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„Je tento model v národnom a štát-
nom záujme Slovenskej republiky?“ 
pýtal sa Mikuláš Dzurinda v parla-
mente 26. mája. SDKÚ nepodporila 
zákon o zániku slovenského občian-
stva tým občanom SR, ktorý príjmu 
maďarské. Tým dali jasne najavo, že 
nekonali v súlade s národným a štát-
nym záujmom Slovenskej republiky.
Očakávať niečo také od politikov z SDKÚ 
by bolo asi ťažké si predstaviť. V národ-
nom a štátnom záujme nebol ani bazá-
rový výpredaj strategického priemyslu 
Slovenska, vďaka ktorému ročne odchá-
dza na dividendách zo štátnej kasy viac 
ako sto miliárd korún. Tohtoročné voľby 
jednoducho ovplyvnil nový maďarský 
parlament. Občania od nášho južného 
suseda totiž v čase celosvetovej krízy 
vsadili na veľmi nebezpečnú kartu. Dali 
svoje hlasy v trojštvrtinovom pomere pre 
nebezpečnú nacionalistickú politiku.
Darmo sa Pál Csáky z SMK vyhrá-
ža, že slovenský zákon napadnú na 
medzinárodných súdoch. Svet, ako 
ho poznáme od roku 1945, je jed-
noznačne postavený na mierových 
zmluvách, ktoré garantujú mier v Eu-
rópe a na svete. Ak by medzinárodné 
súdne orgány boli iného presvedče-
nia, museli by anulovať aj mierové 
zmluvy, ktorých garantmi sú USA, 
Rusko, Francúzsko a Veľká Británia.
Nik nechce ďalšiu svetovú vojnu, nik 
nechce konflikt v strede Európy. Alebo 
áno? Takto sa však celosvetová kríza rie-
šiť nedá a nesmie. To je proti všetkým hu-
manistickým posolstvám, aké so sebou 
nesie naša euroatlantická civilizácia.
Aj o tom sú naše voľby. Žiaľ, aj o tom. A 
svet sa na nás díva, ako sa rozhodneme? 
Budeme trpne znášať rozpínavosť nášho 
suseda? Alebo zastavíme v zárodkoch 
celý požiar? Slovensko nie je Balkán. 
Nechce, ako pripomenul Vladimír Me-
čiar, mierové zbory na svojom území. Ne-
chce konflikty. Preto si zvolí suverénnych 
poslancov. Tých, ktorí dokážu postaviť 
hrádze na ochranu vlastných občanov.
Apatia a letargia nie sú na mieste. 
Ľudia sa pýtajú, bude po voľbách 
lepšie? Terajšia vládna koalícia im 
prináša stabilitu do neistých čias. Nie 
je dôvod meniť tento stav. Premiér 
Robert Fico spolu so Smerom a ĽS-
HZDS vedia vytvoriť silnú pozíciu v 
strede Európy. Postaviť sa a povedať, 
že Slováci sú síce holubičí národ, 
mierumilovný a ústretový, práve pre-
to však ochránia vlastný ostrov poko-
ja. Slováci sme aj od slova. Od toho, o 
ktorom sa hovorí v evanjeliu sv. Jána, že 
na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u 
Boha a to slovo bolo Boh. Až teraz vidno, 
keď v Maďarsku dvojité občianstvo sta-
vajú na jazyku, akým je pre nás slovenči-
na darom od Boha. Akým je nám slovom, 
ktoré vyslovíme pri volebnej urne.

STANiSlAV HáBER

O čom sú voľby

Dobrovoľné prijatie iného štátneho občianstva 
zo strany štátneho príslušníka SR bude od 17. 
júla 2010 znamenať, že mu týmto krokom za-
nikne občianstvo slovenské. Vyplýva to z novely 
zákona o štátnom občianstve, ktorý dnes na mi-
moriadnej schôdzi v priebehu niekoľkých hodín 
schválili poslanci Národnej rady (NR) SR 90 hlas-
mi zo 115 prítomných. Za právnu normu počas po-
sledného hlasovania NR SR v tomto volebnom období 
„dvihli ruky“ prítomní členovia Smeru-SD, SNS, ĽS-
HZDS a KDH. Z klubu SDKÚ-DS novelu nepodporil 
nikto, poslanci SMK neboli v sále prítomní.
Právna norma reaguje na  schválený maďarský zákon, 
ktorý od nového roka zjednodušuje udeľovanie dvoja-
kého občianstva zahraničným Maďarom. Po novom 
tak štátny príslušník SR automaticky stratí slovenské 
občianstvo, ak dobrovoľne požiada o iné. Strata sa 
nevzťahuje na nadobudnutie cudzieho štátneho ob-
čianstva v súvislosti s uzavretím manželstva alebo 
narodením. Dotyčný príde o slovenské štátne občian-
stvo v ten istý deň, ako získa cudzie. Túto skutočnosť 

musí bezodkladne oznámiť obvodnému úradu v sídle 
kraja. Ak tak nespraví, môže dostať pokutu vo výške 
3319 eur. Zároveň mu zanikne pracovnoprávny, štát-
nozamestnanecký či služobný pomer, na základe kto-
rého vykonáva povolanie, pri ktorom je nutné štátne 
občianstvo SR. „Dvojaké štátne občianstvo je ne-
žiaducim javom vzhľadom na skutočnosť, že ude-
lením ďalšieho vzniká štátoprávny vzťah k dvom 
štátom súčasne. Z hľadiska práv a povinností, 
ktoré z takéhoto štátoprávneho vzťahu občanovi 
vo vzťahu k štátu vyplývajú, môže dochádzať v 
praxi k závažným problémom,“ vysvetľuje premiér 
Robert Fico (Smer-SD) ako predkladateľ návrhu. Ne-
gatívne dôsledky tohto kroku sa podľa neho znásobu-
jú, ak nejde o ojedinelé prípady, ale dochádza k jeho 
hromadnému udeľovaniu.
Šéf exekutívy pripomenul, že navrhovaný nový spô-
sob straty štátneho občianstva je v súlade s Európ-
skym dohovorom o občianstve, pričom v právnych 
úpravách členských štátov Európskej únie nie je oje-
dinelý. Podobný majú v Českej republike. (TASR)

Dvojaké občianstvo je nežiadúcim javom

„Najlepším indikátorom kvality, 
aj legislatívnej práce zákono-
darného zboru je pocit ľudí a 
presvedčenie, že legislatívne 
zmeny, ktoré parlament prijíma, 
sa premietajú do reálneho živo-
ta a že kvalita života ľudí rastie. 
Ja som presvedčený, že tomu 
tak bolo a že tomu tak je, ináč 
by som sa pravdepodobne asi 
ťažko mohol prejsť bez problé-
mov po nákupnom stredisku, 

keď si idem kúpiť penu na ho-
lenie a pozrieť sa pokojne ľu-
ďom do očí, ktorí sa pristavujú 
a rozprávajú sa o bežných prob-
lémoch. 
Naozaj si myslím, že ten pocit 
a nálada sú veľmi dôležité. Ná-
rodná rada prijímala za uplynu-
lé volebné obdobie z hľadiska 
legislatívnych zmien desiatky a 
desiatky zákonov.“ 

Viac na 3. strane

PavOl Paška, predseda Národnej rady SR

Vedúca Zastúpenia Európskej komisie v SR Andrea Elscheková-Matisová, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny, predseda vlády SR Robert Fico, gene-
rálny riaditeľ Narodnej  diaľničnej spoločnosti Igor Choma, prezident spoločnosti Doprastav Dušan Mráz a generáľny riaditeľ spoločnosti Váhostav Ján Kato prestrihá-
vajú pásku počas slávnostného otvorenia úseku diaľnice D1 Sverepec-Vrtižer ponad Považskú Bystricu 30. mája 2010. Takmer desaťkilometrový úsek diaľnice, ktorému 
dominuje mestská estakáda, slávnostne otvorili 30. mája 2010 predstavitelia slovenskej vlády, Národnej diaľničnej spoločnosti, Európskej komisie na Slovensku a 
zhotoviteľov.  FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Opozičná strana SDKÚ-DS je 
podľa premiéra Roberta Fica 
schopná obetovať čokoľvek, aj 
slovenský národ. Vyhlásil to na 
margo toho, že poslanci tohto 
politického subjektu 26.5. na 
mimoriadnej schôdzi Národnej 
rady (NR) SR nezahlasovali za 
novelu zákona o štátnom ob-
čianstve. Fico dodal, že to SDKÚ
-DS opakovane ukazuje celé štyri 
roky. Mrzí ho fakt, že táto opozičná 
strana v prípade obhajovania ná-
rodnoštátnych záujmov absolútne 

zlyhala. Upozornil, že tak spravila 
preto, aby si udržala možnosť po-
volebnej spolupráce s SMK. „Niet 
o tom žiadnych pochýb,“ pod-
čiarkol na dnešnej tlačovej kon-
ferencii po schválení predmetnej 
legislatívnej normy. Tú podporilo 
90 poslancov za Smer-SD, SNS, 
ĽS-HZDS a KDH. 
Predseda vlády vyhlásil, že SD-
KÚ-DS týmto opätovne vytĺka 
politický kapitál z národnoštát-
nych záujmov. Zároveň dekla-
roval, že jeho strana sa takto 

správať nikdy nebude, či už 
skončí po júnových voľbách v 
koalícii alebo opozícii. Na otáz-
ku, či Smer-SD vylučuje SMK ako 
možného vládneho partnera, Fico 
reagoval, že ak poslanec NR SR 
bez ohľadu na to, akej je národ-
nosti, chce prisahať vernosť inému 
štátu, nemá čo robiť v najvyššom 
slovenskom zákonodarnom zbore. 
„Ak to urobia poslanci SMK, prí-
du o svoj poslanecký mandát,“ 
prízvukoval.

Pokračovanie na 2. strane

SDkÚ-DS je schopná obetovať aj národ Nikdy nekončiaci proces 
Príhovorom predsedu parlamentu Pavla 
Pašku (Smer-SD) a šéfov niektorých posla-
neckých klubov 26. mája 2010 poslanci 
ukončili štvrté volebné obdobie Národnej 
rady Slovenskej republiky. Na záver za-
znela štátna hymna a Paška pozval čle-
nov zákonodarného zboru na čašu vína a 
občerstvenie. Parlament sa za štyri roky 
stretol dovedna na 52. schôdzach. „Mal 
som veľké predstavy a plány a musím pove-
dať, že veľa z nich sa podarilo naplniť,“ pove-
dal Paška. Za najzákladnejšiu víziu označil to, 
aby parlament bol schopný pracovať a napĺňať 
plán a riešiť aj veľmi chúlostivé a závažné témy 
dialógom. Za smutný však považuje pohľad 
médií. „Je normálne, že národné parlamenty 
sú pod ich drobnohľadom. No nie je celkom 
obvyklé, aby za štyri roky mali informácie taký 
negatívny obsah a rozmer,“ upozornil. Dúfa 
preto, že nová NR SR nebude len predmetom 
diskreditácie a atakov, ale objektívnej analýzy. 
Paška zároveň vyslovil želanie, aby nový 
parlament našiel konsenzus a začal riešiť 
niektoré nedopovedané alebo ťažšie vy-
svetliteľné procedúry fungovania zákono-
darného zboru. „Som presvedčený, že sa 
tak udeje,“ deklaroval na margo viacerých 
nezhôd medzi poslancami, ktoré boli spô-
sobené výkladom rokovacieho poriadku 
NR SR. Predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar, 
ktorý zároveň šéfuje aj poslaneckému klubu 
hnutia, podotkol, že je ešte veľa toho, čo sa 
urobiť dá. „Politika je nikdy nekončiaci proces, 
ktorý nemá prestávku a prázdno,“ povedal. 
Vzťahy medzi koalíciou a opozíciou okomen-
toval tým, že „nikoho sme nezatvárali, nikoho 
neodsudzovali k dialógu s políciou, čo je tiež 
vklad do kultúry“. Za pozitívum označil aj to, že 
sa poslanci nebili ako v niektorých iných parla-
mentoch. (TASR)
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Opozíciu dobieha vlast-
ná minulosť. Presne 

tak pôsobia pobúrené re-
akcie opozičných strán 
na bilbordy, ktorými strana 
Smer – sociálna demokra-
cia pripomína správanie sa 
minulých koaličných vlád 
pod taktovkou Slovenskej 
demokratickej a kresťan-
skej únie – DS a ďalších 
pravicových strán. 

