. štrba. (zm)

CENA FAIR PLAy PREDSEDU ŽSK

Katka a Štefánik v košickom depe

Východoslovenské letiská otvorené
Oba východoslovenské letecké terminály (Košice a Po-
prad) obnovili svoju prevádzku v pondelok 19. apríla. či 
už ide o stabilný režim, zatiaľ nevie potvrdiť nikto, ani me-
teorológovia. Rozhodujúcim činiteľom je v tomto prípade 
množstvo sopečného popola v ovzduší nad Slovenskom, 
ktoré vyrába islandská sopka eyjafjallaõkull. 
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LICHá KARTA
Bolo jasné, že voľby v Maďarsku vyhrá Fidesz. 
Kým my sa budeme ukájať akousi maďarskou 
kartou a vzrušovať sa nad niektorými čardášový-
mi rečami, ujde nám vlak. Orbán a jeho Fidesz 
už aspoň dva roky mieria na Východ. Sklamal 
ich Západ, kde sú aj dlžníkmi a aby sa z toho ma-
razmu dostali, musia hľadať svoje miesto. Inak 
sa v Maďarsku vraví, že dve najhoršie veci zažili 
v minulom storočí, rok 1956 a stratu ruských 
trhov. Orbán je okrem radikálneho myslenia aj 
pragmatik a vie, že návrat na Východ Maďarsku 
pomôže. Slovensko síce prijalo ruského prezi-
denta Medvedeva na úrovni, ale to je v Rusku 
príliš malý pán. Tam má predsa hlavné slovo 
Putin. A Orbán bol aj na zjazde jeho strany v 
minulom roku. Takže Maďari nám budú syste-
matický piť krv kadejakými hlúposťami, aby nás 
zaviedli do poblúznenia a na druhej strane budú 
budovať mosty na Východ. Na potuteľné čardá-
šové reči ani netreba reagovať. Treba vedieť aj 
to, že Trianon je pre Rusov bezvýznamná vec, 
neboli tam, aj keď mali byť. Nedajme sa teda 
nachytať na maďarské karty, sú to liché karty. 
Mali by sme sa zamerať na rozsiahlu Ukrajinu a 
samozrejme na Rusko. A ako člen EÚ a NATO, 
by sme mali oprášiť Mečiarove „mosty medzi 
Západom a Východom“. Máme na to ideálnu 
geografickú polohu. A aj fundament slovanskej 
vzájomnosti. Tam sú pre nás nedozierne eko-
nomické možnosti, už len keby sme sa venovali 
Zakarpatsku.

FARBy KDH
KDH žiada, aby sa Ján Slota ospravedlnil za 
výroky na adresu nezaradeného poslanca 
F. Mikloška. boli také aké boli, ale prečo 
sa o to snaží KDH? Veď ich bývalý posla-
nec s radosťou v srdci a slzou v oku prevzal 
vyznamenanie J. esterházyho, ktorý chcel 
revíziu Trianonu a vítal Horhtyho keď vtia-
hol na bielom koni do Košíc. Poslankyňa M. 
Sabolová z KDH povedala, že vyjadrenia J. 
Slotu prekračujú rámec slušnosti a uráža-
jú osobnosť človeka. Ale kde bola slušnosť 
a osobnosť človeka, teda F. Mikloška, keď 
prevzal ono vyznamenanie, to už pani Sa-
bolová nepovedala. A kde bola slušnosť a 
osobnosť Slováka, teda F. Mikloška, keď 
chcel, aby sa v slovenskom parlamente 
mondokovalo po maďarsky? Niektorí KDH-
ci žijú asi vo virtuálnom svete, tak ako ich 
predchádzajúci ale aj súčasný predseda.

KOLUmBUSOVCI
Nedávno sa teperili veľvyslanci niektorých kra-
jín pôsobiacich na Slovensku do akejsi rómskej 
osady na západe republiky, aby zistili, čo to tam 
je. Veľvyslanci tiež musia vykazovať nejakú čin-
nosť a tak sa okrem iného aj vzrušili. A potom 
diplomatickou poštou budú informovať svoje 
vlády, že teda pracujú a nesedia na konári. 
Keby však navštívili všetky rómske osady na 
Slovensku, tak by určite skrachovali, na to by 
im nestačil ani štedrý rozpočet. Problematika 
Rómov je a bude v budúcnosti problémom EÚ, 
ktorého sa nezbaví a musí ho riešiť. Ako, to ne-
vie dnes nikto. Nevedia to vlády všetkých krajín 
strednej Európy. A kto to vyrieši? NATO asi nie, 
tak kto?

mALA By TO Byť SAmOZREJmOSť
Na slovenských známkach by sa malo ob-
javiť viac osobností, ktoré sa vždy chovali 
demokraticky a nikdy sa nespojili s tota-
litnými režimami, toto zvestoval Slovensku 
podpredseda vlády Dušan čaplovič, keď 
uviedol na svet známku Milana Hodžu v 
Sučanoch. Milan Hodža síce nie je až taký 
osobnostný líder, ale dobre, v niečom aj 
áno. Rovnako by sme mohli olízať aj cinka 
Pannu. Páčilo by sa mi olizovať štefánika, 
clementisa, samozrejme Hodžu, štúra, 
Hurbana Moyzesa, Kuzmányho. Ale to pred-
sa by mala byť samozrejmosť, pokiaľ máme 
slovenských výtvarníkov. A neváhal by som 
tam vidieť aj Andyho Warhola, Paula New-
mana, Steve MacQuina, et cetera.

Stranu pripravil DušAN KONčeK

A zahľadel sa komentátor Peter M. 
do minulosti a v maturitnej písomke, 
ako vyšitej z večernej školy pre pracu-
júcich a skonštatoval, že existujú dva 
hlavné trendy zahraničnej politiky Fi-
covej vlády - vnútropoliticky motivova-
ný spor s Maďarskom a odklon od Zá-
padu. Jeho tvrdením o vnútropoliticky 
motivovanom spore s Maďarskom sa 
nenačim zaoberať. Lenže všetkému je 
na vine Slovensko a Maďari sú najú-
žasnejší demokrati na svete a nebodaj 
sú aj najkultúrnejším národom v eu-
rópe. Odklon od Západu je už silná káva, 
ktorú používa v tejto maturitnej písomke, 
keďže ju osladzuje div nie ruským sacha-
rom, ktorým Slovensko Ruská federácia 
akože kŕmi. V tejto maturitnej písomke sa 
objavujú aj také absurdnosti ako „málo 
funkčná OSN“ zrejme preto, že už jej ne-
velia USA a dostala sa zpod jej vplyvu, čo 
samozrejme nevonia ani Sorosovi a ani 
komentátorovi. Neuznanie nezávislosti 
Kosova Slovenskom je podľa Petra M. 
opäť pre zlé slovensko-maďarské vzťahy. 
A zrejme aj odklon od Západu, ako tvrdí 
autor maturitnej písomky. Komentátor 
má asi nefunkčný kompas, alebo meria 
slovenskú zahraničnú politiku slnečnými 
hodinami vlastnoručnej výroby. To, že Slo-
vensko je rešpektované tak na Východe 
ako aj na Západe je dielom posledným 
štyroch rokov zahraničnej politiky Sloven-

ska. Predtým sme sa totiž s prepáčením 
pchali kamsi - a len tam. škoda, že ešte 
Peter M. nepostrehol kam sa pchá naj-
novšie jeho milovaný Orbán. Ale časom 
asi aj jemu dôjde, že svet už nie je jed-
nopolárny, ak dôjde k zmene vydavateľa 
denníka S. do ktorého píše. Podľa neho 
sa Slovensko nemalo čas venovať iným 
veciam v zahraničnej politike, lebo furt sa 
sporilo s Maďarskom. A tak sa venovalo 
asi príklonu na Východ. Je to teda jasné, 
Maďari majú okrem traumy z Trianonu aj z 
Világošu, kde im ruskí kozáci ukázali, ako 
sa so šabľou narába a tak chce autor ma-
turitnej písomky vyslať signál svojim pokrv-
ným, aby sa mali na pozore, lebo Slováci 
majú kozákov v láske. Všetko sú to však 
len trúchlospevy, ktoré začali odvtedy, 
ako sa USA boys prestávajú venovať tým-
to malým krajinám Európskej únie, lebo 
už ich vycicali dosť a USA dnes už ani nie 
sú dojnou kravou, vrátane amerických 
poplatníkov. Havel and Company teda vy-
mysleli nový scenár, ktorý sa volá „ruská 
hrozba“ v nádeji, že takto sa znova dosta-
nú k prostriedkom, ktoré poriadne vyschli. 
Vie to aj pragmatický Viktor u susedov a 
jeho jedinou šancou obstáť je usilovať sa 
dostať slovensko-maďarské vzťahy na so-
lídnu úroveň, ešte predtým, ako sa mu za-
čnú snívať sny o Grécku. A potom možno 
prestanú aj maturitné písomky večernej 
školy pre pracujúcich.

maturitná písomka pre pracujúcich

Nič nie je nemožné. Ak mohol v Ma-
ďarsku jasne vyhrať voľby Orbán a 
bude vládnuť ako samojediný, bolo 
by ideálne, keby sa tak stalo aj na 
Slovensku. Prispelo by to rozhodne 
k tomu, aby sa slovensko-maďar-
ské vzťahy zlepšili. Koaličný zlepe-
nec je v každom prípade zložitejší 
a zložitejšie by bolo rokovať aj s 
Orbánom. Ak chce SMK a Most-Híd, 
aby sa naozaj zlepšili slovensko-ma-
ďarské vzťahy, tak by jednoducho mali 
vyzvať svojich voličov, aby v parlament-
ných voľbách volili stranu SMER. Mali 
by si to však skôr uvedomiť voliči tých-
to strán a jednoducho tak urobiť. Od 
predstaviteľov obidvoch strán ťažko 
očakávať, že sa vzdajú svojich ambícií 
na poslanecké výhody a platy. To teda 

znamená, že im nejde o zlepšenie 
slovensko-maďarských vzťahov. Voli-
čom o to ide a podľa toho by sa mali 
zariadiť. Tak by sa do parlamentu ne-
dostali ani SMK ani Most-Híd, strana 
SMER by vládla ako samojediná, po-
dobne ako v Maďarsku Fidesz a ľahšie 
by sa rokovalo, ľahšie by sa vzájomné 
dohody dostali aj cez parlament. Lebo 
keď sa dvaja dohodnú, tak k tomu tre-
tieho nepotrebujú, tretí obyčajne múti 
vodu. A tak by z Oravy mohli chodiť na 
výmenné turné do Szegedu a nie do 
Dunajskej Stredy, ako to chce Bugár. 
Medzi Maďarmi a Slovákmi existovali 
niekedy výmeny medzi maďarsko- 
slovenskými obcami. Zo slovenskej 
rodiny išiel mládenec do maďarskej a 
z maďarskej dievča do slovenskej ro-

diny. Fungovalo to. Netreba ani dvojité 
občianstvo, ani vlastenecké zákony, 
ani zákon na ochranu republiky, stačí 
keď sa barackovica vymení so slivovi-
cou. A na futbalovom zápase Slovan 
– Ferencváros budeme len piť, ten kto 
prehrá, zo smútku, ten kto vyhrá, z ra-
dosti, bez zástav a bez ohňa. A ešte 
ich naučíme hrať lepšie hokej a oni nás 
fleuret. A urobíme diaľnicu Košice hra-
nica s Maďarskom, aby mohli chodiť 
do Vysokých Tatier rýchlejšie a aj lac-
nejšie. Voliči maďarskej národnosti 
by si to mali spočítať, lebo Smeru 
stačí akýkoľvek partner a mohla by 
to byť aj Kotlebova strana Ľudova 
strana - Naše Slovensko, ktorú síce 
prieskumy nevykazujú, ale ak boh 
dá a motyka vystrelí...

idEálNY Stav vo vzťaHoCH?

