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V zdanlivo nepochopiteľnom správaní strán 
a ich predstaviteľov nájdeme logiku, keď si 
uvedomíme najväčšie tajomstvo politického 
zákulisia: každá strana je marketingový pro-
jekt – viac či menej úspešný alebo neúspeš-
ný. Ak niekomu nie je jasné, čie projekty to 
sú, tak odpoveď je veľmi jednoduchá – no 
predsa investorov – v prípade malých štá-
tov, ako je Slovensko – najmä zahraničných 
podnikateľov, ktorí, pravdaže, očakávajú po-
stupnú návratnosť a následné zhodnotenie 
svojich investícií.
Dávno pred začiatkom oficiálnej kampane sa 
u nás objavujú závratné množstvá billboardov v 
hodnote stoviek miliónov korún (teraz už v mi-
liónoch eur), ale šéfovia všetkých politických 
strán sa vždy dojemne zhodnú, keď po voľbách 
potvrdia, že na kampane vynaložili sumy, ktoré 
sú zlomkami zo skutočných investícií. To je za-
každým jedna z prvých lží, ktorá predchádza sérii 
ďalších – spočívajúcich v metódach vyťahovania 
peňazí zo štátnych (a dnes už aj európskych) 
zdrojov v prospech politických investorov, teda 
sponzorov politických strán.
Praktickou ukážkou investičných procesov v po-
litike je kvantum všadeprítomných billboardov 
obnovenej značky jednej ľavicovej strany, ktorej 
rovnomenná predchodkyňa po transformácii z 
niekdajšej štátostrany už stihla splynúť sú sú-
časným najsilnejším subjektom vládnej koalície. 
Lídrom je mladučký skaut s čerstvými medziná-
rodnými podnikateľskými väzbami a skúsenosťa-
mi. A prečo investori umiestňujú nový neznámy 
subjekt so starým známym názvom do ľavej časti 
politického spektra? Ani v tomto zmysle nejde o 
nijaký zložitý hlavolam. V pravej časti slovenskej 
politickej scény je tlačenica väčších i menších 
strán, kým zľava doteraz loví voličov vlastne iba 
jedna širokorozchodná strana sociálnodemokra-
tického typu a jedna strana, ktorá má síce prin-
cipiálnejšiu rétoriku, ale o to nižšiu popularitu. 
Pravdaže – investori v súčasnej fáze spo-
ločenského vývoja neočakávajú okamžitý 
úspech svojho nového ľavicového projektu. 
Niektorí experti ho pokladajú za pokus finan-
covaný sprava na oslabenie doterajšieho 
dominantného postavenia Smeru-SD. Skôr 
je to však hra s dlhšou perspektívou. Cieľom 
aktuálnej prezentácie nových nádejných ka-
rieristov s ľavicovým imidžom je predbežne 
iba ich uvedenie na politickú scénu. S ich 
vážnejším zásahom do politického vývoja a 
súperenia sa nepočíta v tohtoročných, ale 
až v ďalších voľbách, keď sa predpokladá, 
že nahradia Smer-SD. 
Na dôvažok poznamenajme, že aj Lenin začínal 
svoju Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu v 
Rusku s výdatnými zahraničnými investíciami a s 
dobovo najmodernejšími technickými zariadenia-
mi na šírenie propagandy. Jeho spolupracovník 
Trockij, ktorý mal v úmysle nechať Rusko zhorieť 
v plameňoch svetovej revolúcie, agitoval ruských 
vojakov (hoci malo ísť o proletársku revolúciu, ale 
v zaostalom polofeudálnom Rusku ešte nebol 
dostatok robotníkov) emotívnym heslom: Doma 
ťa čaká žena a zem. Zdá sa, že ľudia už začínajú 
chápať politiku ako veľké kasíno, čo sa prejavuje 
v čoraz nižšej účasti na voľbách.

PAVOL JANÍK

Tlačenica vpravo

Gréci poskytovali niekomu pôžičku v záujme za-
chránenia spoločnej európskej meny? Že o tom 
nikto nič nevie? A poskytovali ich tak nezodpo-
vedne, až sa dostali vďaka tomu sami do finanč-
ných problémov? To je úplne nová teória, o ktorej 
ešte nik nepočul. Grécko sa predsa dostalo do 
problémov preto, lebo nezodpovedne míňalo a 
užívalo prostriedky, nie preto, že ich požičiavali 
iným. Na podstatu poukázal podpredseda ĽS-
HZDS Jozef Habánik. Ten vysvetlil, že opozícia 
mala šance zvrátiť rokovania Slovenska v eu-
rozóne, keby jej zástupcovia prišli na schôdzu 
výboru NR SR pre európske záležitosti. Tam je 
totiž pôda, na ktorej sa riešia vzťahy Slovenska s 
Európskou úniou. Lenže na výbor opoziční pred-
stavitelia neprišli, lebo by to zrejme nevedeli tak 
dostatočne mediálne predať, ako žiadosť o zvola-
nie samostatnej parlamentnej schôdze s bodom 
rokovania o požičke na pomoc euru. Pritom táto 

schôdza vylamuje otvorené dvere, lebo aj tak sú 
rozhodnutia slovenských zástupcov pri rokova-
niach v eurozóne podriadené následnému súhla-
su, či nesúhlasu poslaneckej snemovne.
Jednoducho, pred voľbami hrajú opoziční pred-
stavitelia nezodpovedné divadlo. Tvária sa, že 
mohli niečo ovplyvniť, niečo zásadné zmeniť, ale 
bolo im v tom vraj zabránené. Keď však na to mali 
príležitosť na rokovaní výboru, skutočnú a reálnu, 
tak sa tvária, že žiadna neexistovala. O rokovaní 
výboru pre európske záležitosti, na ktorom sa ne-
zúčastnili, jednoducho nehovoria. Média sa ich 
na to nepýtajú, ale hrajú spoločnú možno dohod-
nutú hru na zlú vládu, ktorá nerokuje s predsta-
viteľmi politických parlamentných strán, ale robí 
vlastnú politiku.
 Potom nečudo, že Mikloš si vedomý tejto mediál-
nej neuveriteľnej podpory sa utiahne aj k dema-
gogickým vyjadreniam, že Slovensko odobrením 

pôžičky nastúpilo vraj grécku cestu. O gréckych 
pôžičkách iným krajinám, kde funguje spoločná 
euro mena, nie je nikde ani chýru a ani slychu. 
Mikloš si zjavne môže dovoliť vypustiť do sveta 
akúkoľvek „múdrosť“ bez toho, aby ho niekto 
upozornil na logické nezrovnalosti jeho vyjadre-
ní. Skúsia sa však koaliční politici dopustiť neja-
kej vecnej logickej chyby, hneď sú na pranieri, 
vyposmechovaní a neustále omieľaní v médiách 
do omrzenia.
Na bicyklové avantúry Mikloša sa však už zjavne 
zabudlo. Nie je to tak dávno, čo súťažil na cyk-
listických pretekoch s reklamou na tričku svojho 
známeho, ktorý získal úspešné vládne zákazky za 
viac ako miliardu korún v časoch, keď nad nimi 
bdelo bystré Miklošove oko z titulu funkcie pod-
predsedu vlády a ministra financií. Navyše sa ten-
to politik bez ostychu priznal, že sa s pánom pod-
nikateľom pozná a sú v kamarátskom vzťahu, veď 
spolu boli aj na nákladnej zahraničnej dovolenke. 
A média tento možný klientelistický vzťah jedno-
ducho už prestal zaujímať. Iba opakujú Miklošove 
slová o pôžičke Grécku bez jednoduchého za-
myslenia sa, či majú aspoň akú – takú základnú 
logiku. StANiSLAV Háber

Nezodpovedné divadlo opozičných lídrov
Stačí, ak sa postaví na tlačovej besede líderka SDKÚ iveta radičová s dramatickým 
výrazom v tvári a sekunduje jej najznámejší „ekonóm“ na Slovensku, aby ľudia stratili 
pamäť? Aby úplne ohlúpli a počúvali s otvorenými ústami ich analýzy súčasného sta-
vu? A teraz k tým analýzam, ivan mikloš vyhlásil, že súhlas Slovenska s pôžičkou je 
nastúpením gréckej cesty. Je takýto výrok logicky správny? 

Z ministerského stretnutia krajín Salzburského fóra 13. mája 2010 v Bratislave. Salzburské fórum tvorí most 
medzi EÚ a nečlenskými štátmi v tomto regióne. Nosnou témou stretnutia bolo posilnenie vzťahov s východ-
nou a juhovýchodnou Európou. Ministri vnútra rokovali aj o vstupe Bulharska a Rumunska do Schengenského 
priestoru a možnostiach ďalšej pomoci týmto krajinám.Na snímke vľavo minister vnútra SR Robert Kaliňák v 
sprievode spolkovej ministerky vnútra Rakúska Marie Fekter a vpravo v pozadí  ministra verejnej správy a vnútra 
Rumunska Vasila Blaga.  FOTO TASR - Pavel Neubauer

„Na konci roku 2009 sme samo-
správam poskytli 100 miliónov 
eur ako podporný balík a prijali 
sme opatrenia týkajúce sa so-
ciálnych zariadení. 
Tento rok sme pridali ďalších 
vyše 30 miliónov eur a navyše 
pomoc pri platení DPH v rámci 
Programu rozvoja vidieka pre 
malé obce. Je to iba dobrá vôľa 
štátu, že takto postupuje, lebo 
fiškálna decentralizácia bola 

uzavretá a rozdelenie daní, roz-
delenie vplyvu v štáte bolo jasne 
nastavené.
Nemôže to fungovať spôsobom, 
že keď je dobre, tak si nikto na 
štát ani nespomenie a keď je zle, 
tak každý príde a pýta. Nikoho 
sme však nikdy neposlali preč. 
Prišli predstavitelia priemyslu a 
povedali, že treba šrotovné, uro-
bili sme šrotovné.“

Čítajte na strane 3 a 5

roBerT Fico, predseda vlády Sr

Predseda vlády SR robert Fico, 
predseda Národnej rady SR Pavol 
Paška, minister zahraničných vecí 
SR miroslav Lajčák a minister fi-
nancií SR Ján Počiatek informo-
vali na tlačovej konferencii v stredu 
12.mája 2010 o ekonomickej kon-
dícii Slovenskej republiky, ako aj o 
situácii v súvislosti s krízou v Grécku 
a spoločnom postupe eurozóny.
Robert Fico uviedol, že pokiaľ ide 

o dôsledky svetovej hospodárskej 
krízy: „Slovensko si vedie veľmi 
dobre, aj preto, lebo sme vsadi-
li na spoločný európsky postup. 
A rešpektovali sme, že taká malá 
krajina, ako je Slovensko, s takou 
otvorenou ekonomikou, s takou 
orientáciou na export, nemá šan-
cu individuálne bojovať proti dô-
sledkom svetovej hospodárskej 
krízy, ale len v rámci spoločného 

európskeho postupu. My sme sa 
výrazne pridali k európskemu plá-
nu obnovy. Prijali sme všetky od-
porúčania, ktoré na úrovni Rady 
Európy boli prijaté. Rovnako sme 
robili dôsledné opatrenia, predo-
všetkým veľké verejné investície 
na Slovensku a dnes môžeme aj 
prezentovať niektoré výsledky, kto-
ré sme dosiahli“, povedal. 

Pokračovanie na 5. strane

Demagógia a klamstvá najhrubšieho zrna

Dvojaké občianstvo
Vládna strana Smer-SD ne-
mieni zo situácie, ktorá vznik-
la okolo návrhu maďarského 
zákona o dvojakom občian-
stve, vytĺkať politický kapitál. 
Podpredseda strany Marek 
Maďarič by bol rád, keby v 
tejto pre Slovensko kľúčovej 
otázke došlo k zhode medzi 
koalíciou a opozíciou. Uvie-
dol to 16. mája 2010 v dis-
kusnej relácii televízie Markí-
za Na telo.
„myslím si, že situácia je na-
ozaj veľmi vážna a my si ju 
musíme zasadiť do kontextu, 
čo maďarská republika už 
roky deklaruje. Prijatie toho 
zákona by bol prvý reálny 
krok k tomu, že naši južní su-
sedia by nejakým spôsobom 
chceli inštitucionalizovať 15 
miliónom maďarov, že treba 
spojiť to, čo trianon rozde-
lil, že maďarsko susedí so 
sebou samým,“ interpretoval 
Maďarič slová niektorých ma-
ďarských politikov.
Podľa jeho slov prijatím uve-
denej právnej normy sa od 
verbálnych vyjadrení prešlo 
k napĺňaniu daných cieľov. 
Kým slovenský občan, ktorý 
prijme maďarské občianstvo, 
nezíska prakticky nič, sused-
ný štát získa na našom území 
niekoľko stotisíc svojich ob-
čanov. „to je veľmi nebez-
pečné,“ dodal podpredseda 
Smeru-SD s tým, že vláda SR 
sa postavila k tejto hrozbe 
veľmi zodpovedne. (TASR)
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Grécko sa ešte pred 
letnou turistickou se-

zónou stalo veľmi, hoci 
smutne populárnou kra-
jinou. Dve predchádzajú-
ce pravicové vlády klamali 
EÚ, podvádzali banky a ba-
lamutili svojich občanov. 
Ublížili tak sebe, celej EÚ 
a teda aj Slovensku. 

Niet pochýb o tom, že 
celá Európa musí byť 

solidárna, lebo rôzne eko-
nomické väzby a sociálne 
napätie narúšajú stabilitu 
európskeho ekonomické-
ho priestoru. Existuje širo-
ká paleta ekonomických 
argumentov, prečo po-
môcť Grécku a tak chrániť 
aj Slovensko. SDKÚ-DS in-
tenzívne produkuje argu-
menty prečo nepomôcť a 
tak si ešte viac ublížiť. Ani 
zmena vedenia na čele de-
mokratickej únie nezmeni-
la jej myslenie a spôso-
by. Dzurinda sa neustále 
chválil svojou proeuróp-
skou politikou, integračný-
mi úspechmi, zaradením 
Slovenska do Európskej 
únie, členstvo v NATO, 
participáciou na zavedení 
eura či aktivitách v rámci 
Schengenu. Čas odkrýva 
pravdu a poukazuje na kla-
márov. Presne tak môže-
me označiť politikov, ktorí 
svoju proeurópsku orien-
táciu preukázali zavede-
ním zlého Národného stra-
tegického referenčného 
rámca, čo spôsobilo spo-
malenie čerpania eurofon-
dov. Ďalším dôkazom ich 
farizejstva bola snaha za-
blokovať prijatie Lisabon-
skej zmluvy a terajšia kri-
tika EÚ ako spoločenstva, 
ktoré prostredníctvom 
Grécka rieši ekonomic-
ké problémy Európskeho 
priestoru. 

Vo svete zúri ekonomic-
ká a hospodárska krí-

za, ktorú nespôsobil nikto 
iný ako pravicové vlády a 
USA, ktoré oslavujú nevidi-
teľnú ruku trhu. Ekonomic-
kú poučku, ktorá napácha-
la viditeľné škody. Teraz, 
v čase, kedy sociálnode-
mokratické vlády posilňu-
jú sociálny štát a napráva-
jú systém, vidíme výsledky 
šafárenia pravice v Gréc-
ku a počúvame rétoriku 
Slovenských pravičiarov. 
Grécko je príkladom klam-
stiev a SDKÚ príkladom fa-
lošnosti. Prvá informácia 
je správou pre EÚ a tá dru-
há pre voličov na Sloven-
sku. Verím, že aj z oboch 
príkladov sa ponaučíme 
a dáme šancu zodpoved-
nosti pred neúprimnosťou. 

Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (vpravo) a jeho 
budúci maďarský partner János Martónyi (vľavo) počas tlačovej 
konferencie, ktorá sa konala po skončení neformálneho stret-
nutia 12. mája 2010 v Bratislave.  FOTO TASR - Vladimír Benko

minister zahraničných vecí Sr miroslav Lajčák a jeho budúci 
maďarský partner János martónyi sa 12. mája 2010 na nefor-
málnom stretnutí nezhodli v otázkach týkajúcich sa slovenského 
jazykového zákona, ako aj novely zákona o dvojitom občianstve, 
ktorú plánuje prijať maďarský parlament. 
Minister Lajčák uviedol, že Slovensko pravdepodobne nebude túto no-
velu vnímať ako „šťastný začiatok“ vzťahov s novou maďarskou vládou 
a v prípade prijatia normy sa zrejme obráti na medzinárodné organizá-
cie, tak ako to urobila maďarská strana v prípade jazykového zákona. 
„Nechcem teraz nejakým spôsobom špekulovať, ako sa k tomu Slo-
venská republika (SR) postaví, ale som si istý, že to (prijatie zákona 
o dvojitom štátnom občianstve, pozn. TASR) bude prijaté ako nie 
šťastné gesto a nie šťastný začiatok vzťahov po nástupe nového 
parlamentu, novej vlády Maďarskej republiky (MR),“ vyhlásil Lajčák. 
Podľa šéfa slovenskej diplomacie skutočnosť, že tento zákon bude pri-
jatý bez konzultácie so slovenskými orgánmi, nemôže byť na Slovensku 
vnímaná ako priateľský krok zo strany nových autorít MR. „V súvislosti 
s tým veľmi pravdepodobne očakávam, že Sr sa obráti na prí-
slušné relevantné medzinárodné inštitúcie, kde budeme tlmočiť 
tie výhrady a obavy, ktoré k tomuto kroku máme,“ zdôraznil s tým, 
že v žiadnom prípade ale nepôjde o žiadne očierňovanie.
Martónyi upozornil, že inštitút dvojitého občianstva už v maďarskom 
zákonodarstve existuje a využívajú ho mnohí Maďari vo svete. „Mož-
nosť získať maďarské občianstvo majú všetci Maďari vo svete okrem 
Maďarov žijúcich v okolitých krajinách. Teraz sa stane, že rušíme dis-
krimináciu Maďarov žijúcich v okolitých krajinách a dáme im rovnakú 
možnosť ako majú všetci ostatní Maďari vo svete,“ priblížil budúci ma-
ďarský minister.
Dodal, že chápe pochybnosti Slovenska a domnieva sa, „že tento zá-
kon sa bude z okolitých krajín týkať Slovenska najmenej“. Avizoval, že 
maďarská strana sa bude snažiť urobiť všetko pre to, aby sa zmenil po-
hľad Slovenska na zákon o dvojitom občianstve. V súvislosti so sloven-
ským jazykovým zákonom Lajčák Martónyimu povedal, že „v situácii, v 
ktorej majú obidve strany rozdielne názory, treba konzultovať príslušné 
relevantné medzinárodné inštitúcie a rešpektovať ich stanovisko“. Pri-
pomenul, že v tomto prípade je to OBSE a jej vysoký komisár Knut 
Vollebaek a Benátska komisia Rady Európy.  (TASR, krátené)

Sankt Peterburg (Osobitne pre Slo-
venský rozhľad) - Vďaka aktívnemu 
diplomatickému zastúpeniu Slovenska 
na severe Ruska, v Sankt Peterburgu, 
sa 29. apríla konala významná slávnosť 
– na historickej budove petrohradskej 
univerzity, ktorá vychovala väčšinu zo 
sovietskych resp. ruských nositeľov 

Nobelových cien, umiestnili pamätnú 
tabuľu prvému rektorovi po napoleon-
ských vojnách v roku 1818 obnovenej 
univerzity michalovi Andrejevičovi 
baluďanskému, rodákovi z dnešné-
ho Slovenska, zo Zemplína. Autorom  
umeleckého diela je akademický so-
chár L. Sabo – jeho meno, ako aj oce-
nenie úsilia Generálneho konzulátu SR 
v Sankt Peterburgu je priamo uvedené 
na pamätnej doske. 
Doska je vôbec prvou tohto druhu v roz-
ľahlom komplexe univerzity a vlastne aj 
v Petrohrade ako takom. michal balu-
ďanský, ktorého pozvali prednášať 
do Petrohradu, vtedajšieho hlavné-
ho mesta ruského impéria v roku 
1803, bol významným vedcom, pe-
dagógom, polyglotom a do šľachtic-
kého rodu ho povýšili za mimoriad-
ne významný podiel na vypracovaní 
právneho kódexu ruského štátu ako 
aj hlavného mesta Sankt Peterbur-
gu. Mnoho jeho prác je doteraz v ru-
kopisoch, z časti nie sú napísané po 
rusky, ale najmä po francúzsky, latinsky 
a po nemecky. Donedávna bol tento 
významný učenec, univerzitný dejateľ 

a vychovávateľ na cárskom dvore, ktorý 
formoval vzdelanostný rozhľad neskor-
šieho cára Mikuláša I., považovaný za 
vedca ruského pôvodu. 
Umiestnenie pamätnej tabule je vy-
vrcholením viac ako desaťročného 
úsilia rôznych inštitúcií a jednotliv-
cov na Slovensku  ako aj sloven-
ských diplomatov v Petrohrade, kde 
doteraz aktívne pôsobia diplomatic-
kí, konzulárni, ako aj obchodní pred-
stavitelia – predovšetkým generálny 
konzul Peter Osvald (ministerstvo 
zahraničných vecí Sr) ako aj diplo-
matický predstaviteľ obchodných a 
ekonomických záujmov Sr (ObeO, 
ministerstvo hospodárstva  Sr) mi-
lan matejovič.
Význam udalosti do širokých súvislostí 
úsilia slovenskej štátnosti a národnej 
tradície zasadil štátny tajomník Minis-
terstva kultúry Ivan Sečík, zdôraznil, že 
robíme všetko pre to, aby sme vzdali 
hold rodákom, ktorí sa významne za-
písali do dejín iných národov, iných 
štátov. Rektor  petrohradskej štátnej 
univerzity Nikolaj Michailovič Kropačev  
vysoko ocenil slovenskú iniciatívu, vďa-

ka ktorej sa slávnosť mohla konať a vďa-
ka ktorej vlastne vzniklo umelecké dielo 
akademického sochára L. Sabu. rek-
tor N. m. Kropačev (na snímke) zdô-
raznil predovšetkým význam nielen 
osobnosti michala baluďanského a 
jeho prínos pre ruskú ekonomickú 
a právnu vedu, ale najmä možnos-
ti, ktoré sa otvárajú a sú k dispozí-
cii pre kultúrnu a univerzitnú ako aj 
vedeckú spoluprácu dnes. Pripome-
nul, že Petrohrad ako taký je miestom 
významných dvojstranných dialógov s 
niektorými štátmi Európskej únie, čo 
má tak kultúrny, vedecký ako aj ekono-
mický rozmer. rektor, profesor Kro-
pačev, pri ocenení minulosti kládol 
dôraz na posilnenie terajších a bu-
dúcich vzťahov tak študentov ako aj 
vedcov oboch štátov. Deň 29. apríl 
sa stal, ako pripomenul aj štátny ta-
jomník ivan Sečík, aj prvým dňom 
prác na dokumentárno – hranom fil-
me o michalovi baluďanskom – film 
sa rodí pod taktovkou skúseného a 
terén dobre poznajúceho režiséra 
Palondera. DUŠAN D. KerNÝ

VeľKOLePá UDALOSť V PetrOHrADe PrÍSľUbOm ObNOVeNeJ SPOLUPráCe

Nové možnosti v nových časoch

Majú rozdielne názory

Podľa jeho slov svet nie je len 
biely, alebo len čierny. Tvrde-
nia, že ideme gréckou cestou 
v hospodárení krajiny, sú podľa 
Vladimíra Mečiara nepravdivé. 
Ako zvýraznil, opozícia všetko 
zhanobuje zámerne v prospech 
vlastnej predvolebnej kampane.
Podľa predsedu ĽS-HZDS všetci 
dnes cítia, že sa svet mení. V 
ňom sú chudobní čoraz chudob-
nejší, a bohatí čoraz bohatší. Na 
otázku moderátorky Eriky Vinco-
urekovej, či svet speje k sveto-
vláde, Vladimír Mečiar vysvetlil, 
že dnes existujú nadnárodné 
spoločnosti, ktoré pod nikoho 
nespadajú. Podľa jeho názoru, 
veľa bude záležať od postoja 
USA, kde síce barack Obama 
má vlastné predstavy, ale aj 
veľa zložiek, ktoré ich menia, 
akými sú napr. vojensko - prie-
myselný komplex. V politike už 
neplatí, že ľavica je len na stra-
ne chudobných a pravica len na 
strane kapitálu. Dnes už to nie 
je tak čitateľné. Vždy je to podľa 
Vladimíra Mečiara zápas o stred 
a skúmajú sa varianty vývoja.
Ohrozenie demokracie vidí 
predseda ĽS-HZDS vo voľnom 
pohybe kapitálu v politických 
stranách. A tak sa delia strany 
na tie, ktoré ho majú dostatok a 
môžu si zaplatiť vplyv v médiách a 
v politickej kampani, čím ovplyv-
nia ľudí, aj keď nemajú program 
ako riešiť situáciu v prospech ob-
čanov.

Politika by mala reagovať na ob-
rovskú beznádej, ktorá sa podľa 
Vladimíra Mečiara šíri po Sloven-
sku. Zo skúseností zo stretnutí s 
občanmi vie, že sú u nás obrov-
ské rozdiely medzi východom a 
západom Slovenska, či osobitne 
Bratislavou. Zdôraznil, že Slo-
vensko dnes nevie ponúknuť 
prácu viac ako 500 tisíc ľu-
ďom, ktorí na prácu čakajú.
Ak sa musí šetriť, treba to robiť 
racionálne, tvrdil Vladimír Me-
čiar. Podľa jeho názoru je nutné 
po voľbách urobiť reformu vnú-
tornej správy. Niektoré úrady sú 
zdvojené a zbytočné. Niektoré 
úrady vytvára samospráva a iné 
zasa štátna správa. Preto treba 
zjednotiť správu, zintegrovať ju, 
aby úradníci nerobili údržbárov, 
ale správcov. Existujú niektoré 
okresy, ktoré už majú len „ešpé-
zetky“ a nič viac. Podľa Vladimíra 
Mečiara sa bude musieť štát vy-
rovnať aj s dlhmi samospráv.
Predseda ľS-HZDS si myslí, 
že nemôžeme dopustiť, aby sa 
zo Slovenska stalo smetisko 
európy. Reagoval tak na otázku, 
že dnes je u nás možné lacno 
likvidovať odpad zakopaním do 
zeme. Vladimír Mečiar zdôraz-
nil, že život človeka má vlastnú 
hodnotu, ktorú treba chrániť, aby 
sme dokázali vyrábať zdravé po-
traviny pre všetkých.
K otázkam v sociálnej oblasti 
Vladimír Mečiar dodal, že dnes 
je pomer jedného zamestnané-

ho, ktorý produkuje odvody do 
sociálnych odvodov na jedného, 
ktorý poberá dávky. Tento stav 
nie je potešiteľný. Poukázal aj 
na diskrimináciu samotných dô-
chodcov, keď tí z radov starodô-
chodcov odovzdali spoločnosti 
rovnakú, ba možno aj väčšiu časť 
práce, než tí novodobí dôchod-
covia, ale majú menšie dôchod-
ky. A tento rozpor treba urýchle-
ne riešiť.
V médiách sa zasa vytvára ob-
raz boja starých proti mladým, 
pritom je potrebné spájať skúse-
nosť starších s elánom mladších 
a tak zvyšovať produktivitu práce. 
Predseda ĽS-HZDS nesúhlasí s 
odsúvaním veku do dôchodku, 
aký podsúvajú média verejnosti. 
Pripomína mu to sociologický 
pokus podľa hesla legendár-
neho bojovníka Jána Žižku z 
trocnova, že ak tam nie sú, 
tak hŕ na nich a ak tam sú, 
tak cúvneme. Čiže tí, čo tieto 
správy šíria, vedia, že ich reali-
zácia je neúnosná, ale skúša-
jú, ako bude na ne verejnosť 
reagovať.
Rovnako nesúhlasí s dnešnou 
praxou, keď štát vzdeláva mla-
dých odborníkov 25 rokov a po-
tom ich vyháňa za hranice, aby 
si hľadali prácu. Dochádza tak 
aj k zmenám tradičných hodnôt 
materstva, ktoré sú nahrádzané 
konzumom a ten je aj nad ľud-
skou láskou partnerov. Mladí 
preferujú bezzáväzkový vzťah a 
chcú byť úspešní bez následkov. 
Lenže v tom prípade rod týchto 
ľudí niekedy nimi končí.

StANiSLAV Háber

peniazmi v kampani nahrádzajú programy
Predseda ľS-HZDS sa každý štvrtok v tV Živa vyjadruje v 
pravidelnej relácii Fakty a perspektívy k aktuálnym spoločen-
ským a politickým otázkam. Hovoril v nej aj o negatívach slo-
venskej predvolebnej kampane.

protest ĽS-HZDS k zákonu o dvojakom občianstve
Predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar dopre-
du upozorňoval na politiku Viktora Orbána, 
ktorá má nacionalistický charakter. Podob-
né právne normy majú byť konzultované s 
partnermi, ktorých sa dotýkajú. Preto ĽS-
HZDS schvaľuje postup štátnych orgánov 
a iniciatívu premiéra Roberta Fica predložiť 
túto novelu na posúdenie vysokému komi-

sárovi OBSE pre menšiny ako bezpečnost-
nú otázku. ĽS-HZDS preto protestuje proti 
takémuto spôsobu vedenia politiky zo stra-
ny Maďarska, ktoré rieši jednostranne legis-
latívne normy s platnosťou pre občanov SR 
v rozpore s praxou platnou v Európskej únii.

StANiSLAV Háber, 
riaditeľ Odboru verejnej mienky ĽS-HZDS
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• Na kontrolnom dni na ministerstve spra-
vodlivosti ste za najzásadnejší problém 
slovenského súdnictva označili prieťahy v 
súdnom konaní. má Smer-SD pripravené 
opatrenia, ako túto otázku riešiť?
Súdne prieťahy sú bolesťou celej Európy a keď 
som zastupoval Slovensko na Európskom súde 
pre ľudské práva (ESĽP), mal som možnosť 
pozorovať agendu iných štátov. Naozaj niet 
krajiny, ktorá by nemala sťažnosti na ESĽP a 
proti ktorej by tento súd nerozhodoval. Nie je 
predsa možné, aby od okamihu porušenia ne-
jakého práva a od okamihu, kedy sa pokúsi člo-
vek získať nápravu, uplynulo niekoľko rokov do 
právoplatného rozsudku. Najcitlivejšie vnímam 
súdne prieťahy pri obchodno-právnej agende, 
kde sú často zakonzervované veľké finančné 
prostriedky. Preto ponúkame ako jednu alter-
natívu v boji proti súdnym prieťahom väčší ťah 
na rozhodcovské konanie. My ho síce máme 
na Slovensku, ale ľudia dávajú prednosť kom-
plikovanému a drahému súdnemu sporu pred 
rozhodnutím rozhodcu, ktorý má ten istý účinok 
ako rozhodnutie súdu. 

Prichádzame s návrhom, aby sud-
covia, ktorí rozhodujú o mimoriad-
ne závažnej obchodno-právnej a 
trestnej agende, prešli špeciálnymi 
previerkami. Tie by preverovali sud-
cov z hľadiska ich vzťahu k podni-
kateľskému prostrediu či k rôznym 
skupinám, ktoré sa nesprávajú v 
súlade so zákonom.
Druhé opatrenie sa týka doživotného mandátu 
sudcov. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, či 
sa nevrátime aspoň k nejakej forme atestácií, 
teda ich preskúšavaniu. Všetky tieto návrhy 
však chceme prerokovať s profesijnými orga-
nizáciami sudcov, pretože dnes je v súdnictve 
pomerne hlboká samospráva. Nechceme nič 
pretláčať silou.

• tieto opatrenia ste už prezentovali na 
programovej konferencii Smeru-SD. Zazna-
menali ste odvtedy nejaké reakcie?
Bol som prekvapený z toho, že neprišli nejaké 
vážne reakcie. Očakával som, že to vyvolá búr-
ku nevôle zo strany sudcov, ale ak to porovnám 
s reakciami v iných prípadoch, tak sa prakticky 
nestalo nič. Z čoho vyplýva, že pravdepodobne 
aj vnútro súdnictva si uvedomuje, že ak si chcú 
zlepšiť svoj vlastný obraz na verejnosti, ktorý 
nie je príliš dobrý, tak budú musieť pristúpiť na 
opatrenia podobného typu. Netvrdím, že toto 
sú najoptimálnejšie rozhodnutia, keďže nikto 
nemá patent na rozum, ale musíme s niečím 
prísť, lebo obraz súdnictva sa neustále zhoršu-
je.