Ani zďaleka nejde o oho-
váranie, či nevyberané 

ataky voči politickým súpe-
rom. Je to iba pripomínanie 
rozhodnutí, ktoré pravičia-
ri robili po tom, ako vytvo-
rili vládnu koalíciu. Kašľali 
na volebné programy, po-
hŕdali predvolebnými dis-
kusiami s voličmi. Išli tvrdo 
po tom, čo pred voľbami 
ani len nenaznačili svojim 
voličom. S obrovskou chu-
ťou privatizovali strategické 
podniky, rozbíjali zdravot-
ný a sociálny systém. Ape-
tít im nechýbal ani pri kupo-
vaní poslancov v Národnej 
rade Slovenskej republiky 
vďaka čomu si Dzurinda 
udržiaval moc. Voliči boli 
podvedení. rovnako v roku 
1998, ako aj v roku 2002. 
Hlasovali pre niečo iné, ako 
im strany v skutočnosti aj 
naservírovali. O to viac sa 
cítia dotknutí reklamnou 
kampaňou, v ktorej sú ob-
čanom pripomínané ich zá-
sadné a neospravedlniteľ-
né prešľapy. 

Pravda bolí tých, čo radi 
narábajú s klamstvom. 

Iveta radičová sa tomu 
bráni, hoci ako minister-
ka sociálnych vecí zobrala 
sociálne dávky ľuďom, pre 
ktorých mala byť oporou 
invalidná palička a sociál-
ny štát. Preto je potrebné 
osviežiť pamäť a pripome-
núť to, čo sa dialo proti vôli 
ľudí, v rozpore so slušnos-
ťou. Informačné bilbordy sú 
predvolebnou prevenciou 
na to, aby sa voliči vyvaro-
vali chýb, ktoré v minulosti 
dali šancu pravicovej poli-
tike. Tým pravičiarom, kto-
rí oslavujú neviditeľnú ruku 
trhu, ktorá je teraz autorom 
celosvetovej hospodárskej 
i sociálnej krízy, demolu-
je sociálny systém a defor-
muje dôstojný život milió-
nom ľudí na celom svete. 
Práve preto pozývam ľudí 
k parlamentným voľbám, 
aby svojim hlasom rozhod-
li o smerovaní Slovenskej 
republiky v ďalšom obdo-
bí. Pripomína, že Smer-SD 
za svojej vlády nesprivati-
zoval žiadne štátne bohat-
stvo a energiu míňal na je-
ho zhodnocovanie. A aj v 
tomto chceme naďalej po-
kračovať.

Tlačová konferencia po skončení koaličnej rady sa uskutočnila 24. mája 2010 v Bratislave. Na 
snímke zľava predseda NR SR Pavol Paška, predseda vlády SR Robert Fico, predseda ĽS-HZDS 
Vladimír Mečiar a podpredsedníčka NR SR a a podpredsedníčka SNS Anna Belousovová. 

FOTO TASR - Pavel Neubauer

SDkÚ-DS je schopná obetovať aj národ
Dokončenie z 1. strany
Novela, ktorá nadobudne účinnosť 17. júla tohto 
roku, prináša so sebou automatickú stratu sloven-
ského občianstva, ak občan SR dobrovoľne po-
žiada o občianstvo iného štátu. Nestane sa tak v 
prípade uzavretia manželstva či narodenia. Minis-
ter zahraničných vecí Miroslav Lajčák potvrdil, že 
o neho neprídu ani ľudia, ktorí požiadajú o české 
občianstvo. Vysvetlil to tým, že Česká a Slovenská 
republika sú dva následnícke štáty, a preto je kvalita 
vzájomných vzťahov postavená úplne inak.
Fico zdôraznil, že zmenou zákona o štátnom 
občianstve sa nezhoršia pozície ani postave-
nie príslušníkov národnostných menšín v SR. 

„Týchto ľudí si naozaj vážime,“ poznamenal s 
tým, že SR je suveréna krajina, ktorá nebude 
rešpektovať veľkomaďarskú politiku Fideszu. 
„Nemôžeme tolerovať hrubé ignorovanie pra-
vidiel medzinárodného práva ani to, že mi-
moriadne hrubým spôsobom bola porušená 
základná zmluva medzi SR a MR,“ upozornil 
a zároveň vyzval dezignovaného maďarského 
premiéra Viktora Orbána na bilaterálne stret-
nutie. Novela bola reakciou na zákon o dvojakom 
občianstve, ktorý prijalo Národné zhromaždenie 
MR. Ten vstúpi do platnosti 20. augusta, v deň ich 
štátneho sviatku sv. Štefana. Aplikoval by sa však až 
od 1. januára budúceho roka. (TASR)

Podpredseda vlády SR pre 
vedomostnú spoločnosť, 
európske záležitosti, ľudské 
práva a menšiny Dušan Ča-
plovič sa zúčastnil na Výroč-
nej konferencii Agentúry pre 
podporu výskumu a vývoja. 
Na tomto fóre pomenoval 
východiská pre ďalší rozvoj 
vedy a podporu výskumu.
Výročnú konferenciu nazvanú 
„Úloha výskumu a vývoja v pro-
cese budovania vedomostnej 
spoločnosti“ vníma ako príleži-
tosť otvorene poukázať na prob-
lémy a navrhnúť ich riešenia. 
Vicepremiér považuje vedo-
mostnú spoločnosť za strechu 
troch oblastí – vzdelávania, vý-
skumu i vývoja a inovácií. Pritom 
zdôrazňuje, že tieto oblasti nie 
sú navzájom dostatočne pre-
pojené, čo podľa neho brzdí 
dynamiku celého systému. Za 
základný pilier vedomostnej 
spoločnosti považuje výskum 
a vývoj, nakoľko bez vedecké-
ho pokroku nemôže byť v 21. 
storočí dosiahnutý pokrok ani 
v zdravotníctve, hospodárstve, 
zamestnanosti a národnej bez-
pečnosti. 
Vicepremiér SR Dušan Čaplo-
vič považuje za východisko z 
terajšej situácie rozvoj ľudské-
ho kapitálu, teda investovanie 
do odborného potenciálu. Ďalej 
podporu stredísk základného 
výskumu, ktorými sú v našich 
podmienkach najmä univerzity, 
ústavy Slovenskej akadémie 

vied a vedecké inštitúty. Tretím 
krokom je podľa neho prenos 
znalostí a výsledkov základné-
ho výskumu do praxe. V tejto 
oblasti zohrávajú dôležitú úlohu 
kompetenčné centrá, centrá 
excelentnosti a najmä podnika-
teľské subjekty. Podpredseda 
vlády je presvedčený o tom, 
že v najbližšom období by sme 
mali pristúpiť k inštitucionál-
nej zmene pri podpore vedy 
a výskumu. Dušan Čaplovič 
varuje, že proces sa nesmie 
skončiť pri transformácii te-
rajšieho rezortu na Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, ale musí pokra-
čovať ďalej. Podľa neho zme-
na názvu ministerstva školstva 
nestačí. Východisko vidí aj v 
odpolitizovaní a transformácii 
Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja na inštitúciu verejného 
charakteru. Zároveň apeluje 
na potrebu zriadenia novej 
Technologickej agentúry, 
ktorá by podporovala expe-
rimentálny vývoj a inovácie. 
V tejto súvislosti pripomína, 
že táto idea uspela v skúš-
ke správnosti, nakoľko sa v 
maximálnej miere osvedčila 
v praxi vo Fínsku a Švédsku. 
Podpredseda vlády SR Dušan 
Čaplovič v závere svojho vystú-
penia na konferencii pripome-
nul, že frázy musíme nahradiť 
skutkami, ktoré jediné dokážu 
pomôcť našej vede. 

MiCHAl KAliňáK

Zmena názvu nestačí

Počas svojho osemročného 
vládnutia SDKÚ-DS nepreja-
vila takmer žiadny záujem vy-
počuť si názory aj opozičných 
politikov. Zrazu ústami svojej 
volebnej líderky ivety Radičo-
vej sa dožaduje spoločného 
okrúhleho stola so Smerom-
SD. Zrejme si uvedomuje, že 
vízie o parlamentnom víťazstve 
pravice na Slovensku sú zatiaľ 
len ich fikciou, ktorá nemá re-
álny základ. Svojim nedôvery-
hodným volebným programom 
nedokáže strana Mikuláša Dzu-
rindu zaujať a preto sa pokúša 
o zviditeľnenie prostredníctvom 

strany Smer-SD. Táto ich taktika 
je veľmi priehľadná. Takže sa ne-
môžeme čudovať, že najsilnejší 
politický subjekt na tieto výzvy 
ani len nereaguje. Iveta Radi-
čová za nosné témy kampane 
označuje zlepšenie kvality života 
ľudí, naštartovanie ekonomiky 
a právny štát. Veľmi nerád, ale 
opäť musím jej vyhlásenie ozna-
čiť za farizejské. Dzurindova vlá-
da osem rokov sa nezaujímala 
o kvalitu života bežných ľudí, 
namiesto sľubovaných dvojná-
sobných platov mala pre nich 
len uťahovanie opaskov. Rovnou 
daňou zrušila i základný princíp 

solidarity bohatých s tými, ktorí 
žijú od výplaty k výplate a mno-
hokrát si na prežitie musia i poži-
čať. Možno je preto prijateľnejší 
názor tých, ktorí hovoria, že naj-
silnejšia opozičná strana, aj za 
cenu príťažlivých sľubov pred 
voľbami do Národnej rady SR, 
sa chce opäť len dostať k válovu. 
Radičová pripomína tiež spoloč-
nú históriu stredopravých strán 
a bez začervenania ponúka tie-
to skúsenosti aj pre budúcnosť. 
Preto bude lepšie, keď Dzurin-
dovci naďalej zostanú v opozícií, 
kde občanom neublížia. 

VlADiMíR DOBROViČ

Prečo SDKÚ-DS chcú rokovať?

V čase blížiacich sa parlamentných 
volieb viacerí kandidáti na poslan-
cov za pravicové strany sa s veľkou 
dávkou zlomyseľnosti a nenávisti k 
vládnej koalícii prezentujú pred širo-
kou verejnosťou. Konajú tak najmä 
prostredníctvom rozhlasu a televízie. 
Tvária sa bohorovne, ale vystupujú 
agresívne, čím chcú dosiahnuť väč-
šiu silu svojich biednych argumentov. 
Doslova vychrlia naučené, nepravdivé 
informácie a názory zo záhadných a 
utajovaných zdrojov, aby zavádzali 
občanov. Pritom nezabúdajú na se-
bachválu a sebaoslavu a niektoré te-
rajšie poslankyne upútavajú na seba 
pozornosť ako predavačky na tržnici, 
keď vychvaľujú svoj tovar. Kto sa nad 
tým zamyslí určite si položí otázku: 
Kto sa za touto celou propagandou 
skrýva? Odpoveď by si mal dať každý 
občan sám za seba... 
Negatívne predvolebné ovplyvňovanie 
verejnej mienky je doslova na programe 
dňa. Média servírujú opozičné názory. 