História sa nedá oklamať
Predseda SNS pre TASR zasa šemotil o nejakých Mongoloch na 
koníkoch. SNS za Martina Rázusa presne vedela kde môže Maďa-
rov zaradiť a koľko percent je identických Maďarov, teda tých, ktorí 
sem prišli z Chanti Mantiska, kde nedávno naša Kuzminová vyhrala 
preteky na lyžiach. Tam totiž Maďarská akadémia viac vysiela už 
roky svoje tímy, aby zistila odkiaľ vlastne tých pár percent skutoč-
ných Maďarov pochádza. V tejto oblasti Ruskej federácie sú inak 
úžasné náleziská ropy, plynu a uhlia. To dobre vie strana Fidesz a 
jej Orbán. Maďari si hľadajú svoje korene, tak im to nechajme. Ne-
chajme koníky a Mongolov, to sa už nenosí, chaotické vyjadrenia 
predsedu SNS sú mimo reality. SNS v terajšej podobe chýba his-
torický kontext, zabudla na to, že v minulosti jej jadro tvorila evan-
jelická elita, vzdelanostne v slovenskej proveniencii na piedestále. 
To sa jednoducho nedá prezrieť. A ani s dnešnou SNS porovnať. 
Tam je skryty problém SNS. Báťa Daxner by dal asi Slotovi za jeho 
potuteľnosti príučku, lebo bol okrem iného diplomat (taký domáci 
ale rovný). História sa nedá oklamať, sama sa pripomenie.

O pár rokov poviete zamestnancovi, aby si zobral lopatu a ten sa bude čudovať, čo to je, 
lebo s takým niečím sa nestretol. Na Slovensku skutočne rastie generácia, ktorá nevie 
čo to je pracovať a tak nevie ani čo to je lopata. Verejnoprospešné práce alebo aktivačné 
práce sa minuli účinkom, pretože títo „aktivační aktivisti“ za pol hodiny pozametajú pred 
čakárňou metlami prach a potom dve hodiny sedia a debatujú. Cestovať za prácou je 
niečo, čo nikomu ani na um nepríde, ešte že to, práca musí prísť za ním. A keď aj príde, 
tak odvyknutie od práce je také veľké, že zbytočne prišla. A tak „aktivační aktivisti“ už 
netrpezlivo čakajú na hubársku sezónu, lebo tam netreba lopatu, stačí sa poprechádzať 
po lese, nabrať huby, predať a potom hajde na pivo. A netreba zabudnúť podpísať sa na 
aktivačných listinách a doniesť huby aj starostovi. Tento systém funguje ako hodinky, nikto 
nič nekontroluje, všetko je dovolené. Ambície pracovať neexistujú. Keď nie sú u rodičov, 
nie sú ani u detí. Akosi bude, štát sa postará. Žiadne také, že kto nepracuje, nech neje 
– to predsa nie je demokracia, hovoria v debatách aktivační aktivisti. Každý musí jesť, ale 
nemusí pracovať. Tá demokracia je naozaj pre niektorých ideálna. A keď namietate, tak 
dostanete odpoveď, veď vidíme, čo robia poslanci a aké berú platy. A je po konštruktívnej 
debate. Budujeme síce sociálny štát, ale vychovávame generácie, ktoré nevedia ani to, 
čo je to lopata a pokladajú ju za nástroj na podopieranie.

Kupčenie s hlasmi sa nebude 
v parlamentných voľbách váž-
nejšie sledovať, to znamená 
že povolené sú všetky možné 
formy kortešovania, s alkoho-
lom, guľášom, párkami, náv-
števami obývačiek, zvonením 
na dvere, ba niektoré strany 
už majú aj casanovcov, ktorí 
budú zvádzať prvovoličky či 
moletnejšie vdovy, u niekto-
rých strán si potiahnete „ma-
rišku“. čo nie je zakázané, 
je dovolené. Ta-tam je desať 
Božích prikázaní, ani KDH ich 
už nebude dodržiavať, pocho-
pilo, že osemdesiat percent 
veriacich Slovákov je utópia či 
rozprávky starej matere. Mož-
no dospejeme aj k tomu, že z 
rebriniaku sa budú rozhadzovať 
tie podložky zvané euromince a 

ľud ich bude zbierať. Však bu-
dujeme sociálny štát, tak aj tu je 
dovolené to, čo nie je zakázané. 
Voľakedy v minulosti boli takým 
vyvrcholením roka dožinky, te-
raz, keď už nesejeme a nežne-
me, máme namiesto dožiniek 
voľby, to sú tiež dožinky kde 
treba zasiať a zbierať, nie klasy 
ale hlasy. A netreba k tomu ani 
kombajny. 
Kombajny budú len v parlamen-
te, ale tie nezbierajú ani kla-
sy, ani hlasy, iba eurá. Každý 
mesiac po štyri božie parla-
mentné roky. Tak, ak chceš 
byť poslanec, dávaj klas a ja 
dám hlas, to je ďaleko me-
nej ako keď bratia Rusi vo-
lali „davaj časy“. Pravdou je 
však, že také budú časy, aké 
budú hlasy.

Kupčenie s hlasmi, bez sledovačky

Lopatu pokladajú za nástroj na podopieranie

Chýba entuziazmus
HZDS chce zmeniť financova-
nie kultúry a podporovať ume-
nie, povedal kandidát na po-
slanca za ĽS-HZDS František 
Vyrostko. Je to milé. Kuplety 
na dedine sme robili tak, že 
pán farár nás cvičili v kultúr-
nom dome, každý doniesol za 
fúrik polienok, aby sa kultúr-
ny dom vykúril a kuplety boli. 
Nebol žiadny finančný zisk, 
len dobrý pocit. Tvorivosť v 
slobodnom priestore, tak to 
bolo na našich dedinách. To 
sú slovenské ľudové tradície, 
ktoré fungujú od nepamäti a 
budú fungovať či to bude taká 
alebo onaká strana, len nám 
chýba povestný entuziazmus.

Akýsi archivár CIA predstavil na tlačovej 
besede archívne dokumenty CIA k situá-
cii v Československu v roku 1968. CIA sa 
podľa toho, všeličo dozvedela a informova-
la, okrem iného aj amerického prezidenta 
(Johnsona). Tento archivár zabudol na list, 
ktorý poslal Brežnev americkému preziden-
tovi, či USA chcú alebo nechcú dodržiavať 
Jaltské dohody. Po odpovedí amerického 
prezidenta z júla 1968, že Jaltské dohody 
sú sväté, mal Brežnev ruky rozviazané. Na-
priek tomuto jasnému stanovisku CIA naďa-
lej „tvorivo“ podporovala istý okruh ľudí oko-
lo Pražskej jari, ktorí si dokonca na základe 
tejto podpory mysleli, že dosiahnu cez OSN 
vyhlásenie neutrality Československa. To, 
že CIA sa len nedomnievala o niektorých 
veciach svedčí aj osobná skúsenosť, keď 

som nastúpil do autobusu s rakúskou po-
znávacou značkou, v ktorej akože boli na 
výlete „horskí strelci“ americkej armády v 
Rakúsku, pričom išlo o pracovníkov tajných 
služieb, ktorí brázdili Slovensko v čase vo-
jenského cvičenia v lete 1968. Samozrej-
me, k novinárovi mali aj otázky kladené 
čechoslovačtinou. A doslova sa vydesili pri 
odpovediach, že niektorí Slováci sú ochotní 
isť do boja so zbraňou v ruke. Najviac ich 
zaujímalo letisko Sliač. Keby CIA skutočne 
odtajnila všetky dokumenty o roku 1968, 
dozvedeli by sme sa veci, z ktorých by sa 
nám krútila hlava. Ale skúsenosti hovoria, 
že CIA sa nedá veriť, tak isto ako aj iným 
spravodajským centrálam, lebo keby sa na-
príklad odtajnili dokumenty CIA z roku 1989 
a z roku 1998, tak by sme spadli na brady. 

táraniny Cia na tlačovej besede
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SMEr-Sd a 1. máj
Aj počas tohtoročnej jari budú mať členovia, prívrženci a sym-
patizanti strany SMER-SD príležitosť stretnúť sa s jej čelnými 
predstaviteľmi a vyjadriť tak podporu jej politickému programu 
a cieľom. V predvečer prvomájových osláv bude uskutoč-
nené stavanie mája na námestí v podtatranskom Poprade (od 
15.30 h), ale už o deň skôr (29.4.), od 18. h sa tejto uda-
losti budú môcť zúčastniť obyvatelia Košíc. Pripomíname, že 
tohtoročný Deň sociálnej demokracie sa uskutoční 5. júna 
v Banskej Bystrici, s presným programom vás oboznámime v 
dostatočnom časovom predstihu. 

Farizejstvo v radoch KDH 
Predvolebné bilboardy KDH potvrdzujú jej „lipšicovský“ pro-
fil: V záujme vládnutia urobíme hocičo. 
Strana, ktorá sa v dzurindovsko-miklošovskej vláde bezmála osem 
rokov úspešne podieľala na totálnom zbedačovaní tohto národa, 
na jeho naháňaní do krajnej biedy, ekonomickej i duševnej, ktorá 
spolupracovala pri rozpredávaní a rozkrádaní národného majet-
ku a dokonca participovala aj na okradnutí tohto národa o boží 
dar – pitnú vodu, strana, ktorá pomáhala na deptaní nemocných, 
invalidov a starcov, tá dnes dokáže pred zrakom celého národa a 
svojich obetí hovoriť o svojom sociálnom cítení a o svojom pláne 
na povznesenie chudobných. Tých, ktorých do tejto krajnej biedy 
nahnala. 
Sociálne cítenie u Lipšica? Neverte obráteniu Sodomčanov 
a gomorčanov na cestu k Prozreteľnosti a spravodlivosti a 
už vôbec nie tomu, že sa to môže stať dnes a takým dokona-
lým farizejom, akých vlastne reprezentuje práve on, ale pre 
istotu sa skrývajúc za oponu predvolebnej maškarády. Ale aj 
komédia a maškaráda má svoje medze a má ich aj politická 
kultúra. Práve politická kultúra je lipšicovmu spolku farize-
jov až príliš vzdialená, čo dokazujú aj svojim bilboardom.