• A akým spôsobom sa dá zabrániť rôznym 
obštrukciám obhajcov, ktoré tiež spôsobu-
jú prieťahy v súdnom konaní?
Treba uznať, že bývalý minister spravodlivos-
ti Štefan Harabin presadil niekoľko zmien, a 
robilo sa tak aj v minulosti, ktoré obmedzujú 
možnosti právnych zástupcov predlžovať súdne 
konania. Najmä v občiansko-súdnom konaní sa 
urobili také opatrenia, pri ktorých sa dá veľmi 
ťažko obštruovať, prípadne to už nie je také 
jednoduché ako v minulosti, teda cez práce-
neschopnosť či nechodenie na pojednávania. 
To sa týka aj trestného konania. 

Treba ale povedať, že advokáti, 
právnici, sú dostatočne vzdelaní 
na to, aby vedeli prejsť cez para-
grafy a nájsť nejakú voľnú cestu. 
To je vecou praxe. 
Prax musí prichádzať s podnetmi a tu by som 
skôr očakával od sudcov, prokurátorov, ad-
vokátov podnety, ako to vylepšovať. Ťažko od 
zeleného stola na ministerstve alebo na úrade 
vlády prichádzať s návrhmi. Pokiaľ nesedíte v 
súdnej sieni, neriešite reálne živé veci a nevidí-
te to na vlastné oči, ťažko nájdete riešenia. Ale 
posun nastal, už to nie je taká katastrofa, hoci 
pripúšťam, že tieto prípady stále sú.

• Plánujete presunúť niektoré kompeten-
cie z ministerstva spravodlivosti na Súdnu 
radu. O ktoré konkrétne pôjde a čo od toho 
očakávate?
Je to návrh ministerstva spravodlivosti, aby sa 
Súdna rada ďalej posilňovala a aby ministerstvu 
zostali iba niektoré ekonomické agendy a agen-
dy, týkajúce sa chodu súdnictva z technického 
a administratívneho hľadiska. Zostalo by im ešte 
väzenstvo a legislatívna činnosť. Ja proti tomu 
nemám zásadné výhrady. Ak uznávame samo-
správu súdov a Súdnu radu, ktorá prijíma vážne 
rozhodnutia, tak sa o tom dá hovoriť, avšak ne-
gatívna atmosféra okolo súdnictva a taká búrlivá 
diskusia aj vo vnútri medzi sudcami je taká, že 
rozhodnutie, ktoré môže vyzerať ako logické a 
efektívne, by mohlo v tomto okamihu narobiť 
viac škody ako osohu. Hlásim sa k ďalšiemu 
posilňovaniu sudcovskej samosprávy. Nájdeme 
vhodný čas, keď tento zákon presadíme a pred-
ložíme do parlamentu. Myslím si, že by to nemal 
byť problém ani pre Národnú radu SR.

• Podobný návrh z dielne ľS-HZDS nepre-
šiel v parlamente a bol tvrdo kritizovaný 
nielen opozíciou, ale aj niektorými sudca-
mi, ktorí poukazovali na to, že sa tým ešte 
viac zhoršia podmienky pre nezávislé súd-
nictvo.
Vyvolalo to kritiku, ale nie kvôli vecnosti návrhu, 
ale kvôli tomu, že nebolo vhodné dávať Súdnej 
rade v čase útokov na súdnictvo ešte väčšie 
právomoci. 

Je zvláštne, že štát je stále vníma-
ný ako taký otec, ktorý sa má starať 
o všetko, a preto si mnohí myslia, 
že pokiaľ táto problematika ne-
ostane v rukách exekutívy štátu, 
tak to bude ešte horšie. 
Verím však, že k takémuto presunu kompeten-
cií v krátkom čase musí prísť, ale toto už bude 
agenda pre novú národnú radu.

• V prípade, že bude Smer-SD súčasťou 
vlády, budete trvať na vytvorení samostat-
ného podpredsedníckeho postu pre legis-
latívu?
Bolo by veľmi zaujímavé, keby sme, ak príde 
k odňatiu niektorých právomocí ministerstvu 
spravodlivosti v prospech Súdnej rady, posilnili 
právomoci ministerstva a to by mohlo byť gesto-
rom pokiaľ ide o legislatívnu činnosť. Dnes sedí 
ministerka spravodlivosti V. Petríková na legisla-
tívnej rade vlády, ale to je poradný orgán vlády. 
Myslím, že by malo byť gesčným ministerstvom 
nad legislatívou a mali by sme z neho urobiť 
znovu jedno centrálne legislatívne pracovisko.

• Čiže by to nebol minister spravodlivosti, 
ktorý by bol zároveň podpredsedom vlády?
Nie. Bol by to minister spravodlivosti, ktorý by 
bol súčasne podpredsedom vlády pre legisla-
tívu.

• Za štyri roky ste deklarovali veľmi dobrý 
vzťah s cirkvou. istý čas sa hovorilo o odlu-
ke cirkvi od štátu. táto problematika sa z 
času na čas objavuje ako téma. Plánujete v 
tejto oblasti nejaké zmeny?

Som príjemne prekvapený, že samotná cirkev 
je pripravená hovoriť o všetkých otázkach eko-
nomického charakteru. Mal som na stretnu-
tiach s viacerými cirkvami túto tému na stole. Je 
to predovšetkým otázka času a nastavenia neja-
kých parametrov. V dnešnej dobe sme v stave, 
kedy netreba traumatizovať spoločnosť témami, 
ktoré ju môžu rozdeľovať. A ani to nie je téma, 
ktorá by mala byť témou číslo jeden.

Často sa ma pýtajú napríklad na 
to, aký mám názor na partnerstvo 
homosexuálov. Ak by som urobil 
zoznam problémov na Slovensku a 
bolo by ich 750 tisíc, tak tento nie 
je ani 750-tisíci v poradí, pretože 
my sa teraz zaoberáme úplne iný-
mi vecami. 
V prípade cirkvi chcem oceniť príspevok, ktorý 
robia a zistili sme od samého začiatku vládnu-
tia, že je veľmi podstatné s nimi hovoriť, vypočuť 
si ich názory a vznikla veľmi dobrá rovnováha 
medzi štátom a náboženskými spoločnosťami. 
Ja si túto rovnováhu veľmi vážim. Bol by som 
veľmi rád, keby aj nová vláda, ktorá príde, mala 
takéto korektné vzťahy s cirkvami, ako sme mali 
my.

• KDH už avizovala, že ak bude súčasťou 
vládnej koalície, bude chcieť vyriešiť zmlu-
vu s Vatikánom, z ktorej pre Slovensko ply-
nú ešte dva záväzky. ide o dve čiastkové 
zmluvy, týkajúce sa finančného zabezpeče-
nia katolíckej cirkvi a výhrady vo svedomí. 
Aký k nim má postoj Smer-SD?
V žiadnom prípade by som nepredbiehal uda-
losti. Ale toto je taká vzácna vlastnosť KDH - vy-
ťahovať témy, ktoré sú tak náročné na diskusiu 
a tak ťažko okamžite zrealizovateľné, že to po-
tom vyvoláva napätie medzi politickými sub-
jektmi. My dnes vidíme úplne iné priority v štá-
te. Preto by som túto otázku určite nestaval ako 
podmienku pri zostavovaní vládneho programu, 
ak by v budúcnosti prišlo k spolupráci medzi 
Smerom-SD a stranami, ktoré majú silnú kres-
ťanskú orientáciu.

• Na verejnej prezentácii k Stratégii rozvo-
ja slovenskej spoločnosti ste avizovali, že 
doterajší systém fungovania štátu najmä 
po roku 1989 má svoje veľké rezervy. Kto-
ré sú podľa vás tie najväčšie?
Keď sme urobili pomerne významný prvok vo 

fungovaní celej spoločnosti, a to je prvok sa-
mosprávy, ku ktorému sa hlásim, zanedbali 
sme právnu reguláciu medzi štátom a mestami, 
obcami a samosprávnymi celkami. Dnes máme 
osem vyšších územných celkov a môžeme ich 
nazvať ako štáty v štáte. A štát nemá žiadnu 
možnosť ako zrušiť, alebo iným spôsobom ata-
kovať rozhodnutie VÚC, ak pôjde proti straté-
gii štátu. V blízkej budúcnosti preto očakávam 
veľmi vážnu diskusiu, či by nemal štát, ako je 
to v niektorých iných krajinách, v strategických 
otázkach možnosť vetovať alebo inak participo-
vať na rozhodnutí VÚC. To je ale veľmi ťažká a 
náročná diskusia. Dnes môžem iba konštato-
vať, že sa podcenili vzťahy vzájomnej kontroly 
medzi VÚC a štátom.

• Spomínali ste tiež prerozdelenie kompe-
tencií medzi štátom a územnou samosprá-
vou.
Prerozdelenie kompetencií prebehlo. Mestá, 
obce a samosprávne kraje majú dnes význam-
né právomoci a tomu zodpovedajú aj finančné 
príjmy. Pokiaľ dobre počúvam predstaviteľov 
samosprávy, tak boli veľmi spokojní s fiškál-
nou decentralizáciou, ktorá im nadelila veľké 
peniaze. Dnes, keď sa nikomu nedarí, tak sa 
obracajú na štát a pýtajú si peniaze. Na kon-
ci roku 2009 sme samosprávam poskytli 100 
miliónov eur ako podporný balík a prijali sme 
opatrenia týkajúce sa sociálnych zariadení. 
Tento rok sme pridali ďalších vyše 30 miliónov 
eur a navyše pomoc pri platení DPH v rámci 
Programu rozvoja vidieka pre malé obce. Je to 
iba dobrá vôľa štátu, že takto postupuje, lebo 
fiškálna decentralizácia bola uzavretá a rozde-
lenie daní, rozdelenie vplyvu v štáte bolo jasne 
nastavené.

Nemôže to fungovať spôsobom, 
že keď je dobre, tak si nikto na štát 
ani nespomenie a keď je zle, tak 
každý príde a pýta. Nikoho sme 
však nikdy neposlali preč. Prišli 
predstavitelia priemyslu a poveda-
li, že treba šrotovné, urobili sme 
šrotovné. 
Bolo treba znížiť spotrebnú daň na naftu, zníži-
la sa spotrebná daň. To všetko ale ide na úkor 
štátu, na úkor našich priorít a predstáv o urči-
tých programoch, ktoré by sme chceli prioritne 
financovať.

• Viete si predstaviť, že by sa im niektoré 
kompetencie odobrali?
Nie. Ja by som okolo toho vôbec nešpekuloval. 
Myslím, že je to už nastavené. Tu skôr ide iba 
o vzťah štátu a VÚC a určité kontrolné páky. Ja 
by som už teraz nemenil nič na tom, ako sa to 
ustálilo.

• Ani jedna slovenská vysoká škola nefigu-
ruje v najlepšej päťstovke univerzít rebríč-
ku, pričom stále viac zaostávajú za zahra-
ničnými. Odborníci napríklad poukazujú na 
to, že jedným z problémom je uprednost-
ňovanie vzdelávania na úkor vedy zo strany 
škôl. má Smer-SD nástroje na to, ako zasta-
viť stagnáciu vysokého školstva?
Pokiaľ ide o vysoké školy, platíme daň za to, 
že na Slovensku od roku 1990 rástli ako huby 
po daždi VŠ bez dostatočného personálneho 
zabezpečenia a bez dostatočnej kvality. Máme 
školy, ktoré podľa mňa nemajú právo nosiť titul 
vysoká škola a som rád, že ministerstvo škol-
stva spustilo veľmi tvrdý proces akreditácií tých-
to inštitúcií, ktorý je veľmi bolestivý. Hoci často 
má ministerstvo absolútnu pravdu, obracajú sa 
proti nám aj vlastní ľudia, pretože chcú, aby v 
konkrétnom meste bola za každú cenu vyso-
ká škola. Ale na čo je nám taká škola, ktorá sa 
nezmestí ani do zoznamu 3000 škôl na svete? 
Načo je nám taká škola, ktorej diplom nikto ne-
uznáva? 

Pokračovanie na 5. strane

r. Fico: Keď nás požiadali o pomoc, nikoho sme nikdy neposlali preč 
Je presvedčený, že súdne spory, ktoré proti vláde rozbehli zdravotné po-
isťovne kvôli zákazu zisku, Slovensko vyhrá. Do budúcnosti už neočakáva 
ďalšie zásahy vo vzťahu k nim a rovnako principiálne odmieta akékoľvek 
úvahy o poplatkoch v zdravotníctve. Predseda najsilnejšieho politického 
subjektu Smer-SD robert Fico bude chcieť vytvoriť tiež samostatný post 
podpredsedu vlády pre legislatívu. „V dnešnej dobe sme v stave, kedy ne-
treba traumatizovať spoločnosť témami, ktoré ju môžu rozdeľovať. A ani to 
nie je téma, ktorá by mala byť témou číslo jeden,“ uviedol v exkluzívnom 
rozhovore pre tASr na margo možnej odluky cirkvi od štátu.
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AJ V ČANi ŽiJÚ ľUDiA
Boli časy, kedy jediný zimný šta-
dión na Slovensku bol v Brati-
slave a mnohí si mysleli, že to 
tak má byť. Ešte nie tak dávno 
si mnohí mysleli, že v Trebišo-
ve je zbytočné postaviť zimák, 
lebo hokej tam nemá žiadnu tra-
díciu. V súčasnosti je toto zem-
plínske mesto už niekoľko rokov 
zastúpené v druhej najvyššej ho-
kejovej súťaži v SR... Premiér R. 
Fico ponúkol pomoc obci Čaňa 
(okr. Košice – okolie) štátnu po-
moc pri výstavbe zimného šta-
dióna. Ihneď na to zareagova-
la opozícia: „Načo?“ Odpoveď 
je jednoduchá: Aby deti z Čane 
i všetkých okolitých dedín Hor-
nádskej kotliny mohli sa naučiť 
korčuľovať a hrať hokej. Tak ako 

v Trenčíne, Poprade, Topoľča-
noch, Nitre, Kežmarku, Detve... 
Aj na nedávnej zimnej olympiá-
de sme chceli, aby naša repre-
zentácia vyhrala nad Kanadou. 
My máme 25 zimných štadió-
nov, Kanada ich ráta na stovky... 
Možno raz práve talenty, ktoré 
objavia v Čani, pomôžu niekedy 
v budúcnosti zdolať kolísku ľado-
vého hokeja...

DOmOV iCH NetiAHNe?
Najmenej dvaja z troch vyso-
koškolákov po absolvovaní štú-
dia v Bratislave zostávajú v hlav-
nom meste alebo v jeho blízkom 
okolí. V minulosti asi takéto šta-
tistiky nerobili, ale situácia sa v 
tomto podobala na dnešnú. V 
priemere najviac v Bratislave zo-

stáva absolventov z Prešovské-
ho kraja – vyše 53%. Podľa vy-
jadrenia mnohých nezostávajú tu 
preto, lebo Bratislava je najväč-
šie a hlavné mesto Slovenska, 
ale kvôli možnostiam lepšie vyu-
žiť svoju kvalifikáciu, než vo svo-
jom rodisku alebo v jeho okolí. 
Domov sa častejšie vracajú ab-
solventky, pokiaľ sa v Bratislave 
nevydajú, pretože chcú byť pri 
rodičoch a kariéra je pre ne až 
druhoradá...

JeDeN ZáViSÍ OD DrUHÉHO
Koľkí z nás vedia, čo je to Európ-
ska komisia a Lisabonská zmlu-
va? Prinajlepšom každý desiaty. 
Nemožno sa tomu čudovať, ešte 
nie tak dávno ani časť poslancov 
NR SR nedokázala vysvetliť roz-

diel medzi Európskou komisiou a 
EÚ! A to sa už nepýtame na Radu 
Európy... Prevažná väčšina Slo-
vákov je stále presvedčená, že sa 
má starať predovšetkým o seba, 
tak trochu o našu republiku, nuž 
– a Európa im môže byť, ako sa 
hovorí, ukradnutá. Až teraz, kedy 
sa denno-denne skloňuje všade 
okolo nás Grécko a jeho finanč-
ná kríza si začíname uvedomovať, 
že naša budúcnosť vo veľkej mie-
re závisí od cudzích. Starať sa už 
len o seba a Slovensko nestačí. 
Začíname si uvedomovať, že ne-
príjemné správy nemusia prichá-
dzať iba z Bruselu a Štrasburgu, 
ale aj z Atén, Madridu, Lisabo-
nu, Ríma... Pritom všetky môžu 
ovplyvniť náš ďalší život. 

VLADimÍr meZeNCeV

GLOSÁR Slovenského rozhľadu

ČO CHCe NárOD  
JeDNOZNAČNe?
Čo chce náš národ jednotne 
a jednoznačne? Chce gól!

APArtmáN Pre NAŠiNCA
Apartmánom pre našinca je 
sklápacie sedadlo v zájazdo-
vom autokare. 

KAŽDÝ tO SVOJe
Anarchista ustavične posiela 
bomby, karierista gratulácie. 

NOVOrOČNÉ 
PreDSAVZAtie
Už ani kvapku alkoholu! Vždy 
najmenej poldeci.

mOre AUtOrOV
Čo Slovák, to autor novely – k 
nejakému zákonu. 

iDÚ S DUCHOm DObY
Korektúra doby: premieňanie 
krajčírskych salónov na ma-
sážne. 

PrAVDA PrAVDÚCA
Nijaká láska k inej bytosti ne-
vydrží večne súperiť s našou 
láskou k sebe. 

VArOVANie
Nedôverujte prebehlíkom! 
Zrada je pre nich iba jeden z 
obchodných prípadov. 

miLUJ bLÍŽNeHO SVOJHO!
Je už načase znormovať ja-
my, ktoré kopeme pre svojich 
nepriateľov, aby sme sa neu-
kopali na smrť. 

mODerNá A POUČeNá
Prv ako sa mu hodila okolo 
krku, hodila ho do počítača. 

máGiA reKLAmY
Lákavé heslo sobášnej kan-
celárie: rozvodmi za čarom 
ďalších svadobných nocí. 

LiStUJem A ViDÍm
Listujem v časopisoch pre pá-
nov a čo vidím? Nylonový vek 
vystriedal vek silikónový.

NebeZPeČNÝ bOZK
Nežná revolúcia už kadekoho 
nežne pobozkala na Olivet-
skej hore.

AbSOLÚtNY POLitiK
Ani za volantom sa nevie zba-
viť politických manierov: na 
jednu stranu ukazuje, na dru-
hú stáča.

POLITICKÉ 
SENTENCIE

miLAN KeNDA
PhDr. miLAN PiOVArČi
podpredseda Únie slovenských novinárov

Nemať pocit viny je pre člove-
ka veľkou útechou. Prvým a naj-
väčším trestom vinníkov je vedo-
mie, že sa dopustili niečoho zlého, 
skrátka, že sa prehrešili proti záko-
nu, morálke, zvyklostiam. Nič nie je 
horšie ako zlé svedomie. Za úmy-
sel sa ešte neodsudzuje; ani len 
úmysel kradnúť nerobí ešte člove-
ka zlodejom. Hovorí sa, že nikto sa 
nenarodí zlý, takým sa môže stať 
zlým životom. Ak sa však vydá na 
krivolaké chodníčky a uvedomí si 
to, je to začiatok prerodu. Na dob-
ré mravy nie je nikdy neskoro rov-
nako ako na dobré predsavzatia, 
za ktorými však musia nasledovať 
skutky. Zločiny získavajú na sile 
rýchlosťou, dobré zámery strácajú 
odďaľovaním. 
Je dobré sa držať zásady, že dru-
hým treba odpúšťať veľa, sebe 
však nič. Každého oberá o du-
ševný pokoj i zdravie jeho vlastný 
podvod, opovážlivosť, prečin, zlo-

čin, či si to už navonok priznáva 
alebo nie. Tak či tak platí, že ne-
čestne získaná korisť vedie k zlým 
koncom. Už naši predkovia hovo-
rili, že ako zaseješ, tak zozbieraš, 
alebo, ty si si to nadrobil, ty si to 
všetko musíš zjesť. Najväčším lá-
kadlom na zlé konanie je pred-
stava beztrestnosti, viera, že mne 
sa nemôže nič stať. Ľudia sa ne-
raz netrápia tým, že sa previnili, ale 
zle znášajú, keď im ich prehrešky 
vyčítajú iní, hoci by mali trpieť po-
citom previnenia a byť vďační za 
upozornenia, že konali nespráv-
ne. Lebo človek sa hanbí za to, za 
čo by mal zaslúžene trpieť. A kto 
sa nehanbí za svoj čin, znásobuje 
svoje previnenie. Pre toho, kto vy-
číta či trestá, nie je nič horšie ako 
hnev, lebo spolu s ním neraz pri-
chádza aj pomsta. A tá je rozko-
šou vždy len pre malichernú a sla-
bú povahu. Hovorí sa, že pomsta 
uľaví bolestiam. Poviete si, keby 
som sa mu mohol pomstiť,... ale 
potom si poviete – vypomstí sa mu 
jeho povaha. Mnohé viny spácha-
né mnohými zostávajú nepotresta-
né. Odňatý môže byť len trest, vina 
však pretrváva. Poznáte azda ťažší 
trest, ako je nenávisť národa?

nedôveryhodné ratingové agentúry
Bokom od pozornosti odborníkov a politikov zostávajú 
v súčasnosti ratingové agentúry, a to napriek tomu, že 
nesú obrovský podiel viny na vzniku globálnej finančnej 
a ekonomickej krízy. Boli pri vzniku hypotekárnej krízy v 
USA, keď do poslednej chvíle poskytovali dobré ratingy 
bankám, ktoré ich úverová politika doviedla ku krachu. 
Boli a sú naďalej netrestané aj pri vzniku problémov v 
Grécku (a určite aj v iných štátoch). Komu a načo slúžia 
tieto agentúry? Aká je a bude v budúcnosti ich dôve-
ryhodnosť, resp. dokedy budú ešte zavádzať a klamať 
celosvetovú ekonomiku? Veď podľa ratingov týchto „vy-
soko fundovaných“ agentúr boli hodnotené ekonomiky 
štátov, na základe ich hodnotení sa rozhodovali investo-
ri, ich „ratingami“ sú ovplyvňované finančné operácie, 
kurzy...! Kto z nich teraz ponesie konkrétnu zodpoved-
nosť za spôsobené obrovské škody, ako nahradia tieto 
škody!? To by nám mohli asi najlepšie objasniť banko-
ví analytici, ktorých „fundované odborné“ ekonomické 
analýzy často počúvame z väčšiny našich „objektív-
nych“ médií.  VLADimÍr HUSár 

„Cieľom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) 
je podporovať rozvoj vrcholového, výkonnost-
ného a mládežníckeho športu na celom území 
kraja a zastaviť pokles záujmu o šport a telesnú 
výchovu, najmä u mládeže. Jednou z ciest, ako 
tento cieľ dosiahnuť, je zlepšenie stavu špor-
tovísk a výstavba nových,“ povedal 13.5.2010 v 
martinskej Spojenej škole na ul. Červenej armády 
počas slávnostného otvorenia ďalšieho z multifunkč-
ných ihrísk predseda ŽSK Juraj blanár. Spolu s 
ním ho otvoril predseda vlády Slovenskej republiky 
robert Fico a riaditeľ školy Jozef Zanovit. Na spo-
lufinancovaní športoviska sa podieľal ŽSK sumou 45 
394 € a Úrad vlády SR sumou 39 833 €. Staveb-
né práce boli rozdelené do dvoch etapách. V prvej 
sa vybudovalo podložie, drenáže a základy, súčas-
ťou druhej etapy bola výstavba ihriska s umelou trá-
vou, mantinelom a stožiarovým osvetlením. Viacúče-

lové ihrisko s rozmermi 40x20 metrov a mantinelom 
do výšky jedného metra slúži na rôzne športy ako 
futbal, tenis, volejbal, nohejbal, hádzaná, basketbal 
a florbal. Vzhľadom na viacúčelové využitie ihriska 
je povrchová plocha upravená farebným odlíšením 
umelej trávy vo farbe červená a zelená a farebným 
čiarovaním podľa jednotlivých druhov športu. „Na 
škole máme 980 študentov a štyri športové triedy 
hokejistov, hokejbalistov, futbalistov, a džudistov, 
takže výstavba takéhoto kvalitného ihriska je pre nás 
veľmi prospešná. Aj naši žiaci si ho chvália. S lop-
tou či hokejkou ich tu nájdete nielen počas vyučova-
nia, ale aj v čase ich osobného voľna,“ uzavrel riadi-
teľ školy Jozef Zanovit. V spolupráci s Úradom vlády 
SR vystaval Žilinský samosprávny kraj multifunkčné 
ihriská aj v Spojenej škole na Nábrežnej ulici v Ky-
suckom Novom Meste a bytčianskom Gymnáziu na 
Štefánikovej ulici.   ZUZANA mUCHOVá

Slávnostne otvorili multifunkčné ihrisko na Spojenej škole v martine

ZaSTavMe poKleS ZáujMu o šporT

Aj po odchode z ľS-HZDS by 
poslanec Nr Sr milan Urbáni 
naďalej veľmi rád mútil vodu v 
slovenskom parlamente. Zrej-
me sa, tak ako mnohí iní odídenci 
od Vladimíra Mečiara, domnieva, 
že idolom voličov ĽS-HZDS nie je 
V. Mečiar, ale on sám. Len tak si 
dokážem vysvetliť jeho ničím ne-
podložené vyhlásenia o tom, že 
s Alianciou za Európu národov, 
v júnových voľbách, prekročí po-
žadovaných 5 percent voličských 
hlasov potrebných na vstup do 
Národnej rady SR. tieto jeho, 
dovolím si konštatovať, veľmi 
trúfalé predpovede, nie sú na 
slovenskej politickej scéne 
ničím až tak zvláštnym. Veď o 
vstup do parlamentu sa usilujú 
zástupcovia až 18-tich politických 
strán. Veľmi ťažko pochopiteľný je 
však rýchly prerod M. Urbániho. 
Podľa jeho vyjadrenia pre TASR, 
ĽS-HZDS nebude po júnových 
voľbách v hre o spoluprácu, lebo 

sa do parlamentu nedostane. 
Predpokladajme, že ako čelný 
predstaviteľ hnutia bol presvedče-
ný nielen o správnosti politiky ĽS-
HZDS, ale aj o jej podpore medzi 
občanmi. Že by zrazu jeho vynú-
teným odchodom zo strany došlo 
k tak výraznému odlivu voličov, 
že sa nedostane do parlamentu? 
Tejto demagógii snáď, ani sám 
neverí. V opačnom prípade v hnutí 
nehral s čistými kartami a v sku-
točnosti sa len priživoval na úkor 
iných, ktorým sa otvoril priestor až 
jeho odchodom. Zrejme ho stih-
ne osud takmer všetkých odíden-
cov z lona ĽS-HZDS a postupne 
sa vytratí z našej politickej scé-
ny. Tak ako jeho predchodcovia 
sa síce pod hlavičkou inej stra-
ny ešte usiluje udržať vo vysokej 
politike, ale zjavne sa mu nedarí. 
Možno aj preto sa snaží zaujať ne-
pravdepodobnými predpoveďami 
a nezmyselným podozrením z 
vykrádania, akoby len ich myšlie-

nok, najsilnejšou politickou stra-
nou. Vo svojom exkluzívnom roz-
hovore pre TASR pán Urbáni síce 
nevylúčil spoluprácu so Smerom-
SD,  vyjadril však presvedčenie, 
že najsilnejšia koaličná strana 
im kradne témy. Zdôvodňuje to i 
tým, že AZEN už v predstihu kon-
taktoval potenciálneho predsedu 
vlády Maďarskej republiky Viktora 
Orbána, že chce s ním diskutovať 
o budúcnosti slovensko-maďar-
ských vzťahov. Preto premiérovi 
zazlieva jeho vyhlásenie, že s no-
vým maďarským premiérom bude 
diskutovať za každých okolností. 
Keďže len pri veľkej fantázii môže-
me predpokladať účasť predstavi-
teľov AZEN-u v našej exekutíve, 
M. Urbáni  nakoniec možno bude 
rád, že jeho ústretovosť ocenia 
aspoň maďarské strany Most-Híd 
a SMK. V opačnom prípade zhas-
ne ešte predtým, než by na slo-
venskom politickom nebi zažiaril.

VLADimÍr DObrOViČ

Zaujímavý prerod pána poslanca

Nuž škoda, že Gréci nepoznajú slovenské príslovie o tej perine. Kon-
krétne o prikrývaní sa ňou a o jej veľkosti. Možno, že by si nenarobili až 
také astronomické dlhy. Čo už, plakať nad rozliatym mliekom tiež nemá 
význam. Grécko potrebuje peniaze, až 110 miliárd eur. Na tejto sume 
by sa malo podieľať aj Slovensko. Je veľa „pre“, ale veľa aj „proti“. Na 
rozdiel od ostatných krajín eurozóny a EÚ sa u nás o pôžičke Grécku 
rozhodne až po parlamentných voľbách. Okrem toho si dávame ďal-
šie podmienky, pri ktorých je SR ochotná Grékom požičať. Od nás sa 
očakáva až 820 miliónov eur. Nakoniec, nie náhodou sa hovorí, že v 
núdzi poznáš priateľa. Čo však na celú záležitosť hovoria predstavitelia 
SDKÚ-DS, ktorí sa chvália a ešte budú chváliť, že predovšetkým len 
a len ich zásluhou sa Slovensko dostalo do EÚ? Kto sa tak vystatoval 
„európskou jednotou v rámci EÚ“, kto si tak zakladá na modrej farbe 
svojej strany, ako M. Dzurinda so svojimi súputníkmi? Práve M. Dzurin-
da je zásadne proti pomoci Grécku! Na jednej strane sa tomu skutočne 
možno úprimne čudovať. Veď čo na to jeho európske – modré srdce? 
Dzurinda so svojimi najbližšími však kašlú teraz na EÚ, Grécko, Portu-
galsko, Bulharsko, Írsko a ďalších. Veď idú predsa voľby a občanom 
sa treba zalíškať tvárením sa, ako nám záleží na štátnych peniazoch. 
SDKÚ-DS svojim vzťahom k pomoci Grécku dala jasne najavo: nám ne-
záleží nielen na tejto krajine, ale ani na celej EÚ! Čert vezmi celú našu 
európsku ideológiu, keď máme možnosť teraz získať hlasy tých, ktorí sú 
proti pomoci Grékom! Teda učebnicový populizmus... JáN SLiAČAN

SDKÚ-DS: čert vezmi Grékov!

V rámci projektu „Petržalská 
okrášľovacia iniciatíva,“ mestská 
časť Bratislava – Petržalka prispe-
je v tomto roku, na skultúrnenie 
okolia panelových bytových do-
mov celkovou sumou 10.000 eur. 
O nenávratnú finančnú dotáciu 
sa môžu uchádzať vlastníci by-
tov prostredníctvom správcu 
alebo neziskovej organizácie. 
Súčasťou žiadosti je zápis z 
domovej schôdze, v ktorom 
väčšina vlastníkov s projektom 

súhlasí. Finančný príspevok 
poskytne miestny úrad na zá-
klade zmluvy o spolupráci, kto-
rá žiadateľom garantuje okrem 
iného aj odborné konzultácie 
za účelom usmernenia navrho-
vaných sadovníckych úprav. Za 
prvé dva roky od začatia projektu 
v roku 2008 sa zrealizovalo 14 
predzáhradiek. Celkové náklady 
na sadovnícke úpravy predstavujú 
30.000 eur. 

(vič)

inšpirácia aj pre ostatné mestá
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Dokončenie z 3. strany
Načo je nám taká škola, na ktorej niekto študuje 
len preto, aby získal titul bakalára či magistra? My 
sa chceme sústrediť na to, aby sa kvalita vyso-
koškolského vzdelávania zvyšovala predovšetkým 
koncentráciou finančných prostriedkov do tých 
inštitúcií ,ktoré si to zaslúžia. Chceme tiež legis-
latívne riešiť problém titulu bakalár, ktorý ako taký 
nie je v praxi uznávaný.
Sme jedna z mála krajín, ktorá v rámci eurofon-
dov vybudovala špeciálny operačný program 
Veda a výskum, do ktorého sú alokované veľké 
zdroje a dnes začínajú tiecť do vedy a výskumu aj 
na školy. Máme plán, že v roku 2015 by sme mali 
dávať do vedy a výskumu 1,8 percenta z HDP s 
podielom súkromného sektora asi 1,2 percenta. 
Teraz sme na dobrej ceste, ale nesmieme zasta-
viť proces vyčisťovania priestoru. Ak totiž dovolí-
me existenciu toľkých škôl bez kvality, tak nám 
vyciciava peniaze a potom nebudú na tieto prio-
rity. Cestu, ktorú nastúpil Ján Mikolaj, považujem 
za veľmi správnu.