Vyplýva z nich, že všetko, čo vládna ko-
alícia urobila za uplynulé štyri roky je zlé. 
Dozvedáme sa, že zákonník práce chráni 
zamestnancov a nevyhovuje zamestnáva-
teľom. Donekonečna sa omieľajú problé-
my vysokej nezamestnanosti. Opozičníci 
úmyselne zabúdajú, a tým starším v tom 
pomáha aj pán Alzhaimer, že v čase ich 
vládnutia v máji 2006 miera nezamest-
nanosti na Slovensku dosiahla podľa 
EUROSTATU až 15,5 %. Slovensko 
malo druhú najvyššiu nezamestnanosť v 
Európskej únii. Horšie bolo na tom len 
Poľsko. Tisícky pracovníkov opustili rady 
železničiarov.
Železnice Slovenskej republiky na 
konci roku 2004 zamestnávali vyše 
30 000 ľudí. Žiaľ v decembri 2005 
už ich bolo iba 18 500. Hromadné 
prepúšťanie sa stalo samozrejmos-
ťou. Dokonca aj Národná banka Slo-
venska v júni 2006 prepustila ďalších 
80 zamestnancov. Táto inštitúcia 
hromadne prepúšťala až 3 krát. V pr-
vom štvrťroku 2006 bolo na Sloven-

sku takmer 400 000 ľudí bez práce. 
Z toho polovica nemala prácu viac ako 
rok. Problémy pretrvávali aj s infláciou. V 
máji 2006 dosiahla medziročne 4,8 %. 
Verejný dlh koncom marca 2006 dosia-
hol 524 miliárd korún, čo predstavovalo 
zhruba 35% HDP. 
Pre porovnanie v roku 1998, keď z 
neba spadla a moc prevzala vláda 
M. Dzurindu verejný dlh dosiahol len 
272 miliárd korún. Hrubý zahraničný 
dlh Slovenska dosiahol v novembri 
2005 až 842,8 miliardy korún. 
Nekonečnou predvolebnou témou je 
zdravotníctvo. Kritika na nedostatky, v tej-
to pre mnohých občanov najcitlivejšej ob-
lasti, je takmer každodenná. Páni Dzurin-
da, Figeľ, Mikloš, Radičová, Hrušovský a 
ďalší už si nespomínajú na „vzácne“ roky 
ich vládnutia, keď štrajkovali zdravotné 
sestry, protestovali mnohí lekári a odchá-
dzali za lepšími pracovnými a finančnými 
podmienkami do zahraničia. V rokoch 
2004 až 2005 odišlo podľa vtedajších 
údajov Slovenskej lekárskej komory zo 

Slovenska vyše 600 lekárov. Z rimav-
skosobotskej nemocnice v roku 2005 
prepustili 20 lekárov po prudkom znižo-
vaní platov. Zdravotnícke odbory vyhlásili 
od konca februára 2006 neobmedzenú 
štrajkovú pohotovosť.
K atraktívnym protivládnym argumen-
tom patrí problematika verejných 
obstarávaní. V tejto súvislosti by si 
terajší poslanci z SDKÚ–DS mohli pre 
pokoj v duši všimnúť aj to, že pri ve-
rejnom obstarávaní uprednostňovali v 
roku 2005 konanie bez zverejnenia. 
Z celkového počtu 13 tisíc oznámení 
o verejnom obstarávaní pripadlo na 
konanie bez zverejnenia až 7500 prí-
padov. informoval o tom vtedy Úrad 
pre verejné obstarávanie, ktorý v roku 
2005 vybral pokuty za 3,8 milióna ko-
rún.
Uvedené fakty jednoznačne dokumentu-
jú, že spochybňovanie celkovej činnosti 
terajšej vládnej koalície a dosahovaných 
výsledkoch je iba absurdná opozičná ko-
média. JOZEF KUCHáR

Absurdná predvolebná opozičná komédia

Václav Klaus demonštroval svoju solidaritu

Prezident na strane Slovenska
Český prezident Václav Klaus 27. mája 2010 na Pražskom 
hrade v rozhovore so slovenským veľvyslancom v ČR Petrom 
Brňom vyjadril vážne znepokojenie z vývoja, ktorý vyvolal krok 
maďarského parlamentu schválením novely zákona o dvoja-
kom štátnom občianstve.
„Demonštroval tým svoju solidaritu s postupom sloven-
skej strany,“ povedal slovenský veľvyslanec v rozhovore pre 
TASR po mimoriadnej návšteve u českého prezidenta.
Podľa Petra Brňa vyjadril český prezident Klaus názor, že prob-
lematika sa mala pred krokom maďarského parlamentu riešiť 
bilaterálnymi rozhovormi.
„S uspokojením konštatujem, že v tomto konflikte je (pre-
zident ČR Václav Klaus, pozn. TASR) na strane Slovenska. 
Pochopiteľne, kroky, ktoré sa udiali, sa môžu následne 
len korigovať – a v tomto smere vyjadril podporu, aby 
sme takto konali,“ dodal veľvyslanec Brňo.
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 Pán predseda, aká je dnes 
dôveryhodnosť Národnej rady 
SR, možno aj v porovnaní s mi-
nulým obdobím?
Hlavne médiá s obľubou prinášali 
informácie o nedôveryhodnosti 
slovenského parlamentu. Dnes 
sme členmi EÚ a môžeme sa 
oprieť naozaj o veľmi objektívne 
a nezávislé čísla Eurostatu, ktoré 
snáď už nikto nebude spochyb-
ňovať. Táto inštitúcia zbiera kaž-
dý štvrťrok dáta o obľúbenosti, 
neobľúbenosti, dôveryhodnos-
ti, nedôveryhodnosti inštitúcií a 
osôb v jednotlivých členských 
krajinách a som veľmi rád, že 
Slovensko a slovenský parlament 
je na tom aj v porovnaní s európ-
skym priemerom veľmi dobre. 
Sme zhruba 2 – 3 percentuálne 
body nad priemerom v EÚ. To 
číslo sa podľa posledného zberu 
štvrtého štvrťroku minulého roku 
pohybuje na úrovni 37%, prie-
mer EÚ je niekde na úrovni 33 – 
34%. Ale čo je veľmi dôležité, čo 
ma mimoriadne teší, je, že tomu 

tak nebolo predtým, ako som 
prevzal Národnú radu SR, preto-
že počas minulej vlády tá popula-
rita a dôveryhodnosť bola naozaj 
veľmi, veľmi nízka  a pohybovala 
sa niekde okolo 14 – 15%.

 Parlament prijal v tomto  ob-
dobí množstvo legislatívnych 
opatrení, napríklad v súvislosti 
s prijatím eura alebo so zmier-
nením dopadov svetovej hos-
podárskej krízy na ľudí. Ako 
vnímate prácu slovenského 
parlamentu? Bol parlament 
efektívny?
Ja osobne si myslím, že áno. Do-
volím si tvrdenie, ktoré niekedy 
neradi počujú naši politickí opo-
nenti, že tým najlepším indikáto-
rom kvality, aj legislatívnej práce 
zákonodarného zboru je pocit 
ľudí a presvedčenie, že legislatív-
ne zmeny, ktoré parlament prijí-
ma sa premietajú do reálneho ži-
vota a že kvalita života ľudí rastie. 
Ja som presvedčený, že tomu 
tak bolo a že tomu tak je, ináč by 

som sa pravdepodobne asi ťažko 
mohol prejsť bez problémov po 
nákupnom stredisku, keď si idem 
kúpiť penu na holenie a pozrieť 
sa pokojne ľuďom do očí, ktorí sa 
pristavujú a rozprávajú sa o bež-
ných problémoch. Myslím si nao-
zaj, že ten pocit a nálada je veľmi 
dôležitá. Národná rada prijímala 
za uplynulé volebné obdobie z 
hľadiska legislatívnych zmien 
desiatky a desiatky zákonov a ja 
by som túto činnosť rozdelil na 
dva základné okruhy – ten prvý 
súvisel s našim členstvom v EÚ 
a s nevyhnutnosťou akceptovať 
implementáciu zmien, ktoré pri-
chádzajú z Bruselu – upraviť slo-
venský právny poriadok v súlade 
s našim členstvom v EÚ. Ale aj v 
týchto agendách by som zdôraz-
nil opäť dva ciele, ktoré boli ab-
solútne prioritné a ktoré takisto 
sa podľa mňa významne pričinili 
o kvalitu života ľudí.  Bolo to naše 
vstúpenie do Schengenského 
priestoru, kde národná rada mu-
sela prijať súbor rôznych legis-
latívnych zmien a potom to bol 
samozrejme vstup do eurozóny 
a prechod zo slovenskej koruny 
na euro. Tam sme realizovali nao-
zaj desiatky zmien v jednotlivých 
slovenských právnych normách. 
Toto bol ten úspech. Druhý okruh 
nebol až tak príjemný a súvisel s 
bojom s negatívnymi dopadmi s 
hospodárskou krízou. Tu chcem 
povedať, že mojím šťastím pri 
organizovaní programu schôdzí 
bolo, že ma premiér Robert Fico 
prizval ako riadneho člena Rady 
pre hospodársku krízu a mohol 
som sedieť pri tých debatách 
so sociálnymi partnermi, od kto-
rých sa na základe všeobecného 
konsenzu potom odvíjali potreby 
zmien v legislatíve, ktoré sme 
okamžite veľmi flexibilne v Národ-
nej rade SR realizovali. Myslím, 
že sme spolu s vládou tento zá-
mer naplnili a že sa nám podarilo 
veľmi efektívne a dôstojne potla-
čiť niektoré dopady hospodár-
skej krízy. 

 Národná rada SR prijala v 
tomto volebnom období aj li-
sabonskú zmluvu, bez ktorej 
by nemohla ďalej fungovať EÚ. 
Prijímanie lisabonskej zmluvy 
bolo v parlamente bojkotova-
né hlavne zo strany opozície 
tvrdým vydieraním v súvislosti 
s tlačovým zákonom. Mňa by 
zaujímalo, ako ste vnímali túto 
situáciu a či podľa vás nám 
postoj opozície mohol naozaj 
poškodiť v očiach zahraničia?
Nieže mohol, on nás poškodil. 
On nás výrazne poškodil. Ne-
korektný tlak opozície, tej, ktorá 
sa nazývala a identifikovala sama 
seba ako proeurópsku, bol Slo-
vensko poškodzujúci. Ja som 
mal večerné a nočné telefonické 
rozhovory s predsedom Európ-
skeho parlamentu pánom Pöt-
teringom, s kolegami z Bruselu, 

z komisie. Totižto hneď v roku 
2006 som prevzal predsedníc-
tvo Konferencie predsedov par-
lamentov členských krajín EÚ, 
čo bol významný inštitút, ktorý 
mi umožnil získať osobné vzťahy 
a nadviazať aj určité priateľstvá, 
ktoré sú nevyhnutné. Opozícia 
poškodila obraz Slovenska. Na-
šťastie, tá rozumná časť potom 
našla konečne odvahu prezen-
tovať občanom to, čo dlhé roky 
prezentovala a preto sme Lisa-
bonskú zmluvu nakoniec v apríli 
ratifikovali a pán prezident ju v 
máji, ak sa dobre pamätám, pod-
písal a boli sme medzi krajinami, 
ktoré boli hnacím motorom ratifi-
kácie Lisabonskej zmluvy.