Prečo toľká obeť?
Aj s cestou trojdňová strana úNiA, ktorá si dala za úlohu 
skončiť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v počte 
získaných hlasov na druhom mieste(!) hneď za SMeR-SD, 
je pravdepodobne stranou celosvetových ľudomilov. Ako 
inak chápať predvolebný bilbord, na ktorom Zahradník a 
Hagyari berú na seba dôsledky zvýšenie nezamestnanosti 
na Slovensku ako jeden z dopadov svetovej hospodárskej 
krízy? Nuž, tieto bilbordy by si zaslúžili lepšie a dôstojnej-
šie miesto ako pri slovenských cestách. Mali by stáť oproti 
každej americkej banke, pretože za krízu sú vinné ony, nie 
slovenské cesty a slovenská vláda. Alebo to Zahradník s 
Hagyarim nevedia? ich obeť bude asi zbytočná...

V Zastupiteľstve Prešovského samo-
správneho kraja (Z PSK) bol už tre-
tí raz zaradený v programe rokovania 
Návrh Všeobecne záväzného nariade-
nia (VZN) PSK č. 18 o určení výšky do-
tácie pre základné umelecké školy, 
jazykové školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti samo-
správneho kraja, cirkví a súkromných 
zriaďovateľov. Potreba nového VZN vy-
plynula zo zmien podmienok financova-
nia, ktorých autorom bol štát. Na rozdiel 
od bežných „schvaľovačiek“, kde stačí 
prostá väčšina, na schválenie VZN je po-
trebná v krajskom parlamente 3/5 väčši-
na prítomných poslancov, ktorú koaličný 
blok SMERu nemá. A práve túto situáciu 
využíva „modrá“ opozícia na to, aby blo-
kovala prijatie VZN a teda aj plynulého a 
riadneho financovania škôl a školských 
zariadení, uvedených v titule návrhu VZN. 
Dôvod? Je nad slnko jasné, že ide o vy-
myslený a nelogický ťah, rovnajúci sa deš-
trukcii rokovaní krajského parlamentu za 
každú cenu: „Modrí“ poslanci chcú touto 
cestou presadiť, aby školy a zariadenia v 
rukách cirkví a podnikateľov dostávali od 
štátu rovnakú dotáciu ako školy „štátne“ 
(dnes v kompetencii samosprávnych kra-
jov), pre ktoré je na rozdiel od cirkevných 
a súkromných škôl dotácia jediným príj-
mom, ktorý zabezpečuje ich chod. 
- Všetky deti sú rovnaké, prečo tie, 

ktoré navštevujú cirkevné a súkrom-
né školy, sú diskriminované? Veď ich 
rodičia platia dane tak, ako ostatní 
občania...
To je „zásadná“ otázka, ktorou sa pravi-
coví poslanci oháňajú. Je to však otázka, 
ktorá zakrýva skutočnú realitu a ktorú je 
možné zhrnúť do niekoľkých viet:
Podobne ako zdravotníctvo a sociálna 
oblasť, aj školstvo sa stalo pre niekto-
rých ľudí výnosným biznisom. uči-
teľ, kedysi nespokojný so svojim pla-
tom, začal na radu známych alebo z 
vlastného nápadu podnikať v odbore, 
v ktorom je viac či menej doma. Rov-
nako tak začínali so „školským bizni-
som“ aj ľudia, cítiaci sa pri peniazoch 
a hľadajúci spôsob, ako ich výnos-
ne investovať, veď ťarchu ich podni-
kania bude tak či tak znášať štát, nie 
oni. Súkromné školy (podobne ako 
súkromné zariadenia sociálnych slu-
žieb) začali rásť ako huby po daždi a 
od štátu sa chce, aby tieto tzv. „pod-
nikateľské aktivity“ financoval cez sa-
mosprávne kraje. bez ohľadu na to, či 
ich treba alebo nie, ale so striktnou vý-
hradou, aby štát iba dával, avšak ne-
mal právo absolútne žiadnej kontro-
ly, či poskytnuté dotácie boli použité 
v súlade s literou zákona. Lenže práve 
túto druhú stránku mince „modrí“ po-
slanci zatĺkajú na všetkých úrovniach. 

Od samotného Dzurindu, po okres-
ných „aparátčikov“. 
Áno, podnikaniu treba dať potrebný 
priestor, ale nie za štátne peniaze. Každý 
podnikateľ musí znášať riziko podnikania 
či je to v školstve, zdravotníctve, sociálnej 
oblasti alebo v elektrotechnike či dopra-
ve. Ale bojovať o podnikanie, ktoré zme-
ní štát na dojnú kravu, to predsa nie je tr-
hové hospodárstvo, ale vykrádanie štátu! 
A toho už bolo za osem rokov dzurindov-
skej vlády hádam dosť! 
Majiteľov a konateľov súkromných a cir-
kevných škôl predsa do tohto druhu pod-
nikania nikto nenútil, začali túto činnosť 
dobrovoľne a často aj špekulatívne. Pre-
čo by mal na tieto tiežpodnikateľské ma-
niére doplácať štát? Prečo ja, on, my? Iba 
preto, že niektorí rodičia mali pocit, že prí-
tomnosť ich detí v štátnej škole je pod ich 
úroveň? Nuž, nech si ten rozdiel v úrov-
ni zaplatia z vlastných, ja na nich doplácať 
nechcem. A vy určite tiež nie...! 
Keď už hovoríme o úrovni jednotlivých 
typov škôl, nuž radšej zmeňme tému. 
Nafúkancovi či prostoduchému však 
rozumu nedá nikto. A netreba mu jeho 
pýchu ani financovať!
Žiaľ, pravicoví poslanci v prešovskom kraj-
skom parlamente tieto argumenty jedno-
ducho nechcú počuť. Stratili by zámien-
ku, ktorou ospravedlňujú sami pred sebou 
svoju rozbíjačskú činnosť v zastupiteľstve. 

POLOPRAVDy AKO VOLEBNÝ PROgRAm? 

Po predchádzajúcich vyhrážkach a „šo-
kujúcich odhaleniach“, servírovaných 
slovenskej verejnosti, začal totiž od 9. 
apríla putovať po slovenských e-mailových 
adresách elektronický odkaz šéfa SDĽ 
Mareka Blahu a jeho „tlačového experta“ 
Masaroviča, že SMER vykradol politický 
program tohto subjektíku (SMER nám vy-
kradol program). Citujeme: „...Je preto 
nehorázne, keď strana SMER, ktorá 
je za katastrofálnu sociálnu situáciu v 
našej krajine zodpovedná, sa uchýli k 
úbohej taktike vykrádania politických 
programov.“ A hneď odcitujme aj pria-
mu reč pána Blahu, ktorá je reakciou na 
predsedom SMERu-SD Robertom Ficom 

prednesenú časť volebného programu, 
dotýkajúcej sa formulovania slovenského 
hospodárstva v Ústave SR ako trhového, 
ale sociálneho a ekologicky orientované-
ho: „Pán premiér, na to sa neprichá-
dza tesne pred voľbami, to sa realizu-
je vo vláde, čo bolo posledné, čo vaša 
vláda popri rozkrádaní a klamstvách 
robila“. Čo k tomu všetkému povedať? 
Zdá sa, že Blaha so svojim Masarovičom 
vhupli do politiky rovno z politických plie-
nok, pričom o jednoznačnej a rokmi ne-
zmenenej politickej línii strany SMER-SD 
od jej vzniku nemajú ani tušenia. Ani o 
tom, že „elita“ ktorej strany vo Ficovej vlá-
de vyrábala kauzy a prehmaty. A zrejme 

žijú kdesi na Mesiaci, keďže nemajú 
absolútne žiadny prehľad o tom, čo a 
ako (a s akými dôsledkami) sa deje 
na našej planéte. Alebo je ich cieľom 
hádzať na SMeR-SD všetko negatívne, 
čo sa vo svete udialo a tak sa pokú-
siť podkopať jeho neodškriepiteľne 
dominantné postavenie v slovenskej 
politike. V súvislosti s mediálnou agre-
sivitou tejto dvojice si možno položiť 
zásadnú otázku: Komu, čomu a prečo 
vlastne slúžia? Pravici, aby rozbili ľavé 
krídlo politického spektra Slovenska či 
ukájaniu svojich osobných záujmov, ktoré 
nevedia ovládať ani ľudsky, ani politicky? 
Svoju váhu pri odhalení ich skutočnej 
tváre však má očividné vykrádanie a 
plagiátorstvo uskutočnené z ich stra-
ny – skratkou SDĽ. Ale možno to všet-
ko ani nestojí za to, aby sa slušní ľudia 
zaťažovali ich politikou sily a pokusov 
o ohlupovanie národa. 

SDĽ – sociálne, dobre, ľudsky a ešte ako? 
Žlč, zloba a nenávisť voči najsilnejšej ľavicovej strane u nás, ktorou je 
SMeR-SD. Jedine takto sa dá charakterizovať agresivita predstaviteľov 
nového politického subjektu na slovenskej politickej scéne, ktorý používa 
plagioátovanú skratku bývalej postkomunistickej strany SDĽ. Na rozdiel od 
pomaly zabudnutej Strany demokratickej ľavice, skratka „novej“ SDĽ vraj 
znamená sociálne, dobre, ľudsky. Nuž, najmä tá tretia kýžená vlastnosť 
tejto partie je presadzovaná doslova neľudsky agresívnym spôsobom. 

ihriská patria mladým
Odpočet vládneho programu na roky 2006 až 2010 je stručný, 
jasný a úderný, nie je to však posledné slovo ani strany SMeR-
SD, ani samotného premiéra Roberta Fica, pretože do volieb 
urobia ešte kus poriadnej roboty. Vláda právom ráta medzi svoje 
úspechy markantný podiel na výstavbe približne 600 viacúčelových 
ihrísk, ktoré vyrastali a vyrastajú v mestách a obciach od moravských 
po ukrajinské hranice. Keď pri všetkej skromnosti kalkulujeme s tým, 
že počas jedného týždňa sa na každom z nich vystrieda čo iba stovka 
mladých ľudí a takýchto týždňov bude od jari do pozdnej jesene dajme 
tomu 35, ročne to predstavuje 2 milióny a 100 tisíc športových výko-
nov! Je to príliš skromné číslo, pretože vo väčších obciach a mestách 
bude na týchto ihriskách týždenná „obrátka“ niekoľkonásobne vyššia 
a niektoré ihriská sú zase uspôsobené na celoročnú prevádzku, teda 
v zime aj na vytvorenie prírodného klziska. Aký rozdiel v prístupe k 
deťom a ľuďom mladého i stredného veku oproti strane, ktorá chce 
legalizovať drogy! Kto by si však nechcel aspoň trochu užiť výsledky 
svojej roboty? Iba v Prešovskom kraji bude do volieb otvorených ešte 
28 viacúčelových ihrísk, niektoré z nich však nedočkaví mladí špor-
tovci overujú hneď po ich dokončení, v rámci zahrievacej prevádzky. 
Už v týchto dňoch sa tešia na nové ihriská mladí ľudia v Bukovciach, 
Slivníku, Bardejove, Raslaviciach, Giraltovciach, Krivanoch, Hrabko-
ve, Kružľovej či v Spišskej Belej a v Spišskom štiavniku a v ďalších 
obciach kraja. Trochu južnejšie pribudnú nové ihriská v Košiciach a 
Košickej Polianke. 