• Dlhodobým problémom je vzdelávanie 
rómskej populácie. Návrh internátnych škôl, 
o ktorých ste nedávno hovorili, si vyslúžil 
množstvo kritických ohlasov, ktoré poukazo-
vali na nepriamu segregáciu rómov. bude-
te ich vytváranie napriek tomu podporovať, 
alebo si viete predstaviť aj iné riešenie tejto 
problematiky?
Keď si predstavím, koľko peňazí sa minulo na 
konferencie, chlebíčky, ubytovanie a honorá-
re pre všelijakých expertov a konzultantov pre 

rómsku otázku, keď si predstavím, koľko peňazí 
sa minulo len tak do vetra, na nič, tak sme za to 
mohli postaviť aj viacej škôl a možno aj viacej za-
riadení pre rómske deti. Klameme sa, navzájom 
sa všetci klameme, ak sa domnievame, že róm-
ska otázka na Slovensku sa dá vyriešiť takouto 
cestou. Je to niečo podobné, ako keď si každý 
rád udrie do Kuby za to, že existuje, hoci nikoho 
neohrozuje. Podobne je to s rómskou otázkou. 
Len čo sa jej dotknete, každý udrie do vás, pre-
tože je to akési tabu. Na Slovensku vychovávame 
generáciu za generáciou Rómov bez uplatnenia a 
bez akejkoľvek životnej perspektívy. Ak sa chce-
me tváriť, že sme akože dobrí, že chceme naďalej 
organizovať konferencie, prosím, môžeme v tom 
pokračovať, ale o 20 rokov tu budeme mať ďal-
šiu generáciu Rómov, ktorá nebude mať žiadnu 
perspektívu. Toto je prvý zásadný krok toho, ako 
ukázať mladým Rómom, že existuje aj iný spôsob 
života, aký momentálne vedú. My teraz nehovorí-
me o segregácii typu, že by mali mať vlastné ško-
ly. Nech chodia do škôl s ostatnými deťmi. Ale 
pokiaľ ide o spôsob života, my im musíme dať ne-
jakú alternatívu. Musíme podstatne tvrdšie viazať 
vyplácanie rodinných prídavkov a sociálnych dá-
vok na splnenie určitých povinností. Pôjde bývať 
na internátny domov? Tie peniaze potom pôjdu 
do toho internátneho domova.

• Čiže mladí rómovia sa nevytrhnú z ich pri-
rodzeného prostredia bez súhlasu rodičov 
tak, ako o tom hovorili niektorí kritici?
Nie. To je už na Slovensku móda, že keď niečo 
politik povie, hneď sa z toho urobia najhoršie sce-

náre. Na to treba ísť sofistikovane - poradiť sa s 
expertmi, čo pomôže a čo nie. Ale tradičné cesty 
nakladania s rómskou komunitou úplne zlyhali. 
Ak budeme míňať peniaze tak ako dodnes, o 20 
rokov sme tam, kde sme teraz. Je to miera zod-
povednosti politikov, aby začali o týchto otázkach 
hovoriť podstatne otvorenejšie. Je to problém, s 
ktorým si už Slovensko nevie poradiť samo, je to 
európska vec.

• Volebný program vôbec nehovorí o prístu-
pe vašej strany k životnému prostrediu a jeho 
ochrane. Prečo sa nevenujete tejto téme a 
aké sú priority Smeru-SD v tejto oblasti?
Životné prostredie zaraďujeme do kvality hospo-
dárskeho rastu. A ten nemôžeme v budúcnosti 
stavať iba na lacnej pracovnej sile a na tom, že 
sa tu budú montovať autá. My ideme v plnom sú-
lade aj so strategickým dokumentom Európska 
únia 2020, ktorý hovorí o zelenom raste, teda 
investícii do výroby energií z tohto prostredia a 
čistého priemyselu. Buďme ale úprimní, aj v ob-
dobí krízy platí, že keď zbrane rinčia, tak múzy 
mlčia. Veľmi ťažko sa teraz presadzujú environ-
mentálne témy. Koho by teraz zaujímala ochrana 
nejakého dravca, keď ide o ochranu ľudí pokiaľ 
ide o ich zamestnanie? Koho dnes zaujíma flóra 
alebo fauna, keď máme vážne problémy, pokiaľ 
ide o štát a svetovú hospodársku krízu? Sme v 
svetovej hospodárskej kríze a my sa na Sloven-
sku tvárime, akoby žiadna nebola. Možno to bola 
aj naša chyba. Pretože sme od začiatku chceli 
ľudí chrániť a prijímali sme opatrenia, ktoré neboli 
také, ako boli v okolitých štátoch. Zdá sa, že ten 

rozdiel medzi Slovenskom a inými krajinami si za-
čína väčšina ľudí uvedomovať až teraz, keď vidia, 
čo sa deje v Grécku, čím prechádza Maďarsko, 
čo hrozí niektorým iným štátom. Tie dopady sú 
tam podstatne brutálnejšie. Ale my vsádzame na 
to, že do budúcnosti musí byť hospodársky rast 
postavený aj na investíciách a priemysle zelené-
ho typu. Do tohto zaraďujeme základný rozmer 
- environmentálne a sociálne orientované trhové 
hospodárstvo.

• Smer-SD vystúpil počas tohto volebného 
obdobia proti vytváraniu zisku súkromných 
zdravotných poisťovní, čo viedlo k jeho zá-
kazu a následným súdnym sporom. možno 
očakávať ďalšie kroky voči zdravotným pois-
ťovniam?
Urobili sme všetko, čo bolo treba. Zdravotné po-
isťovne majú priestor iba cez správny fond, kto-
rým si môžu financovať svoje potreby. Zakázali 
sme im zisk, všetko, čo vytvoria ako zisk, sa musí 
vrátiť naspäť do zdravotnej starostlivosti, čiže pa-
cientom. Spustili proti nám veľkú kampaň, rôzne 
právne konania, ale s potešením konštatujem, že 
sme na veľmi dobrej ceste. Myslím si, že tento 
spor medzinárodne vyhráme, preto neočakávam 
do budúcnosti nejaké ďalšie zásahy vo vzťahu k 
zdravotným poisťovniam. Chcem však garanto-
vať, že principiálne odmietam akékoľvek úvahy 
o poplatkoch. Ľudia často doplácajú na lieky, na 
rôzne zdravotnícke výkony, toto nemôžeme viacej 
zvyšovať. Žiadne poplatky, žiadne otravovanie ve-
rejnosti s nejakými Zajacovými nápadmi.

FOTO TASR - Pavel Neubauer

r. Fico: Keď nás požiadali o pomoc, nikoho sme nikdy neposlali preč 

Dokončenie z 1. strany
Premiér ďalej novinárov informoval 
o najnovšej štatistike, podľa ktorej 
má Slovensko druhý najnižší verejný 
dlh z pomedzi krajín eurozóny za rok 
2009. Dlh Slovenska v roku 2009 bol 
na úrovni 35,7 percenta. Pokiaľ ide o 
dlh v rámci celej dvadsaťsedmičky Eu-
rópskej únie, slovenský verejný dlh je 
siedmy najnižší. „toto sú čísla, ktoré 
sa nedajú oklamať. A môžu opozič-
ní predstavitelia hovoriť čo chcú, 
toto sú reálne čísla potvrdené eu-
rópskou komisiou“, zdôraznil pred-
seda vlády.
Robert Fico tiež informoval o tom, 
ako  rástol dlh Slovenskej republiky 
v krízovom období v rokoch 2008 a 
2009. Na Slovensku narástol dlh o 8 
percent, pričom priemer krajín euro-
zóny  je 9,3 percenta. V rámci celej 
Európskej únie priemerne rástol dlh 
kvôli kríze o 12 percent, na Sloven-
sku vzrástol o 8 percent.  „O čom to 
rozpráva pán mikloš? Prečo takto 
bohapusto klame slovenskú verej-
nosť? Prečo straší a zavádza? toto 
sú čísla. Nie z denníka Sme alebo z 
Hospodárskych novín, toto sú čís-
la, ktoré uverejnila európska komi-
sia a za týmito číslami si stojíme aj 
my“, dodal premiér.
Oficiálne predpoklady Európskej ko-
misie tiež hovoria, že Slovensko má 
mať v roku 2010 najvyšší hospodársky 
rast v celej Európskej únii, rovnako 
ako aj v roku 2011. Slovenská republi-
ka dosiahla za prvý štvrťrok 2010 hos-
podársky rast vo výške  4,6 percenta, 
čo je najvyšší rast z pomedzi okolitých 
krajín. Chcem vysloviť veľkú ľútosť, 
že sa dnes pani Radičová s pánom 
Miklošom spojili so slovenským bul-
várom a koordinovane strašia a klamú 
slovenskú verejnosť. (...) Vláda, ktorej 
som predsedom, koordinuje postup 
s Európou – s Európskou komisiou 
a s Európskou radou. SDKÚ – pán 
Mikloš a pani Radičová - koordinujú 
svoj postup so slovenským bulvárom. 
(...) Takto ďaleko sme sa dostali na slo-
venskej politickej scéne. Kvôli voľbám, 

ktoré budú 12. júna, sú schopní urobiť 
akúkoľvek podlosť. A je to úplne jedno, 
aké dôsledky to bude mať pre Sloven-
sko, lebo cítia, že – joj, to je teraz dob-
re, treba to tej slovenskej verejnosti 
rozprávať, že nikomu nič nedávajme, 
nebuďme súčasťou záchranného eu-
rópskeho plánu, veď to je populárne, 
ľudia to majú radi, ľudia to radi poču-
jú. To je nezodpovednosť najhrubšie-
ho zrna, aká tu kedy bola. Opakujem, 
keby nebola Európska rada a Ekofin 
rozhodli o zavedení stabilizačného me-
chanizmu, je nekontrolovaný rozpad 
eurozóny a eura. Toto chce pán Mikloš 
a pani Radičová? Asi áno. Pretože v 
mene dobrého výsledku vo voľbách sú 
schopní všeličoho. Ukázali nám to pri 
Lisabonskej zmluve, kde nás hrubo vy-
dierali tlačovým zákonom. Niečo také 
nemá obdobu na slovenskej politickej 
scéne“, podčiarkol predseda vlády 
SR.
Ešte dodal, že vďaka tomu, čo Európa 
urobila minulý týždeň aj so súhlasom 
Slovenskej republiky, utrpeli burzoví 
špekulanti stratu desiatok miliárd dolá-
rov, ktoré investovali proti euru. „Chce 
tvrdiť pani radičová a pán mikloš, 
že všetci experti, ktorí robili podkla-
dy pravicovým lídrom, sú hlupáci? 
Že hlupákom je Sarkozy, merkelo-
vá, balkenende a ďalší pravicoví 
lídri, ktorí dnes sedia v európskej 
rade? Sú všetci ostatní v rámci 
európy úbohí kamuflátori a banda 
nezodpovedná? Len oni dvaja majú 
právo povedať, že Slovensko ne-
smie byť súčasťou ničoho, s ničím 
nesúhlasíme, lebo je to populárne, 
je to pekné a dohodli sa na tom 
ešte aj so slovenským bulvárom? 
Naozaj im blahoželám k takejto po-
litike“, uviedol Robert Fico. 
Predseda vlády a strany SMER – so-
ciálna demokracia tiež povedal, že mi-
moriadna schôdza Národnej rady SR 
k situácii v Grécku, o ktorej zvolanie 
požiadali opoziční poslanci, je nezmy-
selná, pretože vláda SR nepredložila 
do NR SR žiadny návrh úverovej zmlu-
vy, bilaterálnej pôžičky alebo aktivácie 

stabilizačného mechanizmu, ktorý 
bol schválený na rokovaní Európskej 
rady a Ekofinu. „SMER – sociálna 
demokracia sa týchto šaškární, ktoré 
nám organizujú páni z SDKÚ nezúčast-
ňuje. Nemá to nijaký význam“, zdôraz-
nil Robert Fico.
Predseda Národnej rady SR Pavol 
Paška v tejto súvislosti požiadal ľudí na 
Slovensku, aby nepodľahli demagógii 
a klamstvu toho najhrubšieho zrna zo 
strany predstaviteľov SDKÚ. 
Minister zahraničných vecí SR miro-
slav Lajčák povedal, že je ako mi-
nister zahraničných vecí  sklamaný 
vulgárnou politizáciou tejto témy (po-
známka: záchranná sieť pre Grécko), 
pretože je to podľa neho naozaj veľmi 
vážna téma. Z politizácie tejto témy na 
Slovensku vzniká v zahraničí dojem, že 
Slovenská republika je krajina, ktorá 
nemá žiadny problém prijímať miliardy 
eur v rámci eurofondov, ale má prob-
lém pomôcť spojencom v rámci únie 
a eurozóny, keď vzniká pocit ohroze-
nia. „Chcem povedať, že pre žiadnu z 
krajín únie a eurozóny to rozhodnutie 
o Grécku a stabilizačnom mechaniz-
me nebolo ľahké. A napriek tomu bolo 
rozhodnutie prijaté jednomyseľne. 
Tá debata bola o tom, ako pomôcť a 
nie či pomôcť. Inými slovami – vzniká 
dojem, že keď nás eurozóna chránila, 
keď nám dávala stabilitu, zmierňovala 
následky krízy a keď ubezpečovala za-
hraničných investorov, že Slovensko je 
spoľahlivá krajina, tak vtedy k nám bola 
dobrá a teraz, keď sa treba zapojiť do 
pomoci, už nám zrazu dobrá nie je. 
Minister financií SR Ján Počiatek in-
formoval, že drvivej väčšine ekonómov 
je absolútne jasné, k akej katastrofe 
by došlo, keby nenastal tento razant-
ný spoločný postup Európskej únie. 
„Dôkazom o tom sú aj pohyby na 
všetkých trhoch, ktoré nie je vôbec 
problém doložiť a vidieť, aké ško-
dy už samotná situácia spôsobila 
všetkým krajinám európskej únie 
a ako sa trhy stabilizovali práve po 
prijatí tohto obranného plánu, ktorý 
vymyslela európa“, dodal. (kkr)

Demagógia a klamstvá najhrubšieho zrna
Poslanec Nr Sr a predseda ľS-HZDS 
Vladimír mečiar zdôraznil, že ak sa 
demokracia nevie brániť, nastupujú 
radikáli. Vždy to tak podľa Vladimíra 
mečiara v histórii bolo. reagoval tak 
na situáciu v maďarskej republike. Ako 
predseda ľS-HZDS vysvetlil, úlohou 
štátu je brániť pravidlá demokracie 
voči tým, ktorí ich porušujú. V tomto 
smere slovenská politika teda reaguje 
na tento vývoj správne. Háji slovenskú 
suverenitu ako hodnotu pre občanov.
Na druhej strane je to podľa Mečiara trvalý 
problém a preto musí SR vedieť tieto ten-
dencie obmedzovať a zatláčať ich. Musí 
reagovať razantne, keďže podľa predse-
du ĽS-HZDS sa veľa zanedbalo. Dnešná 
situácia totiž podľa Mečiara nie je neo-
čakávaná. Vedelo sa, že Viktor Orbán je 
nacionalista a aj keď Fidesz verbálne Job-
bik zatláčal do úzadia, na druhej strane 
zástupcovi tejto strany zveril v maďarskom 
parlamente národnú bezpečnosť. Pritom 
Jobbik je fašistická strana. A teraz zástup-
ca Jobbiku chce prísť do maďarského 
parlamentu vo fašistickej uniforme, v kto-
rej bol ich zástupca aj v Európskom par-

lamente. Problém dvojakého občianstva 
v Maďarsku vníma Mečiar širšie. Referen-
dum o tejto otázke v Maďarsku neprešlo, 
ale Orbán aj tak živí túto tému od začiatku 
nástupu do funkcie. Slovensko musí rea-
govať v mnohých opatreniach. Napríklad 
aj v spolupráci slovensko - rumunsko - srb-
skej ako v oživení voľakedajšej Malej do-
hody, či v európskych inštitúciach, ktoré 
treba žiadať o ochranu demokracie a jej 
hodnôt. Všade v Európe sú štáty v podob-
nej situácii. Týka sa to teda podľa Mečiara 
aj ich. Na Slovensku je špecifická situácia, 
lebo vzťah medzi Slovákmi a Maďarmi na 
juhu Slovenska je dobrý. Naopak, politi-
ka zvonku sa snaží vnášať do nich nedo-
rozumenia. Otázka preto je, či Slovensko 
reagovalo dostatočne preventívne a adek-
vátne? Zavádzanie dvojitého občianstva v 
Maďarsku je otázne aj vzhľadom k tomu, 
že podľa Mečiara sú Slovensko a Maďar-
sko v EÚ. A teda občan SR je na území 
Maďarska rovnakým občanom EÚ a po-
žíva rovnaké výhody či možnosti. Preto to 
predseda ĽS-HZDS považuje už za trojité, 
a nie dvojité občianstvo.

StANiSLAV Háber

Z výtržníkov nerobíme politických martýrov
maďarská republika, za aktívnej účasti SmK, vyvolala nedávno takmer medziná-
rodný škandál v prípade nekompromisného postupu slovenských policajtov pro-
ti maďarským výtržníkom na futbalovom štadióne v Dunajskej  strede. Namiesto 
toho, aby poďakovali za pohotový zákrok slovenskej polície, ktorý v zárodku za-
bránil pokračovaniu stupňujúcej sa agresivite maďarských „fanúšikov“ a ukon-
čil násilnosti na štadióne, obviňovali našich policajtov z nezákonného postupu, 
dožadovali sa videozáznamov, a pod. V prípade, že by slovenskí policajti neboli takto 
konali, v dôsledku násilností mohlo dôjsť aj k zraneniam skutočných fanúšikov. Čiže aj 
tých, ktorí si prišli len pozrieť futbal, podporiť svoje mužstvo a nie demonštrovať silu 
„maďarskej súdržnosti.“ Teraz, keď slovenskí „fanúšikovia“ cestovali na futbalový zápas 
cez maďarské územie a dopustili sa výtržníctva, samozrejme zasiahla maďarská polí-
cia. Verdikt nad slovenskými futbalovými fanúšikmi, ktorí sa 11. mája v maďarskej župe 
Borsod-Abaúj-Zemplén dopustili skupinového výtržníctva, vyslovil následne aj súd. V 
zrýchlenom konaní rozhodol o tom, že výtržníci vyfasovali osem a šesťmesačné 
tresty väzenia s podmienečným odkladom na tri roky. 
Na Slovensku sa nikto nesnaží spochybňovať oprávnenosť postupu maďarskej po-
lície. Nežiadame videozáznamy, ani fotografie. Nechceme vytĺcť z obvinenia výtrž-
níkov politický kapitál. Ostáva nám veriť, že z postupu Slovenska sa poučia aj maďarskí 
politici, vrátane predstaviteľov maďarských politických strán zastupujúcich slovenských 
občanov maďarskej národnosti. Osobitne najmä predseda SMK Pál Csáky, ktorý sa 
tak rád obháňa európskym prístupom, by si mal všimnúť, že slovenskí politici sa 
nesnažia vytĺcť politický kapitál, bezhlavo nenapadajú postup polície, rešpektujú súdne 
rozhodnutie. Toto je ten pravý európsky prístup. Vášne netreba podnecovať k národ-
nostnej nenávisti, ale predovšetkým ich musíme upokojovať.  VLADimÍr DObrOViČ

Maďari chcú trojité občianstvo
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Program:

9:00	 registrácia	účastníkov
1.	 Zlepšenie	kvality	života	vo	vidieckych	oblastiach	prostredníctvom	podpory	zvyšovania	
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26.	5.	2010	-	Wellness	Hotel,	Patince

V stredu 12. mája 2010 uviedol 
minister pôdohospodárstva Sr Vla-
dimír Chovan (nominant ľS-HZDS) 
v bratislave do prevádzky v poradí 
79. mliečny automat na čerstvé 
kravské mlieko.
Minister ocenil, že táto forma preda-
ja, ktorá našla obľubu u spotrebiteľov, 
zaujala aj obchodníkov. Napríklad v 
bratislavskej Petržalke s vyše 100.000 
obyvateľmi prejavilo záujem inštalovať 
automaty asi päť subjektov. Farmári by 
podľa neho mali zásobovať čo najväčší 

počet automatov. Minister V. Chovan 
sa domnieva, že tento rok by sa počet 
automatov mohol priblížiť k počtu 200. 
„Podporíme len obmedzený po-
čet automatov, pretože na to boli 
vyčlenené zdroje približne 1,3 mi-
lióna eur a viac nám štátny rozpo-
čet neumožní. To sú zdroje z roku 
2009 a 2010. Potom bude všetko o 
ekonomike,“ vysvetlil minister Vladimír 
Chovan.
Automaty na čerstvé kravské mlie-
ko rovnako ako Predaj z dvora sú 

dva kroky, ktoré urobilo minister-
stvo pôdohospodárstva Sr na ces-
te k občanom. Obidve formy umož-
ňujú farmárom priamy predaj ich 
produkcie bez rôznych distribuč-
ných medzičlánkov, čím získajú aj 
lepšie finančné ohodnotenie svojej 
práce. Výhody z týchto foriem pre-
daja majú aj spotrebitelia – dostanú 
čerstvé kvalitné potraviny a často aj 
za nižšiu cenu ako v obchodných 
reťazcoch.

Text a foto: Jozef Šucha

Na slávnostnom uvedení automatu do prevádzky priví-
tal minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan aj 
svojho kolegu ministra zdravotníctva SR Richarda Raši-
ho a ďalších vzácnych hostí.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MP SR) sa dô-
razne ohradzuje proti vyhláseniu Potravinárskej komory Slovenska 
prezentované Jarmilou Halgašovou – výkonnou riaditeľkou PKS – 
uverejnenému v denníku SME dňa 12. mája 2010. J. Halgašová vo 
svojom stanovisku tlmočí lobistické názory svojich členov, poplašne 
informuje a zavádza širokú verejnosť. Nekonkretizuje žiadne zistenia 
kontrolných orgánov z ich úradnej kontroly u farmárov predávajúcich 
svoje produkty priamo konečnému spotrebiteľovi. Na základe vyjadre-
nia obidvoch kontrolných orgánov (ŠVPS SR a ÚVZ SR) všetci predaj-
covia týchto produktov sú registrovaní a sú pod stálou kontrolou podľa 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 352/2009, pričom doposiaľ 
neboli zistené žiadne porušenia hygienických štandardov. Vyjadrujeme 
spoločné stanovisko aj s občianskym združením Ekotrend združujúcim 
niektorých farmárov predávajúcich z dvora, v zastúpení Ing. Ladislav 
Janičinu, ktorý má už bohaté skúsenosti so schvaľovaním a kontrolami 
pri predaji výrobkov z dvora, pri ktorých neboli zistené žiadne nedostat-
ky a porušenia požiadaviek na hygienu v celom procese až po predaj 
konečnému spotrebiteľovi. Čo sa týka zníženia DPH z 19 % na 6 % na 
predaj výrobkov z dvora, je toto zníženie objemovo zanedbateľné v po-
rovnaní s produkciou potravinárskeho priemyslu. Proti vyhláseniam J. 
Halgašovej, preto rezolútne protestujeme a žiadame, aby v budúcnosti 
viac nezavádzala spotrebiteľov a nešírila nezodpovedné informácie, 
ktoré dezorientujú širokú spotrebiteľskú verejnosť.

KAtArÍNA beLiCKá, hovorca ministra pôdohospodárstva SR

Zostane orol kráľom?
Viete, kto je kráľom výšin nad Slovenskom? Nuž pred-
sa orol. Napriek svojej majestátnosti a dôstojnosti hrozí 
tomuto dravcovi veľké nebezpečenstvo. Zo strany člo-
veka. Ten v honbe za peniazmi vykráda jeho hniezda 
a potom predáva jeho vajíčka, alebo mláďatá. Okrem 
toho ohrozuje ho aj ťažba dreva, teda výruby hniezd-
nych stromov, vyrušovanie počas hniezdenia a tzv. stĺpy 
smrti, teda konštrukcie stĺpov 22 kV elektrických vede-
ní. Ochranári, ale nielen oni, bijú na poplach. Orol krá-
ľovský i orol skalný žije na Slovensku v každodennom 
nebezpečenstve. Zainteresovaní vedia svoje. Predo-
všetkým to, že vykrádači hniezd prichádzajú z Česka. 
Chytiť sa ich podarí iba v ojedinelých prípadoch. Je 
predsa zaujímavé, že v Českej republike orol skalný ne-
hniezdi, ale chovajú ich tam celé desiatky! Ohrozené 
sú nielen orly, ale aj sokoly. Presne pred 45 rokmi 
odborníci zaregistrovali po prvýkrát vykradnutie 
hniezda sokola sťahovavého – bolo to na objed-
návku z vtedy českej časti spoločnej republiky. 
Plánované a dobre organizované vykrádanie hniezd 
orlov kráľovských a skalných začalo po roku 1970. Od-
vtedy sa stávalo, že ročne vykradli až 90% (!) hniezd. 
Časy sa však zmenili. Dnes dokážu odhaliť vykrádačov 
hniezd policajti i ochrancovia prírody. Stáva sa však, 
že na okraji lesa niekoľko dní parkuje auto s českým 
evidenčným číslom – a nikto z tých, ktorí každodenne 
prechádzajú okolo to nepovažuje za podozrivé. Až po-
tom si „niekto na niečo spomenie“, keď ochranári prídu 
a zistia, že hniezdo bolo vykradnuté. 
Ministerstvo životného prostredia SR, Generálna pro-
kuratúra SR a Štátna ochrana prírody svojho času pre-
sadili trestný postih, zameraný na ochranu živočíchov 
v súvislosti s vykrádaním hniezd – páchateľ môže byť 
odsúdený až na 8 rokov straty slobody...

VLADimÍr meZeNCeV

na Slovensku je už 79 automatov na čerstvé mlieko

Predaj čerstvých produk-
tov z fariem, ktorý pod 
názvom „Predaj z dvo-
ra“ zaviedlo minister-
stvo pôdohospodárstva 
Sr napadla Potravinár-
ska komora Slovenska za 
ktorou sú obchodné re-
ťazce. PKS okrem iného 
tvrdí, že pri takomto spôso-
be predaja môže spotrebi-
teľov ohroziť salmonelóza či 
listéria. Vo svojom vyhlásení 
samozrejme nič nehovoria 
o tom, že výskyt salmonely 
a listérie zistili kontroly vla-

ni práve v kamenných pre-
dajniach nehovoriac o po-
kutách ktoré dostali mnohé 
obchody za predaj mäsa po 
záručnej lehote a podob-
ne. Samozrejme, že sa ob-
chodníkom nepáči ani zní-
ženie DPH na 6%.
Občania si nový spôsob 
predaja obľúbili a oceni-
li možnosť dostať sa k čer-
stvým, kvalitným a cenove 
primeraným potravinám, čo 
im veľmi obchodné reťazce 
neumožňujú.
Zákon ktorý upravuje pod-

mienky predaja z dvora veľ-
mi presne určuje podmien-
ky a systém kontrol, aby 
bola zaručená hygiena a 
zdravotná nezávadnosť to-
varu. Pokiaľ sa tieto pod-
mienky dodržia, nič by sa 
nemalo stať, ich porušenie 
môže spôsobiť problémy, 
ale to je rovnako problém 
v obchodných reťazcoch. 
Práve adresnosť a priama 
zodpovednosť predajcu z 
dvora dáva väčšiu záruku 
dodržiavania zásad a hygie-
nických podmienok. -jš-

predaj z dvora sa nepáči reťazcom

VyhLÁSENIE 
Ministerstva pôdohospodárstva SR
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 Pán minister, vy ste profesionál-
ny diplomat s medzinárodným reno-
mé, na poste ste vystriedali rovnako 
známeho, medzinárodne uznávaného 
Jána Kubiša. Aké meno má Slovensko 
v zahraničí. Sme krajinou s pozitívnym 
menom?
Určite áno. Slovensko je v zahraničí vní-
mané ako úspešná krajina a sme rešpek-
tovaní. Uviedol by som dva dôvody, prečo 
je tomu tak. To prvé sú to naše výsled-
ky: sme krajina, ktorá je politicky stabil-
ná, ktorá je ekonomicky úspešná, zavied-
li sme euro, sme atraktívni pre investorov. 
A to druhé je naše správanie: sme kraji-
na, ktorá je predvídateľná, ktorá nemení 
svoje názory zo dňa na deň, ktorá je sú-
časťou hľadania riešení a nie spôsobova-
nia problémov. A to si naši partneri uve-
domujú. 
 Slovensko sa musí veľmi čas-
to brániť pred veľmi silným maďar-
ským protislovenským lobbingom nie-
len na pôde európskej únie, ale aj na 
pôde iných medzinárodných inštitú-
cií. môžu reálne tieto maďarské aktivi-
ty vyvíjané proti Slovenskej republike 
ohroziť záujmy a postavenie Sloven-
ska?

Ohroziť naše postavenie nemôžu. Ale je 
to zbytočné, je to mrzuté, pretože nám to 
odoberá čas a energiu, ktorú by sme radi 
venovali niečomu konštruktívnemu a po-
zitívnemu. A treba si uvedomiť, že ak vás 
niekto ohádže blatom, tak ste špinaví a 
treba vás očistiť, to znamená, že my po-
trebujeme medzinárodným fóram a part-
nerom vysvetľovať tie útoky a uvádzať 
veci na pravú mieru. A to je presne po-
zícia, ktorá nám nevyhovuje. Pretože jed-
nak my vieme, že pravda je na našej stra-
ne a nechceme vyzerať ako krajina, ktorá 
má nejaké problémy so svojimi sused-
mi. Žiaľ, časť politickej scény v Maďarsku 
presne takto chce budovať vzťahy so Slo-
venskom. Uplynulých šesť mesiacov bolo 
dostatočným dôkazom, že tadiaľ cesta 
nevedie a že jednoducho Slovensko nikto 
na kolená nepoloží. Verím, že to nebude 
dlho trvať a po voľbách v Maďarsku pred-
sa len tá rétorika, ktorá je dnes veľmi mi-
litantná, že sa upokojí  a že si uvedomia 
aj ľudia, ktorí budú viesť tú krajinu, že sa 
musia venovať v prvom rade tomu, aby 
pozdvihli krajinu ekonomicky, sociálne a 
že budú mať menej času aj chuti na to, 
aby napádali a ubližovali Slovensku. Na-
vyše naši partneri v zahraničí vedia, kde je 
pravda, vedia, že pravda je na našej stra-
ne. Čiže s takouto kampaňou sa nedá ísť 
donekonečna, lebo potom ste vy otrav-
ní, keď neustále upozorňujete na niekoho 
iného a pritom ignorujete problémy, ktoré 
máte doma. Ja by som naozaj tu pripome-
nul naše slovenské príslovie „najskôr si 
pozametaj pred vlastným prahom a až po-
tom hodnoť to, ako to vyzerá u susedov“. 
 Ako sa vy osobne cítite, keď musí-
te zahraničným partnerom vysvetľo-
vať takéto očierňujúce útoky?
Jednak som presvedčivý, pretože mám 
pravdu. Na druhej strane sa cítim tak troš-
ku hlúpo, pretože faktom je, že tie útoky 
prichádzajú od strany, ktorá je v opozícii 
dlhšie, než je Maďarsko v Európskej únii. 