 Na pôde Národnej rady SR 
často vediete mnohé dôležité 
rokovania aj so zástupcami 
iných politických strán.  Bý-
vajú tieto rokovania búrlivé? 
Kedy ste Vy osobne zažili takú 
najbúrlivejšiu diskusiu?
Samozrejme, som členom SME-
Ru – sociálnej demokracie a no-
minant na tento post koalície, ale 
mojou povinnosťou, ako predse-
du parlamentu, je komunikovať 
s celým politickým spektrom. 
Máme špeciálny inštitút, ktorému 
sa hovorí poslanecké grémium, 
kde sedia reprezentanti všetkých 
politických klubov a politických 
strán, ktoré sa dostali do parla-
mentu a samozrejme niekedy to 
býva veľmi búrlivé. Mňa počas 
uplynulých rokov najviac mrzelo, 
že predstavitelia pravicovej opo-
zície často odbiehali od vecné-
ho hodnotového konfliktu, ktorý 
podľa mňa v parlamente musí byť 
a patrí tam a nie na ulicu, ako to 
pravicová opozícia aj dnes čas-
to robí. Rovnako ma mrzí, že 
opozícia často prechádzala do 
takej osobnej roviny útokov a 
spochybňovania a miesto ponu-
ky štandardného hodnotového 
programového cieľa, ktorý z po-
hľadu ľavicových a pravicových 
riešení je pre občanov už dnes 
chvalabohu na Slovensku zrozu-
miteľný, neustále búšili do štan-
dardov demokracie, parlamenta-
rizmu, osočovali lídrov, vytvárali 
atmosféru napätia, spochybňo-
vali výklady elementárnych práv-
nych noriem, na základe ktorých 
parlament funguje. Chcem vy-
sloviť presvedčenie, že po budú-
cich voľbách v Národnej rade SR 
bude atmosféra oveľa vecnejšia, 
pracovnejšia. Veď o tom to je, 
nech každý ponúkne svoj mo-
del spravovania krajiny a venuje 
tomu zápas, niekedy ostrejšie, 
niekedy emotívnejšie, ale neutie-
kajme sa k osočovaniu a hlavne 
nevolajme ľudí na ulicu. To je tá 
najnebezpečnejšia vec, o kto-
rú žiaľ pravicová opozícia dnes 
bojuje, keďže pravdepodobne 
nemá programovú a hodnotovú 
alternatívu. 

(kkr)

Hovoríme s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky PAVlOM PAŠKOM

Opozícia poškodila obraz Slovenska v zahraničí

Pavol Paška – predseda Národnej rady Slovenskej republiky, je dvad-
siatym predsedom slovenského parlamentu (od roku 1848, štvrtým 
od získania nezávislosti Slovenskej republiky v roku 1993). Funkcie 
sa ujal zložením sľubu dňa 4. júla 2006. V tajnom hlasovaní 150-člen-
ného poslaneckého zboru jednokomorového parlamentu Slovenskej 
republiky získal 98 hlasov z celkového počtu 148 prítomných poslan-
cov. Poslancom sa stal po prvý raz v roku 2002 a poslanecký mandát 
opäť získal aj v parlamentných voľbách v júni 2006. Je aktuálnym 
predsedom Konferencie predsedov parlamentov krajín Európskej 
únie, kde Slovenská republika dňa 3. júla 2006 prevzala rotujúcu 
predsednícku funkciu. Narodil sa 23. februára 1958 v Košiciach. Je 
ženatý a má dvoch synov. Patrí k zakladateľom strany SMER – sociál-
na demokracia a od mája 2003 je jej podpredsedom. Počas tretieho 
volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky v rokoch 
2002 – 2006 pracoval Pavol Paška v troch parlamentných výboroch. 
Bol členom Výboru NR SR pre zdravotníctvo a členom Osobitného 
kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontro-
lu činnosti SIS. Poslanci parlamentu ho 24. augusta 2004 zvolili za 
predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky 
a túto funkciu zastával až do júnových parlamentných volieb v roku 
2006. Vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského v Bratisla-
ve ukončil Pavol Paška promóciou v roku 1985. Na Filozofickej fakul-
te UK vyštudoval filozofiu a estetiku. FOTO TASR - Tomáš Halász

Príhovor 
prezidenta SR ivana Gašparoviča 
k dvojakému občianstvu

Vážení občania, 
niekoľkými vetami sa chcem vyjadriť k uda-
losti, ktorá v ostatných dňoch zaťažuje vzťa-
hy Slovenskej republiky so svojím južným 
susedom – Maďarskou republikou. Národné 
zhromaždenie Maďarskej republiky prijalo 
26. mája 2010 novelu zákona o dvojakom 
občianstve. Urobilo tak napriek tomu, že 
Slovenská republika ako spojenec a sused, 
občanov ktorého sa novela priamo dotkne, 
mnohokrát vyzývala na odborné i politické 
konzultácie na túto tému na všetkých úrov-
niach. Našou snahou bolo predísť problé-
mom, ktoré tento jednostranný akt, s účinka-
mi presahujúcimi hranice Maďarska, môže 
spôsobiť slovenským občanom, dvojstran-
ným slovensko-maďarským vzťahom i poli-
tickej atmosfére najmä v stredoeurópskom 
regióne. Slovensku išlo predovšetkým o to, 
aby sa vyjasnilo veľké množstvo adminis-
tratívnych, štátoobčianskych, medzinárod-
no-právnych, konzulárnych a sociálno-eko-
nomických nejasností. Ale aj ťažkostí, ktoré 
by urýchlené a nekonzultované prijatie tejto 
novely mohlo spôsobiť občanom Slovenskej 
republiky maďarskej národnosti. Žiaľ, nesta-
lo sa tak. 
Som presvedčený, že bolo povinnosťou vlá-
dy a Národnej rady Slovenskej republiky, aby 
na takto prijatý maďarský zákon okamžite re-
agovali prijatím adekvátnych legislatívnych 
opatrení. Našou povinnosťou je zabrániť et-
nicko-politickým konfliktom v európe, akým je 
aj vstupovanie Národného zhromaždenia ma-
ďarskej republiky do Ústavy Slovenskej repub-
liky. Novela maďarského zákona o dvojakom 
občianstve neprináša nič dobré a pozitívne 
slovenským občanom maďarskej národnosti, 
nič, čo by už nemali ako plnohodnotní obča-
nia Slovenskej republiky a európskej únie, za-
ručené v našej Ústave. Som presvedčený, že 
spájanie dvojakého občianstva s otváraním 
Trianonu je to najnebezpečnejšie rozhodnutie, 
aké mohla európska krajina prijať po II. sveto-
vej vojne. Politická reprezentácia v maďarsku 
sa púšťa do historicky nebezpečnej cesty. Ig-
noruje dobré európske mravy, popiera zásady 
medzinárodného práva, uzatvára sa do kruhu 
politického sebaklamu, nerešpektuje literu, 
ducha i mechanizmy podpísaných dvojstran-
ných i mnohostranných zmlúv. Nemôže hovoriť 
o pozitívnej vízii budúcnosti, kto sa nepoučil 
z minulosti, kto odmieta hovoriť s legitímnymi 
predstaviteľmi susedného štátu o záležitos-
tiach, priamo sa dotýkajúcich jeho občanov. 
Kto chce v dobrej viere budovať dôveryhodné 
vzťahy so susedom, vystríha sa opatrení, ktoré 
u suseda vyvolávajú obavy z ich dôsledkov. 
Vážení občania Slovenskej republiky maďar-
skej národnosti, maďarská úprava zákona o 
dvojakom občianstve v ničom nezvýši kvalitu 
Vášho života. Skôr prenáša do našich domovov 
napätie z necitlivého prístupu nastupujúcej ma-
ďarskej politickej reprezentácie k Slovensku. 
Verte mi, že nie je dôvod žiadať o občianstvo 
susedného maďarska, pretože Slovensko ako 
člen európskej únie, v súlade s občianskym 
princípom, Vám bezvýhradne garantuje občian-
ske práva, rovnakú účasť na politickom živote 
a sociálno-ekonomickej prosperite Slovenskej 
republiky. A to platí pre Vás, Vaše rodiny, bez 
rozdielu národnosti. Chcem Vás ubezpečiť, 
že Slovenská republika je naším spoločným 
domovom. Je naším trvalým záujmom, aby v 
otázke spolunažívania na etnicky zmiešaných 
územiach boli práva, záujmy a identita každého 
občana plne rešpektované. Viedli sme a sústav-
ne chceme viesť v tejto oblasti s maďarskými 
partnermi živú diskusiu. Život totiž prináša aj v 
tejto oblasti nové výzvy. Vždy budeme upred-
nostňovať dôstojný dialóg a hľadať riešenia, 
ktoré uspokoja potreby harmonického spolu-
žitia všetkých našich občanov medzi sebou. 
Udržanie a zvyšovanie kvality života všetkých 
občanov je a zostáva naším krédom.
Preto verím, že slovenskí občania všetkých 
národností máme dostatok dôvodov byť 
hrdí na to, že sme občanmi úspešného, dy-
namicky sa rozvíjajúceho a vo svete rešpek-
tovaného demokratického štátu – Sloven-
skej republiky.
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NA SEBA SA POZRi...
Maďarom sa opäť podarila stará 
taktika. Reakcie na arogantné a 
pre pokoj v Európe nebezpečné 
vyjadrenia, označili za útoky vyho-
vujúce slovenským politikom pred 
voľbami a za „vyťahovanie maďar-
skej karty“. Žiaľ k tomuto postoju 
sa pripojili aj niektoré slovenské 
médiá. Naplnilo sa príslovie na-
šich predkov o zlodejovi, ktorý kri-
čí chyťte zlodeja.
Pripomína to reakciu opilca, ktorý 
v električke ovracia sediacu pani a 
keď ho táto označí za sviniara po-
vie: „Ja som sviniar? Na seba sa 
pozrite ako vyzeráte!“

DVOJiTé OBČiANSTVO
Občianstvo je právny zväzok me-
dzi štátom a občanom. Vyplývajú z 
neho práva a povinnosti. Prečo by 

si ich chcel niekto zdvojnásobiť? 
Napríklad branná povinnosť, alebo 
mobilizácia občanov v prípade prí-
rodnej katastrofy. Ktorý štát občan 
uprednostní? A voľby? Dvojitý ob-
čan si zvolí poslancov v štáte kde 
nemá trvalé bydlisko a tí ako budú 
chrániť jeho záujmy? (Vari nie po 
vzore tretej kolóny, ktorá pomohla 
začať druhú svetovú vojnu?)
Sme v Európskej únii kde je voľný 
pohyb osôb (kvôli vstupu do kra-
jiny jej občianstvo netreba), zjed-
nocujú sa pravidlá spoločného 
fungovania únie (banky, zdravot-
né ošetrenie, telefonovanie atď.). 
Treba v tejto situácii demonštra-
tívne vstupovať do ďalších občian-
skych zväzkov? Ak niekto tvrdí, že 
dôvodom je posilnenie kultúrnej 
identity a národného povedomia, 
zavádza. Pre pestovanie a rozvíja-

nie kultúrnej identity nie je potreb-
ný právny zväzok so štátom.
Orbán v reakcii slovenskej vlá-
dy vidí provokáciu  a predvolebný 
boj. V Maďarskom parlamente vy-
volávajú duchov Trianonu, burcu-
jú vlastenecké vášne a podávajú 
„ruky bratom ponad hranice“. Ale 
nie je vlastenectvo vzťah ku štátu v 
ktorom žijem? 
Škoda, že sme hneď po revolú-
cii neprijali rovnaký zákon o ob-
čianstve ako Česi. Vtedy to niekto-
rí považovali za nedemokratické, 
ale ukázalo sa, že to bolo aj de-
mokratické aj predvídavé. A politik 
by mal vidieť aj „za roh“.

NOViNáRi VŠEVEDKOViA
Novinári to nemajú ľahké. Často 
musia písať o témach, kde im chý-
bajú odborné znalosti. V tom prí-

pade by mali osloviť odborníkov 
a zorientovať sa v problematike. 
Zväčša tak robia, ale ak sú vyjad-
renia odborníkov protichodné, rie-
šia to mnohí jednostranným roz-
hodnutím.
Čerstvým príkladom sú komentá-
re k novele zákona o občianstve. 
Vyjadrenia ústavných právnikov o 
súlade novely s ústavou sa roz-
chádzajú. Niektorí bohorovní no-
vinári v známom neštandardnom 
„mienkotvornom“ denníku sa však 
už rozhodli a vo svojich článkoch 
píšu o protiústavnej novele, jedno-
značne a bez pochybností.
Možno sa potom čudovať, že pri 
takýchto pisateľoch-vševedkoch 
klesá dôvera verejnosti k médi-
ám? Podľa posledných priesku-
mov je už pod hranicou desať per-
cent. JOZEF ŠUCHA

GLoSÁr Slovenského rozhľadu

ČlOVEK DO KAŽDéHO 
POČASiA
Je to neobyčajne inteligentný 
človek: ustavične robí mŕtve-
ho chrobáka. 