Pripomínam, bývalý pán premiér!
Predvolebná kampaň už frčí na plné obrátky a v centrách okresných 
i krajských miest sa pódia, stany i autobusy striedajú ako na kolotoči. 
Strieda sa aj obsah prejavov a spôsob príhovorov k okoloidúcim. A 
občan sa často nestačí čudovať nad tým, že pravdepodobne žil a žije 
nie pevnými nohami na zemi, ale v akomsi virtuálnom svete, ktorému 
nerozumie a ktorý zle pochopil. Z tribúny sa napríklad dozvedá, že 
to, čo pred niekoľkými rokmi považoval za biele, vôbec nebolo biele, 
to, čo sa mu zdalo červené, bolo vlastne modré, to, čo považoval za 
lumpáreň na národe, bolo vlastne najvyšším dobrodením. V takýchto 
exoterických praktikách nezaostáva ani Ivan Mikloš. Po námestiach 
rozdáva svoje literárne veľdielo s názvom Pripomínam, pán premiér!. 
V podstate je to zbierka jeho krátkych úvah a opozičných parafráz, 
ktoré začal písať po tom, čo ho jednoznačná vôľa občanov defenes-
trovala z ministerského kresla. Viete ako to býva, keď zo dňa na deň 
zistíte, že vlastne nemáte do čoho pichnúť a zdá sa vám, že ste na 
tomto svete úplne zbytočný. A keďže Mikloš sa do takého stavu do-
stal, začal z nudy písať malé reakčné článočky do Hospodárskych 
novín, ktoré sa aj jeho zásluhou premenili z ekonomického a finanč-
ného poradcu a informátora na opozičnú trúbu opozície voči Ficovej 
vláde. Nuž a tieto svoje dielka, tvorené v priamej súvislosti so starou 
pravdou, že kto chce psa biť, palicu si nájde, teraz vydal ako zborník, 
aby z toho vytĺkol ďalší politický kapitál. Národ si však doteraz pamätá 
Mikloša ako arogantného rozpredávača národného majetku a bohat-
stva, takže je načase mu pripomenúť, ako vlastne odhalil svoju vlast-
nú tvár a postoje politika. Bolo to v televíznej debate, keď na otázku 
(ktorá perfektne sadla na telo), ako sa mu podarilo za taký krátky čas 
dopracovať k svojmu obrovskému majetku, arogantne odpovedal: - 
Bol som v pravý čas na pravom mieste! Čo malo ospravedlniť jeho 
nezmazateľnú snahu rozpredať zo slovenskej ekonomickej podstaty 
všetko, čo sa len rozpredať dalo. Len aby mu „kvapli“ jeho percentá! 
A to podľa neho mala byť pronárodná a proobčianska vládna politika. 
So svojim premiérskym partnerom Dzurindom okradli národ o národ-
né bohatstvo, ale okradli aj o prírodné bohatstvo, ktoré tomuto národu 
daroval sám Stvoriteľ, vodu! To všetko dnes pripomíname my.

Stranu pripravil MiLAN ORSZágH
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Diplomati prichádzajú a odchádzajú. Taký je už ich 
osud. bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli. Medzi 
nimi je taký nepísaný zákon, že v jednom štáte pôsobia 
približne štyri roky. 
Pani inna Vasilivna OHNiVec z Ukrajiny patrí medzi tie vý-
nimky, ktoré v Slovenskej republike pôsobili o niečo viac – až 
7 rokov. Začínala ako generálna konzulka Ukrajiny v Prešove 
v roku 2003. Teda v meste, ktoré je kultúrnym i spoločen-
ským sídlom občanov SR ukrajinskej a rusínskej národnosti. 
Už vtedy si mnohých z nás získala svojím šarmom, prirodze-
nosťou a najmä prístupom k riešeniu problémov, ktorých 
riešenie vyplývalo z jej funkcie. Nečudo, že Innu Vasilivnu 
nielen v Prešove, ale na celom východnom Slovensku po-
zývali na mnohé podujatia i akcie, ktoré často nesúviseli s 
jej postavením a poslaním. Jednoducho, ich organizátori i 
účastníci ju chceli mať medzi sebou. 
Inne Vasilivne Ohnivec východné Slovensko doslovne pri-
rástlo k srdcu. Vzácne voľné chvíle spolu s manželom veno-
vali spoznávaniu jeho dejín i prírodných krás. Pracovné cesty 
do Košíc, Medzilaboriec, Svidníka, Humenného, či ďalších 
miest a obcí východného Slovenska sa stali pre ňu samo-

zrejmosťou. Svojej funkcie v Prešove sa ujala v čase, kedy 
občania SR pri ceste na Ukrajinu potrebovali platné vízum. 
Každé jeho vydanie si vyžaduje určité administratívne úko-
ny náročné na čas. Pani Inna Ohnivec však pohotovo riešila 
osobne naliehavé prípady, i keď to mohli urobiť jej podriade-
ní. V roku 2006 ju vtedajší ukrajinský prezident V. Juščenko 
vymenoval za mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu 
Ukrajiny so sídlom v Bratislave. V závere marca t. r. sa s hlav-
ným mestom SR oficiálne rozlúčila a podľa jej slov v najbliž-
šom období bude pôsobiť na Ministerstve zahraničných vecí 
Ukrajiny v Kyjeve. Počas svojej oficiálnej rozlúčky, ktorá bola 
v hoteli Borik v Bratislave, sa úprimne vyznala k svojej láske 
ku krajine pod Tatrami a to po slovensky. Spomenula aj roky, 
ktoré strávila v Prešove a na mnohých našincov, s ktorými 
spolupracovala, vždy bude spomínať v tom najlepšom. V kaž-
dom prípade, na Slovensku navždy zostane časť jej veľkého 
srdca. Diplomatický zbor, akreditovaný v Bratislave, stratil 
jednu zo svojich príťažlivých a pôvabných členiek. Našťastie 
Slovensko jej odchodom nestráca nič. Akurát v srdci diania 
ukrajinskej zahraničnej politiky pribudne jedna úprimná pria-
teľka našej republiky. DáViD DONčáK

Vzácna fotografia z oficiálnej rozlúčky veľvyslankyne ukrajiny v Bratislave v 
súvislosti s ukončením jej diplomatickej misie v Slovenskej republike. Zľa-
va: Vladimír Mezencev, predseda Združenia slovanskej vzájomnosti – KO-
ŠicKO, Jozef Kuchár, predseda Únie slovenských novinárov, ukrajinská veľ-
vyslankyňa inna Ohnivec a Michal Čorny, predseda Slovensko-ukrajinskej 
spoločnosti. 

Necháva nám kus svojho veľkého srdca

Kresťanská politika, čo si možno všimnúť 
aj v ostatných krajinách západnej Európy 
(napríklad v Nemecku) je jednoducho poli-
tika starostlivosti o záujmy národa, o jeho 
sociálne a životné potreby, kultúrny rozvoj a 
podobne. Ak by sme hľadali niečo podob-
né na Slovensku, mohli by sme to napríklad 
nájsť v Rázusovej SNS, s prihliadnutím na 
dobu, v ktorej viedol Slovenskú národnú 
stranu. Ešte niekedy v roku 1992 sa dosta-
lo KDH na cestu, ktorá jednoducho nevie-
dla nikam, nezodpovedala potrebám doby. 
Vrcholom jej omylu boli Čarnogurského 
hviezdičky a 

POSTOJ KDH 
k novej slovenskej štátnosti. Po vzniku Slo-
venskej republiky sa v KDH začal formovať 
liberálny prúd, ktorý bol ani nie tak liberálny, 
ale skôr bol „alternatívou“ voči V. Mečiarovi. 
Nie však slovenskou kresťanskou alterna-
tívou, ale „alternatívou“ záujmov globálnej 
moci, ktorá nepotrebovala na Slovensku 
pomerne slušný hlavne zbrojársky priemy-
sel. Potrebovala zdecimovať slovenské 
poľnohospodárstvo, ktoré bolo porov-
nateľné s ktoroukoľvek krajinou západ-
nej európy. 
Nuž, ale práve na tejto „decimácii“ sa 
KDH podieľalo a potom je celkom po-
chopiteľné, že „kresťanskí Slováci“ sa 
k tomuto hnutiu obrátili chrbtom. Keď 
od KDH „odskočili“ tzv. liberáli, KDH ešte 
aj vtedy 

OčAKáVALO POMOc bOŽiu 
a v tejto úfnosti sa podieľalo na likvidácii vlá-
dy V. Mečiara. Zaujímavé je, že KDH aj na-
priek tomu nikdy nedokázalo vo volebných 
preferenciách byť vyššie ako HZDS. Vo voľ-
bách 2006 KDH získalo iba 8,3% a stalo sa 
najslabšou stranou v NR SR.
éra pána Hrušovského na čele KDH 
bola skôr osemročnou politikou túžob, 
želaní a prehier, pretože sa ocitlo v 
„područí“ SDKú a nikdy nevedelo ro-
biť svoju vlastnú politiku. To znamená, 
že od roku 1992 po rok 1998 sa KDH 
nevedelo vyrovnať samo so sebou a po 
roku 1998 sa nevedelo vyrovnať s tým, 
že „kresťanská politika“ zo začiatku 20. 
storočia nie je vhodná na jeho koniec. 
Okrem toho sa podieľalo na deštrukcii 
Slovenska v onom osemročnom vajataní 
dzurindových vlád, na výpredaji pokladov 
slovenského majetku, a ani si nezachovali 

slová pápeža Jána Pavla II., ktorý povedal 
„Buďte sami sebou“. 
Je skutočne smiešne, že menšinová SMK 
má vždy viac percent vo voľbách, ako naprí-
klad KDH na kresťanskom Slovensku. Taká 
je, žiaľ, realita, ale v KDH nikomu nenapa-
dlo, aby sa nad tým zamyslel. Vtedajšiemu 
šéfovi KDH stačilo, že sa s tými 