Je úplne jasné, že tí politici nevedia, aká 
je atmosféra, aká je komunikácia v Eu-
rópskej únii, používajú metódy a postupy, 
ktoré sa dali uplatniť v polovici 90-tych ro-
kov, ale nie dnes. Ja s partnermi komu-
nikujem. Samozrejme mám s nimi dobré 
vzťahy, poznáme sa, takže mi dôverujú. 
Ale vo všeobecnosti nerád do vecí zaťa-
hujem tretiu stranu, neustále opakujem, 
že my si tieto veci chceme vydiskutovať 
priamo s maďarskou stranou, pretože si 
uvedomujeme, že aj EÚ, aj ostatné orga-
nizácie majú iné, reálne problémy a nie 
tieto vymyslené kvázi problémy a presne 
toto je prístup, ktorý má veľkú podporu u 
našich partnerov.
 Kandidát na slovenského euroko-
misára maroš Šefčovič dostal v novej 
komisii veľmi významný post podpred-
sedu komisie, čo sa stretlo s veľmi vý-
razným odporom najmä na strane ma-
ďarska. Dá sa tento post vnímať ako 
medzinárodné ocenenie Slovenskej 
republiky?
Pozícia, ktorá bola pridelená nášmu čle-
novi Európskej komisie Marošovi Šefčovi-
čovi je naozaj veľmi významná, veľmi dô-
ležitá. Je to veľmi vplyvná funkcia a mňa 
to neprekvapuje - Maroša poznám mnoho 
rokov a môžem povedať, že naozaj Slo-
vensko má v Európskej komisii zástupcu, 
na ktorého môže byť každý občan nášho 
štátu hrdý. Som si istý, že Maroš tam od-
vedie vynikajúcu prácu a takisto je jasne 
vidieť, že predseda komisie pán Barroso 
veľmi rýchlo spoznal jeho kvality a vlast-
ne mu navrhol túto funkciu. Maroš aj pri 
„híringu“ ukázal, že je kompetentný a ja 
naozaj môžem povedať, že aj profesio-
nálne, ale aj morálne je to človek, ktorý 
nám bude robiť veľmi dobré meno. Ten 
útok časti maďarského politického spek-
tra, ktorý prišiel od poslancov za stranu 
Fidesz bol odsúdeniahodný, pretože jas-
ne bolo vidieť, že to bola snaha prenášať 
na európsku pôdu zase nejaké dvojstran-

né komplexy. Ale ukázalo sa ešte raz, kde 
je pravda  a že pravda zvíťazila. Ten útok 
bol natoľko absurdný, že iniciátori útoku, 
poslanci za stranu Fidesz sami seba zne-
možnili a myslím si, že si do budúcnos-
ti rozmyslia, keď budú chcieť útočiť ďalej, 
čo určite budú, lebo myslím si, že sú mo-
mentálne tým tak trochu posadnutí, ale 
vybrali si zlý objekt a vybrali si zlú tému.
 Je Slovenská republika vnímaná 
na pôde eÚ ako relevantná, pozitívna 
krajina, ktorá má čo povedať a niečo 
dosiahla?
Slovenská republika má v EÚ veľmi dobré 
meno, pretože sme krajina, ktorá je poli-
ticky a ekonomicky stabilná. Aj táto kríza, 
ktorej vlastne čelia všetky členské krajiny 
EÚ a širšie, Slovensko zasiahla výrazne 
menej než mnohé iné krajiny. Sme určite 
v tej prvej najlepšej tretine krajín EÚ, po-
kiaľ ide o dopady krízy. Slovenská repub-
lika je krajina, ktorá naozaj nie je proble-
matická. To znamená, nikdy nás nemusí 
EÚ riešiť alebo sa nejakým spôsobom za-
oberať nami ako mnohými inými krajina-
mi. Ďalšie veľmi dôležité prvky, ktoré by 
som chcel podčiarknuť - my sme vníma-
ní ako tí, ktorí problémy nevymýšľajú, ne-
vyrábajú a keď sa problémy nájdu, vyskyt-
nú, tak sa ich snažíme riešiť. Nesnažíme 
sa riešiť nejaké naše individuálne komple-
xy, lebo ich ani nemáme a zaťahovať do 
nich celú EÚ. Nesnažíme sa robiť seba 
niečím ako pupkom sveta a žiadať, aby 
všetci riešili to, čo my považujeme za dô-
ležité. Vieme, aké je naše miesto a ako 
som povedal, snažíme sa hľadať riešenia. 
Sú témy, kde máme jasnú expertízu, kde 
EÚ sa nás pýta na naše názory. Pochopi-
teľne môžem povedať napríklad zavede-
nie eura, ktoré bolo nesmierne úspešné 
a mnohí ďalší sa chodia pýtať a preberať 
naše skúsenosti. V zahraničnej politike by 
som spomenul našu expertízu vo vzťahu 
k Balkánu, kde sa nás naši partneri vylo-
žene pýtajú na naše názory, takže exis-

tuje taký výraz športovou terminológiou, 
že boxujeme vo vyššej váhovej kategórii 
a to sa vzťahuje na Slovensko. To zname-
ná, že naša váha, naše slovo je silnejšie, 
než by automaticky patrilo krajine, ktorá 
má túto veľkosť.
 Pôsobenie premiéra roberta Fica 
na medzinárodnej úrovni je vnímane 
pozitívne?
Premiér Robert Fico je v EÚ vnímaný ako 
mladý, dynamický a úspešný líder. Politik, 
ktorý má za sebou jasné, konkrétne vý-
sledky. V prvom rade to, že vlastne celé 
jeho funkčné obdobie je obdobím politic-
kej stability, kde koalícia dokázala usku-
točňovať svoj vládny program, kde kraji-
na ekonomicky napreduje a napredovala, 
kde je sociálna stabilita, sociálny mier. 
Rovnako tak je vnímaný ako veľmi prag-
matický politik, ktorý pristupuje k veciam 
tak, aby pomenoval problémy a aby sa 
ich snažil riešiť. No a samozrejme v rám-
ci strán socialistickej orientácie je jeden 
z najúspešnejších európskych lídrov, čo 
dokázal aj vo voľbách do Európskeho 
parlamentu a regionálnych voľbách a tým 
pádom je vidieť počas týchto rokov jeho 
vládnutia, ako sa jeho váha aj v rámci ro-
diny socialistických strán v EÚ zvyšuje. Je 
to vidieť, ako často európski lídri sa pýta-
jú na jeho názor, konzultujú s ním naprí-
klad personálne veci, nominácie na dôle-
žité európske pozície, takže vybudoval si 
hlavne svojou tvrdou prácou doma veľmi 
solídne, veľmi dobré meno v EÚ. A to je 
zase veľmi dôležité preto, aby sme mohli 
presadzovať naše záujmy, záujmy Sloven-
skej republiky, pretože ak je partner vní-
maný ako úspešný, ako silný a zároveň 
ako zodpovedný a spoľahlivý, ako ten, 
ktorý plní svoje sľuby, tak pochopiteľne je 
mu ľahšie vyjsť v ústrety a pozornejšie ho 
počúvajú. Takže z tohto hľadiska naozaj tá 
pozícia je taká, že je to dobré pre Sloven-
skú republiku. (kkr)

FOTO TASR - Pavel Neubauer

SLOVO má miNiSter ZAHrANiČNÝCH VeCÍ SLOVeNSKeJ rePUbLiKY mirOSLAV LAJČáK

v európskej únii bodujeme vo vyššej váhovej kategórii

 Pán minister, v akom stave ste našli Váš re-
zort pred skoro štyrmi  rokmi?
Radšej mám otázky typu, čo ste urobili, pretože 
som presvedčený, že sme urobili podstatne viac 
ako predchádzajúca vláda. V oblasti cestnej in-
fraštruktúry sme našli zanedbanú prípravu stavieb, 
ktorá trvala 3 – 4 roky. Jednoducho, nedá sa to 
dohnať a jednoducho, my sme v tých úvodných 
štádiách museli najprv naštartovať proces prípravy 
stavieb a potom urýchlene začať stavať. Našli sme 
záväzok elektronického mýta, ktorý mal byť spus-
tený k 1.1.2007 a procesy takisto neboli pripra-
vené. V oblasti železničnej infraštruktúry sme na-
šli živelné doplácanie štátu alebo štátne dotácie na 
železničný sektor a takisto vysoko podvyživené na-
príklad železničné Cargo. Cargo bolo chystané na 
privatizáciu, boli tam zanedbané všetky investície a 
bol tam obrovský modernizačný dlh, ktorý sme ná-
sledne museli riešiť. Takisto obdobná situácia bola 
na letisku Bratislava a Košice a takisto aj v teleko-
munikačnom sektore.  
 Počas tejto vlády sa naplno rozbehla výstav-
ba diaľnic, koľko kilometrov diaľnic ste odo-
vzdali do užívania?
V Programovom vyhlásení vlády sme si dali záväzok 
odovzdať do užívania 100 km diaľnic a rýchlost-
ných ciest. Skutočnosť je ale taká, že k dnešnému 
dňu je niečo vyše 100 km a do konca volebného 
obdobia to bude 147 km. To znamená, že naša vlá-
da nechce o výstavbe diaľnic iba hovoriť, ale ich aj 
stavať a skutočne ich aj reálne stavia, o čom svedčí 
aj to, že je postavených 147 km namiesto 100 km 
a navyše sme spustili veľmi náročný a komplikova-
ný systém PPP. Tých 147 km vníma celá cestujú-
ca verejnosť. Je to napríklad na D1 Mengusovce 
– Jánovce, Važec – Mengusovce; na D3 Hričov-
ské Podhradie – Žilina – Strážov; v Bratislave La-
mačská – Staré Grunty, ten dobre známy tunel Si-
tiny; na R1 Hronský Beňadik – Žarnovica, na R2 
sme významne spustili výstavbu Tornaľa – Ožďany 

a Figa. Čiže toto sú stavby, ktoré hovoria za všet-
ko. Naozaj sme sa snažili masívne spustiť výstavbu 
diaľnic  a rýchlostných ciest na Slovensku, pretože 
tie sú významným indikátorom  rozvoja hospodár-
skeho rastu zanedbaných regiónov, ako je stredné 
a východné Slovensko. 
 Spomenuli ste PPP projekty. Prečo práve 
PPP a v čom je ich výhoda?
Keď sme zhodnotili, v akom štádiu sa Slovensko 
nachádza z hľadiska tzv. nadradenej cestnej do-
pravnej infraštruktúry, zistili sme, že z bežných ná-
strojov financovania nebudeme vedieť utiahnuť ta-
kúto urýchlenú výstavbu diaľnic a rýchlostných 
ciest. Preto sme pristúpili k scenáru PPP, preto-
že, ja to s obľubou hovorím – my sme potrebova-
li to osem rokov zanedbávané Slovensko po útlme 
výstavby diaľnic liečiť a liečiť ho šokom a ten šok 
sú práve PPP projekty. Tento systém je podstat-
ne rýchlejší, má menej dodatkov a sú v ňom zain-
teresované európske banky. Že sme sa vybrali na 
správnu cestu, o tom svedčí aj skutočnosť, že pri-
budne na Slovensku v najbližšom období cca 150 
km diaľnic a rýchlostných ciest formou PPP, že ten-
to proces máme úspešne naštartovaný. Bol to ob-
rovsky náročný proces. Výrazne nám život skompli-
kovala svetová finančná a hospodárska kríza, ktorá 
eliminovala možnosti bánk na minimum. Tá anga-
žovanosť a chuť európskych bánk tu stále bola, 
ale likvidita bánk bola naozaj v tom čase na mini-
me. Takisto je veľkým úspechom bánk to, že sme 
za prvý PPP projekt na R1 obdržali cenu tzv. In-
fraštruktúrny projekt roka (cena projektu Project Fi-
nance International) -  je to veľmi prestížna cena 
a je tam hodnotených 17 000 projektov z celého 
sveta - a som veľmi hrdý na to, že na Slovensku 
sme získali prvé miesto v rámci Európy na túto R 
a že sme dosiahli v čase krízy také výhodné para-
metre financovania výstavby tejto cesty. Čo sa týka 
PPP ako takého, výhoda je v platbách, pretože na-
ozaj štát zaplatí prvé platby až vtedy, keď prejde 

prvé auto, to znamená, nezaťaží to okamžite štátny 
rozpočet, ale až po výstavbe. Navyše splátky, ktoré 
sa štát zaviazal platiť, sú v tridsaťročnej lehote. Tie 
štát aj platiť bude v prípade, že cesta bude správ-
ne postavená a správne prevádzkovaná a užívaná.
 Využívajú sa na výstavbu diaľnic aj eurofon-
dy?
Samozrejme. Celý Národný strategický refe-
renčný rámec je niečo cez 11 miliárd eur a naj-
väčší operačný program z tých jedenástich ope-
račných programov, ktoré sú, je náš Operačný 
program (OP) Doprava, ktorý má alokáciu 3,8 
mld. eur. Naozaj bolo ťažké zvládnuť tento pro-
ces a dnes si myslím, že sme ho úspešne zvládli. 
Mali sme OP Doprava schválený ako prvý z jede-
nástich operačných programov Slovenska. Na je-
seň minulého roka sme mali ako prví z V4 tzv. veľ-
ké infraštruktúrne projekty, to znamená projekty 
nad 50 miliónov eur, čo tiež svedčí o tom, že sme 
postupovali správne a v daných možnostiach aj v 
správnom čase. Čo sa týka OP Doprava ako také-
ho, už som spomenul 3,8 mld. eur, z toho máme 
k dnešnému dňu preinvestovaných 0,75 mld. eur 
a do konca roku 2010 to bude cca 0,9 mld. eur, 
čo znamená 24% čerpanie OP Doprava. Nastave-
né to máme tak, že potom roky 2011, 2012, 2013 
by sme chceli dočerpať zvyšok z tohto OP Dopra-
va.  Chcem sa okrajovo ešte dotknúť toho, čo sa 
často opakuje a to, že v malej miere využívame 
OP Doprava. Na celý OP Doprava máme na vý-
stavbu diaľnic cca 1,1 mld. eur a tieto prostriedky 
aj vyčerpáme. Ale vedeli by sme vyčerpať aj viac. 
Často bolo vytýkané: prečo ste sa pustili do PPP 
a prečo nečerpáte OP Doprava? Na PPP projek-
toch máme cca 5 mld. eur pripravených na inves-
tičnú výstavbu, OP Doprava máme cca 1 mld. To 
znamená – ideme päťnásobne prekročiť tú aloká-
ciu, ktorú máme na OP Doprava a myslím, že ni-
komu nemusím zdôrazniť, že Slovensko naozaj 
diaľnice potrebuje rýchlejšie a viac a preto nám 

tento scenár PPP do toho takto zapadá  a inak sa 
to naozaj zrýchliť nedá.
 A čo elektronické mýto?
Musíme si uvedomiť, že vláda SR nezvyšovala ceny 
diaľničných nálepiek tak, ako predchádzajúca vlá-
da. Pred chvíľou som spomenul tie masívne finanč-
né nástroje, ktoré súčasná vláda vkladala a vkladá 
do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a neviem 
si predstaviť naďalej takéto pokračovanie v investí-
ciách bez aspoň čiastočnej kompenzácie z tržieb 
z elektronického mýta. Musíme si preto uvedomiť, 
že elektronické mýto nie je strašiak, ale nástroj na 
to, aby sme udržali toto tempo výstavby diaľnic a 
rýchlostných ciest a tiež aby sme presunuli v maxi-
málnej možnej miere tranzitnú kamiónovú dopravu 
z ciest 1. triedy, pretože tam nepatrí, na diaľnice, 
na ktoré patrí. (kkr)

FOTO TASR - Tomáš Halász

Hovoríme s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ľUbOmÍrOm VáŽNYm 
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to, čo mala preniesť tzv. povojnová gene-
rácia do dvadsiateho prvého storočia a 
nepreniesla, je jej politický kapitál. teda 
to, čo sme my, narodení po roku 1945, 
v čase dozrievania (v rokoch 1965 – 
1969) považovali za svoju „aktívnu účasť 
na živote štátu“. 
Vo všeobecnosti sa o generácii hovorí ako 
o „súhrne ľudí narodených v určitom časo-
vom období (asi 30 rokov), spätých s týmto 
obdobím a z tohto hľadiska sa líšiacich od 
predchádzajúcich i nasledujúcich“. Ja však 
vnímam 

GeNeráCiU AKO VLNU, 
ktorej síce priznávam časové vymedzenie, 
no zdôrazňujem jej definovanie v intenciách 
zážitkového sveta. Vlne tak priznávam pred-
chádzajúce vplyvy, ktoré ju spoluurčujú, no 
zdôrazňujem aj jej vplyv na to, čo vyvoláva, 
prináša. Nehovorím teda o generácii, ale o 
generačnej vlne, ktorá v sebe nesie kontinui-
tu a komunikatívnosť. 
moja generácia nepoznala horúcu vojnu 
na vlastnej koži. No generácie pred ňou 
(môžeme, ba musíme hovoriť o dvoch až 
troch generáciách, ktoré mali vplyv na 
jej formovanie, teda i na hodnotenie jej 
zážitkového sveta) poznali nielen druhú, 
ale aj prvú svetovú vojnu a, prirodzene, 
obávali sa tretej. A obávali sa právom.
Rodičia mojej generácie sa k vojnovým uda-
lostiam vracali len príležitostne, ale vracali sa. 
Popri práci, ktorej mali vyše hlavy. (Bez práce 
neboli koláče!) Krajina sa potrebovala zmôcť, 
a zmáhali sa aj rodiny a rody. Najmä potom, 
čo sa začalo rozvíjať školstvo a zdravotníctvo, 
rozbehla sa elektrifikácia a výstavba bytov. 
Inštitucionalizovala sa a začala sa výraznej-
šie presadzovať aj naša národná kultúra. A 
Slovensko, ako tradičná agrárna krajina, sa 
začalo aj industrializovať. Rodičia mojej, po-
vojnovej generácie videli za sebou kus zmys-
luplnej práce, z ktorej mali osoh nielen oni. 
V tom zaujatí prácou ani nestíhali domyslieť, 
čo sa deje v samotnej Európe, nie to ešte vo 
svete. Prečo napríklad generál, ktorý stál na 
čele víťaznej mocnosti v druhej svetovej voj-
ne, prehral 

HANebNÝm SPôSObOm 
prvé povojnové voľby v Anglicku s neznámym 
C. R. Atleem. A prečo tento veľký demokrat, 
W. Churchill, spustil v Spojených štátoch 
Železnú oponu naprieč európskym kontinen-
tom. Nechápali, prečo prišli kruté päťdesiate 
roky a začal sa hľadať vnútorný nepriateľ; v 
srdci Európy, za Uralom i Atlantikom. Len nie-
koľko politiky a svetaznalých intelektuálov po-
stupne prenikalo do pozadia, v ktorom začali 
hrať svoje veľké hry tajné služby. Tie, samo-
zrejme, nespochybňovali výsledky Jaltskej 
konferencie, lebo Sovietsky zväz si nenáro-
koval na také rozsiahle územia a sféry vplyvu, 
na aké si mohol trúfnuť; a podľa publikova-

ných svedectiev by mu americký prezident F. 
D. Roosevelt nebol robil prekážky. Ale nový 
prezident, H. S. Truman, bol iného názoru. 
Postavil svoju politiku na konfrontácii. A sile 
atómovej bomby.
Ani dnes mnohému nerozumieme, aj 
dnes všeličo fundamentálne spochybňu-
jeme, a predsa cítime, že je o čo bojovať.
Dovolím si povedať, že od druhej svetovej 
vojny sme vo vojnovom stave až dodnes. Naj-
skôr sme boli v ideologickej studenej vojne, 
od osemdesiatych rokov minulého storočia 
sme v informačnej studenej vojne. Čert či 
diabol jeden gágor. Pracuje sa najmä na ľud-
skom podvedomí, fakty a argumenty, najmä 
ich súvislosti sú pod prísnou kontrolou. Aj 
dnes si môžete 

ZANADáVAť NA POLitiKU, 
najmä v krčme, ale skúste vysloviť ostré kritic-
ké názory na pracovisku a razom ste vo veľ-
kých sociálnych problémoch. Preto sa čoraz 
častejšie diskutuje o tom, ktorá diktatúra je 
ponižujúcejšia – ideologická či ekonomická?
Neobhajujem komunizmus. Niet čo. Nikdy tu 
totiž – ako beztriedna spoločnosť – nebol, 
ani nebude. A to, v čom sme žili v bývalom 
„socializovanom“ Československu, bola, 
voľne povedané, „vojnová ľudová demokra-
cia“, ktorej sme chceli dať ľudskú tvár, po 
akej opäť voláme. Chceli sme slobodu? Áno, 
chceli sme sa oslobodiť od zbytočných po-
dozrievaní a zneužívania ľudských slabostí. 
Lebo už dávno pred rokom 1989, prelomom 
dvoch systémov, akceptovala moja povoj-
nová generácia slobodu ako hodnotu, ktorá 
garantuje nielen práva, ale aj plnenie povin-
ností. A práve 

teNtO POLitiCKÝ KAPitáL 
povojnová generácia akoby nesmela zužit-
kovať. Nové vplyvy a záujmy nás nahnali na 
trh spotrebných bakchanálií, o akých snívajú 
len tí, ktorí v záplave vlastných slabostí pre-
hliadajú to, za čo sa tak bili do pŕs – každý 
podľa svojich schopností, každému podľa 
jeho zásluh. Žiaľ, dodnes sú mojej generácii 
verejne odopierané jej historické povinnosti, 
a jej akékoľvek snahy o humanizáciu súčas-
nej spoločnosti považujú „noví kádrováci“ za 
spiatočnícke. Politický kapitál povojnovej 
generácie je potláčaný do úzadia. médiá 
a obchodníci s umením sa vysmievajú 
nadčasovému bohatstvu, utváranému s 
naliehavým tvorivým nepokojom.
Kde sú reálne osobnosti súčasnej slovenskej 
literatúry? Pýtajú sa zdesené postaršie gene-
rácie. Kde je ten neopakovateľný pohyb na 
hrane sprítomňovaného a budúceho času? 
Kde je kritické myslenie o spoločnosti, a kde 
je projektovanie budúcnosti ako lepšieho 
sveta? 
Žijeme ponižujúci svet. rozklad, rozklad, 

rozklad...; povedal by dnes Hamlet. áno, 
dnešný svet predovšetkým páchne! Lebo 
za všetkým je všeličo nečisté, znehodno-
tené do podstaty. Aj človek je už súčas-
ťou kanálov. 
Človek – aký človek? Čoraz viac živelný, čo-
raz menej duchovný. Čoraz menej hrdý, čo-
raz viac zahanbený; aj keď si svoje zahanbe-
nie nepriznáva, lebo sa už pomaly nedokáže 
ani hanbiť.
Človek stráca na význame úmerne tomu, ako 
vysoko vyzdvihuje 

beZDUCHÉ PeNiAZe. 
A tak už nežije len na kyslíkový, ale aj na du-
chovný dlh. Áno, pomaly niet človeka, ktorý 
by nebol niečo dlžný. Všetci sme dnes veľa 
dlžní najmä tomu, čomu nás vychovávali a k 
čomu viedli statoční a múdri ľudia, z ktorých 
už mnohí biologicky nie sú medzi nami, ale 
ich duch tu čaká na splatenie dlhu. Čaká v 
každom z nás. Nerovnakou mierou, ale čaká. 
(Len si predstavte, že tu s nami sedia osob-
nosti, ktoré vstupovali do života pred mojou 
povojnovou generáciou – miro Válek, Vlado 
mináč, milan rúfus; či tí, ktorí iným spôso-
bom nevedeli žiť bez literatúry – Albín bru-
novský, ilja Zeljenka, ivan mistrík či Jozef 
mistrík...!)       
Ani iní, žijúci, sa nedočkali zhodnotenia vzác-
neho politického kapitálu povojnovej generá-
cie. Dnes už nad stratami nehromžia, už nad 
nimi len mávnu rukou. Je to varovné gesto. 
Aj moja povojnová literárna generácia hľadá 
nové vyjadrenia. Napríklad toho, ako pretr-
pieť slobodu. A tým, ktorí to znevažujú, pri-
pomínam: ako „nie je dôležité, či ste v en-
cyklopédii, ale či vás v nej hľadajú“, tak nie 
je dôležité ani to, čo je v dejinách, ale čo 
v nich ľudia hľadajú. Hľadajú uplatňovanie 
svojich ľudských a občianskych práv, najmä 
národných a sociálnych. A v tom im my, spi-
sovatelia, skrz svoju zakorenenosť a empatiu 
musíme napomáhať. 
Národné literatúry sú miazgou písaných de-
jín. Aj naša 

LiterAtÚrA mUSÍ bYť 
taká. Inú cestu k všeobecnému osohu nemá; 
aby pretrvala ako národná a pre život význam-
ná. 
Možno sa čudovať, že tzv. nový model uspo-
riadania spoločnosti, ktorá preferovala spo-
ločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov 
pred súkromným, začal naberať na jedno-
značných črtách diktatúry? Ako sa nová moc 
vo Východnom bloku mala brániť pred rastú-
cou nedôverou? A ktorá sila, ak v obrannej 
vojne zaplatila za svoje víťazstvo desiatkami 
miliónov životov, nechá dobité územia a moc 
napospas tým, ktorí na nej najviac zarobi-
li?! Za skalp agresora druhej svetovej vojny 
tak víťaz zaplatil niekoľkokrát. Akoby to bolo 
málo, zaplatili sme a dodnes platíme všetci. 
Aj tí, ktorí to nechcú priznať.

pretrpieť slobodu v záplave vlastných slabostí
mgr. art. emiL HOLeČKA

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia významného nórskeho 
prozaika, dramatika, básnika a publicistu, nositeľa Nobe-
lovej ceny za literatúru Björnstjerne Björnsona 26. apríla 
2010 pri jeho pamätnej tabuli v Bratislave položili veniec 
predstavitelia Spolku slovenských spisovateľov – predseda 
PhDr. Ján Tužinský, PhD., (vľavo) a tajomník Mgr. art. Pavol 
Janík, PhD. Slovenskí autori si vážia hlboký a pozitívny vzťah 
k emancipačným úsiliam, ktoré prejavil Björnstjerne Björn-
son nielen v zápase o národnú nezávislosť Nórska, ale aj 
o slobodu malých a utláčaných národov, vrátane Slovákov. 
Duchovné dedičstvo B. Björnsona dodnes rezonuje v mysle-
ní slovenských literárnych tvorcov a širokej verejnosti, upria-
muje pozornosť na hodnoty, ktoré sú kľúčové pre pokraču-
júcu integráciu demokratického európskeho spoločenstva, 
predstavuje prínos k prehlbovaniu nórsko-slovenských lite-
rárnych vzťahov a k posilneniu porozumenia medzi národmi 
celého sveta. (pj)  foto: Peter Procházka

V internetovom literárnom časopise the tower Journal sa 
objavili básne slovenského básnika, dramatika a publicistu 
Pavla Janíka, ktorý tASr poskytol exkluzívny rozhovor na 
túto tému. Šesť básní vybral dlhoročný legendárny šéf lite-
rárnej redakcie Slovenského rozhlasu Pavol Hudík, ktorý ich 
zaradil do antológie súčasnej slovenskej poézie Hľadanie 
krásy. Kniha v preklade Jamesa Sutherlanda Smitha pod ná-
zvom in Search of beauty vyšla v roku 2004 v renomovanom 
americkom vydavateľstve bochazy-Carducci Publishers. 
„Básne medzičasom uverejnilo viacero internetových aj printo-
vých literárnych periodík v mnohých krajinách,“ povedal Janík, 
ktorý okrem týchto šiestich básní v zahraničí publikoval veľa ďal-
ších diel v desiatkach knižných antológií a v šiestich samostatných 
autorských prekladových tituloch. „Zasa tá magická šestka,“ 
zauvažoval Janík a priznal, že s výberom i prekladom spomína-
ných šiestich básní je spokojný. „Prierezovo reprezentujú moje 
dovtedajšie básnické zbierky a rezonujú v nich najosobnej-
šie motívy od očarenia vlastnými deťmi a manželkou až po 
rozlúčku s mojimi rodičmi,“ ohodnotil výber autor s tým, že v 
šestici básní zaznievajú aj ozveny zdanlivo vzdialených udalostí, 
ktoré sotva niekoho nechajú ľahostajným. 
Pavol Janík nerozmýšľal nad slovenskou verziou internetového 
časopisu, ktorý by sa venoval slovenskej poézii. Na Slovensku 
existuje poetická komunikácia prostredníctvom internetu vrátane 
interaktívnej spolutvorby viacerých autorov. „Dozaista všetky 
prezentované diela nemajú rovnakú intelektuálnu a formál-
nu úroveň. renomovaní slovenskí autori navyše bez jazyko-
vej bariéry a bez prekladu publikujú v prestížnych českých 
literárnych periodikách, ktoré majú aj internetovú verziu - 
napríklad Divoké víno a Obrys-Kmen,“ reagoval básnik, pre 
ktorého je ťažiskom tvorivej činnosti poézia, ale okrem poetických 
knižiek vydal aj súbory aforizmov, odborné publikácie z oblasti li-
teratúry faktu, dramatické diela. „Niekoľko rokov som pôsobil 
ako reklamný tvorca,“ dodal Janík s tým, že sa venuje aj pub-
licistike vrátane literárnej, divadelnej, filmovej a televíznej kritiky. 
Na svoj knižný debut si autor spomína veľmi dobre a sotva je 
ochotný uveriť, že od jeho vydania uplynulo už 30 rokov. Alexan-
der Piekov označil Pavla Janíka za brilantného spisovateľa, ale aj 
rozhľadeného čitateľa a pozoruhodného mysliteľa. Možno je na 
mieste otázka, prečo nesedí aspoň medzi glosátormi v televíz-
nom programe Sedem? „Dôvodov je niekoľko, uvedenú reláciu 
nepozerám a pozvania do iných televíznych diskusných relácií od-
mietam, pretože sa pokladám predovšetkým za píšuceho autora,“ 
priznal Janík, pre ktorého je účinkovanie pred kamerou neúnosne 
stresujúce. Janík je v súčasnosti tajomníkom Spolku slovenských 
spisovateľov (SSS). Na tejto pozícii pracuje od roku 1998 s výnim-
kou rokov 2003 až 2007, keď sedel na stoličke predsedu spolku. 
„Časové rozpätie svedčí o tom, že v tejto pozícii sa cítim ako ryba 
vo vode,“ s úsmevom komentuje oficiálnu profesiu tajomník, kto-
rý v suchej reči stanov spolku organizačne zabezpečuje činnosť 
SSS. „V preklade do ľudskejšieho jazyka ide o pestrú kombináciu 
rozmanitých manažérskych a tvorivých aktivít v priamom kontakte 
so všetkými žijúcimi osobnosťami slovenskej literatúry, mediálny-
mi, štátnymi i diplomatickými inštitúciami,“ uzavrel rozhovor pre 
TASR Pavol Janík. 

TÁ MaGICKÁ šESTKa

V minulosti sa vravelo, že Sloven-
ská televízia je spojenie západo-
nemeckej techniky a slovenských 
ľudí. Podľa iného postrehu bola 
televízia už aj vtedy plytký bazén 
plný žralokov (rozumej – finančne 
nenásytných jednotlivcov). Na-
priek tomu som mal pocit, že nad 
obchodnými záujmami predsa len 
prevažovalo systematické úsilie 
o vznik hodnotných pôvodných 
umeleckých diel. Kapitalizmus 
logicky nemohol priniesť nič iné 
ako pravý opak predchádzajúce-
ho stavu. Hĺbku a dôsledky úpad-
ku akýchkoľvek kritérií – okrem 

vízií provízií – však zrejme naozaj 
iba málokto vedel predvídať.
Jedným z varovaní, svedčia-
cich o vážnej diagnóze v riade-
ní televízie, pre mňa bolo zis-
tenie, že StV vysiela literatúru 
a osobitne poéziu – okrem ko-
merčne dodávaných formátov 
z externého prostredia – už 
len v rámci maďarského ná-
rodnostného magazínu. V tom-
to kontexte si dovolím konštato-
vať, že absolútnu schizofréniu 
potvrdzujú správy STV v maďar-
skom jazyku, kde sa v maďarčine 
smelo a ľahostajne používa po-

jem felvidék, ktorý sa v titulkoch 
suverénne prekladá ako Slo-
vensko. Hlavný problém maďar-
ských katolíkov v SR, že desať či 
dvadsať ich kňazov nie sú Maďa-
ri, ale Slováci ovládajúci maďarči-
nu, je iste závažnejší ako absen-
cia slovenských omší v mnohých 
obciach na jazykovo zmiešanom 
území. Predpoklad, že Boh trvá 
nielen na jazykových schopnos-
tiach, ale i na etnickej príslušnosti 
svojich zástupcov na Zemi, je iste 
mimoriadne pozoruhodný. V kos-
tole pred televíznou kamerou – 
samozrejme – v prvom rade musí 
sedieť predseda SMK. Jednodu-
cho – pozerať STV môže byť v ur-
čitých chvíľach naozaj na zbláz-
nenie.
Rád by som sa pokúsil po ma-
ďarskej odbočke dostať naspäť k 
prezentácii pôvodnej literatúry v 
STV, ale akáže pôvodnosť (teda 
originalita), keď aj najnovšia te-
levízna relácia venovaná popu-

larizácii literatúry je aplikáciou 
programového typu importova-
ného z anglofónneho prostredia 
na základe kúpenej licencie. To 
je už azda pre každého – okrem 
vedenia STV a prijímateľov pro-
vízií – absolútny nezmysel. Keby 
bolo stratégiou a výsledkom do-
vezeného formátu oživenie záuj-
mu o hodnotnú literatúru, dalo by 
sa všetko odpustiť, ale prostoreká 
moderátorka hneď v prvej časti 
prezradila, že v relevantných eu-
rópskych krajinách televízny pro-
jekt iba potvrdil čitateľský úspech 
najvychýrenejších poklesnutých 
komerčných titulov – akými sú 
Pán prsteňov či Harry Potter. Tak-
že sa diváci môžu spoľahnúť, že 
im verejnoprávna národná, kul-
túrna, informačná a vzdelávacia 
inštitúcia – povinne financovaná 
koncesionármi a daňovými po-
platníkmi – opäť predvedie jedno 
z víťazstiev ďalejslúžiacich žralo-
kov v STV.  PAVOL JANÍK

LITERÁRNE POKLESKy STV
Prepáčte, že používam názov knihy Stephena Leacocka Li-
terárne poklesky (Literary Lapses) v súvislosti so súčasnou 
úrovňou prezentácie literatúry v Slovenskej televízii, pre-
tože zbierka humoristických čŕt kanadského autora patrí 
nielen k mimoriadne populárnym, ale aj skutočne kvalitným 
tvorivým výkonom. Spomínanie na zlaté časy literárno-dra-
matického vysielania StV by dnes už bolo plačom nad roz-
liatym mliekom, ale to, kam až klesne verejnoprávna televí-
zia v súvislosti s literatúrou, som naozaj nečakal.
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Mečiar zdôraznil, že problémy eurozó-
ny sú riešiteľné pri eurodisciplíne a pri 
fiskálnej politike EÚ, ktorú bude musieť 
únia prijať v krátkom čase na dodržiavanie 
podmienok pre európsku menovú politi-
ku. Nielen Grécko, ale aj Taliansko, Špa-
nielsko, Portugalsko, Írsko, ale podobné 
problémy majú aj tí, ktorí sú mimo zóny. 
Opatrenia EÚ pôjdu viacerými smermi a 
na upevnenie kurzu sa prijmú veľmi ra-
zantné kroky voči všetkým členom. Spres-
nia sa podmienky vo vzťahu k porušova-
teľom dohodnutých pravidiel. A euro sa 
znovu upevní a pôjde podľa Mečiara ďalej.