NEZABÚDAJME!
Kým k nám zo Západu dole-
tí novinárska kačica, môže sa 
premeniť na kondora. 

POViEM VáM SVOJ NáZOR
Počkajte, poviem vám svoj 
názor, len čo sa dovolám k 
šéfovi.

VAROVANiE
Neodbiehajte od témy, nie 
ste v parlamente!

USTAViČNE AŽ DO SMRTi
Všetci sme ako na rozhľadni: 
ustavične musíme ukazovať 
svoju rozhľadenosť.

GiGANT RAFiNOVANOSTi
Gigant rafinovanosti si vie 
ovácie objednať s neobyčaj-
nou skromnosťou.

DiSKUSNé VADEMéKUM
Vážte si len vlastný názor! Cu-
dzie nanajvýš zvažujte.

NOVé NAŠSKé POREKADlO
Až si kúpiš prepychovú jach-
tu, premením sa na torpédo!

NiČ VáM TO NEPRiPOMíNA?
Strážca majáka získal prémie 
za šetrenie elektrinou. Má to 
len drobnú chybu krásy: nie-
koľko lodí uviazlo na plytčine.

POliTiCKÝ BOOM
Politický boom je ako morský 
prúd. Nesie človeka k Zlaté-
mu pobrežiu, aby ho napo-
kon šmaril na skaliská. 

STRAŠNá ZáBUDliVOSŤ
Najstrašnejší typ novodobej 
zábudlivosti: Kam som len 
položil mínové pole?

ilÚZiA ZlATéHO KOČA
Mnohí sa vezú v zlatom koči, 
ale väčšinou iba ako lokaji.

ROZDiEl
Keď moralizuješ ty, tak tria-
faš do čierneho, a keď ja, tak 
otravne poučujem.

POKROK NiK NEZASTAVí
No comment! – povie vám 
dnes každý očovský bača.

PoLITICKÉ 
SENTENCIE

MilAN KENDA
PhDr. MilAN PiOVARČi
podpredseda Únie slovenských novinárov

Človek je spoločenský tvor a 
zrodil sa pre spoločenstvo, a 
nielen sám pre seba. Preto člo-
vek má byť človeku posvätný. 
Pripomeňme si teda odkaz, kto-
rý nám zanechali naši predko-
via. Ži s ľuďmi tak, akoby ťa videl 
boh. Aký kto je, tak sa k nemu 
správaj, lebo čo činíš druhým, 
čakaj od iných. Kto preukázal 
niekomu dobročinnosť, nech 
mlčí, nech rozpráva ten, ktorý ju 
prijal. Núdznemu poskytne po-
moc dvakrát ten, kto ju poskyt-
ne rýchle. Dary, ver tomu, ti zís-
kajú ľudí i bohov. 
Staré príslovia tiež hovoria, že 
rovný s rovným sa ľahko zdru-
žujú a ani vrana vrane nikdy oči 
nevykole. Horšie je vyhodiť hos-
ťa, ako ho doma neprijať vô-
bec. Kým tým neškodíš inému, 
nikomu sa nezakazuje získa-
vať prospech pre seba, ale iní 
zasa tvrdia, že nemôže vznik-
núť prospech jedných bez ško-
dy druhých. Omnoho viac ľudí 
zahynulo pričinením ľudí než 
akoukoľvek inou pohromou. Od 

človeka hrozí človeku každo-
denné nebezpečenstvo. Či sa 
neraz nehovorí, že človek člove-
ku je vlkom? Zlé príklady sa však 
obracajú proti tým, ktorí ich dá-
vajú. Osočovanie mnohých pre-
mohlo cnosť jedného človeka, 
a tak znovu opakujeme, že člo-
vek nemá väčšieho nepriate-
ľa ako sám seba. Zvážte, či ne-
oprášiť starú pravdu, že uzavri 
sa sám do seba, ako len môžeš, 
lebo každý chce skôr získať ne-
jakú výhodu pre seba než pre 
druhého. Najbližší som predsa 
len sám sebe. Súhlasíš? Napo-
kon aj tvoja košeľa je ti bližšia 
ako vlastný kabát. V dobe nepo-
kojov a rozbrojov sú najsilnejší 
tí najhorší. mier a pokoj vyžadu-
jú dobré spôsoby. Je ľahšie sa 
sporov vyvarovať, ako ich potom 
odvracať. Je svornosť nesvor-
ná? Svornosťou malé veci rastú, 
nesvornosťou sa zrútia. 
Na záver možno povedať: 
Je spoločnou chybou nás 
všetkých, veľkých a slobodných 
obcí, že slávu sprevádza závisť. 
V meste sa rodí hýrivosť, z hýri-
vosti vzniká hrabivosť, z hrabi-
vosti sa rozrastá smelosť a z nej 
povstávajú všetky zločiny a zlo-
by. Napriek tomu je zem, mesto i 
obec spoločná matka všetkých. 

KAM SA PoDELI UDAvAČI?
Za najväčšieho udavača všetkých čias ešte i dnes považujeme Ju-
dáša Iškariotského. Prečo, to všetci veľmi dobre vieme. Udávalo sa 
síce už i pred ním i po ňom, no hlavne on sa svojim skutkom natrvalo 
zapísal do dejín udavačstva. Presne tak, udavačstvo má už svoje de-
jiny a sprevádza ľudstvo od čias, čo človek zliezol zo stromu. Udávalo 
sa v antike, stredoveku, za čias osvietenstva, počas všetkých vojen i 
revolúcií... a to i vtedy, keď udavač veľmi dobre vedel, že na základe 
jeho udania príde niekto, možno i s celou svojou rodinou o život. On 
to proste musel urobiť, pretože závisť, zloba, ziskuchtivosť, pomsta, 
kariéra a podobné pohnútky ho natoľko ovládli, že bol schopný kaž-
dej špinavosti. Celkom otvorene a hlavne pravdivo na túto tému písal 
svojho času aj Alexander Matuška v jednej svojej úvahe o povahe 
slovenského národa. Spomína okrem iného aj na to, že na súdoch 
po vojne sa aj starí gestapáci divili, koľko udaní prichádzalo na ich 
adresu v čase, keď už ustupovali a nebolo času na preverovanie... 
No konať museli. Ako, to všetci dobre vieme. Žiaľbohu, ešte stále 
sa dozvedáme o ďalších a ďalších obetiach, ktoré mali a majú na 
svedomí udavači. Pekne „zaškatuľkovaných“ ich majú aj v ÚPN, kde 
sa možno aj viacej dozvedieť o autoroch udaní, ktoré ohrozovali živo-
ty mnohých, prinajmenšom ich poriadne komplikovali. Majú ich tam 
pekne „zaškatuľkovaných“ už od čias arizácie, ŠTB a možno i z čias 
krčmára Palivca, ktorý doplatil na udanie za Franc Jozefa. 
Udavačstvo existuje od čias, čo človek zliezol zo stromu. Jeho dejiny 
však, akoby sa zastavili rokom 1989, keď oficiálne prestali existovať, 
napriek tomu, že ľudia, dokonca i celé národy sa neprestali udávať. 
Za udavačov dnes považujeme iba tých, čo udávali napr. za čias 
inkvizície, vojny, arizácie, ŠTB..., tých ostatných sme premenovali 
napr. na oznamovateľov, informátorov, sťažovateľov a pod. Žiaľbohu, 
aj keď sa o tom nepíše, je to s nimi ako s mastným „flekom“ na stene. 
Môžete ho i viackrát premaľúvať, vždy vám tá mastnota bude prerá-
žať. Budeme si musieť však zvyknúť aj na túto skutočnosť. Predsa len 
mi vŕta v hlave, ako by to vyzeralo v Svätom písme, ak by sme v ňom 
premenovali Judáša za informátora. RUDOlF SlEZáK

Lukratívny tretí sektor
Zatiaľ najsilnejší opozičný subjekt SDKÚ-DS si spomedzi všetkých 
parlamentných strán v prvom štvrťroku 2010 najviac polepšil darmi od 
svojich priaznivcov. Od štyroch fyzických osôb získala strana 29.136 
eur. Zaujímavé je, že najštedrejší bol nováčik na kandidátke Miroslav 
Beblavý, ktorý venoval 15.136 eur. Prekvapilo ma, že zatiaľ ani jeden 
z „nestranných“ investigatívnych novinárov, ktorí neodpustia koalícií 
ani to čo neurobí, sa nespýtal, kde vzal bývalý štátny zamestnanec 
(vo vláde M. Dzurindu pôsobil ako štátny tajomník) a neskôr pracovník 
Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť v prepočte takmer pol mi-
lióna korún. Netušil som, že tieto zamestnania sú také výnosné. Alebo 
robí Beblavý iba nastrčenú osobu, aby mohla strana dostať penia-
ze od niektorej organizácie tretieho sektoru (alebo ich zahraničného 
sponzora)? Obišiel by sa tak zákon, ktorý zakazuje stranám prijímať 
dar od občianskych združení, nadácií a neziskových organizácií po-
skytujúcich všeobecne prospešné služby. (jš)

STrACh Zo SPAĽovNí
Keď našinci počujú niečo o výstavbe spaľovne v blízkosti ich mesta, 
tak ihneď začnú protestovať. Píšu petície, zbierajú podpisy bližších i 
vzdialenejších susedov, napádajú starostov a primátorov, ako s niečím 
takým mohli súhlasiť (pokiaľ súhlasia). Demonštrujú pred ministerstva-
mi, alebo Úradom Vlády SR, burcujú poslancov rôznych stupňov. Vraj 
– je to negatívny zásah do ich životného prostredia, poukazujú na 
svoje deti, ako tu budú žiť, keď kilometer alebo dva či dokonca tri od 
ich bydliska vyrastie spaľovňa odpadkov? Nuž zainteresovaní skrom-
ne poukazujú na to, že nič nebude unikať do ovzdušia, nič tu nebude 
smrdieť, všetko sa postaví podľa prísnych noriem, atď.. Nikto z nich 
však neargumentuje tým, že na území Viedne je asi 10 (!) spaľovní a 
dokonca dve priamo v centre hlavného mesta Rakúska. Teda spaľov-
ne sú samozrejmosťou v meste, ktoré podľa odborníkov poskytuje v 
Európe najlepšie podmienky na zdravý život! Každý ďalší komentár je 
zbytočný... (vm)

Zo zisku sa len veľmi malá časť 
dostane formou daní a odvodov 
do štátneho rozpočtu. Tak sa na-
koniec môže stať, že štát nemá 
dostatok finančných prostriedkov 
ani len na tie svoje činnosti, ktoré 
je povinný zabezpečovať. Či už z 
pohľadu samotného fungovania 
štátnych inštitúcií, alebo z hľadis-
ka konkrétneho 