MiZeRNýMi PeRceNTAMi 
dostane aj tak do vlády, kde si sedel na ko-
nári koaličnej rady a občas nesúhlasil s jej 
závermi. Apoštoli KDH si rozumeli aj s „Ju-
dášom“ a ani im to neprekážalo. Lenže ten 
plebs, ktorý spomínal jeden z apoštolov 
F. Mikloško, nebol len takým plebsom, 
ale počúval a pozeral sa pozorne. A po-
tom si to „nechal prejsť hlavou“ a prišiel 
k záveru. KDH neprišlo nikdy k nijaké-
mu záveru. A ani mu v hlave nevírili myš-
lienky o budúcnosti kresťanskej politiky na 
Slovensku. Počúvať, napríklad, tresky-ples-
ky P. Hrušovského, to naozaj nebola 

MODeRNá KReSťANSKá 
politika. Ale to isté platí o F. Mikloškovi, či 
V. Palkovi. Odišli z KDH a ta-ta šli, hľadali a 
nenašli a ani sa nenájdu. 
Medzitým vyrástli v KDH takí „politici“ 
ako pán Lipšic, ktorý sa prezentuje ako 
čarostrelec, ale strieľa vždy nielenže 
naslepo, ale aj s prázdnymi patrónmi. 
Treba povedať, že z neho nikdy nevy-
rastie politik modernej kresťanskej stra-
ny a napríklad na slovenskom vidieku 
desí aj babky-kresťanky. KDH naozaj 
vo svojej histórii nemalo žiadnu výraznú 
osobnosť a nijaká sa ani nerysuje. 
KDH teda stále čaká na Mesiáša, aj napriek 
tomu, že v minulom roku vystriedal P. Hru-
šovského vo funkcii J. Figeľ. Ten J. Figeľ, 
ktorý si voľakedy dobre rozumel s M. Dzu-
rindom a ktorého KDH spolu s Dzurindom 
odložili do Bruselu za akéhosi komisára, o 
ktorom nikto 

NeVeDeL, čO RObÍ 
a kade chodí. Možno aj mnohí v KDH sa 
nádejali, že predsa len čosi v tom svete, 
kade chodil, aj pochytil. Lenže nie je to ten 
Mesiáš, ktorý by KDH „vyviedol z púšte“. Ak 
nový predseda KDH tvrdí, že KDH je verné 
kresťanskému princípu demokracie, tak nie 
je celkom isté, či vie o čom hovorí. Tak isto 
ak tvrdí, že je to strana národná a ešte aj 
európska. Od národnej má naozaj ďaleko a 
od európskej detto. 

Ale niečomu sa J. Figeľ predsa len v Bruseli 
naučil. Chytráctvu. Ale to aj musel, lebo veľ-
mi dobre vedel, že po príchode na Sloven-
sko bude musieť „chytráčiť“ na jednom par-
kete, teda opozičnom, s M. Dzurindom. Ak 
J. Figeľ tvrdí, že KDH prežije aj ĽS-HZDS a 
SMER-SD, tak to je iba jeden z jeho folklór-
nych tancov Čaklovského folklórneho sú-
boru. Tu sa hrá predsa o to, kto bude 

LÍDeR OPOZÍcie. 
Ale aj o to, vrátiť požičané. Nenápadne J Fi-
geľ „otvára“ svoju náruč tvrdením, že bude 
po parlamentných voľbách treťou najsilnej-
šou stranou. To je však len vábenie srniek. 
On chce byť druhou najsilnejšou stranou. 
Nový predseda KDH hlása tresky-ples-
ky, lenže o akomsi „sofistickejšom po-
ňatí“. Kresťansky inšpirovaní politici 
dokázali zmieriť veľké znepriatelené ná-
rody... Len tak na okraj, čínska civilizá-
cia, či indická bola výbojná, pán Fígeľ? 
európska civilizácia, teda západná vie-
dla vojny pod zástavou kresťanstva nie-
koľko storočí, podmanila si či kolonia-
lizovala iné civilizácie. Kde ste čítali, že 
Mayovia či Inkovia boli výbojní? Iste, zrejme 

HOVORÍMe O ScHuMANOVi 
a jeho splnenej vízii, čo sa týka Európy. 
Ale čo je dnes EÚ, veď také mocnosti ako 
Čína, India, USA ich v Kodani nepozvali ani 
k rokovaniu. Takže ani tu nie je všetkému 
koniec. Európa ako taká sa už vlastne vy-
čerpala. Vyčerpali ju aj tie vojny po stáročia. 
Duchovne je vlastne na dne a ekonomiku 
to nevytrhne, lebo aj tá je už roky v podru-
čí. Ak sa chce Európa rozhodnúť, tak musí 
voliť medzi atlantizmom a európanstvom. 
Teda medzi európskou a atlantickou identi-
tou. Pravda je, že kresťanské strany Európy 
by v tom mohli zohrať výraznú úlohu. Ale ak 
budú také ako slovenská, tak sa nenaplní 
žiadna vízia, nech je akokoľvek krásna. 
Aureola bývalého komisára EÚ, či takého 
alebo makového, nie je na Slovensku a ani 
v KDH 

ŽiADNA VýHRA. 
Skôr naopak. KDH vo voľbách nezíska viac 
ako tých obligátnych 8 až 9%. KDH ide do 
volieb so sloganom, že kto volí Róberta 
Fica, volí V. Mečiara s J. Slotom. A čo keby 
sa objavilo aj heslo – kto volí KDH na čele s 
J. Fígeľom, volí tak automaticky P. Csákyho 
s B. Bugárom. Ak predsa len Fígeľ tomu-
to hovorí moderná kresťanská politika, tak 
by sa mal radšej v jesenných komunálnych 
voľbách uchádzať o starostu v obci Čaklov. 
A potom bude asi pravda, že KDH na vidie-
ku vraj nazývajú KRESŤANSKÁ DOMÁCA 
HRUšKOVICA.
Keby v KDH neboli svätí, tak by tu bol 
„svätý pokoj“ – povedal pragmatik Vla-
dimír Mečiar. Jednou vetou vlastne 
vystihol celú politiku KDH za dvadsať 
rokov jeho existencie. Lapidárne pove-
dané: Nehľadajte mátohu tam, kde jej 
niet! DušAN KONčeK

Nehľadajte mátohu tam, kde jej niet
Vo svojich začiatkoch sa Kresťanskodemokratické hnutie na Slovensku formo-
valo zvláštne, bolo v tom čosi akoby tajomné, čosi, čo možno skrývajú len vati-
kánske katakomby, alebo knižnice. Zahalení rúškom tajomstva boli aj všetci tí 
iniciátori sviečkovej demonštrácie, poznal ich len úzky kruh ľudí a tak to neboli 
nijaké výrazné osobnosti. To, čo sa potom v regiónoch pripojilo k tomuto hnu-
tiu nebolo nič výrazné, skôr by sa dalo povedať, že len svätuškárske. Pomýlená 
bola aj predstava o kresťanskom Slovensku, ale tá je aj dnes, ako keby tu nao-
zaj bolo nebodaj osemdesiat percent veriacich, ktorí húfne budú voliť KDH. Aj 
na to sa mylne spoliehalo Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré sa formovalo 
asi tak, ako keby nebol koniec dvadsiateho storočia, ale skôr jeho začiatok. 
Formovanie KDH bolo celkom pomýlené a zostalo v tomto omyle dodnes. 

ZmEňTE SI PRIEZVISKO
Dňa 13. októbra 1805 na bratislavskom zasadnutí uhorského par-
lamentu poslanci rozhodli, že úradným jazykom sa stáva latinčina a 
maďarčina. šiesteho decembra 1868 parlament a vláda rozhodli, 
že všetci obyvatelia mnohonárodného Uhorska musia byť Maďar-
mi, hoci by mali iný pôvod a maďarský jazyk by bol len sekundárny. 
V marci 1879 maďarská vláda rozhodla a vydala nariadenie, aby v 
každej ľudovej (rozumej základnej) škole sa vyučovala maďarčina 
povinne. Vláda začiatkom roka 1896 rozhodla, aby sa priezviská 
urýchlene pomaďarčili, aby obce a ulice mali maďarské názvy (Ma-
gyar törtételmi kronológia, Anyakönyvkiadó Budapest, 1981, str. 
384). Tak sa stalo, že Podzámčok premenovali na Váralyja, 
Kostolý Sek na egyhászeg, chrenovú na Tormos, Mlynárce 
na Molnos, Pieskovisko na Homoky, Mlynský Sek na Malom-
szeg atď.. Pomaďarčovali aj priezviská: Malý, Malík bol Kiss, 
Mlynár Molnár, Slepčiansky Szelepcsényi, Krajčír Szabó, Ne-
mec Németh, Putera Putnoky, Veľký Nagy, Hrdina Vitéz, Ho-
lubec galambos, Duška Dénes... V júni 1907 maďarská vláda 
vydala nariadenie, aby do služieb železnice boli prijatí iba tí, ktorí 
ovládajú maďarský jazyk (str. 399). Toto nariadenie administratíva 
prísne rešpektovala, bez výnimky! V sedemdesiatych rokoch 20. 
storočia sme v Slovenskom Komlóši (Tótkomlós) s priateľom Mi-
chalom Hrivnákom, slovenským spisovateľom žijúcim v Maďarsku 
navštívili najvýznamnejšiu insitnú maliarku Annu Dénesovú. Roz-
právala nám, ako jej otec, nositeľ priezviska Duška chcel nastúpiť v 
Slovenskom Komlóši do služieb železnice ako posunovač vagónov. 
Vtedajší náčelník železničnej stanice jednoznačne trval na tom, že 
s priezviskom Duška nemôže pracovať v službách železníc, ani ako 
radový posunovač. Nezamestnaný Duška bol bezradný. Vravel, že 
nevie, aké priezvisko si má zvoliť. Náčelník železničnej stanice mu 
dal ultimátum.
– Máte čas do zajtra rána, - prikazoval. 
– Keď ja neviem... – odvetil Duška. Na druhý deň prišiel Duška na 
železničnú stanicu. Náčelník sa spýtal:
– Aké priezvisko ste si určili pán Duška? Duška pokrčil plecami.
– Neviem sa rozhodnúť. Pomôžte prosím, som bez práce...
Náčelník sa na chvíľu zamyslel a povedal: – Budete Dénes, to je 
skoro ako Duška. 
Tak sa i stalo. Podobných prípadov v poslednej tretine 19. storo-
čia a začiatkom 20. storočia sa v mnohonárodnom Uhorsku udia-
lo niekoľko desaťtisíc. Vládna garnitúra pomaďarčovala Slovákov, 
Srbov, Chorvátov, Rumunov, Bosniakov, Rusínov... V súčasnosti 
mnohí nositelia maďarských priezvisk po maďarsky nevedia, ne-
hovoria. Maďarčinu neovládali už ani ich starí rodičia a staršia ge-
nerácia, hoci sa podpisovali a podpisujú maďarským priezviskom.
Naša legislatíva je pri zmene priezviska zložito-administratívna a 
tak mnohí nositelia maďarských priezvisk radšej kapitulujú, ako by 
mali začať turtúru poslovenčiť svoje maďarské priezvisko. Na ško-
du vecí. Skresľujú štatistiku. Klamú seba samých! Nie je možná 
urýchlená dobrovoľná náprava?  LAcO ZRubec