NeGAtÍVNA mObiLiZáCiA VOLiČOV
Parlament mesiac pred voľbami už podľa 
Mečiara nedokáže nič, lebo minimálna 
lehota na prijatie zákona, aj v skrátenom 
konaní, je jeden mesiac. A tých zákonov 
treba urobiť niekoľko. Ide o zákony, ktoré 
budú robiť zmeny v politike štátu a umož-
nia, aby Slovensko vôbec mohlo požičia-
vať, lebo doteraz sa s tým nepočítalo, a 
budú musieť preskúmať aj dopady na 
rozpočet. Slovensko sa zatiaľ zaviazalo, 
že plán sa spúšťa. Vláda sa ani nemôže 
zaviazať k výške príspevku, kým tieto zá-
konné zmeny nebudú urobené v NR SR.
 
KLeSá HODNOtA NáŠHO mAJetKU

Euro ako mena klesá, klesajú naše pe-
niaze, naše hodnoty, naše výmenné kur-
zy, naše cenné papiere i aktíva. Môže sa 
SR nečinne pozerať? Ak sa hľadá systém 
pôžičiek, tak nie je taký, že by nemal kto 
Grécku požičať. Ponuka bánk je veľmi 
veľká, emitovali začiatkom roka cenné pa-
piere, a ponuka bola päťkrát väčšia, ako 
bola ponuka zo strany Grécka. Situácia 
je s ohľadom na kroky k stabilizácii kurzu 
eura, zhodnotenia eura ako našej meny 
vo vzťahu k zahraničiu. Vo vzťahu k doláru, 
ako sme klesli, tým získaval dolár. Ide o 
záchranu eura, pri ktorej Grécko je jeden 
z nástrojov, a nie jediný, a nie posledný.
Mikloš však trval ma tom, že mala byť 
schôdza parlamentu pred rokovaním o 
eure. Mečiar preto ešte raz pripomenul, 
že ústavným zákonom so súhlasom koa-
lície i opozície boli kompetencie ukladať 
záväzné úlohy členom vlády pre rokovanie 
v orgánoch EÚ určené pre výbor NR SR 
pre európske záležitosti. Tento výbor bol 
riadne včas zvolaný. Prečo zástupcovia 
opozície neprišli? Volia skôr predvolebnú 
politiku. Pokiaľ ide o možnosť nakladania 
s peniazmi, tá je podľa Mečiara viazaná 
vždy na súhlas NR SR. Vláda SR nemôže 
bez jej súhlasu urobiť absolútne nič, a ne-
môže dokonca ani NR SR urobiť bez toho, 
aby nakoniec nemenila zákony, ak sa má 
zachovať systém právnej regulácie.
 

KONtrOLU má ÚVerOVÝ VÝbOr
Pokiaľ ide o to, kto žije a kto nežije nad 
pomery, potrebujeme stabilizovať euro. 
Keby sa Grécko vylúčilo, nik nevie pred-
vídať politické i hospodárske pomery. A 
nakoniec, také riešenie ani nie je. To, že 
by Gréci boli bez pôžičiek, nie je pravda. 
Banky ponúkajú Grékom peniaze, iba ich 
ponúkajú za vyšších úrokových sadzieb. 
Keby sa kumulovala suma dlhu plus zvýše-
né úroky, neboli by schopní platiť. Nie, že 
teraz nie sú schopní, neboli by po istom 
čase schopní. Grécko sa rieši nielen ako 
problém sám o sebe, ale ako jeden z pre-
cedensov pri riešení ostatných vecí v EÚ. 
Pokiaľ ide o to, kto za to zaplatí, či sloven-
ský občan, tak Mečiar zdôraznil, že ide 
o pôžičku, nie dar. Pôžičku so značným 
rizikom, preto okrem toho, že bude po-
skytovaná v etapách, bude úverový výbor, 
ktorý bude mesačne zasadať. Ak zistí, že 
sa neplnia podmienky stabilizačných zá-
väzkov, tak sa úver stopne a viac sa nedá 
ani halier, kým nedôjde k reálnej náprave. 
Opatrenia v Grécku smerujú k tomu, že 

znižujú spoločenskú spotrebu, teda to, čo 
bolo nad pomery, sa vracia k európskemu 
štandardu, ale súčasne sa nezabezpeču-
je rast ekonomiky, čo je zníženie spotre-
by, privedie aj k zníženiu ekonomických 
výsledkov. To je niečo, čo sa bude musieť 
dopracovať, a to, že SR bude prispievať, 
k tomu sme sa zaviazali v zmluve o prijatí 
eura. Stabilizujeme vlastnú menu. 

OHrOZeNá Je AJ AmeriKA
Gréci musia brať pôžičku od Medzinárod-
ného menového fondu, lebo nevieme, aká 
je spoluúčasť amerických bánk, aby sa 
táto kríza cez Grécko nepreliala do celej 
meny. Preto musí okrem sanácie vlastnej 
politiky Grécka, EÚ vstúpiť do tejto saná-
cie. Čiže celý ten balík smeruje k týmto 
opatreniam, je taký, že predseda vlády 
napriek tomu, že robí nepopulárne kroky, 
má podporu väčšiny gréckeho obyvateľ-
stva. Politická vôľa bola vyjadrená v par-
lamente v troch etapách, to čo sa urobilo 
teraz je vlastne tretia etapa vnútropolitic-
kej krízy v Grécku. Na kritiku Mikloša, že 
Maďari postupovali inak, Mečiar vysvetlil, 
že maďarská banka a vláda disponujú 
forintom. Slovenská vláda nedisponuje 
eurom, je len súčasť subsystému. Čiže 
my sa musíme správať ako jeden člen sys-
tému. My už nemôžme dnes povedať, či 
vlastnými krokmi ideme upevňovať a osla-
bovať menu. Česká republika tiež môže 
robiť kroky, ale na to Mečiar upozorňoval, 
keď sme vstupovali do Európskej menovej 
únie. Nakoniec, chceli ju aj miklošovci. A 
dnes sa musíme správať tak, aby peniaze, 
ktoré majú ľudia sa nezmenili na bezcen-
né papiere.

Sme V tOm NeViNNe
Pokiaľ ide o ďalšie okolnosti z hľadiska 
pozície štátov a bánk, tak ich nemožno 
abstrahovať od reálnej situácie. V USA 
šli do bankrotu banky. V Európe taká re-
ťazová reakcia v bankách nenastala, lebo 
podobne ako vláda Spojených štátov sa-
novala banky, tak európske štáty sanovali 
svoje banky, tam, kde boli v deficite. Dnes 
sa ten deficit môže prehĺbiť alebo zhoršiť. 
Čiže ten program má dvojakú funkciu. Sa-
nuje menový systém a aj sanuje finančnú 
politiku bánk. Na to, aby sa zotavili jedni, 
aj druhí, v priebehu nejakého času, tá 
svetová kríza je tu konkrétna, nemožno 
abstrahovať od toho, že to Slovensko 
zavinilo. My sme do toho vošli nevinne a 
správame sa, aby sme z toho vyšli. Na to 
bude treba sily všetkých, rozmýšľať inak 
a spájať. Po prvé, mena nie je národná, 
po druhé, kríza je všeobecná vo všetkých 
bankách a všetky vlády sanujú banky, a 
chránia bankový systém. Po tretie, že Me-
dzinárodný menový fond je spoluúčastný 
na týchto operáciách. 

HrOZÍ DOmiNO eFeKt
My dnes nevieme povedať, čo je v USA 
dobré a čo zlé, lebo ich fiškálnu pozíciu 
nik nepozná. Vláda obrovské miliardy na-
liala, aby sa krachy medzinárodne veľkých 
bankových domov nerozvinuli do ďalších 
domino efektov. Aby sa nezrútilo aj hos-
podárstvo v USA. Tam sanácia bola mimo-
riadne dôležitá. Čiže keď sa Európa sprá-
va inak, ale podobne, neznamená, že sa 
správa nerozumne, a že nemajú záujem 
chrániť svojich občanov. Mečiar zdôraznil, 
že je to povinnosť politikov tak ako každé-
ho druhého, až na to, že sa musí šestnásť 
členov dohodnúť.Pod paľbou týchto ar-
gumentov sa Mikloš rozhodol zaútočiť na 
Mečiara s poukazom na zlé hospodárenie 
Mečiarovej vlády do roku 1998. Mečiar 
odpovedal, že sa riešili tri základné veci. 
Za prvé, prechod od totality k demokra-
cii. Miklošovci nezmenili nič, prevzali od 
Mečiarovej vlády všetko. Mečiarova vlád 
riešila zadĺženie štátu. Miklošovci nezme-

nili nič, prevzali všetko. Mečiarovci riešili 
vnútornú správu. Miklošovci ju prevzali 
celú. Ďalej riešili za Mečiara ekonomi-
ku, kde z vysokého mínusu SR prešla 
do aktív. Miklošovcom ostalo v Národnej 
banke 10 miliárd dolárov, kým 
mečiarovci tam mali pár miliónov. 
Miklošovci mali ešte v hotovosti v 
plusoch 34 miliárd. Pri počítaní 
dlhov Slovenska Mikloš zabudol 
podľa Mečiara na Miklošových 
mínus 28 miliárd z malej privati-
zácie. Prvý úver, ktorý Slovensko 
kedy dostalo, pôžičku, bol z Ja-
ponska. Z Japonska bolo niekoľ-
ko tranží, dokonca aj tunel Sitina 
bol dokončovaný z jednej z nich. 
Druhý, kto nám pomohol, bola 
Európska investičná banka, kto-
rá dala istý prísľub úverov. Tretí, 
kto nám pomohol, Medzinárodný 
menový fond, ale dal také kritériá 
vstupu do vnútornej politiky, že 
bol prvý, koho sme podľa Mečia-
ra vyplatili. Potom sme mali nor-
málne medzibankové operácie 
so všetkými bankami z Európy, aj 
s úvermi, ktoré sme dostávali, a žili sme 
normálnym životom. Mečiar sa preto pýtal, 
komu pomáhame? Sami sebe. Mali sme 
dve možnosti. Nevstúpiť do európskej 
menovej zóny, a vtedy by sme cez našu 
menu rozhodnutiami slovenských orgánov 
mohli robiť pohyb meny. Pomocou kurzu 
si pomáhať, robiť opatrenia, ale vstupom 
do euromeny sme sa zriekli menových 
nástrojov. Zostali nám len rozpočtové a 
fondové. Ešte sme si dobrovoľne v záko-
ne obmedzili niektoré daňové nástroje. 
Čo môže vlastne Slovensko v tejto situácii 
robiť?

NebUDeme HAZArDOVAť 
Pre VOľbY

Kurz meny určuje 16 štátov, sme jed-
ným z nich a spolu sa podieľame na roz-
hodnutí. Vyžaduje sa súhlas šestnástky, 
ako tú menu sanovať a postaviť na nohy. 
Preto Mečiar vraví, že v krátkom čase 
sú potrebné tri kroky. Prvý, cez Grécko 
iba pôžička za 5 percentný úrok, čo je 
vyššie ako všeobecne stredná hodnota 
bánk, pričom voči Grécku bude posta-
vený úverový výbor, ktorý bude hodnotiť 
kroky aj vo vnútornej sanácii. Ďalej, že 
EÚ na vynútenie pravidiel prijme opat-
renia, ktoré doteraz neboli. A ďalej, že 
do veci vstúpi aj Medzinárodný meno-
vý fond pre americké banky v Grécku, 
ktoré sú tam. Nevieme, v akej miere, 
nevieme, v akej angažovanosti, a v tom-
to smere tá situácia má dopady aj iné. 
Preto sa budú musieť kroky, ktoré sa 
robia, konať so zvažovaním všetkého za 
a proti, preto sa bude musieť právny po-
riadok SR upraviť. Voľakedy SDKÚ a jej 
koaliční partneri siahli ľuďom na podsta-
tu najodkázanejším, z čoho žili, a dostali 
ich na pokraj biedy a hranice existen-
cie. To podľa Mečiara strany koalície 
nespravia. Mečiar naopak, bude hľadať 
cesty, ako zhodnotiť a udržať pre obča-
nov SR hodnotu peňazí, ktoré dostávajú 
za prácu, a ktoré majú uložené v ban-
kách. Ako zachrániť eurosystém pred 
zrútením, alebo inou vážnou krízou, 
ktorá by mala ďalekosiahle dôsledky na 
nás? My sa nezriekame daňovej politiky 
a nezriekame sa jej pre budúcnosť, lebo 
je to nástroj politiky tohto štátu, ešte je-
den z mála, ktoré mu zostávajú. My sa 
nebudeme podľa Mečiara zriekať neja-
kého kolektívneho vplyvu na euro ako 
kurz, ktorý sme prijali, ktorý je záväzný 
pre obchodníkov, pre cenné papiere a 
pre všetko, čo SR v zahraničí má. A pre 
dve, tri percentá vo voľbách hazardovať 
s peniazmi všetkých ľudí nemá podľa 
Mečiara zmysel.

miKLOŠOVCi NeZAmeStNANOSť 
VYVieZLi

Za Miklošovej vlády do zahraničia odišlo 
pracovať okolo 300 tisíc ľudí. Dnes nám 
asi 100 tisíc vrátili naspäť, 200 tisíc je tam. 
Ďalej je tu nezamestnanosť ako dôsledok 
trvajúcej krízy, to je zhruba tých 10, 11 
percent, ktoré tu boli stále, niečo bolo do-

vezené zo zahraničia, niečo padlo teraz. 
Čiže musia oproti politike vlády, ktorá bola 
robená na nezvyšovanie miest, teraz musí 
robiť opačnú politiku, politiku zamestna-
nosti, ktorú musí vyriešiť. Ďalej dopláca-
me takisto na subjektívnu chybu, ktorá je 
dielom Miklošovej vládnej koalície. To je 
experiment, ktorý robili so Svetovou ban-
kou o delení peňazí na sociálnu podpo-
ru, ktorej Miklošovci delili 50 percent na 
priebežný systém, 50 percent odklad do 
druhého piliera, ktorý nie je dnes aktívny a 
z neho sa dve tretiny nesmú použiť na úze-
mí SR. Ak sa tento pomer podľa Mečiara 
nezmení, tak už tohto roku v zadlženosti 
nám vyskakujú negatívne čísla preto, že 
musíme sanovať z rozpočtu štátu aj tie-
to straty. Keď hovoril o tom, aby sa veci 
nedotkli ľudí, tak predovšetkým nie tých, 
ktorí boli vždy prví na rane, sociálne od-
kázaní, dôchodcovia, telesne a zdravotne 
postihnutí.
Zodpovednosť bola podľa Mečiara v 
Grécku vyvodená vo voľbách. Konzerva-
tívci prehrali, prišli socialisti, ktorí obnažili 
stav gréckeho hospodárstva. EÚ mala 
dávno informácie o nepresnosti čísiel, 
ktoré boli pri vstupe do únie a aj do Me-
novej únie. EÚ dnes, alebo eurozóna, má 
informácie o stave hospodárstva, úvero-
vého zaťaženia jednotlivých štátov, a vie, 
že podmienky základné, ktoré sú dané 
Maastrichtom, neplní skoro ani jeden zo 
šestnástich. SR je v lepšej a aktívnej po-
zícii aj z hľadiska ozdravných programov 
sa hodnotí všeobecne aj prognóza rozvo-
ja EÚ Slovensko a Poľsko ako najlepšie, 
ktoré majú perspektívy rastu. Na to, aby 
sa situácia zlepšila, my Grécku podružne 
v niečom pomáhame preklenúť nejaké 
časové obdobie, s úrokovou sadzbou, 
ktorá nám vynahradzuje stratu, keby tie 
peniaze pracovali u nás a upevňuje sys-
tém. Predstavme si, že to Grécko ne-
cháme padnúť. Vieme, aký bude vývoj na 
Balkáne? V Grécku boli vymenení všetci. 
Všetci sú noví aj komisári. Voči komu z 
tých, ktorí už nie sú, vyvodzovať politickú 
zodpovednosť, keď ich voľbami vymietlo? 

DemAGóGiA OPOZÍCie
Na Miklošove vyjadrenie, v akom stave 
preberali v roku 1998 ekonomiku, Mečiar 
doslovne uviedol: „Všetky vaše čísla v roku 
2002 boli horšie ako roku 1998. Potom 
sa niečo sanovalo v roku 2002, 2006, 
ale to je už iná kapitola.“ Dnes nik podľa 
Mečiara nespochybňuje, že musí dôjsť k 
náprave verejných financií po voľbách. Po 
voľbách nedôjde k radikálnejším krokom, 
ale tá náprava bude. Je možná najmä vo 
výdavkoch štátu, nie však na sociálnu ob-

lasť. Podľa Mečiara je možná v nákladoch, 
je možná v niektorých aktivitách, ktoré štát 
investične podporuje v prevádzke štátnych 
inštitúcií. A je možná v pozitívnych ozdra-
vovacích programoch, ktoré môžu priniesť 
rast HDP. A nemusia sa zvyšovať dane. 
HZDS nechcú predávať majetok, aby nik 
zo sociálne odkázaných platil za krízu. 

Otázka je, aká bude politická sila a 
stabilita vlády, ktorá to má vyriešiť, 
aká konštelácia z volieb vyjde. Nech 
je to ktokoľvek, každý sa sanáciou 
verejných peňazí musí zaoberať a 
musí prijať stabilizačné programy. 
Pokiaľ ide o celkovú zadlženosť SR, 
dva roky ju Ficova vláda úspešne 
znižovala. Prišla kríza, zadlženosť 
narástla jednorazovým výkyvom a 
ďalšími opatreniami. Požičali sme si 
balík peňazí na sanáciu sociálnych 
programov, ktorú už z aktív štátu ne-
šlo zaplatiť, idú z rozpočtu.

SÚ mAČKA ALebO PeS
Podľa Mečiara niet prečo klamať. 
Došlo k jednorazovému poklesu 
príjmov štátu, štát si na vyrovnanie 
požičal. Každý bude musieť sanovať 
verejné financie na prijateľnú mieru. 
To sú peniaze štátu, aj inštitúcií štá-

tu, aj vyšších územných celkov, aj  mest-
ských a obecných zastupiteľstiev, kde tie 
deficity všade, vo všetkých sférach a zlož-
kách rastú. Mečiar počúva, čo rozprávajú 
predstavitelia jednotlivých strán. Opozícia 
nemá podľa neho pozitívne riešenie, preto 
robí negatívnu kampaň. Mimo nich je všet-
ko zlé, akoby historická skúsenosť a pamäť 
nebola. Mečiar počúva Mikloša i Radičovú 
a Mikloša sa pýtal: „Kto z vás má pravdu? 
Ak má pravdu pani Radičová, tak potom to, 
čo hovoríte, je nezmysel. Ak máte pravdu 
vy, tak všetko, čo sľubuje Radičová, čo 
SDKÚ urobí v sociálnej politike, je tiež ne-
zmysel. Ak je jedna pravda, nemôže byť 
druhá pravda.“ Ide o sociálne sľuby, ktoré 
dáva Radičová, čo všetko sa v sociálnej 
politike pod vplyvom SDKÚ zmení, ktoré 
idú ešte ďalej ako Smer, približujú sa kde-
si okrem znárodnenia až ku komunistickej 
strane. Preto sa Mečiar Mikloša spýtal, či 
sú mačka, alebo pes. Nepochybuje nik a 
nie je spor, že sanácia byť musí. Spor je 
o cesty. Obava je, že keby robili sanáciu 
Miklošovci, použijú veľa krokov, s ktorými 
Mečiar zásadne nesúhlasí. Použijú dopri-
vatizovanie majetku a štát na dividendách 
a peniazoch, ktoré odvádza do zahraničia, 
stráca ročne asi 100 miliárd korún. Druhé, 
čo sa Miklošovcov môžeme báť, že by uro-
bili, že uťahovanie opaskov prenesú zase 
na chrbty a plecia tých najviac odkázaných.

AUtOritA ÚNie HOVOrÍ 
O rOZVOJi Sr

Radičová reaguje obrovským prísľubom. 
Rozsah katastrofy, ktorý avizujú, zname-
ná podľa Mečiara programy, ktoré by išli 
inde. Je zbytočné sa dohadovať o stave 
štátu, lebo vláda zastáva rozdielne pozí-
cie. Mečiar zdôraznil, že autorita EÚ ho-
vorí, v Európe sú dva štáty schopné roz-
vojovej politiky v budúcom roku, jedno je 
Slovensko, druhé je Poľsko. Podmienka 
prijatia eura bola, že prídeme k zadlže-
nosti pod 3 percentá hrubého domáceho 
produktu. To, že sa išlo opačnou cestou, 
je nie výsledkom ochoty a neochoty vlády. 
Mečiar vystupoval s tým, že vláda si musí 
pre rok 2009 vytvoriť balík 20 miliárd re-
zerv, pre neočakávané sociálne situácie. 
A vtedy ho všetci vysmiali. A nakoniec sa 
ukázalo, že tých 20 miliárd by bola fantas-
tická suma, by nám bola pomohla. Pokiaľ 
ide o politické dohody a rokovania, tak 
HZDS tam bolo viac ako dôstojným part-
nerom, že tú úlohu zohrávalo dobre, aj 
keď ticho, a nešokovali verejnosť tým, že 
by tlmočili, v čom boli aké názory, to sa 
všetko vyriešilo za stolom.

Spracoval: StANiSLAV Háber
FOTO TASR - Milan Kapusta

VLADimÍr meČiAr: Politická stabilita vlády rozhodne o riešeniach krízy európskej meny

MiKlošovci neZaMeSTnanoSť vyvieZli 
Problém eura zaujíma pred voľbami viac, než iné témy. V tA3 9. mája predseda 
ľS-HZDS Vladimír mečiar diskutoval s podpredsedom SDKÚ ivanom miklošom.
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Stranu pripravil 
DUŠAN KONČeK

Slovenské doliny a stráne 
rozkvitli, všetko sa zelená, zá-
humienky a záhradky sú plné 
dedkov a babiek, ktoré tak 
troška hromžia na počasie, 
pretože sadiť treba a z oblohy 
stále len leje a leje.
Mokrý máj, v stodole raj, to platí 
stále a tak tí, čo dali na globálne 
otepľovanie, už majú v záhrad-
kách cibuľu, cesnak a reďkovku 
vonku, niekde aj zemiaky. Cez 
víkend na chalupách cvendžia 
kosy či malé benzínové kosač-
ky. Po blížiacich sa voľbách ani 
chýru ani slychu, ako keby sa 
ani nepripravovali. V dedinkách 
učupených v dolinách niet 
žiadnych bilbordov ani pla-
gátov, z ktorých na vás civia 
známe tváre alebo sľubujú 
nesplniteľné. Po večeroch 
chlapi pozerajú hokej. A konšta-
tujú, že ten kanadský tréner je 
asi najlepší slovenský vlastenec, 
lebo tak burcuje slovenských 
hokejistov, že aj hrajú... Tetky 
si zapnú správy a zoberú na ve-
domie aj Grécko, aj iné politické 
starosti, ale okamžite prepínajú 
na TV Živa, kde im veštkyne vy-
ložia všetky ich choroby a aj ako 
im predchádzať. Na pultoch 
lekární v okresnom meste už 
ležia pripravené lieky na voľ-
ný predaj, ktoré veštkyne od-
porúčajú. Čudné, že predseda 
SaS ešte neprišiel na to, že cez 
tieto veštkyne by dokázal medzi 
voličmi zabodovať, čo povie tá či 
oná veštkyňa, to je po dolinách 
a stráňach zákon. A tak si bab-
ky lejú na kĺby biele víno, lebo to 
pomáha, TV Živa je tu viac ako 

Na telo či O päť minút dvanásť 
a keď v krčme zavediete reč na 
voľby, chlapi len mávnu rukou, 
vraj nech si to páni tam hore roz-
dávajú, ešte to tak, aby sme si 
brali ich problémy na našu hla-
vu. Občas sa mrknú na Let´s 
dance a nadchýnajú sa pani 
mázikovou, to je vraj sexica, 
ale ako povedal Fero, naučil 
by ju po kostole hvízdať. tú 
bloňdatú slečnu, ktorá vyme-
nila mikimausa, vraj voliť ne-
budú, lebo asi nemá ani deti 
a nie je ani vydatá a ktovie 
či vie variť. Niektorí drukujú 
Jankovi Slotovi, lebo si povie 
čo si myslí, ale aj Vladimír 
mečiar je znova v kurze, stal 
sa z neho vraj uvážlivý gazda, 
ktorý čo povie, to má hlavu aj 
pätu. terajší premiér je síce 
mladý, môže len zmúdrieť a 
nie je do vetra a v tých krízo-
vých časoch aj dobre obstál. 
Zbožné babky majú bližšie ku 
KDH, ale tá mládež okolo Figeľa 
im veľmi nevonia. Má náš vidiek 
svojich starostí dosť, cez víkend 
prichádzajú deti a vnúčatá, kto-
ré si nevedia vynachváliť pokoj 
tu panujúci. Teraz po dolinách 
a stráňach najviac letí to, ako si 
zabezpečiť dom pred zlodejmi, 
lebo v mestách už vyčíňajú Jáno-
šíkovci, ktorí bohatým bankám 
kradnú peniaze a až sem prídu 
tieto móresy treba sa poistiť. 
Úroda sa kradne tak, či tak, v 
tomto sa naši rómovia sprá-
vajú stále ako za socializmu. 
Vsjo rovno. Pravdou však je, 
že keď príde čas volebný, 
odložia motyky a grace, lebo 

vtedy sa bude úroda okopá-
vať, oblečú si svoje sviatočné 
šaty pôjdu voliť. Zaujímaví sú 
v tomto Rómovia, ti síce nič ne-
odložia, ale aj tak sa oblečú do 
sviatočného a idú voliť. Vidiek je 
totiž už dávno rozhodnutý, jeho 
rozhodnutie volebné čardáše 
neovplyvnia. Ani bilbordy a ani 
medové reči politikov, majú svoj 
rozum, svoje životné skúsenos-
ti, svoju životnú filozofiu Svojim 
jednoduchým rozumom vedia 
vycítiť, komu majú veriť a komu 
nie. Ich život je roľa, lekáreň a 
poštárka, ktorá prináša dôcho-
dok a po večeroch aj televízia, 
ktorá ich spája so svetom. Tento 
mikrosvet vo veľkom makrosvete 
je zaujímavý a hlavne pokojnejší, 
bez stresov, bez ilúzií, realita je 
daná a nemenná. to len Fero 
v miestnej krčme stresuje 
krčmárku maryšku, keď na 
ňu vykrikuje, aby sa išla s 
ním bozkávať pod čerešňu, 
ale odsekla mu, aby sa rad-
šej išiel do kostola pomodliť 
a bozkával svoju ženu. Fero 
vypil svoj poldecák a vzdychol 
– jaj, keď ja tak rád romantiku a 
pobral sa do kostola zaspievať 
si Hrad prepevný jest pán Boh 
náš. tak veru, po dolinách a 
stráňach je všetko na svojom 
mieste, tak ako má byť, tak 
ako bolo predtým, tak aj dnes 
a naveky vekov. tu sa neberie 
úroda z volieb ale zo záhrad 
a záhumienkov či z lesov, keď 
príde čas malín a húb. Huby 
vraj tohto roku budú, nie tie 
parlamentné, ale lesné, z kto-
rých býva viac úžitku.

VOLEbNý VELEbNý POKOj

Atmosféra v slovenskej spo-
ločnosti je plná napätí a kon-
fliktov, vytvárania nepriateľov, 
ktorými sú skoro všetci, od 
médií, cez súkromný sektor, 
„nenažrané banky“ DSS, aké-
koľvek banky, nehovoriac o 
opozícii. takto zhodnotila v 
rozhovore pre tASr uplynulé 
obdobie tetka ivetka. Nirvány 
tetky ivetky možno komento-
vať celkom jednoducho: Po-
môž jej bože, lebo nevie, čo 
hovorí. Ale to by jej mal povedať 
Ján Krstiteľ. Predmetom rozho-
voru boli aj anjelici aj satani. Ani 
maďarská karta jej nevonia, teda 
jej otváranie, a Trianon je pre ňu 
vyriešený. Ale SDKÚ-DS má re-
cept na vyriešenie tohto stavu, 
čo sú podľa nej skúsenosti tejto 
strany z rokov 2002 až 2006. 
Zaujímavé, ako nešikovne obiš-

la roky 1998 až 2002, ktoré 
viacmenej položili základ tohto 
stavu, ktorý deklaruje. A vtedy 
neobmedzene vládla SDKÚ, a 
jej vládnutie až do roku 2006 
položilo aj základ maďarskej kar-
ty, lebo Maďari vtedy pokladali 
slovenské vládnutie za slabosť 
a tak sa aj správali. teraz, keď 
je Non pasaran, tak sa im to 
nevidí. Kto ivetka vytváral ne-
priateľov v časoch vládnutia 
Dzurindu, nože si pozrite slo-
venskú tlač, teda tie dve Co-
ca-coly na mediálnom nebi? 
Alebo tetka vtedy lúskala fa-
zuľu a nečítala noviny? Akože 
sa stalo, že vyše 99 percent slo-
venských bánk sú dcérami za-
hraničných bánk, teda si tak mô-
žeme odkladať úspory akurát do 
pančuchy? Kdeže sa podeli pe-
niaze, ktoré mali byť investované 

do regiónov, z ktorých spravili 
Dzurindové vlády hladové doli-
ny? Teda, na ktorých sú ostro-
voch? A tak by sa dalo pokračo-
vať od A až po Z. Už chýbalo len 
to, že si Ivetka nesťažovala v roz-
hovore na stály dážď v máji, ani 
traja zamrznutí neboli tak ako za 
Dzurindu. Nenadarmo jej pred-
seda vydal knihu „Kde je vôľa, 
tam je cesta“. A jachal po ceste 
až po tunel Branisko, aká bola 
jeho vôľa, taká bola aj slovenská 
roľa-jalová.
Obhajovať neobhájiteľné je 
Sizyfovská robota, tlačí tetka 
ten kameň hore kopcom, ale 
vytlačiť ho nevytlačí. A SDKÚ 
nie je vták Fénix, ktorý vstal 
z popola. Nirvány tetky ivetky 
berie Slovensko na vedomie 
ako „vtipy“ v relácii SeDem, 
majú bradu.