ZABEZPEČENiA 
občanov. Podnikatelia považujú 
za samozrejmé, že i v prípadoch, 
keď dosahujú vysoké zisky, usilu-
jú sa rôznymi tzv. úľavami, prípad-
ne nadhodnotenými nákladmi 
znižovať svoju daňovú povinnosť. 
V ponovembrovom podnikateľ-
skom sektore úplne absentuje 
solidárny prístup. Je však priam 
absurdné, že ak sa firmám ne-
darí, tak bez hanby natŕčajú ruku 
a žiadajú o pomoc štát. Zrazu 
chcú, aby im pomohol štát, o kto-
rom tvrdia, že by mal podnikanie 
prepustiť výlučne súkromnému 
sektoru, pretože je zlý hospodár. 
Z čoho im má ten štát pomôcť, 
keď oni premrhali všetky zisky a 
do štátnej pokladnice neodviedli 
ani to čo mali? To už nevedia po-
vedať. Obdobne je to aj s prece-
ňovaním otázky súťaživosti, pri-

znám sa, že správnejšie by bolo 
konštatovať kritizovaním plánova-
ného štátneho rozvoja hospodár-
stva v minulom režime. Keď sa 
im to hodí, tak tvrdia, že všetko 
vyrieši trh. Keď im však konku-
rencia začína šliapať na päty, od-
razu volajú po administratívnom 
zásahu v podobe zákona, ktorý 
by obmedzil konkurenciu. Do tej-
to kategórie kvázi podnikateľské-
ho prístupu môžeme zaradiť aj 
aktuálnu požiadavku Slovenskej 
lekárnickej komory, ktorá usiluje 
o to, aby sa 

MAJiTEĽMi lEKáRNE 
mohli stať iba osoby s prísluš-
ným vzdelaním, teda farmaceuti. 
Zdôvodňuje to až geometric-
kým nárastom počtu lekární v 
posledných rokoch. Následne 
preto, podľa komory, lekárne vo 
vlastníctve lekárnikov, ktorí sa-
mostatne poskytujú lekárenskú 
starostlivosť, zanikajú na úkor le-
kárenských reťazcov. Tie vlastnia 
finančné skupiny a veľkopodni-
katelia, ktorí v mnohých sme-
roch, podľa Slovenskej lekárnic-
kej komory, značne devalvujú 
kvalitu lekárenstva. Zrazu v tomto 
prípade už neplatí podnikateľské 
pravidlo, čím väčšia konkurencia 

tým lepšia kvalita pre spotrebite-
ľa. Dovolím si konštatovať, že ob-
dobne by sme mohli pokračovať 
aj v iných oblastiach. Silne mi to 
pripomína tých, ktorí tlieskali no-
vembrovým protagonistom, keď 
kritizovali predchádzajúci režim 
za umelé udržiavanie zamestna-
nosti a hovorili o potrebe neza-
mestnanosti. Tá mala podľa nich 
prispieť k zvýšeniu produktivity 
práce a následnému 

VylEPŠENiU PRíJMOV 
a tým i k zvyšovaniu našej život-
nej úrovne. Možno sa produkti-
vita práce i zvýšila, reálne mzdy 
sa však vyrovnávajú len veľmi 
pomaly. Mnohí tí, čo tlieskali 
novembrovým tribúnom sú však 
dnes bez práce. Keďže mno-
hokrát je len veľmi ťažké rozlíšiť  
kto chce pracovať a kto praco-
vať nechce, aj naše zákony sú 
veľmi opatrné pri podporovaní 
v nezamestnanosti. Povinnosť 
pracovať garantovanú minulým 
režimom sa snažíme postupne 
nahrádzať verejnoprospešnými 
prácami. Poslať však zametať uli-
ce a priestory okolo kontajnerov 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí je 
určite väčšia dehonestácia osôb, 
za akú sa v novembri 1989 vydá-
valo udržiavanie zamestnanosti, 
keď sa pri nedostatočnom odby-
te vyrábalo aj na sklad. Nikdy sa 
však nestalo, aby sa tieto výrob-
ky, v záujme udržiavania vysokej 
ceny bez použitia likvidovali.

VlADiMíR DOBROViČ

Trh všETKo NEvyrIEšI
Všetko vyrieši trh, tvrdili scenáristi „nášho“ ponovembrového 
ekonomického smerovania. Rokmi sa však akoby zoslabila 
sila magického trhového zaklínadla. Pri recesii národného 
hospodárstva sa trhovému hospodárstvu darí, vytvárajú sa 
až rozprávkové podnikateľské zisky. Zostávajú však, aj vzhľa-
dom na rovnú daň, v rukách stále užšej skupiny podnikateľov. 

Ekonomika sa zobudila
Slovenská ekonomika podľa Štatistického úradu SR sa v prvom 
štvrťroku tohto roku zobudila a začala s rastom 4,6 percent. Je 
to viac, ako boli prognózy ekonomických analytikov. Tie isté 
ekonomické kruhy odhadujú v ďalších mesiacoch pomalší rast 
a koncom roka by to mohli byť v globále asi tri percentá. Keď to 
bude viac, bude to rovnako dobrá a potešiteľná správa. Odbor-
níci hovoria, že sa zastavuje aj rast nezamestnanosti a bolo by 
naozaj dobré, keby nezamestnanosť začala aj klesať, čo sa môže 
stať po rozbehnutí výstavby diaľnic. Ekonomiku ťahá zahraničný 
obchod, pre nás dôležité krajiny ako Nemecko a Česko napre-
dujú tiež a to sa odrazilo aj u nás. Oficiálne čísla budú známe v 
júni, ale ak sa nič nepredvídané nestane, Slovensko je na dobrej 
ceste. Kríza však ešte neskončila, jej dozvuky cítiť ešte stále a 
hocikedy sa môže niečo v globálnej ekonomike zlomiť a treba 
vedieť predvídať. Reálny optimizmus nás nezabije, skôr posilní. 
Opozičné scenáre o gréckej ceste na Slovensku a pesimistické 
prognózy i. Mikloša sú z dielne, čo sa babe chcelo, to sa babe 
snilo. Ale topiaci sa aj slamky chytá. (dk)

ÚCTyhoDNÉ 
roZhoDNUTIE
Doteraz sme oslobodenie Slo-
venska v II. svetovej vojne spájali 
iba s Duklou, Bratislavou a oslo-
bodením svojho mesta, resp. 
svojej obce. V tomto jubilejnom 
roku 65. výročia oslobodenia 
vláda rozhodla veľmi dobre: za 
miesto ústredných osláv určila 
Liptovský Mikuláš. Oslobodenie 
tohto mesta si počas urputných 
bojov, ktoré trvali dva mesiace, 
vyžiadali vyše 1 400 obetí prí-
slušníkov 1. československého 
armádneho zboru, ktorí tvorili 
predovšetkým Slováci, Česi a 
Rusíni. Boli to však nielen oslavy 
jubilea oslobodenia územia Slo-
venska, ale aj konca II. svetovej 
vojny v Európe. O ich význame 
svedčí i to, že na Liptov prišli 
nielen naši ústavní činitelia, ale 
aj diplomati štyridsiatich krajín, 
ktoré majú svoje zastupiteľstvá v 
Bratislave.  (mez)
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Kandidátka CDU/CSU pani Angela Mer-
kelová, ktorá už pred voľbami preferovala 
koalíciu FDP, zostala i naďalej nemeckou 
kancelárkou. Prvé ťažkosti s neoliberálnym 
partnerom FDP, ktorý vo voľbách získal 
skoro 16%, sa ukázali už pri zosúlaďovaní 
spoločného programu a pretrvávajú do-
dnes. Každý koaličný partner si jednotlivé 
body dohodnutého programu vysvetľuje po 
svojom. Vzniknutému problému neprospie-
va ani fakt, že kancelárka Merkelová neza-
ujíma potrebné stanoviská, ale naopak, v 
snahe zachovať zdanlivý a klamný pokoj, 
ustupuje FDP v dôležitých otázkach akými 
sú zdravotníctvo, sociálna starostlivosť či 
daňová oblasť. Od januára platné zníženie 
daní pre majiteľov hotelov prinieslo prvé 
rozčarovanie nad novou koalíciou. Každé-
mu je predsa jasné, že za súčasnej hospo-
dárskej situácie akékoľvek zníženie daní na 
jednej strane prinesie zvýšenie daní v inej 
oblasti, ktoré nakoniec záťaží všetkých ob-
čanov.
V tejto súvislosti si treba položiť otázku: Ako 
je možné, že v čase vážnej hospodárskej 
krízy sa dostala k moci neoliberálna FDP? 
Je predsa známe, že práve neoliberalis-
tické myšlienky ako je vylúčenie právneho 

usmerňovania finančných inštitúcií, ako aj 
neregulované pohyby finančných tokov, 
spôsobili hospodársku krízu nielen v roku 
2008, ale aj terajšiu finančnú krízu.
Ako bolo možné, že neoliberálna strana, 
strana klientelizmu, poplatná lobistickým 
skupinám, ktoré sa snažia presadzovať zá-
ujmy malej skupiny bohatých ľudí, dostala 
16% podporu voličov?
V 400 bodovom predvolebnom programe 
verbovala neoliberálna FDP celou paletou 
populistických sľubov zameraných predo-
všetkým na mladých voličov. Rodinám sľu-
bovali veľké sociálne výhody, menej odvo-
dov, zníženie daní, šetrenie vo výdavkoch 
štátnej správy, zníženie sociálnych i zdra-
votných odvodov...
To, že sa neoliberálna FDP dostala k moci 
len za pomoci klamstiev a nereálnych sľu-
bov sa ukázalo hneď po vytvorení novej 
vlády, keď sa takmer na 99% predstavitelia 
FDP dištancovali od svojho predvolebného 
programu. Neserióznosť FDP sa markantne 
prejavila najmä koncom apríla. V máji, keď 
i napriek oficiálnym daňovým rozborom a 
prognostickým poklesom príjmov z daní o 
desiatky miliárd eur, FDP naďalej navrho-
vala znižovanie daní. Táto opakovaná „stra-

tégia“ bola tentoraz zameraná na voľby v 
najpočetnejšom spolkovom štáte Nemecka 
v NRW (Nordrhein-Westfalen). Tu sa však 
už voliči nedali podviesť. Necelých 8 me-
siacov po celoštátnych voľbách v Nemec-
ku stratila koalícia pod vedením kancelárky 
Merkelovej podporu vyše 10% voličov. Z 
obavy pred konzervatívnymi stranami, plá-
novanými zmenami v oblasti zdravotníctva, 
školstva i sociálnej oblasti bola dovtedajšia 
koalícia CDU/FDP v NRW odvolená. Tým-
to výkyvom doľava znemožnil spolkový štát 
NRW v Bundesrate presadenie anti-sociál-
nych opatrení najmä v oblasti zdravotníctva. 
Hlavne FDP sa usiluje o zdravotný systém, 
v ktorom by každý občan, teda aj dieťa či 
dôchodca, platil rovnakú sumu za zdravot-
né poistenie tzv. Kopfpauschale. V prípade 
ochorenia by poistenec mal nárok na určité 
paušálne ošetrenie. Pri zložitejších zdravot-
níckych procedúrach, akými sú operácie, 
by si pacienti museli zákrok doplácať a tí 
najslabší žiadať sociálny úrad o povolenie a 
úhradu nákladov na liečenie. Nehumánnosť 
a zvrátenosť tejto „reformy“ si aj slovenský 
čitateľ určite dokáže živo predstaviť. Takis-
to si čitateľ isto všimol podobnosť predvo-
lebných sľubov nemeckých neoliberálov s 
predvolebnými sľubmi vyhlasovanými pá-
nom Figeľom za stranu KDH. Ani ostatné 
konzervatívne strany na Slovensku nezao-
stávajú v nereálnych sľuboch. Kto sľubuje 
nemožné, vedome zavádza voličov.
Je však poľutovaniahodné, že za názva-

mi niektorých kresťanskodemokratických 
strán sa neskrývajú žiadne kresťanské ani 
demokratické myšlienky. Svetový neoliber-
laizmus spôsobil chaos na svetových tr-
hoch, destabilizoval hospodárstvo a pokiaľ 
sa finančné inštitúcie a finančné toky nepo-
darí pomocou právnych noriem regulovať, 
bude celý svet trpieť pod permanentnými 
finančnými a hospodárskymi krízami ako aj 
ich dôsledkom – infláciou.
To, že si občania želajú sociálnu spravodli-
vosť a sociálne istoty, ukázali májové voľby 
v nemeckom NRW jednoznačne. Za nece-
lých 8 mesiacov stratila berlínska koalícia 
dôveru veľkej časti svojich voličov a podľa 
zverejnených prognostík by celá súčasná 
koalícia pri terajších voľbách nedosiahla 
ani 38% voličských hlasov. V týchto ťažkých 
hospodárskych časoch v celej Európe 
je potrebné mať vládu, ktorá sa vyvážene 
stará o všetkých obyvateľov. Vládu, ktorá 
nerobí politiku pre „lobiskupiny“, ale pre 
všetkých občanov. Verím, že v júnových 
voľbách sa slovenskí voliči vyvarujú chýb, 
ktorých sa dopustili nemeckí voliči v jesen-
ných voľbách 2009, keď sa vďaka nízkej 
účasti voličov dostali do vlády neoliberáli. 
Slovensko si týchto neoliberálnych politikov 
užilo za vlády pánov Dzurindu, Mikloša a 
spolustraníkov pána Figeľa až dosť.
Aby sa tieto, pre väčšinu obyvateľov časy 
rozčarovania neopakovali, treba ísť voliť. 