V súvislosti s blížiacimi sa voľ-
bami do NR SR iniciovala mi-
nulý týždeň Slovenská televízia 
dialóg s politickými stranami 
kandidujúcimi v parlamentných 
voľbách 2010 a navrhla im 
možné usporiadanie diskus-
ných relácií, respektíve účas-
ti jednotlivých politických strán 
na nich. Na základe dohody s po-
litickými stranami Slovenská te-
levízia zorganizuje a odvysiela 9 
okrúhlych stolov s 3 tematický-
mi okruhmi: Ekonomika a sociál-
ne veci, Zahraničná politika a Eu-
rópska únia, Bezpečnosť a právne 

aspekty. Každá téma bude zahŕ-
ňať 15 otázok, ktoré budú zasla-
né politickým stranám, aby sa na 
ne mohli v predstihu pripraviť. Poli-
tické strany kandidujúce do parla-
mentu konsenzuálne prijali model 
ich zaradenia do 3 skupín, ktoré 
zasadnú za okrúhly stôl. Diskusie 
sa budú vysielať na Dvojke od utor-
ka 1.6.2010 do piatka 11.6.2010 
od 17.00 do 18.10 h. V jednej re-
lácii bude účinkovať 6 predstavite-
ľov politických strán + moderátor. 
Relácie sa budú nahrávať bez pre-
rušenia, s využitím časomiery pre 
účastníkov diskusie. (TaSR)

v Stv oKrÚHlE StolY



	 15	 Z	NÁŠHO	ARCHÍVU	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Apríl	2010

V dvojtýždenníku SLOVENSKÝ ROZHĽAD sme uverejnili 
v apríli 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)

Z novoobjaveného Judášov-
ho evanjelia sme sa dozvede-
li, že Judáš patril medzi „vyvole-
ných“ učeníkov. Prečo sa potom 
rozčuľujeme nad „vyvolenými“ 
korup čníkmi na Slovensku, veď 
aj tí sú „vyvolení“, aby boli použití 
na zámery, nie síce Ježiša Kris-
ta, ale iného bossa.

Najpopulárnejším heslom 
pred slovenskými parlament-
nými voľbami bude heslo 
„Všetci k vode“. Nezaškodilo 
by, keby sa tam premiestnili 
aj volebné miestnosti, aspoň 
by sme nemali strach z níz-
kej účasti voličov. A tí, ktorí by 
prehrali by mohli hneď vytiah-
nuť heslo „Všetci k veslám“.

V máji sa na slovenskej zemi na-
miesto siatin, budú siať bilbordy. 
Bilbordy sa pritom sejú ako mak, 
teda „aj tak, tak sejú mak“. Na 
niektorých bilbordoch sú aj ma-
kovice, ale tie zrejme nezarodia.

Slovenskému premiérovi po-
čas návštevy uSA urobili ta-
mojší chirurgovia „fungl nágl 
novú americkú nohu“. S tou 
kde vkročí, tráva viac nepo-
rastie. V jednej bratislavskej 
nemocnici, ktorú navštívil to 
vedeli a tak mu radšej hodi-
li k nohám svoje biele plášte.

Tí politici, ktorí sa snažia, aby 
sa HZDS - ĽS zbavila V. Mečia-
ra nepochopili jedno - Vladimír je 
večný, teda ako predseda stra-
ny. A nikdy to nebude inak. Iný 
schopný už tam totiž ani nie je.

Prognózy hovoria, že počas 
volieb do slovenského parla-
mentu vystúpia horúčavy nad 
tridsať stupňov. A pretože vo-
liči sa nebudú chcieť potiť, 
budú sa potiť hlasovacie líst-
ky. Aby sa náhodou nezlepi-
li, bude treba do urien inštalo-
vať ventilátor. To je zároveň aj 
jediný spôsob, ako môže vy-
hrať voľby súčasná koalícia.

štrajky v slovenských nemocni-
ciach majú politický podtext. Vy-
mysleli ich agentúry vplyvu a po-
radcovia niektorých strán, takto 
sa totiž môžu jednoducho zba-
viť prestárleho elektorátu volič-
ského zázemia niektorých politic-
kých strán.

rozHĽadŇa

Karel Hynek Mácha by sa určite inšpiroval na 
slovenskej politickej scéne poetickým veršom 
na tému - máj - lásky čas, medzi slovenskými 
politickými stranami. V máji totiž bude kampaň 
a dvorenie ako Brno. Záhradkári a majitelia záhu-
mienkov budú tieto svoje zdroje obživy o dušu obrá-
bať asi tak, ako budú obrábať politické strany svojich 
voličov. Voliči už prestali horieť láskou k slovenským 
politickým stranám, ale politické strany budú mu-
sieť lásky čas využiť, aby do budúcej vlády mohli 
ísť ženích aj s nevestou. Najakurátnejším ženíchom 
je „ten“ SMER, teda strana mužského rodu. Urči-
te ste si všimli, že v minulých rokoch na Slovensku 
vládli strany „to“ KDH, „to“ SDKÚ, teda strany oboj-
pohlavné, alebo ani muž ani žena. Jedinou nevestou 
bola „tá“ Strana Maďarskej koalície. Ale tak to bolo 
aj predtým, keď vládlo „to“ HZDS, „to“ Združenie ro-
botníkov Slovenska a nevestou bola iba „tá“ Sloven-
ská národná strana.
Aká láska teda môže zakvitnúť na slovenskej politic-
kej scéne v máji 2006? Ten Smer je ako hrdý kohút, 
ktorý si veselo vykračuje a za ním cupitajú sliepočky. 
Nevesty sa núkajú hneď dve - Slovenská národná 
strana i Strana maďarskej koalície, aj keď o nich 
nemožno povedať, že by si do manželstva prinies-
li panenstvo. Ale teraz sa to už nenosí. Obstarožná 
matróna zvaná Komunistická strana Slovenska už na 
manželstvo nemá nárok a zrejme zostane navždy na 
ocot. Rúči šuhaj SMER koketovať s obojpohlavný-
mi SDKÚ, KDH a HZDS, zrejme nebude. Ale skôr 

nájdeš ihlu v kope sena, ako medzi slovenskými poli-
tickými stranami pannu. Jedna by tu bola „Misia 21“, 
ale tá je príliš mladá a človek nikdy nevie, aké „bom-
by“ sú v nej ukryté. A tak naozaj zostávajú len 
dve nevesty, Strana maďarskej koalície (Maďar-
ky okrem iného vedia dobre aj variť) a Sloven-
ská národná strana (Slováci vedia okrem iného 
aj dobre piť). Takáto svadba by teda bola, ako 
sa vraví - čo to za veselie, keď obloky celie - aj 
zaujímavá, aj by sa na takejto svadbe rúči mlá-
denec SMeR musel dobre obracať, aby takéto 
dve nevesty zvládol. Na politickej scéne a pri vlád-
nutí, ako sa v priebehu rokov ukázalo, jedna neves-
ta jar nerobí. Dve by už mohli, aj by si museli dávať 
na seba pozor, aj by sa museli nosiť tak, aby v han-
be nezostali, jednoducho, jedna pred druhou by 
dennodenne musela dokazovať, ktorá je lepšia. Nuž 
a mladomanžel SMER by si v takomto zväzku hovkal 
na bohatej chladničke a nápojovej všestrannosti do-
máceho baru. Ráno by sa prebúdzal ako mu jedna 
do úška šeptá „Szerelem“ a druhá ho večer uspáva 
slovenskou uspávankou.
Nič ideálnejšieho doteraz na slovenskej poli-
tickej scéne nebolo a ani niet šance, aby bolo. 
Teraz je tá pravá príležitosť, aj liberáli budú 
spokojní, tým je mnohoženstvo nie proti chu-
ti. Len obojpohlavné KDH bude hádzať hromy 
blesky, ale, ako sa vraví, vavrínový veniec zho-
dí aj ľahký vánok, tŕňovú korunu neskmasne 
ani uragán. JáN HORáR

Ktorá strana zahorí láskou

Banky už zarobili takmer 
tri miliardy korún
Bankový sektor na Slovensku hos-
podáril prvé dva mesiace tohto 
roka podľa medzinárodných úč-
tovných štandardov s čistým zis-
kom 2,8 miliardy korún. Národná 
banka Slovenska tiež oznámila, že 
čisté úrokové výnosy boli bezmála 
4,9 miliardy korún, čistý zisk z po-
platkov a provízii bankového sek-
tora necelých 1,8 miliardy korún 
a bilančná suma bánk na konci 
februára 1,3 bilióna korún.
Základné imanie bankového sek-
tora bolo na konci druhého me-
siaca 41,4 miliardy korún. Na 
bankovom trhu fungovalo 18 ko-
merčných bánk a päť pobočiek 
zahraničných bánk. (r)

Z informácií zverejnených v mé-
diách vyplýva, že rakúske úra-
dy odobrili kúpu 66% akcií letísk 
Bratislava a Košice konzorciom 
Two One. Rakúsky protimonopol-
ný úrad teda rozhodol v prospech 
národných záujmov Rakúska. 
Otázkou je, aký postoj zaujme 
náš protimonopolný úrad. SMER 
-SD je presvedčený, že predajom 
letísk boli poškodené národné zá-
ujmy Slovenskej republiky.
Aj po preštudovaní zmluvných do-
kumentov, ktoré podpísal minis-
ter dopravy s vybranými konzor-
ciami je zrejmé, že chyba je už 
v prístupe k celému procesu pri-
vatizácie a nevhodnosti zvolené-
ho postupu, ktorý navrhol zahra-
ničný poradca, mimochodom tiež 
s rakúskym pozadím. Je jasné, že 
v našich podmienkach ide o ne-
trhové prostredie medzi letiska-
mi a o možnosť prístupu k posky-
tovaniu služieb na letiskách iným 
subjektom. Proti predaju hovoria 
aj ďalšie argumenty. Nemáme do-
riešené pravid lá poskytovania ve-
rejných dopravných služieb. Chý-

bajú všeobecne záväzné predpisy 
o poplatkoch za poskytované služ-
by na letiskách a ďalšie vykonáva-
cie predpisy, na ktoré sa už 8 ro-
kov odvoláva letecký zákon, ale 
dodnes neexistujú. Problematic-
ké sú otázky rešti túcií najmä na le-
tisku Bratislava a tiež rozhodnutia 
súčasného manažmentu na tom-
to letisku pri predaji akože nad-
bytočných pozemkov alebo kúpe 
nových pozemkov mimo súčasný 
areál letiska, alebo vykúpenie po-
zemkov štátom, ktoré boli vložené 
pri zriaďovaní akciových spoloč-
ností do ich základného imania. 
Odborným pracovníkom minister-
stva dopravy musí byť zrejmé, že 
prijatie silnej ekonomickej regulá-
cie s presnými mechanizmami na 
jej zabezpečenie je nevyhnutnou 
podmienkou, aby nebolo zneuží-
vané dominantné postavenie na 
trhu. SMER-SD preto bude i na-
ďalej hľadať legitímnu cestu na 
zrušenie zmluvných záväzkov sú-
visiacich s predajom letísk Brati-
slava a Košice. 