NIRVÁNy TETKy IVETKyMarginálie vysokoškolského učiteľa
V denníku Pravda sa pod titulkom „Koniec žurnalizmu?“ zamýšľa 
vysokoškolský učiteľ Eduard Ch. nad stavom žurnalizmu vo svete 
aj na Slovensku. Na vysokoškolského učiteľa by sa žiadalo troška 
viac intelektuálnej výzbroje, ako sa nachádza v onom zamyslení, 
či margináliách. Ani otáznik za titulkom nie je v poriadku, na Slo-
vensku totiž žurnalizmus umrel v roku 1998, čo autor nakoniec 
aj priznáva absenciou plurality médií. Ale to nie je pravá príčina, 
ergo základná príčina vymretia žurnalizmu na Slovensku. Keď 
totiž vydavatelia začali presadzovať svoje záujmy nielen v prin-
tových médiách, presadzovali ich nie cez kvalitných žurnalistov, 
ktorí ešte existovali v roku 1998, ale cez bezdomovcov žurnaliz-
mu, ktorí našli pero na chodníku a jali sa písať tak od buka do 
buka alebo v zmysle známeho, hrám tak, ako platíš. Samozrejme, 
nebol by to Eduard Ch., aby neobvinil slovenského premiéra, kto-
rý „tento stav zneužíva“. Takže na vine konca slovenského žurna-
lizmu je pán Robert Fico. Je „geniálny“ vysokoškolský učiteľ, len 
čo je pravda, ktorému to v Pravde aj uverejnili. Možno preto, lebo 
Pravdu vyzval, vo svojich margináliách, aby si uvedomila rozsah 
krízy periodickej tlače na Slovensku. Určite si to uvedomí a nebu-
de leniť a obviní slovenského premiéra možno aj z krízy v Grécku. 
Marginálie E. Ch. však predsa o niečom svedčia, keď nie o inom, 
tak určite o konci žurnalizmu na Slovensku, lebo podobné bez-
duché a malomyseľné analýzy a syntézy ako táto, sa objavujú na 
stránkach údajne dvoch mienkotvorných denníkov a sú obsahom 
na nerozoznanie.

Kresba: Andrej miŠANeK

Dostál dostal Dostála
Už druhý raz sa aktivačný akti-
vista Ondrej Dostál bol udať za 
porušenie jazykového zákona, 
teraz za recitáciu básní prezi-
denta Európskej únie vo flámči-
ne. Ministerstvo kultúry na jeho 
priznanie nereagovalo. Načo by 
aj, keď sa dobrovoľne priznal. 
Priznanie je totiž poľahčujúca 
okolnosť. A pán Ondrej Dostál 
je poľahčujúca okolnosť sama o 
sebe tak isto, ako istý pán Hlina. 
Bratislava mala kedysi Schône 
Naciho, teraz má dvoch podob-
ných, ktorí zachovávajú tradície 
a kolorit mesta na Dunaji. A to 
je dobré, tradície by nemali za-
padnúť do zabudnutia a treba ich 
oživovať ako slovenský folklór. 
Ministerstvo kultúry SR by malo 
dať OZ Priatelia slobodných in-
formácií aj neveľkú dotáciu, aby 
aktivační aktivisti mohli ďalej za-
chovávať tradície Bratislavy.

Tak im treba
Volebná líderka SDKÚ-SD ive-
ta radičová nevylúčila svoju 
kandidatúru na predsedníčku 
tejto strany, samozrejme až 
keď bude vedieť, ako obstojí 
v parlamentných voľbách. V 
parlamentných voľbách bude 
určite lepšia ako m. Dzurinda, 
ale ako volebná líderka stra-
ny sa bude musieť pozerať 
na chrbát KDH. teda znova 
raz dopadne ako v prezident-
ských voľbách. A keďže to 
bude jej strana pokladať za 
jej osobné zlyhanie, na jeseň 
bude kandidovať za predse-
du ivan mikloš a aj sa stane 
predsedom strany. tento 
scenár bol vypracovaný pred 
tým, ako odstúpil z postu vo-
lebného lídra mikuláš Dzurin-
da a do volebnej vody hodili 
pani radičovú s jej plným ve-
domím. táto „habaďura“ na 
voliča mala eliminovať pranie 
špinavých peňazí touto stra-
nou a iné prešľapy tandemu 
Dzurinda-mikloš. Po tomto 
filigránskom riešení sa stane 
mikloš predsedom a Dzurinda 
podpredsedom ergo čestným 
predsedom a tandem bude 
krútiť pedále ďalej. Zdá sa 
však, že už aj voliči SDKÚ tie-
to manévre prekukli a tak sa 
hrnú zo strany preč, kade-ta-
de.

Sulíkov justicestrom
Expert na dane, marihuanu a 
ešte všeličo iné sa stáva už ex-
pertom na justíciu. „Sudcovia v 
našej spoločnosti sa diskvalifiko-
vali svojimi rozhodnutiami a prí-
stupom k práci“, riekol predseda 
SaS. Veta ako vyšitá z rokovania 
x-tého zjazdu KSČ, lepšie by ju 
netlmočil ani Jakeš. A vzápätí 
ďalšia múdrosť: „Ukázali, že ako 
celok sú neschopní, a preto je 
súdnictvo v takom marazme, 
v akom je“. Už chýbalo len to 
čarovné „v globále“. SaS má aj 
riešenie, takzvaný justicestrom, 
na spôsob rodostromu, ktorý by 
mal tri konáre a okrem toho na 
každom konáriku konára by bolo 
pätnásť sudcov. A kto spadne z 
konára či konárika, toho potom 
zjeme, ako na indonézskych 
ostrovoch, keď na strom vyže-
nú starcov a potom potrasú. Kto 
spadne, toho zjedia. Podľa pred-
sedu SaS „niečo treba robiť“. To 
znamená aj hocičo z dielne ama-
térskeho súdneho adjunkta.

PadLI TuRCI Na PONÍKy
Slovenská národná strana, ako inak, vytiahla do predvolebného boja 
naozaj grandiózne. Ponajprv s bilbordom, kde je Róm so zlatou retiaz-
kou, ale potom to nebol Róm, len ho prifarbili a potom to bol zasa Róm, 
ktorému našli prácu. Potom nás SNS (aspoň tých bojazlivých) vystra-
šila, lebo priznanie dvojitého občianstva vyhlásené maďarským parla-
mentom je začiatok vojnového konfliktu, lebo vraj aj Hitler dal dvojaké 
občianstvo sudetským Nemcom, Rakúšanom a Nemcom v Poľsku, ako 
riekol predseda SNS. A tak vraj treba chrániť slovensko-maďarskú hra-
nicu, ktorej vlastne niet, lebo sme v Schengene. Ale to isté vraví aj Pišta 
báči z Ózdu, ktorý povedal, že chce na Felvidéku hľadať len svoje kore-
ne, lebo väčšina Maďarov žijúcich v Maďarsku má slovanský pôvod. A 
pušku si berie len preto, lebo na Slovensku sa stalo národným športom 
vykrádanie bánk, vraj Jánošíkovci sa prebudili a tak musí byť aj ozbroje-
ný, lebo keď bude hľadať korene, to nie je zadarmo. V Schengene nič 
nie je zadarmo, nechal sa počuť Pišta báči z Ózdu, ktorý nedá dopustiť 
na bryndzové halušky, lebo ako hovorí „veľa zjesť, dobre zjesť“.

cap záhradníkom
V maďarskom parlamente obsadili voli-
teľné strany výbory a Jobbik dostal veľmi 
dôležitý výbor pre národnú bezpečnosť. 
ten Jobbik, ktorého predstaviteľ príde na 
rokovanie parlamentu v gardistickej uni-
forme maďarskej gardy. toto samozrejme 
nemožno brať ako tradície maďarského 
folklóru, ale skôr ako ovládnutie paramili-
taristickej organizácie jedného z najdôle-
žitejších výborov maďarského parlamentu. 
Zaujímavé je, že rodné meno tohto pred-
staviteľa Jobbiku je Gabor Zazrivecz a 
jeho povolanie je produktový manažér a 
krátko pôsobil ako učiteľ. V júni 2007 zalo-
žil magyar gardu, ktorá bola rozhodnutím 
súdu rozpustená, ale napriek tomu jej čle-
novia chodia v uniformách, ktorým domi-
nuje čierna vesta.

už aj STv „čechoslovakizuje“
ČT a STV budú hľadať Československý hit. Po 
Markíze a Joj-ke sa „čechoslovakizuje“ aj verejno-
právna STV. Toto opičenie sa začalo dostávať ne-
bývalé rozmery, ako keby nám bolo na Slovensku 
pritesno, alebo Čechom je pritesno doma a hľadajú 
„lebensraum“? Okrem väčšej sponzorskej dávky 
na program na tom nie je nič zaujímavé. Komerčné 
televízie možno z toho dôvodu aj chápať, ale ve-
rejnoprávnu, ktorá žije z našich koncesionárskych 
poplatkov a ešte aj z našich daní, ktorými ju dotuje 
vláda, je už naozaj proti zdravému rozumu. Ak takto 
chceme deklamovať bratské tradície obidvoch ná-
rodov, tak sa treba zbadať a nesnívať, vrátiť sa do 
reality. Žijeme totiž v trhovom hospodárstve. Český 
štát je náš západný sused, nostalgia na spoločný 
štát je omyl a omylom sú aj podobné „hity“. Máme 
svoje, ak ich STV nemá, tak nech ich hľadá, je za 
to dobre platená a generálny dostáva aj prémie...

Predseda SmK podporuje zá-
kon o dvojitom občianstve, 
ktoré s pravdepodobnosťou 
rovnajúcou sa istote schváli 
nový maďarský parlament. A na 
rokovaní parlamentu sa vraj zú-
častní na pozvanie maďarského 
prezidenta. Samozrejme, aj to je 
provokácia zo strany maďarského 
prezidenta. Slovensko už pozvalo 
na konzultácie nášho veľvyslanca 
v Budapešti a chce sa obrátiť na 
medzinárodné inštitúcie. To je v 
poriadku. Nie je však s kostolným 
poriadkom to, čo robí SMK, ktorá 

sa takto podieľa na zásahu do su-
verenity Slovenskej republiky, ve-
rejne a ešte aj s parlamentným hr-
motom. Je možné jedno riešenie, 
Ústredná volebná komisia by mala 
rokovať a na základe týchto faktov 
vylúčiť z volebného boja Stranu 
maďarskej koalície. Strana, ktorá 
ide proti vlastnej krajine, podieľa 
sa na spochybňovaní jej suvereni-
ty, nemá totiž čo hľadať medzi 
stranami, ktoré sa uchádzajú o 
zvolenie do slovenského parla-
mentu, kde sa skladá sľub vernosti 
Slovenskej republike.

SNS sa prifarila k opozícii 
Slovenská národná strana sa prifarila k SDKÚ, SMK a KDH a spolu 
obiehali parlament aby debatovali o Grécku. Týmto sa SNS nijako ne-
vyznamenala, pretože národný záujem Slovenska je podieľať sa na 
pomoci Grécku, čo vyplýva z našich záväzkov. A je to v záujme Slo-
venska a jeho obyvateľov. SNS chcela údajne len debatovať, možno 
nie sa prezentovať, tak ako Mikloš a spol. V tomto prípade je to však to 
isté. V očiach slovenských voličov stratila aj ten minimálny kredit a to ju 
môže poslať mimo parlament. Naviac, podpredsedníčka strany vtrhla 
na brífing KDH, kde sa vehementne snažila dokázať, že SNS rokovanie 
parlamentu nebojkotovala. ĽS-HZDS si zachovala štátnickú múdrosť a 
jednoducho šaškovanie opozície ignorovala.

SMK ide proti vlastnej krajine
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• Problémy pôdohospodárstva sa ko-
munikujú často a sú známe. Na začiatku 
boli zlé prístupové rokovania a tiež názo-
ry, že netreba vyrábať potraviny, lebo tie 
si za lacný peniaz dovezieme. Zaujíma 
nás, v čom nastal obrat, ktoré kroky vlá-
dy a vás ako ministra pomohli stabilizo-
vať, resp. zlepšiť situáciu v rezorte.
Hlavné dve oblasti, ktoré sa podarilo úspeš-
ne riešiť sú otázka mlieka a neprimerané 
podmienky v obchodných reťazcoch.

• Vlani, v čase mliečnej krízy ste boli 
veľkým zástancom výrobcov mlieka. Je 
už dnes problém odbytu, výroby mlieka 
a nízkych výkupných cien vyriešený?
Mliečna kríza prepukla v Európe naozaj v 
obrovských rozmeroch. Farmári  stratili na 
tržbách v rámci celej Európy medziročne 
približne viac ako dvesto miliárd korún pri 
produkcii na úrovni stotridsaťpäť miliárd kilo-
gramov mlieka, a ten prepad bol vo všetkých 
krajinách. 
Katastrofou pre slovenských farmárov bolo, 
že prepad u nás bol najväčší a dopad na zní-
ženie produkcie mlieka ešte horší. Keď sme 
protestovali pri vstupe do únie, že sme vyro-
kovali nízku kvótu, tak dnes aj tú nízku kvótu, 
ktorá síce bola navyšovaná jedným, dvomi 
percentami medziročne, dnes nedokážeme 
plniť ani na 80 percent. Spôsobili to nevyvá-
žené vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľ-
mi. Mliekarne klesli s cenou až na úroveň 14 
– 16 centov,  pričom v západnej Európe si 
farmári udržali cenu nad 21 centov, pretože 
táto cena zodpovedala intervenčnému náku-
pu a predaju sušeného odstredeného mlieka 
a masla. 
Dnes sú síce sklady EÚ plné, ale už začína 
predaj zásob na svetové trhy, boli nejaké po-
veternostné problémy na Novom Zélande, 
ktorý je veľký odberateľ, ale teraz to vyzerá 
tak, že by sa mohli tieto zásoby umiestniť na 
svetových trhoch tak, aby neovplyvnili ne-
priaznivo cenu. Slovenský odberatelia ne-
odčerpávali týmto spôsobom mlieko z trhu, 
ale znižovali cenu pre farmárov. Až podpisom 
Memoranda o porozumení a prijatí opatrení 
na stabilizáciu trhu s mliekom na Slovensku 
medzi Slovenským mliekarenským zväzom a 
Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka, v 
ktorom sa dohodli podmienky medzi odbera-
teľmi a farmármi a systémové kroky, prispeli 
k tomu, že dnes je situácia pomerne stabili-
zovaná. 
Nemáme síce takú priemernú cenu ako je v 
Európe, ale sme len mierne pod ňou, drží-
me sa v tej krivke trhových možností, ktoré 
na Slovensku sú. Takže v mlieku stabilizácia 
nastala a to je základ, aby sme mohli niečo 
robiť, napríklad zvýšili sme podporu pre far-
márov a vôbec, využili sme maximálne mož-
nosti, ktoré mohol urobiť rezort. Teraz už ide 
o reálny trh. Je predpoklad pre zvyšovanie 
produkcie mlieka na Slovensku, samozrej-
me za predpokladu, že farmári i odberatelia 
zvládnu všetky ostatné nákladové položky. 
Táto podmienka súvisí nielen s mliekom, ale 
aj s inými komoditami.

• Neprimerané podmienky v obchod-
ných reťazcoch, nerovnováha dodávate-
ľov a odberateľov, sú druhou oblasťou, v 
ktorej rezort pod vašim vedením urobil 
rázne kroky...
...dnes už v celej Európe rezonuje potreba 
riešiť vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľ-
mi. Zneužívanie dominantného postavenia 
na trhu je už európsky problém, ktorý pre-
rastá do veľkých rozmerov. Napríklad gréc-
ka ministerka poľnohospodárstva žiadala 
Radu ministrov EÚ, aby pomohla gréckym 
farmárom riešiť krízu, ale nežiadala financie. 
Žiadala Radu ministrov, aby riešila legislatí-
vu o neprimeraných obchodných podmien-
kach, využívanie dominantného postavenia 
na trhu, pretože to je podľa gréckych far-
márov ten problém, ktorý spôsobuje straty 
a problémy s odbytom produkcie a vôbec 
zhoršuje hospodársku situáciu, ktorá už je 
neúnosná. Čiže nepýtali peniaze, nehovorili 
máme krízu, pomôžte nám s peniazmi, ale 
máme krízu, pomôžte nám s legislatívou. U 
nás na Slovensku sa to touto cesto podarilo 
riešiť. My sme to urobili a myslím, že to oce-
ňuje celá poľnohospodárska i potravinárska 
verejnosť.

• Môžete konkretizovať o ktoré zákony 
ide?
Zákon o obchodných reťazcoch vytvára 
priestor pre lepšie podmienky hospodárskej 
súťaže, eliminuje dominantné postavenie 
obchodných reťazcov A tým vytvára našim 
výrobcom priestor na konkrétnejšie rokova-
nie.  Umožní analyzovať, kto má aký podiel na 
cene výrobku. Sprehľadní toky peňazí medzi 
farmármi, potravinármi a obchodníkmi. Zá-
kon o potravinách zvyšuje ochranu spotrebi-
teľa s dôrazom na kvalitu a hygienu pri predaji 
potravín.

• Po prijatí zákona o potravinách sa v 
médiách diskutovalo najmä o predaji 
pekárenských výrobkov, pritom v zahra-
ničí (dokonca v predajniach tých istých 
obchodných sietí ako sú u nás) je predaj 
týchto výrobkov už dávno v súlade s hy-
gienickými zásadami.
Hovorilo a písalo sa najmä o tom, že teraz sa 
bude predávať už iba balené pečivo, ale zá-
kon to takto neprikazuje. Požaduje iba, aby 
pekárenské výrobky boli umiestnené v tech-
nických zariadeniach (zakrytých debnách) a 
aby v predajniach boli prostriedky, ktorými si 
môžu zákazníci zobrať pečivo tak, aby sa ho 
nedotýkali holými rukami.

• Boli sme medzi prvými krajinami EÚ, 
ktoré problém s obchodnými reťazcami 
legislatívne riešili? 
Prakticky áno. V Českej republike síce zákon 
o obchodných reťazcoch schválili o pol roka 
skôr, ale našim kvalitnejším zákonom sme aj 
ich už predbehli a patríme v legislatíve možno 
po Francúzku alebo takých štátoch, kde sa 
tejto téme venujú výraznejšie, na popredné 
miesta. Samozrejme ešte musíme veľa pra-
covať na tom, aby sa do obchodov dostali vo 

zvýšenej miere slovenské potraviny. Ale tým-
to sme vytvorili prvý predpoklad.

• Slovensko malo kvalitné potraviny, ale 
ich podiel v obchodoch je menej ako de-
sať – dvadsať percent. Pre porovnanie 
v susednom Rakúsku dosahuje podiel 
domácich potravín okolo 80 percent. 
Prinesie nová legislatíva zmenu pomeru 
domácich potravín v obchodných reťaz-
coch?
Slovensko nielen malo, ale stále má a bude 
mať kvalitné potraviny. Vďaka novému zákonu 
zmenili svoje postoje k ich zastúpeniu v pre-
daji aj obchodné systémy. Dnes intenzívnej-
šie komunikujeme a niektoré obchodné sys-
témy aj výraznejším spôsobom zvýšili podiel 
slovenských potravín, niektoré ešte nie, ale 
tam práve musí teraz nastúpiť práca aj samo-
správnych potravinárskych organizácií aj po-
moc ministerstva.

• Spomenuli ste dva okruhy problémov 
v rezorte, ktoré sa podarilo pozitívne vy-
riešiť. Ktoré vážne problémy ostali ešte 
otvorené?
Naše poľnohospodárstvo je z drvivej väčšiny 
financované z prostriedkov EÚ a tam je jeden 
z vážnych otvorených problémov slovenské-
ho  poľnohospodárstva, ktorý ešte nie je vy-
riešený, ale na ktorom intenzívne pracujeme, 
ide o dorovnanie podmienok. Ďalším rezort-
ným problémom, ktorý znižuje konkurencie-
schopnosť nášho poľnohospodárstva, a zas 
je to o peniazoch, sú národné príspevky do 
rezortov, teda štátna pomoc. V okolitých štá-
toch je štátna pomoc výrazne vyššia, čo zna-
mená, že tam, kde si to môžu dovoliť, dokážu 
týmto spôsobom znížiť cenu produkcie a tým 
vytláčajú našich dodávateľov z trhu. Čiže, ak 
chceme pôsobiť na jednotnom trhu únie, mu-
síme pôsobiť podľa rovnakých pravidiel a aj 
podľa rovnakého financovania. Toto sú dve 
veci, ktoré sa nepodarilo doriešiť a to čo ešte 
bude treba vyriešiť. Spoločným problémom 
všetkých sektorov výroby je otázka veľkej 
nákladovosti a konkurencieschopnosti ako 
takej. 

• Pán minister, ste nominantom Ľudo-
vej strany HZDS, preto dovoľte jednu 

volebnú otázku. Aké priority bude strana 
presadzovať, ak jej po voľbách ostane 
tento rezort?
Tak, ako je vypracovaný agrárny program Ľu-
dovej strany HZDS, desať téz ktoré sú tam, 
je veľmi dobrý program. Základná prvá téza, 
v ktorej sa hovorí, že zabezpečíme občanom 
Slovenska kvalitné a lacné potraviny z do-
mácich zdrojov, to je základ, to je to nosné 
pre stranu, ktorá chce robiť dobrú agrárnu 
politiku. Je jasné o čo ide a všetky kroky za 
posledných 15 rokov, kedy mala možnosť 
ĽS- HZDS ovplyvňovať činnosť rezortu, sú vi-
diteľné a dokazujú, že ĽS-HZDS má kapacity 
na realizáciu tých zámerov, ktoré deklaruje 
vo svojom programe. Zdravé kvalitné a lacné 
potraviny, to je to, na čom pracujeme a vie-
me to aj zdokladovať. Ľudia sú spotrebitelia, 
môžeme vysvetľovať všetky technické problé-
my, ktoré rezort má, spotrebiteľa ale zaujíma 
výsledok.

• Od 1. júla 2010 vznikne pričlenením 
nových rezortov k rezortu pôdohospo-
dárstva Ministerstvo pôdohospodárstva, 
životného prostredia a regionálneho roz-
voja. Má šancu tento nový konglomerát 
operatívne riešiť úlohy, ktoré pôvodne 
patrili do troch rezortov? 
Určite má šancu. Sú tam činnosti, ktoré sa 
prelínajú. Položme si otázku: Čo je dôležité 
pri štátnej správe? Štátna správa by mala robiť 
tak ako deklaruje, teda mala by byť pre obča-
na. Ak je štátna správa zložitá, tak komplikuje 
situáciu aj občanovi, aj podnikateľovi. Cieľom 
zlučovania ministerstiev  je zjednodušiť štátnu 
správu a dostať ju bližšie k občanovi. To sa 
týmto krokom dá urobiť. Niektoré veci, kto-
ré dnes zbytočne komplikujeme vytváraním 
duplicitných činností vo viacerých rezortoch 
je potrebné odstrániť. Štátna správa musí byť 
lacná, ale vieme všetci, že je tak drahá, že ju 
ekonomicky nedokážeme utiahnuť. Ale musí 
byť aj funkčná a musí byť kvalitná. Každé 
viacstupňové riadenie len komplikuje situá-
ciu. Zlúčenie umožní tieto problémy vyriešiť. 
Robí sa audit štátnej správy a v rámci toho 
auditu už teraz pripravujeme kroky, ktoré štát-
nu správu zjednodušia, dostanú ju bližšie k 
občanovi a v konečnom dôsledku ušetria aj 
zdroje pre štát. JOZeF ŠUCHA

Hovoríme s ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky ing. VLADimÍrOm CHOVANOm

občana spotrebiteľa zaujíma výsledok
Do funkcie ministra pôdohospodárstva nastúpil Vladimír Chovan v 
septembri 2009 z postu predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a 
potravinárskej komory. Na otázku aké boli jeho ciele nám povedal: 
„rezort som prevzal na konci volebného obdobia s perspektívou, že 
Národná rada Sr bude pracovať ešte štyri mesiace. Nedával som si 
preto nereálne ciele, ale predsavzal som si sústrediť sa na skonsoli-
dovanie rezortu“.

Podpis memoranda o porozumení a prijatí opatrení na stabilizáciu trhu s mliekom na 
Slovensku medzi Slovenským mliekarenským zväzom a Slovenským zväzom prvový-
robcov mlieka. (Ján Johanes, prezident SMZ, Vladimír Chovan, minister MP SR, Alexan-
der Pastorek, predseda predsedníctva SZPM).
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Stranu pripravil DUŠAN KONČeK

Združenie poškodených občanov, 
klientov nebankových inštitúcií podpí-
salo dohodu s ľS-HZDS, čo je vlastne 
predvolebná spolupráca, lebo táto 
strana bude presadzovať aspoň čias-
točné odškodnenie klientov neban-
kových subjektov. Odškodniť týchto 
klientov chcela sj súčasná vláda, ale 
to sa nepodarilo. málo je takých opti-
mistov, ktorí veria, že sa to aj v budúc-
nosti podarí. Podpísaná dohoda vlastne 
tak len potvrdzuje, že voliči a veritelia ne-
bankových subjektov sú stále voličmi ĽS-
HZDS a tak si táto strana len potvrdila sta-
tus quo aby znova zotrvala v parlamente. 
A tak je jasné, že sa do parlamentu dosta-
ne napriek nemilosti agentúr na výskum 
verejnej mienky. Znenie tejto dohody však 
nepoznáme. V súvislosti s podpísaním do-
hody však odznelo, že V. Mečiar nechcel 
prezradiť, kto sa na nebankovkách nabalil, 
lebo sa bojí trestného stíhania za prezra-
denie osobných údajov. Tieto mená ne-
prezradzuje ani Generálny prokurátor SR, 
ktorý tak ako V. Mečiar vlastní jednu z dis-
kiet, kde sú mená klientov nebankoviek. 
Podľa toho by podvod storočia nemal byť 
na Slovensku nikdy odhalený a zostal by 

tak ako vražda J. F. Kennedyho zahalený 
rúškom tajomstva. Je naivné si myslieť, že 
existujú len dve diskety s menami poško-
dených klientov, menami klientov vôbec. 
Aby sa takáto disketa objavila znenazdajky 
„na stole“ Združenia poškodených klien-
tov, tí by mohli mená aj zverejniť, teda 
mená poškodených, aj nabalených. Stačí 
zverejniť len meno o ostatné sa už posta-
rajú média. Zverejnenie mena v podvode 
storočia by nemalo byť predmetom trest-
ného stíhania. Alebo, ak sa takáto disketa 
objaví na stole nemenovaného média a to 
zverejní mená, je to na trestné stíhanie?  
Treba vedieť, že celkove ide o vyše 200 
tisíc poškodených občanov, ak berieme 
do úvahy, že ide o rodiny a príbuzenské 
vzťahy, tak ide zhruba o milión občanov 
Slovenskej republiky. iste po takomto 
zverejnení by na Slovensku nastal 
obrovský tresk, ktorý by sa rovnal re-
volúcii. treba však vedieť aj to, že ak 
nedôjde ani k čiastočnému odškodne-
niu, ponesie sa tento podvod storočia 
cez ďalšie generácie a nikdy nezmiz-
ne z našej histórie.
Dohoda medzi Združením poškodených 
občanov a ĽS-HZDS je dohoda, ktorá nič 

nerieši a ani nevyrieši. Tu ide o to, kto sa 
obohatil a kto bol poškodený (teda kto ko-
nal neuvážene). Ale tí, čo sa obohatili na 
úkor poškodených, konali uvážene? Jed-
ni do nebankoviek investovali a dosiahli aj 
zisk, iní zisk nedosiahli. Uvážliví nemali 
ani zisk a ani škodu. Ak to však bola 
len pyramídová hra, tak potom niet čo 
hovoriť a ani o čom debatovať. Ale ak 
štátne orgány vedeli o tejto pyramído-
vej hre a nekonali, tak potom treba stí-
hať zodpovedných, lebo sa hovorí, že 
tí zodpovední hrali a vyhrali. 
Ak Generálny prokurátor SR má diske-
tu a nič sa nedeje, tak potom sa ho tre-
ba spýtať, na čo mu je a či je dôvod na 
trestné stíhanie zodpovedných. Je určite 
zaujímavé pozorovať, že média, ktoré vidia 
podvod aj v tom, keď si niektorý minister 
kúpi lízatko, o podvode storočia mlčia, ne-
atakujú ani generálneho prokurátora a o 
podvode storočia na Slovensku mlčia ako 
ryby pod vodou. Je to len náhoda alebo 
platí zákon schválnosti? Predsa musia ve-
dieť, že napríklad zverejňovaním mien by 
im násobne stúpol náklad. Slovenské tzv. 
mienkotvorné média však robia politiku a 
v politike náhody neexistujú.

bOCIaNIE hNIEZdO
Na nedávnoj medzinárodnej konferencii NOViNár V KONFLiK-
te sa konštatovalo, že na Slovensku dôveruje tlači len 3,6 per-
cent ľudí. Súdnictvu 30 percent a bijeme na poplach, alebo sa 
tým živia opozičné strany. Inak je tá dôvera voči tlači naozaj po-
zoruhodne nízka, dalo by sa povedať, že vlastne žiadna. Vysoko-
školský pedagóg Eduard Ch. v tej súvislosti povedal, že „novinári 
neslúžia len vydavateľom, ale aj záujmom verejnosti, ktorej dôveru 
strácajú“. Tým vlastne nepriamo povedal, že na Slovensku poväč-
šine slúžia vydavateľovi a jeho politike a teda, že noviny si robia na 
Slovensku svoju politiku, ktorá sa už nepáči ani verejnosti. Civilná 
prezentácia Eduard Ch. tiež čomusi slúži, takže o slúžení a neslú-
žení by mal hovoriť menej. V hniezde bocianov si priložil slamku 
aj Marián L., ktorý tvrdil, že najväčšou chybou vládnej moci je, že 
nepovažuje novinárov za partnerov. Treba podotknúť, že Marián 
L. účinkuje v relácii Sedem, čo je humorná relácia a podľa toho 
treba k jeho tvrdeniam aj pristupovať. Ako môže vládna moc brať 
novinára za partnera, ktorý sa na tlačovej besede k vážnej téme 
pýta, na to, prečo má premiér červenú kravatu, alebo aké má tre-
nírky. A ak Marián L. tvrdí, že novinár si večer nelíha s myšlienkou, 
ako na druhý deň ublíži premiérovi, treba sa držať faktov. Marián L. 
kým ostatní líhajú, v relácii Sedem dokáže síce v humornej relácii 
ublížiť nielen premiérovi, takže na druhý deň môže pokojne spať.
Bociany sú už znova tu, vrátili sa z teplých krajov. Na rozdiel od 
slovenských novinárov vedia kedy majú odísť a prísť. Aj preto chrá-
nime ich hniezda a nesmierne im veríme. A niektorí veria, že nosia 
deti. Viacerí slovenskí novinári nenosia nič. A pre to nič strácajú 
dôveru. A obliecť sa do kroja im tiež nepomáha. Možno tak zahrať 
na fujare, to by pomohlo.

Volebné divadlo sa už začalo, scenáre strán či volebné progra-
my sú k dispozícii. Pozoruhodné aktivity má KDH. Niekdajší 
bojovníci proti slovenskej štátnosti a slovenskej ústave dnes 
hovoria o akejsi ceste s mojžišom Figeľom na čele. A aby sme 
boli celkom spokojní, namiesto jednej maďarskej karty ergo 
strany tu máme hneď dve. Jednu starodávnu, o ktorej vieme 
všetko tak isto ako V. Orbán, a tú druhú, ktorá vraj nevonia 
V. Orbánovi. ibaže politika nie je otázka vône či smradu. Tá 
prvá akože nestavia mosty a tá druhá ich stavia. Logicky ich jedna 
musí búrať, lebo inak by to nemalo logiku. Aby sme si rozumeli, 
ide o mosty k V. Orbánovi a nie cez Dunaj. Mosty cez Dunaj sa 
ešte stavať budú, ale je otázkou či sa obidve strany neocitnú mimo 
parlamentu. Toto by bola najväčšia výhra slovensko-maďarskej ve-
rejnosti, ktorá aj podľa maďarského kardinála necíti k sebe nená-
visť tak, ako politici. Najsilnejšia strana Smer na politickej scéne sa 
posilňuje a naberá viac sily, aj na úkor jej terajších koaličných part-
nerov, predovšetkým SNS, ktorá ide od pohromy k pohrome a od 
prieseru k prúseru. Smer má z toho radosť, tak isto ako Kotlebovci, 
ktorí tak aj pri slabej propagácii získavajú percentá takpovediac za-
darmo. ĽS-HZDS si poistila svojich stabilných voličov poškodených 
klientov nebankoviek, ktorí naleteli pyramídovej hre za Dzurindovej 
vlády a dnes veria Mečiarovmu Zbohom ostávajte, nič zlého som 
vám neurobil.
Osamotený bojovník proti maďarom a najnovšie aj parazitom 
J. Slota lieta niekde v povetrí osamotený a nostalgicky pozo-
ruje budovanie mostov cez pohraničné rieky na južnej hranici. 
Sám vojak v poli a v nemilosti všetkých, takých majú Slováci 
radi, tak sa ho budú snažiť ratovať. 
K volebným bilbordom sa ťažko vyjadrovať. Tak ako k medu na 
ústach politikov. Keby na tých bilbordoch ukázali mozole od toho, 
čo urobili v prospech Slovenska, mohli by sme komentovať, kto ich 
má väčšie. Súčasné bilbordy možno komentovať jednoducho: Čím 
väčšie ústa, tým viac medu. Takže hurá do volieb, začnime sa boz-
kávať pod čerešňami a keď zarodia (samozrejme čerešne) vhodíme 
lístky do urny. Do urny je čerešne hádzať zakázané, ale nikde to nie 
je uzákonené, a čo nie je zakázané, je dovolené.