Dr. BEATRix BAJCHy, Mníchov

Treba voliť, aby sa časy rozčarovania neopakovali
V jesenných voľbách 2009 v Nemecku, poznamenaných veľmi nízkou 
účasťou voličov, sa dostala do koaličnej vlády aj neoliberálna FDP. Zatiaľ 
čo Kresťanská únia CDU a CSU ako aj ich dovtedajší partner SPD (sociál-
ni demokrati) stratili početnú časť voličských hlasov, zaznamenala neoli-
berálna FDP, najmä vďaka mladým voličom, vyše 10% prírastok. 

Občanov sa báli
Na predvolebné stretnutie strany 
SDKÚ-DS s občanmi v Prievidzi 
neprišli lídri strany I. Radičová, 
I. Mikloš, E. Jurzyca a ani pred-
seda M. Dzurinda. Približne 250 
zhromaždených obyvateľov sa 
muselo uspokojiť s lákadlom v 
podobe koncertu speváka Petra 
Cmorika. Sklamaní z neúčasti 
predstaviteľov SDKÚ-DS na mí-
tingu boli predovšetkým invalid-
ní baníci. Prišli vraj prejaviť svoj 
názor a Dzurindovi, Radičovej a 
Miklošovi pripomenúť, že počas 
ich vlády sa stali najväčšie krivdy 
baníkom, keď im odoberali ale-
bo znižovali invalidné dôchodky. 
Ako sa ďalej uvádza v správe 
TASR, ihneď ako sa dozvedeli, 
že do Prievidze lídri neprídu, zba-
lili heslá, ktorými upozorňovali na 
prehrešky Dzurindovej vlády voči 
nim a odišli. Viacerí účastníci od-
chádzali s nimi a konštatovali, že 
sa asi do baníckeho mesta obá-
vali prísť. Neobstojí ani výhovor-
ka organizátorov, že sa nemohli 
dostaviť kvôli účasti na rokovaní 
Národnej rady SR. V podvečer 
uskutočnila stretnutie s občanmi 
ĽS-HZDS. Jej líder Vladimír Me-
čiar, aj keď s meškaním, stihol 
prísť na míting do športovej haly, 
na ktorom sa zhromaždilo 900 
občanov Prievidze a jej okolia.  

(vič)

O finančnej pomoci Grécku sa akosi 
už menej hovorí. Správne. Sú tu mo-
mentálne pre nás aktuálnejšie problé-
my – voľby do NR SR a prijatie maďar-
ského zákona o dvojitom občianstve. 
Z iniciatívy premiéra R. Fica sa pôžič-
kou 80 mil. eur Grécku bude zaoberať 
už nový parlament a nová vláda, ktoré 
vzídu z výsledkov volieb. Je to sku-
točne to najlepšie riešenie v momen-
tálnej situácii, ale pred pôžičkou na-
koniec aj tak neutečieme. Je tu, teda 
– ako sa hovorí – visí nad našimi hlavami. 
Ozývajú sa hlasy, že za všetko môžu sa-
motní Gréci a nech si „teda zjedia to, čo si 
navarili.“ Samozrejme, Gréci na totálnom 
zlyhaní svojej finančnej politiky majú svoj 
nemalý podiel. U nás však málokto hovorí 
o tom, že je to zároveň výsledok „práce“ 
byrokratov v Bruseli. Ozývajú sa aj hlasy, 
že by mal odstúpiť predseda Európskej 
komisie J. Barosso. Ako teda všemocný 
a vševediaci Brusel kontroloval situáciu 
v Grécku? Spomeňme si iba na časy, 
kedy z Bruselu prichádzala do Bratislavy 
jedna protestná nóta za druhou. Bolo to 
v rokoch 1994 – 1998, keby bol pre-
miérom V. Mečiar. Alebo nedávno: koľko 
energie, času a elánu sa našlo v hlavnom 
meste EÚ v súvislosti s riešením, či je náš 
jazykový zákon „s kostolným poriadkom, 
alebo nie.“
Gréci si naďalej žijú podľa svojho. Občas 
štrajkujú, vysedávajú v reštauráciách (my 
sme už dávno zabudli, čo to vlastne je), 
tešia sa na dlhé večery plné hudby a tan-
ca. Nuž, je to ich život a majú právo žiť ho 
podľa svojho. Ťažko však pochopiť, pre-
čo Gréci v terajšej ťažkej finančnej situácii 
kupujú dve drahé moderné vojenské po-
norky za jednu miliardu (!) eur. Proti komu 
budú s nimi bojovať? Azda len nie proti 
partnerom z NATO, Turkom?
Nechajme však ponorky ponorkami 
a analyzujme slová popredných európ-
skych ekonómov a najmä demografov. 
Oba tábory tvrdia, zatiaľ dosť nenápadne, 
že Európa má dobré hospodárske časy 
za sebou. Nie dočasne, teda v súvislosti 
s hospodárskou a finančnou krízou, ale 
zrejme natrvalo. V znamení nám dobre 

známych slov – „dobre už bolo...“
Hlavnou príčinou tohto stavu je neustále 
starnutie obyvateľstva starého kontinen-
tu a teda neustále zvyšovanie počtu dô-
chodcov. Priemerný vek Európanov ne-
ustále rastie a tým teda neustále stúpa aj 
počet dôchodcov. Žiadna, aj tá najvyspe-
lejšia krajina EÚ sa v konečnom dôsledku 
s týmto nedokáže vyrovnať tak, aby neza-
čala stagnovať životná úroveň. Možno aj 
klesať...
Pozrime sa na celý problém prostred-
níctvom vyhliadok Bratislavy. V sú-
časnosti má asi 60 000 obyvateľov, 
starších nad 60 rokov. O 10 rokov má 
ich byť už 88 500 a v roku 2025 až 
100 250! Zároveň však bude klesať 
počet Bratislavčanov vo veku 15 – 44 
rokov. Tých v roku 2025 má byť len 
o 38 000 viac než dôchodcov nad 65 
rokov. Pokiaľ sa prognózy naplnia, 
tak v roku 2025 bude v Bratislave žiť 
menej obyvateľov než je ich dnes...
Nie sú to žiadne katastrofické scenáre, 
veď prognózy v niektorých iných kra-
jinách EÚ sú ešte horšie. Tam to v sú-
časnosti riešia predovšetkým posúvaním 
veku odchodu do dôchodku, niektoré sa 
už blížia k sedemdesiatke, ale to je záro-
veň aj skutočne posledná hranica odcho-
du do dôchodku. Len pre zaujímavosť – 
u nás tiež rastie priemerný vek obyvateľov 
a u mužov iba nedávno prekonal hranicu 
70 rokov.
Pokiaľ bude u nás SMER-SD naďalej 
najsilnejšou politickou stranou a bude 
súčasťou vládnej koalície, tak sa tí skôr 
narodení nemusia obávať posúvania veku 
odchodu do dôchodku. Aspoň niekoľ-
ko rokov určite nie. Jedno je však isté: 
Európa z roka na rok starne a aj jej naj-
bohatšie krajiny stále ťažšie a ťažšie hľa-
dajú finančné prostriedky na dôchodky, 
podpory v nezamestnanosti, na pomoc 
ľuďom, ktorí sa ocitli na hranici biedy. 
Pritom tých prostriedkov je stále menej 
a menej. Teda – raz si aj v Škandinávii, 
Švajčiarsku, Luxembursku, Francúzsku 
i Holandsku povedia: „Dobre už bolo...“. 
To už vôbec nespomíname Grécko... 

VlADiMíR MEZENCEV

Celá Európa si raz povie: 
„Dobre už bolo...“

Slovensko chcelo rokovať pred prija-
tím maďarského zákona, ale Maďari 
to odmietali, Slovensko sa rozhodlo 
správne, keď prijalo novelu zákona o 
dvojakom občianstve. A tak teraz už 
niet o čom rokovať, ani sa o čom 
handrkovať. Všetko je jasné. Uraze-
ní Maďari vraj prijmú odvetu s celo-
národným vyjadrením. Naozaj bude 
treba byť zvedavý, čo zasa vymyslia. 
Pravdou je (a to sa vedelo odvtedy, 
čo bolo jasné, že Fidesz vyhrá voľ-
by), že Maďarsko bude stupňovať 
svoje veľkomaďarské požiadavky, 
ktoré samozrejme nekončia ne-
štandardným zákonom o dvojakom 
občianstve z dielne Fideszu. Budú 
pokračovať ďalšími krokmi, ktoré bu-
dúcu slovenskú vládu čakajú a neminú 
ju. Európska komisia už avizovala, že 
nemá kompetencie, aby do týchto vecí 
zasahovala a je to vraj v kompetencii 
obidvoch krajín.
Toto samozrejme Orbán vedel a preto s 
takým bohorovným pokojom nechal zá-
kon schváliť v maďarskom parlamente.
Čo vlastne týmto zákonom Orbán a 
Maďari sledujú? Musia predsa vedieť, 
že etnickí Maďari na Ukrajine sa ani len 

nepokúsia požiadať o maďarské štátne 
občianstvo, na také veci je Ukrajina 
dosť citlivá. Srbov sa tento zákon tiež 
nedotkne, nevedno ako to je v Ru-
munsku, ale možno pochybovať, že si 
nechajú Rumuni skákať po hlave. Ne-
verím, že na Slovensku požiada okrem 
slovenského aj o maďarské občianstvo 
viac ako tisíc ľudí. Na juhu Slovenska 
je obyčajným ľudom maďarský zákon o 
dvojakom občianstve ukradnutý a celý 
tento cirkus pokladajú skôr za politické 
manévre.
Maďarsko musí totiž čeliť dosť váž-
nym ekonomickým problémom, vráta-
ne ohromnej pôžičky, ktorú tiež bude 
treba splatiť. V tejto situácii maďarský 
zákon o dvojakom občianstve je skôr 
len takou hmlovinou Andromedy, aby 
sa zakryli ďalšie kroky Orbána v ekono-
mickej stabilite, ktorá neblaho dopad-
ne na Maďarov. Pre Orbána je maďar-
ský zákon o dvojakom občianstve len 
podružný politický akt, mal to v progra-
me a tak ho splnil. Orbán zabúda aj na 
to, že Maďarsko bolo po druhej sveto-
vej vojne porazeným štátom a mierová 
zmluva mu zakazuje šírenie iredenty 
či zakladanie nejakých gárd a fašis-