ĽUBOMÍR VÁŽNY

Kresba: PhDr. Peter gossányi

Protimonopolný úrad rozhodol

Rast životnej úrovne a zvyšovanie priemer-
nej mzdy na Slovensku to sú najčastejšie slo-
vá sebachvály politikov vládnej koalície. Vajata-
jú a šermujú rôznymi globálnymi číslami, ktoré 
zahmlievajú skutočný život väčšiny občanov. 
Je to tak aj v prípade tvrdení o zvyšovaní reál-
nej mzdy. Je všeobecne známe, že o jej ras-
te rozhoduje svojimi vysokými príjmami menšia 
skupina ľudí. Väčšina je pod úrovňou prok-
lamovanej priemernej mzdy.
Vysoké platy majú šéfovia a manažéri v ban-
kovníctve, kde príjmy vedúcich pracovníkov sa 
pohybovali od 2,5 do 5 miliónov korún za 
rok. V rebríčku najlepšie platených ľudí sú aj 
šéfovia akciových spoločností. Riaditeľ brati-
slavských vodární vlani zarobil až 2,43 mi-
lióna korún. Vysoké platy sú aj v poisťov-
niach, spokojní môžu byť poslanci, vysokí 
štátni úradníci, pracovníci v rôznych štát-
nych organizáciách a inštitúciách, ale aj 
špekulanti. Priemernú mzdu dvíhajú aj pri-
mátori miest. Mesačný plat primátora Popra-
du predstavuje až neuveriteľných 183 tisíc me-
sačne. Takáto suma musí stačiť na platy 12 
učiteľom alebo 10 lekárom.

Aj primátor Trenčína pomáha vládnej garnitúre 
zvyšovať priemer miezd. Za rok zarobil 1 448 
000. Primátor mesta Púchov mal celkový prí-
jem 1 391 000. Ani v malých okresných mes-
tách sa primátori nemôžu sťažovať. V Bardejo-
ve primátor zarobil v roku 2005 vyše milióna, 
podobne aj vo Vranove. V Stropkove poslanci 
ocenili prácu ich primátora ročnou sumou 956 
240 Sk. Viacerí primátori dosiahli podstatne 
vyššie príjmy. Mierou vrchovatou tak prispeli 
k rastu priemernej mzdy na Slovensku. Môže-
me sa všetci tešiť. Aj tí, čo mesačne zaro-
bia menej ako desať tisíc korún. V globále 
je nám dobre. Predstavitelia vládnej koalí-
cie neustále tárajú o raste našej životnej úrov-
ne. Nepovedia, že ide o tých bohatých. Preto 
mnohí žijú v chudobe a živoria. Podľa naj-
novších údajov na Slovensku musí o holú 
existenciu bojovať až 273 000 ľudí kto-
rých dôchodok sa pohybuje od 2100 po 
6000 korún. Od 6000 do 8000 dostáva 
dôchodok až 468 375 občanov.
Ešte v horšej situácii sú ľudia odkázaní na so-
ciálne dávky. Väčšine poberateľov nestačia ani 
na zaplatenie vecí na čo sú dávky zo zákona 

určené. Obyvatelia našich miest a dedín, ktorí 
z nich žijú, si musia požičiavať peniaze na ob-
lečenie, nájomné, dokonca aj na stravu. Za-
dĺžujú sa. Podľa výskumu Strediska pre 
štúdium práce a rodiny je zadĺžených vyše 
55 percent poberateľov sociálnych dávok. 
Zle sú na tom aj tí čo musia pracovať za 
minimálne mzdy. Napriek tejto žalostnej 
situácii vládna koalícia zdôrazňuje, že ži-
votná úroveň občanov Slovenskej republi-
ky sa vďaka reformám neustále zvyšuje...
Václav Havel, bývalý prezident Českej republi-
ky bol a možno aj je pre politikov z radov KDH 
a SDKÚ veľkým vzorom. Práve on s veľkou ob-
ľubou hovoril: „Keď sa deje ľuďom krivda kde-
koľvek na svete pociťujem to, akoby sa stala 
práve mne“.
Aké pocity majú pri pohľade na biedu mno-
hých ľudí v Slovenskej republike kresťania 
Mikuláš Dzurinda a Pavol Hrušovský?
Asi žiadne. Čím je človek mocnejší a bohatší, 
tým je menej schopný vnímať druhého, to je 
dlhoročná skúsenosť z vládnutia bezohľadnej 
pravicovej vlády.

JOZeF bReHáR

ŽivotNá ÚrovEŇ v rUKáCH BoHáČovKaždý občan dlží  
asi 5000 dolárov
Celkový hrubý zahraničný dlh 
Slovenska dosiahol podľa pred-
bežných údajov ku koncu minu-
lého roka takmer 26,9 miliardy 
dolárov, pričom medzimesačne 
vzrástol o 649,5 milióna dolárov. 
Podľa Národnej banky podiel cel-
kového hrubého zahraničného 
dlhu na jedného človeka zo Slo-
venska dosiahol ku koncu de-
cembra päťtisíc dolárov. Celkový 
dlhodobý zahraničný dlh v sle-
dovanom období klesol o 359,7 
milióna na 11,76 miliardy dolá-
rov, pri náraste celkového krát-
kodobého zahraničného dlhu 
o 1,01 miliardy na vyše 15,1 mi-
liardy dolárov. V celkovom dl-
hodobom zahraničnom dlhu sa 
znížili zahraničné záväzky vlády 
a centrálnej banky o 424 milió-
nov na takmer 5,58 miliardy, a to 
najmä po vyrovnaní záväzku Slo-
venska voči ČSOB Praha v pre-
počte za 280 miliónov korún.

Strana SMeR – sociálna demokracia je znepo-
kojená informáciami o tom, že štrajkujúci zdra-
votníci sú v mnohých prípadoch zastrašovaní 
niektorými funkcionármi z vedenia nemocníc, 
ktoré sa zapojili alebo sa chcú zapojiť do štraj-
ku. SMeR-SD považuje aj nepriame zastrašova-
nie, ktorého sa dopustili minister zdravotníctva 
R. Zajac a riaditeľ bratislavskej FNsP. V. Potič-
ný v priamom prenose v relácii televízie Markíza za 
neprípustné a v rozpore s Ústavou SR. Vyhrážky 
o finančných postihoch, o trestnej zodpovednosti 
štrajkujúcich zdravotníkov a o strate zamestnania 
poukazujú na to, kam až vláda M. Dzurindu dohnala 

spoločnosť tým, že za štyri roky rozvrátila zdravotný 
systém a v momente jeho krízy situáciu nerieši a ešte 
sa arogantne zbavuje zodpovednosti. 
Strana SMeR-SD protestuje proti takýmto po-
stupom, ktoré vracajú Slovenskú republiku do 
nedemokratických pomerov, kedy boli ľuďom 
upierané ich základné práva alebo boli zastra-
šovaní pri ich uplatňovaní. SMeR-SD pripomí-
na, že vláda M. Dzurindu už v minulosti nezá-
konne zasiahla do štrajku železničiarov. Preto 
je strana SMeR-SD pripravená v rámci možnos-
tí poskytnúť štrajkujúcim zdravotníkom právnu 
pomoc.  RObeRT FicO

PRáVNA POmOC ŠTRAJKUJúCIm



	 16	 INFORMÁCIE	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Apríl	2010

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

Čítajte SLOVENSKÝ ROZHĽAD aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
Nasledujúce číslo novín dostanete 12. mája 2010 v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava na celom Slovensku

� Doteraz ste ako železničná polícia 
patrili pod ministerstvo dopravy, v 
čom sa zlepšili podmienky na vašu 
prácu po pričlenení pod minister-
stvo vnútra a v čom máte problémy?
Zmenou zriaďovateľa Železničnej polí-
cie (ŽP) na ministerstvo vnútra (MV) SR 
nedošlo k zmene organizačnej štruktú-
ry a ani činnosti ŽP. Za kladnú môžem 
hodnotiť užšiu spoluprácu s Policajným 
zborom v tom, že sa tým zjednodušila 
aj spolupráca s príslušníkmi Policajné-
ho zboru. Jedným z dôvodov je riade-
nie sa rovnakými internými predpismi 
MV SR. Za problémovú oblasť považu-
jem postupné prepájanie informačných 

systémov spravovaných MV SR a vyu-
žívaných ŽP, ktorá je zrejme dočasná 
a verím, že aj tento problém bude vy-
riešený.
� V českej republike už príslušníci 
železničnej polície nesprevádzajú 
vlaky a rozmohla sa tam vysoká kri-
minalita, aké sú poznatky zo sloven-
ských vlakov?
Odo dňa začlenenia ŽP pod MV SR 
je bezpečnostná situácia vo vlakoch 
osobnej prepravy ako aj celkovo v 
obvode železničných dráh na porov-
nateľnej úrovni a kriminalitu páchanú 
vo vlakoch osobnej prepravy môžem 
hodnotiť ako stabilizovanú. Prítomnosť 
policajtov ŽP v obvode železničných 
dráh má svoje opodstatnenie, ovplyv-
ňuje úroveň bezpečnostnej situácie a 
má výrazný preventívny účinok. Vlaky 
osobnej prepravy sú doprevádzané 
príslušníkmi ŽP tak, ako tomu bolo v 
minulosti. ŽP pravidelne sleduje a vy-
hodnocuje bezpečnostnú situáciu v 
obvode železničných dráh, pričom 
úzko spolupracuje zo železničnými 
spoločnosťami: ZSSK, ZSSK Cargo, 
ŽSR a na základe získaných podkladov 
rozhoduje o nasadení síl a prostriedkov 
aj vo vlakoch osobnej prepravy. 