čerešne hádzať zakázané

Je celkom jasné, každému na Slovensku, 
že diaľnice už mali byť dávno hotové. Nebyť 
„zmeny“ ktorú na Slovensku prostredníctvom 
nastrčených figuriek typu Dzurinda, mikloš ale-
bo odborníkov z radov cukrárov, mohli sme sa 
prevážať na diaľniciach a kapitál by tiekol pl-
ným prúdom na Slovensko, neexistovali by re-
gionálne rozdiely a podobne. To, čo začal Vladi-
mír Mečiar, figúrky takmer zvalcovali a dobre, že to 
aj nezbombardovali lietadlami NATO. Nebolo treba 
diaľnic, pretože najskôr bolo treba predať všetko 
cenné, vybrakovať Slovensko a potom si „zmenári“ 
môžete privyrobiť na tuneli Branisko a tunelovať a 
tunelovať. Diaľnice boli rozbehnuté a pre ich za-
stavenie skrachovalo desiatky firiem a desaťti-
síce ľudí prišlo o prácu. To dnes tí, čo odsudzujú 
PPP projekty na výstavbu diaľnic nehovoria, ale 
hovoria nezmysly. Za tých dvanásť rokov sa výstav-
ba diaľnic vo svete predražila 6 až 7 krát. Prečo 
to nikto týmto mudrlantom nepovie a nepovie im aj 
to, akú stratu v dlhodobom horizonte spôsobili Slo-
vensku? Takmer polmiliónová armáda nezamestna-
ných pozerala na oblaky a nemala do čoho pich-
núť. A akýsi konduktor vykrikoval o dvojnásobných 
platoch a „stádo“ mu uverilo. Pritom za výpredaj 
slovenských zlatých vajec sme mohli hravo 
diaľnice postaviť, za adekvátnu cenu vtedajšej 
cenotvorby. Slovenskí novinári vtedy zaliezli pod 
Dzurindov kepienok a ukájali sa tým, že im chcel 
Mečiar ukradnúť akúsi Markízu, strčiť si ju do auta 
a odviezť niekde do Elektry a tam si ju nainštalo-

vať. Plné ústa jedovatých slín na PPP projekty dnes 
chrlia aj tí, čo vtedy svorne kráčali s Dzurindom a 
ukájali sa sloganom – kto nejde s nami je proti nám. 
Leškovci a im podobní sa dnes čudujú, že ich po-
litická moc ignoruje a nepokladá za partnerov. Ani 
nemôže, lebo ich objektivita sa stratila tam, kde sa 
naplnili ich pugiláre zo slovenských mozoľov. Politi-
ci typu Dzurinda a jeho výkričníka Mikloša si chybu 
nepriznajú, ale nie je objektívne, ak ju nepriznajú aj 
novinári, ktorí sa vehementne na chybách podieľali. 
A naozaj vstávali a líhali si s heslom: Hurá na 
diaľnice, hurá na mečiara! Stačí si prelistovať 
vtedajšie Sme a Pravdu. Podobné ukájanie sa 
iná žurnalistika asi nezaznamenala a už ani neza-
znamená. Tento scenár by radi zopakovali znova a 
tak pravdaže líhajú a vstávajú so sloganom: Hurá na 
Fica, hurá na PPP projekty. Druhý raz im už národ 
nenaletí. Raz stačilo! A čím viac o tom budú hovo-
riť, tým viac budú rásť preferencie Smeru. Každý 
rozumne uvažujúci človek vie, že nezamestnanosť 
potrebujeme dostať pod desať percent a výstavba 
diaľnic je na to ideálny projekt. Rovnako v dlhodo-
bom horizonte. Diaľnice treba jednoducho stavať 
za každú cenu a netreba brať ohľady na tzv. sveto-
vých ekonómov, ktorí dostali tento prívlastok za to, 
že pokľakli a predali pod cenu alebo si imidž zapla-
tili a už vonkoncom netreba počúvať rady zmrzliná-
rov a cukrárov z východu republiky a expertov na 
marihuanu. Netreba počúvať farizejov. Počúvali 
sme ich osem rokov a stratili sme takmer všet-
ko, vrátane dôstojnosti.

netreba počúvať starých farizejov naTo sa rozpadne
Ruská agentúra RIA Novosti 
organizovala telemost Moskva 
– Bratislava, kde vystúpil aj 
Ján Čarnogurský: „Severoat-
lantická aliancia sa čoskoro 
rozpadne“, tvrdí Ján Čarno-
gurský. Kriticky sa vyjadril aj k 
možnému rozšíreniu NATO na 
východ a povedal, že podmien-
ky pre všeeurópsku spoluprá-
cu sa seriózne zmenšili. „môj 
osobný názor je taký, že 
rozšírenie NAtO na východ 
znemožnilo možnosti európ-
skej spolupráce. myslím si, 
že v krátkom čase dôjde k 
rozpadu NAtO, pretože ne-
existujú nijaké podmienky 
pre jeho rozvoj“.
Okrem toho bývalý premiér 
slovenskej vlády povedal, že 
Slováci nemajú najlepší vzťah 
k Severoatlantickej aliancii. 
Podľa vyjadrenia Čarnogur-
ského vstup krajiny do NATO 
bol vyprovokovaný vládou a 
domácimi masovokomuni-
kačnými prostriedkami, ktoré 
dezinformovali Slovákov o pod-
mienkach členstva v aliancii. 
Okrem toho, ako podčiarkol 
bývalý premiér, vláda nevypísa-
la referendum o vstupe do tejto 
aliancie.
„bolo treba zbierať podpisy 
pod petíciu a zaoberať sa 
ňou, podarilo sa nám zobrať 
200 tisíc a bolo treba 250 
tisíc, aby bolo vypísané zá-
konné referendum k tejto 
otázke. Žiaľ, nepodarilo sa“, 
povedal Čarnogurský. Treba 
dodať, že Ján Čarnogurský 
bol ministerským predsedom 
Slovenska v rokoch 1991-
1992, teraz je predsedom 
slovensko-ruskej spoločnosti. 
ex-premiér neraz vystupoval 
s kritikou NAtO a členstva 
Slovenska v ňom. Pričom 
zdôrazňoval, že aliancia nie 
je európskou štruktúrou a 
armáda krajín – členov sa 
využíva nie k obrane svojich 
území ale v operáciách v za-
hraničí. Ďalej hovoril aj o tom, 
že NATO nemá budúcnosť, 
pretože v ňom niet jednoty zá-
ujmov.

POdVOd STOROčIa - ZabudNITE?

Predseda SMK Pál Csáky v jednej televíznej relácii 
obvinil Vladimíra Clementisa za to, že je zodpovedný 
za odsun Maďarov zo Slovenska po druhej svetovej 
vojne. Nikto zo slovenských politikov na tvrdenia 
tohto „odborníka“ nereagoval. SNS ani necekla. 
Ostatné strany rovnako nechajú podobné veci 
bez povšimnutia a nechávajú kydať na sloven-
ských velikánov koľko hrdlo ráči. V Košickom 
vládnom programe bolo jasne uvedené, že Maďari 
sú kolektívne spoluzodpovední za vojnový osud Čes-
koslovenska a neslovanské elementy je treba vylúčiť 
z hospodárskeho života. Tieto úlohy boli konkreti-
zované v Benešových dekrétoch. Dekrét číslo 12 
nariaďuje konfiškáciu poľnohospodárskeho majetku 
všetkých Nemcov a Maďarov, dekrét číslo 27 naria-
ďuje, že do slovenských rúk má prejsť všetok poľno-
hospodársky majetok, dekrét č. 44 hovorí o prepúš-
ťaní Maďarov a Nemcov zo služieb. Nie všetky tieto 
dekréty mali celoštátnu platnosť. Slovenská národná 
rada Benešovú zákonodarnú činnosť neuznávala. 
A tak vydal Beneš dekrét s celoštátnou platnosťou 
podľa ktorého Nemci a Maďari stratili občianstvo, to 
znamená, že všetky občianske práva. Ďalším dekré-

tom bola nariadená konfiškácia maďarského majet-
ku a tak mal byť pripravený totálny odsun maďarskej 
menšiny. Ešte predtým však na konferencii v Postu-
pimi bola prednesená Benešová žiadosť o vysídlení 
maďarského a nemeckého obyvateľstva z Českoslo-
venska. Spojenecké mocnosti uznali iba odsun ne-
meckého obyvateľstva, v prípade Československých 
Maďarov odporučili maďarskej a československej 
vláde, aby sa dohodli na inom riešení. Maďarská vlá-
da 27. februára 1946 podpísala dohodu o vzájomnej 
výmene obyvateľstva, podľa nej mohlo byť z ČSR od-
sunutých toľko Maďarov, koľko Slovákov dobrovoľne 
presídli z Maďarska na Slovensko. V rámci tejto 
výmeny presídlilo z maďarska na Slovensko asi 
60 tisíc osôb a opačným smerom sa pobralo asi 
90 tisíc osôb. Viac Maďarov odišlo aj preto, lebo sa 
obávalo, že podľa Benešových dekrétov nenájde na 
Slovensku uplatnenie. Ale v roku 1948 už na Sloven-
sku existujú maďarské školy, v tom istom roku začali 
vychádzať maďarské noviny Új szo a v roku 1949 
vznikol Csemadok. A to zásluhou zahraničnej po-
litiky voči menšinám, ktorej velil V. Clementis. A 
vtedy Pál Csáky ešte...

Tvrdenie historického bezdomovca
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Živá voda konečne potečie 
V utorok 11. mája sa bezmá-
la 30 tisíc ľudí, čakajúcich na 
zdravú pitnú vodu, konečne 
dočkalo. Vo Svidníku pod Duk-
lou sa uskutočnil symbolický 
výkop novej vodovodnej trasy, 
ktorá privedie vodu z nádrže 
Starina nielen do Svidníka, 
Stropkova či Giraltoviec, ale aj 
do ďalších 30 obcí, ležiacich 
pri trase vodovodného projek-
tu Stariná-Svidník-Medzianky. 
Časť potrubia bola uložená už 
v rokoch 1998 až 2004, avšak 
pre nedostatok financií boli 
práce zastavené a doteraz nej 
voda ešte netiekla.
Východoslovenská vodáren-
ská spoločnosť získala na 
dokončenie tohto významom 
skutočne veľkého projektu 
viac ako 11 miliónov eur z eu-
rópskych fondov a štátneho 
rozpočtu SR v rámci Ope-
račného programu Životné 
prostredie. Stavbu realizuje 
Ekostav a. s.. Dodávateľ stav-
by položí približne 28 kilomet-
rov potrubia na území troch 
okresov. Zaujímavosťou rasy 
je skutočnosť, že bude nutné 
vyriešiť jej križovanie s riekou 
Ondava. Napriek tomu je ter-
mín spustenia „živej vody“ sta-
novený na august 2011. 

veda praxi
Viac ako 7 miliónov eur bude 
stáť výstavba vedecko-tech-
nologického parku Technickej 
univerzity v Košiciach, ktorý by 
mal otvoriť svoje brány najne-
skôr do 30 mesiacov. Moder-
né centrum vedy a výskumu 
bude po dokončení dispono-
vať približne 1 300 štvorco-
vými metrami laboratórnych 
a poloprevádzkových plôch, 
no okrem toho bude posky-
tovať aj ďalšie priestory, v kto-
rých budú kancelárie, športo-
vo-oddychová a stravovacia 
časť, prednáškové miestnosti 
a pod. Nové technické a tech-
nologické prvky na úrovni 
high-tech nebudú slúžiť iba 
skvalitneniu a modernizácii od-
bornej výuky, ovocie tejto prá-
ce bude predovšetkým slúžiť 
rozvoju podnikov v regióne. 

Stála hrozba
Celkom osem stavovských 
organizácií na čele so Sloven-
skou lekárskou spoločnosťou 
sa podieľalo na organizovaní 
XVI. Bardejovských dní pne-
umológov a ftizeológov, ktoré 
sa uskutočnili od 6. do 8.mája 
v Bardejovských Kúpeľoch. 
Už z výberu odborností je zrej-
mé, že obsahom tejto vysoko 
kvalifikovanej konferencie boli 
choroby a poruchy dýchacích 
orgánov. Hneď prvý odborný 
blok prednášok bol venovaný 
problému, ktorý by si zaslúžil 
väčšiu pozornosť spoločnosti, 
tuberkulóze. Tá je, žiaľ, vďa-
ka rastúcej chudobe stálou 
hrozbou. V tejto súvislosti je 
potrebné vyzdvihnúť tému J. 
Švecovej z Vyšných Hágov: 
Význam edukácie v boji proti 
TBC u príslušníkov rómskeho 
etnika. Konferencia však veno-
vala pozornosť aj atme, bron-
chológii, novým možnostiam 
liečby rakoviny pľúc atď.

Stranu pripravil 
miLAN OrSZáGH

Seriál ukončovania a sláv-
nostného odovzdávania 
viacúčelových ihrísk s ume-
lou trávou s finančnou dotá-
ciou vlády roberta Fica  po-
kračuje a všade sa stretáva 
s veľkou radosťou občanov 
každého veku, od tých naj-
menších po ostrieľaných 
veteránov. Ale aj s pocitom 
uspokojenia vrcholných 
vládnych činiteľov za stranu 
Smer-SD, ktorí vidia, že ich 
snaha o znovupozdvihnu-
tie slovenského masového 
športu, najmä mládežnícke-
ho,  sa stretáva s úspechom, 
vďakou  a pochopením ob-
čanov. medzi ktorými sa ob-
javí raz robert Fico, inokedy 
Pavol Paška, medzi ďalšími 
robert Kaliňák či poslanci 
slovenského parlamentu. 
Niekedy aj dvaja, niekedy aj 
piati...
Kým napríklad vo štvrtok 6. 
mája popoludní boli otvorené 
tri nové ihriská v Stropkove a 
jeho okolí, nasledujúci deň 
patril dvom ihriskám v okrese 
Bardejov. Po oba dni lialo ako 

z krhle, ale to zvládli ako do-
máci, tak aj hostia. Dokonca, 
dážď ako by umocňoval dobrú 
náladu domácich aj vzácnych 
hostí. 
my sme sa boli pozrieť, ako 
v hustom daždi dopadne 
otvárací ceremoniál v are-
ále Základnej školy na ulici 
Pod papierňou  na barde-
jovskom sídlisku Družba. 
Všetko nakoniec bolo na 
výbornú (vyjadrené škol-
skou terminológiou), aj keď 
lejak a blížiace sa stretnutie 
predsedu parlamentu Pavla 
Pašku, ministra vnútra ro-
berta Kaliňáka a poslanca 
Národnej rady Sr Stani-
slava Kubáneka s občanmi 
mesta a okolia otvárací ce-
remoniál poriadne skrátili. 
bardejovčania však v are-
ále školy veselo spievali a 
vyhrávali už dávno pred prí-
chodom hostí, aby ich me-
dzi seba prijali s radosťou a 
prívetivosťou.
Koľko takýchto milých a užitoč-
ných stretnutí sa už tohto roku 
uskutočnilo? 

Pavla Pašku privítali Bardejovčania na čele so svojim primáto-
rom Borisom Hanuščákom (vľavo) chlebom a soľou, ako je to na 
Slovensku dávnym zvykom.

Známy kauč R. Kaliňák zdôrazňuje „svojim“ chlapcom: - Chlapi, 
ešte chvíľu to musíme vydržať!

radosť zo športu nezlomí ani počasie

Ukončenie rekonštrukcie sídla 
prešovského krajského súdu 
Lipšicovi určite nie je po chu-
ti, pretože svojim zámerom na 
likvidáciu tohto súdu sa v mi-
nulosti netajil. Potreboval ho 
zlikvidovať iba preto, že v čele 
tejto inštitúcie stál (a dodnes 
stojí) človek, ktorý nad bývalým 
pánom ministrom čnel priveľmi 
vysoko odborne i morálne, čo 
bola medzi slovenskými práv-
nikmi skutočnosť všeobecne 
známa a dodnes to tak aj osta-
lo. K tomu všetkému mal 
burger aj veľký handicap, 
bol totiž spolupracovníkom 
a dodnes sa priatelí s ďalším 
odborným a politickým riva-
lom pána ministra Lipšica, 
so Štefanom Harabinom. A 
preto boli obaja pre Lipšica 
neprijateľní. 
Keďže bývalý pán minister svoje 
likvidačné zámery nestihol rea-
lizovať, šéf prešovského kraj-
ského súdu JUDr. Igor Burger, 
ktorý položil základný kameň 
tejto inštitúcie a neopustil ju ani 
napriek lukratívnejším ponu-
kám, dokázal ťažkú káru nároč-
nej rekonštrukcie dotlačiť do 
úspešného konca a súbežne s 
tým vybudovať aj jeden z najlep-
ších a odborne najkvalitnejších 
krajských súdov na Slovensku. 
Napriek dlhoročným provizór-
nym pracovným podmienkam 

všetkých ľudí pracujúcich v tej-
to inštitúcii a napriek ich najväč-
šej pracovnej vyťaženosti.
Počas aktu uvedenia bu-
dovy do riadnej prevádzky, 
ktorý sa uskutočnil 6. mája, 
boli slová uznania na margo 
tohto stavu od premiéra ro-
berta Fica skutočne opráv-
nené. milióny, ktoré jeho vlá-
da investovala do vytvorenia 
dôstojného stánku spravod-
livosti v Prešove, sú určite 
dobre použitými peniazmi. 
Aj on pripomenul, že kore-
ne dnešného stavu sloven-
ského súdnictva siahajú do 
obdobia pred rokom 2006, 
a súčasná vláda tento stav 
zdedila. Jeho výsledkom je 
neutešená situácia, v kto-
rej 83% agendy Ústavného 
súdu Sr tvoria sťažnosti na 
prieťahy súdov v konaniach. 
Situácii pomohlo obnovenie 
činnosti osmičky okresných 
súdov, zlikvidovaných počas 
vlády „modrých“, no ani to 
nestačí. Premiér vidí východis-
ko v sprísnení kritérií pri výbere 
sudcov najmä z hľadiska kvality 
ich osobností s tým, že výber 
by mal začať už počas štúdií 
budúcich sudcov na právnic-
kých fakultách. Čo podľa neho 
zvýši dôveru občanov v sloven-
ské súdnictvo? - Veľmi záleží 
na tom, či sudca má správne 

svoje životné zásady, pričom 
mu nesmie chýbať osobná 
statočnosť!
Témy kvality práce sudcov sa 
dotkol aj predseda Najvyššie-
ho súdu SR Štefan Harabin: - 
Opozícia vyhlasuje, že medzi 
sudcami panuje strach. Áno, 
strach môžu mať leniví a ne-
schopní sudcovia, ktorí zaprí-
čiňujú prieťahy v konaniach a 
jednoducho na prácu sudcu 
nestačia. Takých ľudí sloven-
ské súdnictvo nepotrebuje. 
Mimochodom, aj keď opozícia 
falošne a skresľujúco verejne 
obviňuje z vytvárania atmosfé-
ry strachu a z prenasledovania 
nepohodlných sudcov pre-
dovšetkým Štefana Harabina, 
počas vlády terajšej koalície 
boli disciplinárne postihnutí iba 
traja sudcovia, predovšetkým 
za už spomenuté bezdôvodné 
prieťahy v konaní. toto číslo 
je hlboko pod priemerom 
vyspelých demokratických 
štátov. takže aj tento pred-
volebný strašiak opozície 
je klamstvom a zavádzaním 
verejnosti. Novou budovou 
Krajského súdu v Prešove sme 
začali a ňou aj skončíme. Slo-
vami, ktoré odzneli z úst pod-
predsedníčky vlády a ministerky 
spravodlivosti Viery Petríkovej: - 
Som veľmi rada, že tento kraj-
ský súd má konečne dôstojné 
sídlo. Viem, prečo to hovorím, 
keďže som tu bola stážistkou, 
takže predchádzajúce pod-
mienky poznám veľmi dobre. 
Spomínam aj na to, že som si 
nemala kde zavesiť kabát, ne-
mala som kde položiť tašku a 
na čo si pri práci sadnúť. Také 
boli pracovné podmienky po-
čas rekonštrukcie. Napriek 
tomu tu ľudia pracovali zo 
všetkých síl. Preto im dnešný 
pekný deň úprimne prajem a 
teším sa z neho.

Súdnictvo potrebuje aj morálnu injekciu

cena Green light 
na Slovensko
V nemeckom Frankfurte odo-
vzdali v polovici apríla európ-
ske Ceny Green Light pre 
mestá a firmy, ktoré sa svojimi 
prístupmi a inováciami tech-
nológií v oblasti „svietenia“ 
výraznou mierou pričinili o 
úsporu energií v roku 2009. 
Ceny boli odovzdané v prie-
behu konferencie „Zlepšova-
nie energetickej účinnosti v 
obchodných budovách“. Na 
ilustráciu rozsahu tohto celo-
európskeho projektu, do kto-
rého bolo zapojených vyše 
700 účastníkov, uvádzame aj 
vyčíslený efekt úspor – 545 
GWh, čo predstavuje ročnú 
spotrebu elektrickej energie 
minimálne dvoch stredne 
veľkých miest. Medzi dva-
nástimi ocenenými víťazmi 
kategórií bola aj prešovská 
spoločnosť O.S.V.O. comp. 
Počas spomínanej konferen-
cie bolo odovzdaných aj 12 
cien programu Green Buil-
ding, Slovensko v ňom nema-
lo zastúpenie. Oba programy 
spravuje spoločné výskumné 
centrum Európskej komisie.  

Nedávne oficiálne otvorenie zrekonštruovanej budovy 
Krajského súdu v Prešove, známej ako palác Klobušic-
kých, sa nezaobišlo bez niekoľkonásobného stručného 
hodnotenia súčasných problémov slovenského súdnictva. 
Súdnictva, priveľmi deformovaného počas ministerského 
vládnutia očividne právnického nedouka Daniela Lipšica. 
Pokrivenie odborných, ľudských i spoločenských vzťahov 
zaťažuje túto mimoriadne dôležitú oblasť štátu a práva, 
ako jedného z pilierov spoločnosti dodnes, čo zároveň 
spôsobuje nielen pokles dôvery občanov štátu v tento re-
zort, ale aj zneužívanie Lipšicovej sejby na terajšiu pred-
volebnú politickú žatvu jeho straníckymi kolegami. Žatvu 
opäť deformovanú a súdnictvo ďalej deformujúcu. 

vládna pomoc stropkovskej kultúre
rekreačnej bráne Domaše, ako sa všeobecne hovorí o 
Stropkove, sa v ostatných štyroch rokoch mimoriadne darí. 
Z najväčších úspechov je hodno spomenúť novú rozvojovú 
etapu tamojšej nemocnice, ktorá sa po rokoch stagnácie 
dostala do „priaznivých vetrov“ s pomocou  Prešovského 
samosprávneho kraja a Vranovskej nemocnice, vďaka fi-
nančnej podpore vlády pribudli v meste nové univerzálne 
ihriská s umelou trávou, no a najnovšie sa novej vizáže 
dočkala aj mestská divadelná sála, ktorá už má za sebou 
vyše pol storočia kultúrnej činnosti. Sto tisíc eurová pomoc, 
opäť od vlády, pomohla mestu s významnou stavebnou i technic-
kou rekonštrukciou stánku dramatického umenia, v ktorom majú 
svoj domov dva divadelné súbory, ale napríklad aj široko-ďaleko 
preslávená Stropkovská hudobná liga. Ďalšiu pomoc Vlády SR 
vo výške 112 tisíc eur ( jeden zo záverov výjazdového zasadnu-
tia vlády vo Svidníku 26. augusta 2009) vedenie mesta použilo 
na dokončenie rekonštrukcie objektu bývalého kaštieľa v centre 
mesta. Kým prvé poschodie mesto zrekonštruovalo s vytvore-
ním viacúčelovej sály, v ktorej sa uskutočňujú najvýznamnejšie 
akcie mesta vrátane rokovaní poslancov Mestského zastupiteľ-
stva v Stropkove, v ďalšej etape, ktorú nebolo možné realizovať 
bez pomoci vlády, zrekonštruovali podkrovné priestory, v ktorých 
konečne našli svoje miesto galéria i múzeum. Kým galéria je do-
movom stálej výstavy diel stropkovského maliara  Františka Vese-
lého, priestory múzea sú venované ságe rodu Divaldovcov, ktorí 
patrili svojho času medzi najuznávanejších priekopníkov fotogra-
fie v strednej Európe, no pribudnú ďalšie zbierky, viažuce sa na 
históriu Stropkova a okolia. Otvorenia nových priestorov pred 
niekoľkými dňami sa zúčastnil premiér Robert Fico, poslanec 
Národnej rady SR Stanislav Kubánek a ďalší významní hostia. 
Stropkovčania však nečakajú na pomoc so založenými rukami. V 
spolupráci s poľským partnerom Gmina Korczyna podali v rám-
ci Programu cezhraničnej spolupráce projekt „Stretnutie kultúr 
Karpatského pohoria“, ktorého hodnota je 962 tisíc eur. 

Predseda Krajského súdu v Prešove JUDr. Igor Burger (vľavo) 
informuje predsedu vlády Roberta Fica a poslanca Národnej 
rady SR Stanislava Kubáneka o priebehu rekonštrukčných prác.    
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Preto použitie akýchkoľvek čísel-
ných údajov by bolo len súhrnom 
nepresných čísiel. V súvislosti s 
rómskou populáciou sa najviac 
kritizuje jej nechuť prispôsobiť sa 
všeobecne uznávaným normám 
spolunažívania občanov. Časť z 
nich, najmä však tí, čo zostávajú v 
spoločných komunitách rómskych 
osád, akoby sa zmierili so svojim 
nedôstojným spoločenským po-
stavením (v mnohých prípadoch by 
som však nehovoril ani tak o spo-
ločenskom postavení, ale skôr by 
som povedal, že ide o nedôstojný 
osud). Je síce pravda, že aj vďa-
ka minulému režimu sa mnoho-
krát, riadeným začlenením medzi 
ostatných obyvateľov miest a obcí, 
podarilo časť Rómov asimilovať. 

Zostala im národnosť, jazyk, kultú-
ra, ale čo sa týka spoločenských 
zvyklostí sa prispôsobili majoritnej 
spoločnosti. Aj preto máme vy-
študovaných lekárov, právnikov, 
učiteľov ekonómov, strojárov, ale 
i vedeckých pracovníkov Rómov. 
Majú svoje rodinné domy a byty, 
ktoré neničia, ich deti riadne na-
vštevujú školy a mohli by sme po-
kračovať vo vymenovávaní ďalších 
pozitívnych príkladov. Spomínam 
to najmä pre tých, ktorí sú pre-
svedčení, že sa nedajú prevycho-
vať a každý pokus je zbytočným 
úsilím. Aj z tohto pohľadu môžeme 
len privítať záujem súčasnej vlády 
o riešenie rómskej problematiky. 
Predseda vládneho kabinetu Ro-
bert Fico, aj v súvislosti s možným 

zriadením internátnych škôl pre 
Rómov, v rozhovore pre TASR 
poukázal na to, že tradičné formy 
riešenia rómskej problematiky zly-
hali. Podľa neho, „je to miera zod-
povednosti politikov, aby začali o 
týchto otázkach hovoriť podstatne 
otvorenejšie.“  
„Keď si predstavím, koľko peňazí 
sa minulo na konferencie, chle-
bíčky, ubytovanie a honoráre pre 
všelijakých expertov a konzul-
tantov pre rómsku otázku, keď si 
predstavím, koľko peňazí sa minu-
lo len tak do vetra, na nič, tak sme 
už mohli postaviť za to aj viacej 
škôl a možno aj viac zariadení pre 
rómske deti. Navzájom sa všetci 
klameme, ak sa domnievame, že 
rómska otázka na Slovensku sa 
dá vyriešiť takouto cestou,“ pozna-
menal premiér. Pripomenul, že sa 
vychováva generácia za generá-
ciou bez uplatnenia a bez akejkoľ-
vek životnej perspektívy, preto sa 
mladým Rómom musí ukázať, že 
existuje aj iný spôsob života, aký 
momentálne vedú. A tým sú práve 
školy internátneho typu. Potvrdil 

však, že deti sa nebudú nasilu a 
bez súhlasu odoberať od rodičov. 
Reagoval tak na niektorých kri-
tikov, ktorí poukazovali na to, že 
týmto spôsobom príde k nepria-
mej segregácii tohto etnika. „To 
je už móda na Slovensku, že ak 
politik niečo povie, tak sa z toho 
hneď urobia najhoršie scenáre. 
Na to treba ísť sofistikovane, pora-
diť sa s expertmi, čo pomôže a čo 
nie. Musí sa podstatne prísnejšie 
viazať vyplácanie rodinných prí-
davkov a sociálnych dávok na spl-
nenie určitých povinností. „Nikto 
im nebude brať žiadne peniaze. 
Pôjde dieťa bývať do internátne-
ho domova? Tie peniaze pôjdu 
do internátneho domova. Ukážme 
rómskym deťom, že existuje iný 
spôsob života, aký momentálne 
majú,“ aj to je podľa R. Fica jedna 
z možných nových ciest prístupu k 
Rómom na Slovensku. Podľa pre-
miéra, pri riešení rómskej otázky 
si Slovenská republika neporadí 
sama, je to problém, ktorý zrejme 
treba riešiť v Európe spoločne.

 VLADimÍr DObrOViČ

V prípade volebného úspechu si most-Híd, 
vie predstaviť spoluprácu najmä s pravicou. 
Keď však nebude iná možnosť, podľa vy-
jadrenia svojho predsedu bélu bugára, do-
kázali by sa dohodnúť aj s vládnym Smero-
m-SD. Ten by, ale musel zmeniť svoju súčasnú 
politiku, ktorá Mostu-Híd nevyhovuje. „Pokiaľ 
svoju doterajšiu politiku Smer nezmení, nemá 
význam uvažovať o ňom,“ vyhlásil v exkluzívnom 
rozhovore pre TASR B. Bugár. Kde sme sa len 
dostali? Kam smeruje trúfalosť niektorých poli-
tikov? Keďže B. Bugár nenaplnil maďarské am-
bície, musel predsednícku stoličku prenechať 
P. Csákymu. Tváril sa pritom, že sa ho to vôbec 
nedotklo. Navonok predstieral, že skutočne sa 
chystá na odchod z veľkej politiky. Mnohí, aj na 
základe jeho vyjadrení mohli nadobudnúť pocit, 
že to myslí úprimne. Mýlili sa. Ako sme sa mali 
možnosť presvedčiť, už za pomerne krátky čas 
opäť začal mútiť okolo seba vodu. Je evident-
né, že vzhľadom na priamočiarejšiu politiku 
jeho nástupcu Pála Csákyho, očakával vnútor-
ný odpor členskej základne voči jeho spôsobu 
riadenia strany. Síce časť členskej základne sa 
skutočne vzoprela, ale išlo len o zanedbateľnú 
skupinu, ktorá v SMK nemala takmer žiadny 

vplyv. Poslanec NR SR Zsold Simon síce otvo-
rene bojoval s novým predsedom strany, ale na 
vyvolanie väčšieho odporu ani to nestačilo. bol 
síce pritom veľmi vytrvalý, ale v členskej 
základni nenašiel dostatočnú podporu na 
opätovný návrat naoko bezkonfliktného 
bélu bugára. Nakoniec, tak ako odídenci 
z iných strán aj bugár si v záujme získania 
aspoň náhradnej predsedníckej stoličky 
založil stranu most-Híd. Keďže volebné 
prieskumy našich agentúr sú mnohokrát až 
neuveriteľné, stalo sa, že medzi ašpiranta-
mi na vstup do Nr Sr sa objavila i novoza-
ložená strana na čele s „vynoveným bélom 
bugárom“. Podľa iných prieskumov sa však 
Most-Híd do parlamentu nedostane. Aj preto 
môžeme považovať za trúfalosť svalnaté reči B. 
Bugára o tom, že pokiaľ bude chcieť ísť s nimi 
do koalície Smer-SD, takmer istý volebný víťaz, 
bude musieť zmeniť svoju súčasnú politiku. 
Keby sme aj hypoteticky pripustili, že by sa pra-
vicoví Bugárovci dostali do parlamentu, nič ich 
so stranou Smer-SD programovo nespája. Ro-
bert Fico so svojou stranou má naďalej medzi 
prioritami vládnutia sociálnu politiku a ochranu 
národných záujmov Slovenska. Priority Smeru-

SD sú v úplnom rozpore s pravicovou orientá-
ciou a maďarizáciou našich obyvateľov na juhu 
Slovenska, o ktorú sa už roky usiluje B. Bugár. 
Líder Mostu-Híd opätovne zdôraznil, že keď 
bude „čo i len malilinká možnosť vytvoriť vládu 
zo súčasnej opozície“, strana to bude prefero-
vať „na 100 neviem koľko percent“. Bugár je 
naďalej presvedčený, že najlepšia vláda by bola 
nielen bez Smeru-SD, ale bez súčasných troch 
vládnych strán vôbec. Otázne je podľa neho 
„či je to možné.“ Je to skôr fikcia predse-
du strany most-Híd. Naši občania nemajú 
krátku pamäť a dobre si pamätajú takmer 
osemročné vládnutie pravicových strán 
SDKÚ-DS, KDH a SmK (ktorej predsedom 
bol b. bugár) a preto oprávnene môžeme 
očakávať, že opätovne v parlamentných 
voľbách odovzdajú svoj hlas politickým 
stranám Smer-SD, ľS-HZDS a SNS. Pre vý-
sledok volieb bude pritom veľmi dôležitá 
účasť voličov. Nezúčastniť sa na voľbách 
znamená, že prenecháme možnosť voľby 
tým druhým. Aktívne sa podieľať na výbere 
poslancov je nielen naše občianske právo, 
ale i povinnosť. 