Môžete zverejniť kontaktné údaje, 
telefónne čísla, aj mailový kontakt, 
kde sa môžu cestujúci prihlásiť, ak 
zistia, že boli obeťou trestného činu 
vo vlakových spojoch, na rôznych 
tratiach SR - resp. železničných uz-
loch?
Príslušníkov Železničnej polície je mož-
né kontaktovať nepretržite 24 hodín 
denne.
generálne riaditeľstvo Železnič-
nej polície: Tel.: 02/5249 2170, 
02/5751 6605, 0905 414 808

Oblastná správa Železničnej polície 
Trnava: Tel.: 033/596 0225
Oblastná správa Železničnej polície 
Žilina: Tel.: 041/507 53 11
Oblastná správa Železničnej polície 
Zvolen: Tel.: 045/532 54 29
Oblastná správa Železničnej polície 
Košice: Tel.: 055/792 32 20
Tiesňové volanie 112
Ďalšie kontaktné údaje nájdete na we-
bovej stránke : http://www.minv.sk/?-
zeleznicna-policia-1 

(has)

Hovoríme s generálom Železničnej polície TibOROM gAPLOVSKýM

STARámE SA O BEZPEčNOSť CESTUJúCICH

V práci policajtov má významné miesto služobný pes.

Len ťažko nájdeme niečo pozitív-
ne aj na vyhlásení takmer istého 
budúceho maďarského premié-
ra, šéfa Fideszu Viktora Orbána. 
Po nástupe do funkcie sa najprv 
chce stretnúť s Maďarmi z „Felvi-
déku“ (slovenskými občanmi ma-
ďarskej národnosti ) a až potom 
pripúšťa rokovane s oficiálnymi 
slovenskými predstaviteľmi. V 
kontexte s tým môžeme veľmi

POZiTÍVNe HODNOTiť 
opačný prístup predsedu sloven-
skej vlády Roberta Fica, ktorý 
už po prvom kole maďarských 
volieb deklaroval záujem o spolu-
prácu s budúcou maďarskou vlá-
dou. Vyjadril pritom pripravenosť 
stretnúť sa s novým maďarským 
premiérom ešte pred júnovými 
parlamentnými voľbami na Slo-
vensku. Na Výročnej konferencii 
zahraničnej politiky SR konanej v 
Bratislave pripomenul, že s ma-
ďarským kolegom je pripravený 
stretnúť sa kedykoľvek a kdekoľ-
vek a rokovať o čomkoľvek, čo 
sa týka našich spoločných zá-
ujmov ako susedov a členských 
štátov NATO a EÚ. Slovenská 
strana, tak ako už mnohokrát v 
minulosti, aj teraz ponúka ruku na 
rovnocenný dialóg v záujme za-
bezpečenia dobrých susedských 
vzťahov. Zostáva nám veriť, že na 

patričné sebavedomé vyhlásenie 
nášho premiéra, príde spoza Du-
naja adekvátna štátnická odozva. 
Aj s ohľadom na nadštandardné 
práva maďarskej menšiny na Slo-
vensku, je to práve politika SMK 
a Most-Híd, ktorá vyvoláva nespo-
kojnosť medzi slovenskými ob-
čanmi maďarskej národnosti. Na 
neuspokojené osobné ambície 
ich predstaviteľov tak Pála Csá-
kyho ako i Bélu Bugára nakoniec 
doplácajme nielen na domácej 
politickej scéne, ale má to nega-
tívny vplyv aj na naše hodnotenie 
v zahraničí. Na základe

NePRiMeRANýcH ATAKOV 
zo strany politikov susedného 
Maďarska, ale aj slovenských 
poslancov maďarskej národnosti 
v európskom parlamente sa zby-
točne zamestnávajú európske ko-
misie riešením práv občanov ma-
ďarskej národnosti na Slovensku. 
Pričom je potrebné zdôrazniť, že 
sú nadštandardné aj podľa hod-
notenia zahraničných expertov. 
Podľa predsedu KDH Jána Fi-
geľa, vývoj v Maďarskej repub-
like je dôkazom, že ľavica nevie 
riešiť krízy. škoda, že pri tejto 
„kresťanskej dedukcii“ si už ne-
spomenul aj na príčinnú súvislosť 
vzniku hospodárskej krízy. Ako 
predseda pravicovej strany ne-

chce, alebo možno ani nemôže 
priznať, že práve pre ekonomiku 
konzervatívnych pravicových vlád 
sú príznačné pravidelne sa opa-
kujúce obdobia hospodárskej 
krízy. Pritom, ani súčasnú sveto-
vú hospodársku krízu nevyvolala 
ľavicová vláda Roberta Fica. S 
ohľadom na proexportnú orientá-
ciu Slovenska, tak ako v období 
svetového hospodárskeho rastu 
naša ekonomika profituje, tak v 
súčasnom období 

MuSÍ čeLiť 
negatívnemu dopadu hospodár-
skej krízy vo svete. Pritom však 
môžeme, bez preháňania, kon-
štatovať, že aj vďaka sociálne 
orientovanému programu vlád-
neho kabinetu Roberta Fica, na 
Slovensku sa darilo a darí čeliť 
negatívnym dopadom krízy na 
plecia našich občanov.
Na margo volebného víťaz-
stva V. Orbána reagovala aj 
Slovenská národná strana. 
Podpredsedníčka NR SR, prvá 
podpredsedníčka SNS Anna 
belousovová v tejto súvislosti 
pripomenula: „Nechal sa po-
čuť, že sa cíti byť premiérom 
15 miliónov Maďarov. V Koši-
ciach sa vyjadril, že toto mesto 
bude opäť stredom maďar-
stva.“ Podpredsedníčka slo-
venského parlamentu za SNS 
sa preto obrátila na Slovákov, 
aby v týchto voľbách nevolili 
maďarské strany, ani strany, 
ktoré s maďarskými strana-
mi kolaborovali (SDKú-DS a 
KDH). Mali by voliť strany, kto-
ré postavia hrádzu šíreniu ex-
trémizmu a fašizmu z Maďar-
ska, vyhlásila A. belousovová.

VLADiMÍR DObROVič

Zintenzívnime 
spoluprácu
Každú poslednú stredu v me-
siaci, v Klube slovenských no-
vinárov v Mníchove, stretávajú 
sa naši priatelia, členovia Únie 
slovenských novinárov žijúci v 
zahraničí. Navzájom si vymie-
ňajú získané poznatky o živote 
na Slovensku. V diskusii o svo-
jich aktuálnych poznatkoch, 
ako nám povedal predseda 
klubu Ing. Tibor Bajchy, sa ne-
vyhýbajú žiadnemu problému 
a ctia si aj pluralitu názorov. Z 
hľadiska rozširovania informá-
cií, už dlhodobo je najaktívnejší 
Július Bosko. Má svoju databá-
zu Slovákov žijúcich v Kana-
de, USA, švajčiarsku, ako aj v 
ďalších krajinách. Informácie, 
ktoré šíri prostredníctvom in-
ternetu, posiela aj na náš Úrad 
pre Slovákov žijúcich v zahra-
ničí. T. Bajchy nám na stretnu-
tí v Bratislave prisľúbil ďalšie 
zintenzívnenie spolupráce so 
Slovenským rozhľadom. Infor-
mácie o živote našich krajanov, 
o zaujímavých podujatiach a 
to nielen z Mníchova, vďaka 
príspevkom členov Klubu slo-
venských žurnalistov v Mnícho-
ve budú pravidelnou súčasťou 
obsahu našich novín. (vič)

Slovensko ponúka rovnocenný dialóg
Tak ako príbuzných, ani susedov si nevyberáme. Keď-
že sú k nám najbližšie, snažíme sa vychádzať s nimi 
čo najlepšie. Vždy je však potrebný obojstranne dobrý 
úmysel. Aj pri našom jednostranne dobre mienenom 
prístupe sa môže stať, že nás tá druhá strana odmieta. 
Akosi podobný vzťah je charakteristický pre naše spo-
lunažívanie s Maďarskou republikou. Náš južný sused, 
najmä v posledných rokoch, prostredníctvom vyhlásení 
svojich politikov, vyvoláva v nás mnohokrát obavy. 

automat na predaj neupravovaného surového kravského mlieka dali do prevádzky v Banskej 
Bystrici. Na Kyjevskom námestí ho inštalovalo Poľnohospodárske družstvo (PD) Bukovina Strel-
níky. Prítomní pri tom boli aj minister pôdohospodárstva Vladimír chovan (vpravo) a šéf rezortu 
zdravotníctva Richard Raši (druhý zľava).  FOTO TaSR - Jozef Ďurník

Slovenská akadémia pôdohospodárskych 
vied (SAPV) v rokoch 2004 - 2007 iniciatívne 
vypracovala Prognózu rozvoja pôdohospodár-
stva SR do roku 2030 a Víziu do roku 2050. 
Túto vedeckú výpoveď zobrala na vedomie aj 
Vláda SR. Analýzy a závery týchto prác boli 
východiskom pre spracovanie Dlhodobej vízie 
vývoja slovenskej spoločnosti a pre Stratégiu 
do roku 2020, ktoré gestorovala SAV.
Dobrou správou pre poľnohospodárov je úplne 
nanovo postavený strategický cieľ v pôdohospo-
dárstve. „Strategický cieľ poľnohospodárstva, les-
ného a vodného hospodárstva je plné produkčné, 
ekonomické a sociálne využitie potenciálu krajiny 
– najmä pôdny a lesný kryt, zdroje vody – a využí-
vanie najlepších dostupných technológií v záujme 
environmentálne udržateľného rozvoja, zabezpe-
čujúceho tvorbu verejných statkov a rozvoj najmä 
vidieckych oblastí“ píše sa v Prognóze rozvoja pô-
dohospodárstva SR do roku 2030. 
Prijatie zmeny stratégie pôdohospodárstva z dote-

rajšieho útlmu a extrémnej orientácie na plnenie 
environmentálnych úloh dáva nádej na riešenie 
doteraz odkladaných vážnych sociálnych a eko-
nomických problémov v najzaostávajúcejších 
regiónoch Slovenska. Nová rozvojová stratégia 
pôdohospodárstva otvára možnosť až 50%-ného 
posilnenia vidieckej ekonomiky a spolu s nadväzu-
júcimi odvetviami a službami možnosť vytvorenia až 
130 tisíc nových pracovných miest.
Predsedníctvo SAPV podporuje úsilie o dosiah-
nutie celospoločenskej dohody a ústavnoprávne 
zakotvenie tohto strategického cieľa. A to nielen 
z hľadiska zabezpečenia udržateľného pôdohos-
podárstva, ale aj s ohľadom na charakter národ-
noštátneho rozmeru hospodárenia na pôde pre 
bezpečný rozvoj SR. Odporúča preto občanom 
SR, aby v júnových parlamentných voľbách žiada-
li od kandidujúcich politických strán záväzok, že 
v Programovom vyhlásení vlády budú akceptovať 
cieľ Stratégie pôdohospodárstva a jej ústavné kry-
tie, ako vládnu prioritu. JOZeF šucHA

Prognóza rozvoja pôdohospodárstva SR