VLADimÍr DObrOViČ

Príliš veľká trúfalosť bugárovcov

Topiaci sa aj slamky chytá
SDKÚ-DS je v boji o opätovné získanie politického vplyvu na Sloven-
sku schopné profitovať aj na nešťastí druhých. Len tak si môžeme 
vysvetliť ich  pokrik okolo pomoci Európskej únie Grécku. Zrejme si 
uvedomili, že  doterajšie, kvázi ľavicové prísľuby, z úst ich hlavnej pro-
tagonistky Ivety Radičovej znejú veľmi falošne. Pričom jej agresivita 
s blížiacim sa termínom volieb narastá. Vystupuje pritom, akoby bola 
odborníčka na všetko. Pri zdôvodňovaní odmietania pomoci Grécku 
odvoláva sa na názory medzinárodne uznávaných odborníkov, žiaľ 
žiadneho nemenuje. Nech mi to odpustí, ale chvíľami mi pripomína 
Truhlíka z knižky Ferdo Mravec. Zrejme jej stúpla sláva do hlavy pri 
prezidentských voľbách. Asi však zabúda, že ju podporovala celá 
opozícia. V parlamentných voľbách to bude o inom. Nemôže rátať 
s priaznivcami maďarských strán a KDH, tí už budú voliť svojich. Ani 
to, že nahradila na líderskej stoličke Mikuláša Dzurindu, neznamená, 
že tým výrazne vylepšila kredit SDKÚ-DS. Naivné je sa tiež domnie-
vať, že jej občania uveria. Asi si to uvedomuje a možno i preto pri 
hľadaní priestoru na svoje zviditeľnenie sa tak, ako topiaci aj slamky 
chytá. Len tak sa totiž dá vysvetliť jej bezhlavá kritika spoločného po-
stupu členských štátov Európskej únie, ktorého výsledkom je pomoc 
Grécku. Tak ako v prípade schvaľovania Lisabonskej zmluvy aj teraz 
SDKÚ-DS odmieta zahraničnopolitickú orientáciu Slovenskej repub-
liky na rozvíjanie spolupráce so štátmi združenými v Európskej únii. 
Jej volebná líderka I. Radičová odmieta postup slovenskej exekutívy, 
ktorá opätovne potvrdila náš záujem nielen profitovať z členstva, ale 
aj primerane sa spoločne podieľať na riešení problémov EÚ. Pod-
predsedníčka SDKÚ-DS Iveta Radičová, ešte ako poslankyňa NR SR 
podvádzala, keď  v parlamente bez zaváhania zahlasovala za svoju 
stranícku kolegyňu. Stratila tým morálny kredit radiť iným. Jej egoiz-
mus však aj teraz víťazí nad morálkou a bez začervenania sa útočí na 
morálku koaličných poslancov. Vyčíta im, že sa nechceli podieľať na 
jej, zle zorganizovanom,  predvolebnom divadle. S mohutnou podpo-
rou našich (správnejšie by bolo povedať opozičných) médií spustila 
veľký pokrik, že odignorovali, na návrh opozície zvolanú, mimoriadnu 
schôdzu parlamentu. Nechcem byť malicherný, ale parlamentná pôda 
je miestom rokovania poslancov NR SR a ona sa svojho mandátu 
dobrovoľne vzdala po tom, čo sa prišlo na to, že podvádzala pri hla-
sovaní v parlamente. Domnievam sa, že práve naopak by mala privítať 
stanovisko strán Smer-SD a ĽS-HZDS, aby o podrobnostiach pomoci 
Grécku rokoval až nový parlament. V prípade, že bude úspešná v jú-
nových voľbách do NR SR, oprávnene sa už bude môcť dožadovať 
účasti na parlamentnej diskusii o pomoci Grécku, vrátane hlasovania 
o prijatí konečného rozhodnutia Slovenskej republiky. S vyjadrením 
I. Radičovej, že júnové parlamentné voľby budú referendom o ďal-
šom smerovaní Slovenska, môžeme len súhlasiť. Len ťažko sa však 
dá predpokladať, že voliči opätovne uveria falošným sľubom SDKÚ-
DS na čele so skompromitovanou  líderkou I. Radičovou. Občania sa 
budú rozhodovať na základe svojich osobných  poznatkov. Majú mož-
nosť porovnať obdobie pravicového vládnutia SDKÚ-DS, KDH a SMK, 
keď všetky opatrenia riešili na úkor občanov, s pôsobením súčasné-
ho vládneho kabinetu koaličných strán Smer-SD, SNS a ĽS-HZDS. 
Počas vlády Roberta Fica sa zlepšili sociálne istoty našich občanov, 
napravili sa krivdy na nich spáchané počas vlády Mikuláša Dzurindu, 
najmä čo sa týka zabezpečenia poberateľov invalidných dôchodkov, 
ako aj starobných dôchodcov. Prirodzene, za jedno volebné obdobie, 
súčasná vládna koalícia nemohla stihnúť napraviť všetko.
Predseda vlády a líder Smeru-SD Robert Fico, od začiatku kritizoval 
opozičnú iniciatívu na zvolanie mimoriadneho rokovania slovenského 
parlamentu, v súvislosti s riešením pomoci Grécku. Avizoval, že slo-
venská vláda nerozhodne o poskytnutí bilaterálnej finančnej pôžičky 
Grécku bez toho, aby grécky parlament neschválil  razantné opatre-
nia vedúce k odstráneniu nadštandardných sociálnych vymožeností. 
Keďže takéto rozhodnutia sa podľa jeho slov očakávajú až v júli, o 
príslušných zmenách slovenských zákonov, ktoré by umožnili pôžič-
ku, môže rozhodnúť až nová NR SR po júnových voľbách. R. Fico 
zároveň upozornil, že Slovensko nebojuje za Grécko, ale za euro a 
vklady svojich občanov v bankách, ktorí v nich majú investovanú časť 
svojich peňazí.  VLADimÍr DObrOViČ

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

ako ďalej účinnejšie s našimi Rómami?
Na túto otázku len ťažko dostaneme jednoznačnú odpoveď. V 
každom prípade pri jej hľadaní je dobré si uvedomiť, že posudzu-
jeme veľmi početnú skupinu nášho obyvateľstva. V mnohých ob-
ciach, najmä na východe republiky, spoločne s našimi občanmi 
maďarskej národnosti, tvoria výraznú väčšinu. Úmyselne sa vyhý-
bam použitiu konkrétnych čísiel, pretože mnohí z nich pri sčítava-
ní obyvateľov Slovenska uvádzajú, že sú maďarskej národnosti a 
časť z nich sa hlási aj k majoritnému slovenskému národu. 

Jediným riešením problémov zadlženého Grécka nie je 
podľa nositeľa Nobelovej ceny Paula Krugmana pravdepo-
dobne štátny bankrot, ale odchod z eurozóny. Všetky ostat-
né možnosti sú politicky nepriechodné, nazdáva sa známy 
ekonóm v komentári, ktorý uverejnil denník the New York 
times. Podľa Krugmana sú problémy Grécka hlbšie, ako 
si európski lídri pripúšťajú, a v menšom rozsahu ich majú 
aj ďalšie európske krajiny. „mnoho pozorovateľov teraz 
očakáva, že grécka tragédia sa skončí bankrotom. Som 
však stále väčšmi presvedčený, že sú priveľmi optimistickí 
a že bankrot bude sprevádzať alebo nasledovať opustenie 
eura,“ uviedol popredný svetový ekonóm.
Podľa neho sa pritom v niektorých aspektoch súčasná kríza dala 
predvídať. Sám vraj v okamihu, keď sa podpisovala maastricht-
ská zmluva, vďaka ktorej sa Európa vydala na cestu k euru, vtip-
koval, že si Európska únia mala vybrať iné mesto. Oveľa príhod-
nejší by bol Arnhem, dejisko známej operácie z druhé svetové 
vojny, keď príliš veľké ambície spojencov skončili pohromou.
Krugman porovnáva Grécko s podobne zadlženou Kaliforniou, 
do ktorej však napriek problémom prúdia prostriedky federálnej 
vlády. Výdavky na zdravotné programy či podpory v nezamest-
nanosti tak nie sú ohrozené. Štát navzdory svojim rozpoč-
tovým problémom nebude odstrihnutý od ekonomického 
oživenia celej krajiny. Grécke rozpočtové škrty, ktoré sú 
podmienkou pomoci európskej únie a medzinárodného 

menového fondu, naopak tamojší hospodársky rast utlmia 
ešte väčšmi, ako je to teraz.
Aj keby bankrot Grékov oslobodil od nákladov na obsluhu ich 
dlhu, nepomohlo by to, domnieva sa Krugman. Atény by stále 
nemali dostatok peňazí na to, aby sa vyhli krutým rozpočtovým 
škrtom. Jediné, čo by krajinu mohlo zachrániť, je ekonomické 
oživenie. Keby Grécko malo vlastnú menu, mohlo by si pomôcť 
jej devalváciou. „Grécko však má euro“ konštatuje významný 
ekonomický expert.
Spoločnú európsku menu by si podľa neho mohlo udržať tromi 
spôsobmi. Jedným je drastické obmedzenie miezd vo verejnom 
sektore. Ďalším je oveľa expanzívnejšia menová politika Európ-
skej centrálnej banky, ktorá by vďaka inflácii problémy Grécka i 
ďalších krajín zmiernila. Poslednou je dostatočná pomoc od sta-
bilnejších európskych krajín, ako je Nemecko. Nijaká z uvede-
ných možností však podľa Krugmana nie je politicky prijateľná.
„Ostáva iba nepredstaviteľná eventualita: grécke opuste-
nie eura. Keď však vylúčite všetko ostatné, nič iné nepri-
chádza do úvahy,“ poznamenáva americký ekonóm. Ak sa nie-
čo také stane, bude to, ako keď Argentína v roku 2001 opustila 
dovtedy nepredstaviteľné naviazanie svojej meny na dolár. Ná-
sledná devalvácia jej napokon umožnila cestu z krízy. Európski 
lídri by podľa názoru Krugmana mali byť ochotní rokovať oveľa 
odvážnejšie ako dosiaľ.

(podľa hano preložil a pripravil pj)

budE GRÉCKO bEZ EuRa?
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v dvojtýždenníku SlovenSKý roZHĽaD sme uverejnili 
v apríli a máji 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)

Volebné výsledky budú známe 
v nedeľu na Deň Otcov. Deti 
budú zhrozené.

Slovenská národná strana pred-
behne SMK o jednu desatinu 
percenta. Štyria tankisti a pes sa 
vrátia do Žiliny.

ten, kto sa staví, že zje kefu 
ak Smer nevyhrá voľby, bude 
musieť kefu zjesť.

Univerzita tretieho veku, Kres-
ťansko-demokratické hnutie zís-
ka 5,99 percenta. Baťovské čís-
lo, ale dobré ako jeho topánky.

misia 21 získa vo voľbách jed-
no percento hlasov, misia sa 
podarila.

Strana ANO si bude trhať marga-
rétky, ľubi ma, neľúbi ma a vyjde 
NIE.

KDH, ktorá stavila na rodinu 
zistí, že rodina odišla v čase 
volieb na výlet do hôr.

Líderka SF si po voľbách dá ci-
garu, ako slovenskí hokejisti, 
keď vyhrávajú. Niekedy vyhrať 
však znamená aj prehrať.

ROZhLadňa

PÍŠe SA 18. JÚN 2006. Z cen-
trál politických strán sa pomaly 
uberajú domov ľudia, kravaty ro-
zopnuté, oči napuchnuté. Niektorí 
sú napriek tomuto výzoru vysmia-
tí, iní zasa nastupujú do priprave-
ných limuzín, akoby to bola ich po-
sledná cesta na politický cintorín. 
A možno, že aj je.
Okolo všetkých sa krútia redak-
tori, komentátori, politológ za po-
litológom zdôvodňuje svoje omy-
ly, keťasí sa ostošesť, len aby sme 
v hanbe nezostali. Slovensko celé 
sa pomaly otáča, ako glóbus na 
katedre profesora zemepisu. 
Otáčajú sa ľudia, inak povedané 
už si prevracajú kabáty, lebo prá-
ca je nielen matka pokroku, ale aj 
zachovania si svojej životnej úrov-
ne. Na slovenských záhumien-
koch však pracujú usilovní Slová-
ci, pre ktorých je kúsok poľa ešte 
vždy zdrojom istoty a aj obživy. 
Tí sa neunúvali ani do volebných 
miestností, lebo však z toho sa ne-
najedia.

A tAK Je tU PreKVAPeNie 
PrVÉ. Najnižšia volebná účasť 
v novodobých dejinách Sloven-
ska, lebo ani tak nebolo, ani tak 
nesmie byť, aby Slováci nema-
li za čo piť. Toto platilo už za ko-
munizmu, ako heslo politickej le-
targie a teraz sa znova dostalo na 
svetlo božie. Všetko sa to cyklic-
ky opakuje. Na Slovensku s takou 
pravidelnosťou, že je to už doslo-
va pranostika. A je to práve slo-
venská dedina, ktorá dala poli-
tickému „zboju“ košom. Stalo sa 
totiž presne to, čo nedávno po-
vedal ruský spisovateľ Rasputin - 
ak padne naše dedina, padne aj 
Rusko. Za posledných osem ro-

kov slovenské dediny spadli tak 
hlboko, že sa dotýkajú dna. Ten-
to stav sa vrátil ako bumerang na 
hlavy politických strán, vlastne na 
ich výsledky vo voľbách. Predo-
všetkým na hlavy strán, ktoré spo-
lu „keťasili“ v posledných rokoch 
koalíciu. Ej, Rasputin, Rasputin, ty 
si len raz Putin. A ten má obyčaj-
ne pravdu. Okrem ropy. No a ropu 
nemajú ani chlebodarcovia koalič-
ných politických strán. A to na de-
dine veľmi dobre vedia, veď platia 
za všetko ako najatí.
A to všetko, čo sa za posledných 
osem rokoch pokazilo, odrazi-
lo sa na volebnej účasti. Otázka 
znie, koľko rokov bude treba, aby 
sa všetko napravilo. To vie asi len 
Boh a krava.

PreKVAPeNie DrUHÉ. Politic-
ké komisári ergo politológovia si 
pred voľbami div krk nevykrútili, 
ako sa snažili vypátrať, kto s kým, 
za čo a pre koho. Lámali si hlavy 
nad budúcou koalíciou, ale to len 
preto, aby sa zavďačili tej doteraj-
šej a pomýlili voličov. Všetko nako-
niec dopadlo tak, ako dopadnúť 
malo. Koalíciu po voľbách bude 
tvoriť SMER, SF a HZDS. Dote-
rajšie koaličné strany začnú jednu 
po druhej vynášať na „márach“. 
Napriek tomu, že sa prieskumy 
verejnej mienky takmer pretrhli, 
aby to tak nebolo, stalo sa to, čo 
každý normálny človek vedel. Sa-
mozrejme okrem slovenských ce-
lebrít, či iných „rít“. Nepomohlo 
ani americké volebné know-how, 
ani slovenské hav-hav. Platí totiž 
jedno, kto s čím zachádza, s tým 
aj schádza.
S reformami zachádzali, s nimi aj 
zišli. Zostali však po nich stopy na 

obyvateľoch. Také isté, ako keby 
pol Slovenska bolo na dereši. Čas 
však rany zacelí, ale len taký čas, 
ktorý bude prajný tým, čo dostáva-
li denne 50 palíc. 

PreKVAPeNie tretie, ktoré 
prekvapením vlastne ani nie je, 
lebo tak to u nás chodí. Ako na te-
nise, ten kto prehrá, upratuje kurt. 
Teraz bude treba kadečo upra-
tať, kým na politický kurt nenastú-
pia noví hráči. Všetko upratať, ani 
spratať nemožno, vždy zostanú 
smietky, ktoré jednoducho upra-
tať nemožno. A popri týchto smiet-
kach sa objavia aj mená. Za všeli-
čo treba nájsť aj zodpovedných, 
aj za tie údery 50 palíc na dere-
ši, aj za údery Slovensku, aj za to 
„všim né“, čo si nebolo možné ne-
všimnúť. Donekonečna sa to totiž 
nedá tak, že čo sme si, to sme si, 
lebo sme boli u moci. Moc je totiž 
nemoc, tak ju treba liečiť. A liečiť 
podľa zákonov a nie v kúpeľoch.
Voľby 17. júna 2006 neboli vlast-
ne nijakým prekvapením. Prekva-
penie to je len pre tých, ktorí sa 
snažili, aby realite dní súčasných 
budúcich zabránili. To, čo prísť 
muselo, jednoducho prišlo, voli-
či sa tak rozhodli a punktum. Dra-
hí pozostalí po koalícii, neplačte, 
utrite si slzu v oku a zaspievajte si 
Szomorú vasárnap. Však o týž deň 
je zasa nedeľa. Nedeľa za nede-
ľou, mesiac za mesiacom, rok za 
rokom. 
Už sa nikdy nevráti „rozprávka roz-
právkára“. V prítomnosti bude tre-
ba myslieť na budúcnosť, bez roz-
právok, ružových pasteliek. Slona 
si budeme kresliť až potom, keď 
budeme veľkí a menej hlúpi ako 
doteraz.

POVOLEbNÉ PaSTORÁLE

aMaTérSKe  DivaDlo
Slovensko sa stalo pred voľbami divadlom, kde sa strie-
dajú herci, ktorí prichádzajú na dosky čo znamenajú 
svet jeden po druhom. Najskôr prišiel Sir Blair, potom 
exmarxista Barosso, a len nedávno sa tu objavila Frau 
Merkelová. Vo svojom nabitom programe si našli čas 
a len tak si odskočili na predvolebné slovenské diva-
dielko, aby sa nadchli reformami a potľapkali slovenské-
ho premiéra po pleci, ako statočne a hlavne odovzda-
ne plní päťročnicu za štyri roky. Bývalý marxista Barosso 
už dávno zabudol na svoju mladosť, rovnako ako Frau 
Merkelová. Nezabudla však, ako jej v bývalej NDR so-
vietski vojaci kradli pravidelne bicykel a dodnes nepo-
chopila, že to bolo svojrázne ruské vyznanie lásky. Frau 
Merkelová Slovákov nechce pustiť pracovať do Nemec-
ka, na krátke zárobky však môžu prísť a budú robiť to, 
kvôli čomu sa Nemec ani nezohne. Teraz už len treba 
čakať, že zanedlho prikvitne na skok aj americký prezi-
dent Bush, na svojom lietadielku, aby Slovákov postrašil 
s teroristami a bin Ladinom. A možno príde aj kúzelník. 
Lebo „nášho chlapca“, ktorý si zlomil nohu treba pod-
poriť, takého ohybného už len ťažko nájdeme. A tak do 
volieb ešte prídu herci sveta, ktorí hrajú rovnako amatér-
ske divadlo, ako ich kolega na Slovensku. Ten so svo-
jim amaterizmom nadchol pomaly celú Európu, okrem 
rodného Slovenska. A tak platí, že najlepší eskamotér je 
vždy amatér. To len Slováci kričia: Ja jeho mater!

objavili „vzdelanosť“
Vzdelanostná úroveň slovenskej mladej generácie prudko klesá, 
niektorí učitelia hovoria, že v ich triede sa nájde sotva jeden žiak, 
ktorý skutočne má na vysokú školu. Na druhej strane ich vysoké 
školy zoberú takmer všetkých, čo znamená, že rapídne klesá aj 
úroveň slovenských vysokých škôl. Slovenských učiteľov však v po-
sledných rokoch nikto nebral vážne a ani ich nepočúval. Ich plat nie je 
adekvátny významu ich poslania a tak sme sa ocitli vo vzdelanosti sku-
točne veľmi hlboko pod normálom. Netreba však pozorovať vzdelanost-
nú úroveň žiakov, stačí sa pozrieť na niektoré debaty politikov. Aj z nich 
rýchlo pochopíte, že vzdelanosť a všeobecná kultúrna úroveň sa dosta-
la niekde pomimo. Nehovoriac už o televíznych programoch tak verej-
noprávnej STV, ako aj komerčných televízií. A je skutočne zaujímavé, 
že práve tí, ktorí zvysoka kašlali na slovenskú vzdelanostnú a kultúr-
nu úroveň pri svojom osemročnom vládnutí, dnes sľubujú, že do vzde-
lanostnej úrovne dajú toľko ako treba, ba i čosi naviac. Samozrejme 
nejde o nič iné, ako o nadbiehanie prvovoličom, ktorých je oko-
lo 400 tisíc. Lenže polovička z nich má slovenskú politiku naozaj na 
háku, takže sa tieto predvolebné nadbiehačky aj tak minú účinkom. Na 
druhej strane, ak bude pokračovať aj ďalej pád slovenskej vzdelanos-
ti, ocitneme sa na úrovni niektorých afrických krajín. Treba si skutoč-
ne položiť celkom vážne otázku, načo je na Slovensku toľko vysokých 
škôl, keď polovička z nich nemá úroveň. Celá akreditácia niektorých 
vysokých škôl spočíva v tom, že sa každý deň dostavia na prednášky 
dôchodcovia profesori na konci s dychom, alebo o paličke. Mladí am-
biciózni učitelia sú bez šance na postup. Novú vládu teda nečakajú re-
formy školstva, ale čaká ich istý druh zmysluplného zvyšovania sloven-
skej vzdelanosti, aspoň na tú úroveň, aká tu bola kým si každý nezačal 
robiť čo chcel a nazýval to demokraciou v školstve.

ĽuDia plaTia BoHáčoM
Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť, ktorú ovláda mesto, vyplati-
la vlani štyrom najvyšším manažé-
rom firmy takmer deväť miliónov 
korún. Základné platy aj odme-
ny uhradili ľudia v rastúcich ce-
nách vody. Vedenie pritom zarába 
podstatne viac ako manažmen-
ty iných vodárenských podnikov 
a tiež viac ako manažéri väčších a 
ziskovejších energetických firiem. 
Šéf bratislavských vodární Daniel 
Gemeran si vlani účet posilnil o 
2,43 milióna korún, čo je 203-tisíc 
mesačne. Za 30 dní zarobil toľko, 
čo bežný pracovník za rok. Riadi-
telia iných vodární dostávajú me-
sačne o niekoľko desiatok tisíc ko-
rún menej.

Horské obce sú sklamané
Vláda odložila rozhodnutie o zvý-
hodnení miest a obcí z horských 
oblastí, ktoré majú vyššie náklady 
na energie či údržbu ciest. Pod-
ľa ministerstva financií si malo fi-
nančne prilepšiť 1306 obcí. Na-
opak 1581 obciam, kde žije 62,4 
percenta obyvateľov Slovenska, 
by príjem z rozdelenia dane z príj-
mov klesol. „Veríme, že to bude 
schválené na ďalšom rokovaní vlá-
dy, lebo v súčasnosti sme znevý-
hodnení oproti ostatným obciam 
a mestám,“ povedal predseda Aso-
ciácie horských sídiel Ján Mokoš.

Drahé mlieko
Spotreba mlieka na Slovenku ne-
ustále klesá. Vlani sa priemerne 
na obyvateľa vypilo a zjedlo len 
152 kilogramov mlieka a mlieč-
nych výrobkov, najmenej za po-
sledných pätnásť rokov. K ožive-
niu spotreby mal pomôcť program 
školské mlieko naštartovaný v mi-
nulom školskom roku. Mliekarne 
však z neho odstupujú, pretože 
novela zákona o spotrebnej dani 
zdaňuje aj dotáciu poskytovanú 
na školské mlieko.

Zima naozaj nechce zo Slovenska akosi odísť, keby nebolo toľ-
ko snehu, Dzurinda by si nezlomil nohu na lyžovačke. Zlomil si 
však len jednu, slovenská ekonomika má však zlámané obidve 
nohy. A ak nedostane v najbližšom období barly, spadne na 
bradu. Trpaslíci koaličných novín vykrikujú a zverejňujú správy 
o tom, ako sa zvyšuje na Slovensku priemerný plat a keď to číta 
nezamestnaný na Gemeri alebo na východe Slovenska upadne 
do snehu. Samozrejme nohu si nezlomí, lebo nelyžuje. Keby ly-
žoval po tejto správe si zlomí nohy obidve.
Mladý vzdelaný a sčítaný Rus sa ma nedávno pýtal – z čoho 
Slovensko žije, teda čo vyrábame a vyvážame. Pri takejto otáz-
ke najskôr človeka sekne v krížoch a začne spletať niečo o Vol-
kwagene, U.S. Steel, na čo sa mu dostane odpovede, že jed-
no je nemecká firma a druhá zasa americká. A tak človek zrazu 
zistí, že Slovensko vlastne nič nevyrába, nič nevyváža. A tak sa 
naozaj treba spýtať z čoho žijeme? A keď si nevieme na túto 
ošemetnú otázku dať odpoveď, zistíme vlastne, že sme vazali. 
A možno sa v duchu aj spýtať – a kedy sme neboli?
Je to slovenský údel? Alebo je to v slovenskej náture? Akýže 
sme vlastne právny štát, aký samostatný, svojbytný? Treba po-
vedať, že tí, čo boli pred Dzurindom sa o to aj snažili, ale preto-
že to nevedeli, tak to „dokopali“. A preto je to tak trošku aj ich 
vina, že sme dnes tam, kde sme. A tak si musia spytovať sve-
domie tiež. Lenže, kto sa spytuje na Slovensku svojho svedo-
mia, keď platí, „za peníze v Praze dům“. Peniaze naozaj rozho-

dujú o všetkom. Dzurinda ide za Bushom na barlách, aby mu 
pomohol americkým tímom pri predčasných voľbách. A možno 
vyžobre aj nejaké doláre „na rozvoj demokracie“ na Slovensku. 
Keď ich priloží k tým, čo „našporil“ na volebnú kampaň Mikloš, 
bude to dosť na to, aby sa Dzurinda mohol voziť pred voľbami 
na bicykli s motorčekom a rozdával „modré z neba“. Otázkou 
zostáva, či na to občania - voliči skočia. Pokiaľ sa poznáme, 
tak istá časť určite. Nie však väčšina. Na slovenských dedinách 
je dnes situácia taká, že ľudia odmietajú ísť do volieb, nech sú 
akékoľvek. Všetky doterajšie sľuby prešli totiž pomimo nich. Ani 
sa ich nedotkli. Znechutenosť sa prejavuje aj medzi Rómami, 
ktorí dva dni v týždni pracujú v aktivačnej činnosti. Úrady prá-
ce im preplácajú síce gumené čižmy aj vložky do nich, lopaty, 
kosy, krovinorezy a dokonca aj motorové píly, či dvadsať korún 
stravného na deň, aby mohli dostať za mesiac tých tisícsedem-
sto korún. Aktivačná činnosť všetkých nezamestnaných je vraj 
na to, aby si neodvykli pracovať. Stačí sa však na tú „prácu“ 
zblízka pozrieť a možno povedať, že slúži na to, aby si naozaj 
odvykli pracovať. A tak vyhadzujeme naverímboha peniaze von 
oknom, veď mesačne na každého nezamestnaného ide osem-
sto korún v pracovných prostriedkoch. Keď si zrátame neza-
mestnaných a vynásobíme to osemsto korunami, dostaneme 
mesačne naozaj úctyhodné sumy. Pomýlená sociálna politika 
Dzurindovej vlády a Kaníkové krasokorčuľovanie sú akurát tak 
na zemiakovú medailu.

už TRúbIa Na hORÁCh ...

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Stranu pripravil 
JáN HOrár
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Sľúbili dvojnásobné platy, 
no väčšine ľudí príjmy klesli 

Zrušili vlastné sociálne 
zákony, takže oklamali voličov

Zbavili nás sebestačnosti 
vo výrobe elektrickej energie

Znížili výšku prídavkov 
na deti 

Zastavili zvyšovanie 
rodičovských príspevkov

Zvýšili daň na naftu o 83 % 
a cenu diaľničných 
známok o 450 %

Dosiahli druhú najvyššiu 
nezamestnanosť 
v Európskej únii

Zaviedli poplatky 
v zdravotníctve

Odobrali bezbranným 
invalidom dôchodky

Zvýšili daň na všetky tovary 
a služby

Dereguláciou zvýšili cenu 
plynu 5-násobne

Skrátili poberanie dávok 
v nezamestnanosti

Kupovali si poslancov, 
aby mohli vládnuť

Postarali sa o najvyššiu mieru 
chudoby v Európskej únii

Rozpredali pod cenu 
strategické podniky

 Zabrzdili výstavbu 
diaľnic

Oslabili práva 
zamestnancov

PREČO NEVOLIŤ OPOZÍCIU

Vlády Mikuláša Dzurindu

Program:
9:00	 registrácia	účastníkov
1.	 Zvyšovanie	konkurencieschopnosti	poľnohospodárskeho	sektora
2.	 Zvyšovanie	konkurencieschopnosti	potravinárskeho	sektora
3.	 Zvyšovanie	konkurencieschopnosti	lesníckeho	sektora
4.	 Proces	prijímania	a	hodnotenia	projektov
5.	 Informácie	o	vypĺňaní	formulárov	žiadostí
Diskusia	a	námety	k	programovaciemu	obdobiu	po	roku	2013

kontakt:	investicieos1@gmail.com

Informačno-odborné semináre
k Osi 1 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

v Nitrianskom a Trnavskom kraji

25.	5.	2010	-	Wellness	Hotel,	Patince

Vláda Roberta Fica

Zabezpečila rast miezd 
aj počas krízy

Neprivatizuje 
strategické podniky 

Zvýšila príjmy dôchodcov 
a zaviedla vianočný príspevok

Odovzdala už 148 km 
nových diaľnic

Zaviedla podporu mladých 
rodín pri narodení dieťaťa

Začala s výstavbou 
nových elektrární

Zrušila poplatky v zdravotníctve 
a znížila ceny liekov

Po celom Slovensku 
postavila stovky nových ihrísk 

Vrátila 35-tisíc invalidných 
dôchodkov

Úspešne zaviedla 
euro

Znížila daň na lieky, 
knihy a naftu

Výrazne znížila nehodovosť 
na cestách a odstránila 
bariéry na hraniciach

Zabezpečila pokles cien plynu 
pre domácnosti

Znížila mieru chudoby 
na druhú najnižšiu 
v Európskej únii

Obhájila v sporoch s Maďarskom 
národnoštátne záujmy 
Slovenska

Prekonáva hospodársku 
krízu bez znižovania 
sociálneho štandardu

Posilnila ochranu 
zamestnancov 

Slovenska

Neprivatizuje 
strategické podniky 

Znížila mieru chudoby 
na druhú najnižšiu 
v Európskej únii

Prekonáva hospodársku
krízu bez znižovania 
sociálneho štandarduduu

www.strana-smer.sk

DÔVODOV, PREČO VOLIŤ 
STRANU SMER – SD
Vláda Roberta Fica