tické strany. Slovenskí komentátori 
sa vzrušujú nad tým, že kráčame 
spolu do 19. storočia, aj nad tým, 
že slovenská novela je neústavná. 
Napríklad SDKÚ, ktorá odmieta ma-
ďarský zákon tvrdí jedným dychom, 
že slovenská novela je zlá. To nemá 
ani logiku a ani súdnosť.
Od slovenských novinárov nemožno 
očakávať nič normálne ani nič prezie-
ravé. Zabudli si napríklad všimnúť mi-
nuloročnú návštevu Orbána u Putina, 
na sklonku roka na zjazde Putinovej 
strany. Politologicky nemá Orbánova 
strana s Putinovou nič spoločné, ale aj 
tak podľa ruských médií ich rozhovor 
bol dosť dlhý z časového hľadiska. Vte-
dy sa už jasne vedelo že Fidesz voľby 
v Maďarsku vyhrá. Maďarský prezident 
vzápätí prišiel do Chanti-Mantijska za 
Uralom. Táto oblasť, označovaná ako 
pravlasť Maďarov, má asi 3 milióny oby-
vateľov a nesmierne zásoby ropy, uhlia 
a plynu. 
Z Európskeho parlamentu zmizla 
rezolúcia ugrofínskych národov 
Fínska, Estónska a Maďarov, ktorá 
tvrdila, že Rusko potláča ľudské 
práva v tejto oblasti. V predvoleb-
ných vystúpeniach Orbána sa obja-
vili zmienky o orientácii na Východ. 
Biely dom je ďaleko a Obama ešte 
ďalej, maďarských lobistov v Kon-
grese USA ubudlo a tak sa Orbán 
začína orientovať iným smerom. Za-
ujímavé je, že na prvú oficiálnu náv-
števu pôjde Orbán do Poľska. Prečo 
nie tam, kde žijú maďarské menšiny, o 
ktoré tak horekuje? V programe jeho 
strany sa napríklad nehovorí nikde o 
prijatí eura. Ale v programe je aj otvo-
renie sa na východ, niečo o hodváb-
nej ceste a rusko-čínskom dopravnom 
koridore. Niečo sa tu deje a nikto za-
tiaľ nevie čo. Ruské noviny napríklad 
vôbec nekomentujú Orbánove tance. 
Maďarskí občania možno ani netušia, 
čo im ich milovaný premiér pripravil do 
budúcnosti. A tak, ak budúci minister 
zahraničných vecí vykrikuje, aby sme 
neurážali Maďarov, zdá sa, že sa nako-
niec dorazia sami.

DUŠAN KONČEK

Hromy divo bijú a stále prší, ale najväčšia búrka prišla z Budapešti

SLovÁCI NA NohÁCh

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Maďarsko prijalo kontroverzný zákon o dvojakom občianstve, ktorý 
nie je v súlade s medzinárodnými štandardmi, to je jasné. Slovensko 
po tomto kroku prijalo zákon, ktorý zodpovedá medzinárodným štan-
dardom. A Maďarsko je urazené. Neuveriteľné, ale taká je pravda!



	 6	 DOMOV	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Jún	2010

Tisíce zvedavcov nielen z Považskej Bystrice a okolia smerovalo 29. mája 2010 na diaľnič-
nú estakádu nad Považskou Bystricou. Dlhoočakávané spustenie prevádzky diaľničného 
úseku D1 Sverepec - Vrtižer sa uskutočnilo ráno 31. mája 2010. FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Stovky malých návštevníkov 
dnes v rámci osláv Medziná-
rodného dňa detí zaplnili Bra-
tislavský hrad a priľahlé hradné 
nádvorie. Počasie im prialo, 
hoci úvod podujatia poznači-
la krátka dažďová prehánka. 
Počas akcie, ktorú pripravila 
Kancelária Národnej rady SR, 
bolo pre deti pripravených 
množstvo zaujímavých atrakcií 
vrátane tvorivých dielní, vystú-

pení kúzelníka, akrobatov či 
zvierat. Návštevníci sa rovnako 
mohli odfotiť s princom, stret-
núť popolušku či spoločne s 
vodníkom hľadať poklad.  „Je 
to veľmi pekné, sme spokojní. 
Sú tu všelijaké akcie pre detič-
ky. Malá dostala korunku, vyfo-
tili sme sa, poskladala si hrad, 
viac sme zatiaľ nestihli,“ zhod-
notil akciu Ján z Bratislavy.
Množstvo rôznych súťaží si po-

chvaľoval aj malý Adam. „Všet-
ky súťaže sú super. Vodníkovi 
som musel nabrať vodu do 
misky, podarilo sa mi trafiť ple-
chovky a strieľal som z kuše,“ 
tešil sa Adamko. Návštevníč-
ke Viere a jej malému synovi 
sa najviac páčilo vystúpenie 
zvierat, stihla si pozrieť aj tvo-
rivé dielne. Na hrade plánovala 
stráviť celé popoludnie. „Uvidí-
me, čo bude ďalej,“ zakončila.

Webové stránky našich printových médií 
možno prirovnať k známemu londýnskemu 
Hyde parku. Reči o všetkom možnom, avšak 
tam diskutujúci svoju identitu nemôže pred 
poslucháčmi skryť, pričom na internete ne-
vieme kto je kto, či je starý, či mladý. Snáď 
len podľa reči – textu a obsahu písomnej 
výpovede poznáme človeka z jeho charak-
terovej stránky.
A tu sa dostávame do rozporuplného hodnotenia 
nielen stupňa inteligencie, vzdelania, ale najmä 
tolerantnosti určitej skupiny čitateľov – anonym-
ných účastníkov debát k jednotlivým článkom. 
Na jednej strane je chvályhodný aktívny prístup 
k vyjadreniu vlastného názoru, na druhej strane 
však jeho forma nie vždy je v súlade so základný-
mi zásadami slušnosti a úcty človeka k človeku. 
Výnimkou nie sú ani debaty k článkom uverej-
ňovaným na stránkach tzv. mienkotvorných 
denníkov, internetových Aktualitách.sk či ďal-
ších. Niektorí čitatelia vytvorili si trvalú averziu k 
jednotlivým autorom článkov a títo nech napíšu 
hocičo aj naozaj objektívne na adresu koalície 
či opozície, nevedia to stráviť. Z jednej i druhej 
strany politického spektra sa spustí spŕška na-
dávok, osobných osočovaní autora a následne 
irelevantnými poznámkami na Fica, Dzurindu 
i ďalších osobností nášho politického života. A 
debata je hneď o inom, skôr o ničom. 
Darmo sa nehovorí – koľko ľudí, toľko ná-
zorov na vec alebo udalosť. V druhom pol-
roku 2009 to boli rozsiahle debaty k člán-
kom k výročiu SNP, k jazykovému zákonu 
a k slovensko – maďarským vzťahom, v 
predvianočnom a vianočnom období zase 
k výrokom politikov. ich obsah som prešiel 
iba zbežne, pretože priam krčmové výplo-
dy niektorých vytrvalých účastníkov debát 
nie sú stráviteľné bežnému informovanému 
čitateľovi a mali by byť pre vulgárne výrazy 
okamžite vymazávané. Veď debata k článku 
na zmysluplnej úrovni je slobodnou výme-
nou postojov, názorov jednotlivcov k horú-
cim témam bežného života, nie debatou s ví-
ťazom a porazeným. Výmena názorov vždy má 
mať rovnováhu medzi danou témou a osobným 

názorom, nemôžu v nej mať miesto šovinistické, 
rasistické a nacionalistické útoky na jednotlivcov 
či národy.  
Časť účastníkov debát si namýšľa, že musia po-
dať siahodlhé vysvetlenie svojich názorov. Pritom 
je to znáška iba subjektívnych myšlienok bez ra-
cionálneho základu na úrovni ankiet známej tele-
víznej relácie „aj múdry schybí“ (česť výnimkám). 
Všetky debaty sú obsahove veľmi nevyrovnané, 
pripomínajúce skôr súboje oko za oko, zub za 
zub. Často sa stráca jadro problému, námetu do 
diskusie. Mnohí sa nedržia témy predmetného 
článku, ale vždy skĺznu na vulgárne bezprece-
dentné napádanie predstaviteľov vlády, ministrov 
či tej - ktorej politickej strany i samotného auto-
ra, pretože nie sú schopní objektívne prijať jeho 
názor a slušne mu oponovať. Nielen pravidelný 
čitateľ týchto debát ale aj náhodný čitateľ s prie-
merným všeobecným rozhľadom a vzdelaním 
má z toho negatívny dojem a skôr či neskôr de-
baty prestane otvárať, prípadne sa ich zúčastňo-
vať – veď je zbytočnou stratou času opakovane 
čítať krčmové vulgarizmy anonymných indivíduí, 
riešiacich si svoje osobné komplexy netolerant-
nosti na debatných stránkach internetových 
novín. Hoci administrátori webových stránok 
upozorňujú, že vulgárne príspevky, ktoré ne-
majú nič spoločného s témou budú vymazané, 
toto zostáva viac-menej v mnohých prípadoch 
iba v oblasti slovnej výstrahy. Možno zo strany 
redakcií technicky to operatívne nejde zabezpe-
čiť alebo nevenujú týmto diskusiám – debatám 
dostatočnú pozornosť. Potom sa nemožno ču-
dovať, že niektorí trvalí účastníci všetkých debát 
svojimi stále sa opakujúcimi agresívnymi výlevmi 
voči všetkému a všetkým (najmä však voči vlá-
de, Smeru, ministrom a poslancom) zahusťujú 
stránky tak, že naozaj pre kultúrneho človeka 
je nemysliteľné čítať a nie to ešte reagovať na 
vulgárnosti ľudí, ktorých všeobecné poznanie 
nesiaha ani po členky tým, ktorých kritizujú. Žiaľ, 
smelí, nebojácni sú preto, že ich kryje anonymi-
ta. Kedy sa na webových stránkach slovenských 
novín naučíme sa stretávať ako ľudia s ľuďmi a 
nie ako nevraživé, netolerantné bytosti rodu 
homo sapiens? MilAN BUŠO

vulgárnosti kryje anonymita

V strede Európy sa začína objavovať 
konflikt medzi národmi, do ktorého po-
litika Maďarska a jeho nového vodcu 
vtiahla Slovensko, Rumunsko, Srbsko 
a Ukrajinu. Problémom je, aspoň pod-
ľa maďarskej strany – etnickí Maďari v 
spomenutých krajinách majú pre svoj 
život a prácu rôzne podmienky.
V Rumunsku žije od 1, 4 až do 1,8 miliónov 
Maďarov, čo je asi 7 až 9 percent obyva-
teľstva krajiny. Na Slovensku je ich okolo 
500 tisíc, čo je 10 až 12 percent, v Srbsku 
300 až 400 tisíc (3-4 percentá). V srbskej 
provincii Vojvodina žije až 14 percent Ma-
ďarov a v niektorých okresoch je ich viac 
ako Srbov. Na Ukrajine žije od 150 do 160 
tisíc Maďarov. Takmer všetci žijú v Zakar-
patskej oblasti Ukrajiny (12-13 percent 
obyvateľstva).
Problém maďarskej menšiny vznikol po 
skončení dvoch svetových vojen, v ktorých 
Maďarsko utrpelo porážku a stratilo úze-
mia. Výsledkom bolo, že niekoľko miliónov 

Maďarov sa ocitlo v Rumunsku, Juhoslávii, 
Československu a v ZSSR. Žijú v kontak-
te, blízko hraníc s etnickou rodinou. Mnohí 
z nich si prajú, aby sa ich mestá a dediny 
vrátili do Maďarska. Situácia a vývoj sloven-
sko-maďarských vzťahov sú dostatočne 
Slovákom známe, od nepamäti. Situácia 
v Rumunsku tiež nie je jednoduchá. Po-
slanec európskeho Laszlo Tekes vyhlásil, 
že priznanie nezávislosti Kosova je „dobrý 
model pre časť Rumunska – Transylvániu“. 
V minulom roku v septembri Národný se-
kulský výbor (občianska organizácia Ma-
ďarov) vydal mapu maďarskej autonómie. 
Rumunskí nacionalisti ako odvetu rozbili v 
Bukurešti kanceláriu organizácie.
Problém Transylvánie je v tom, že Rumuni 
a Maďari tu žijú na preskačku. Keď v 19. 
storočí Transylvánia bola časťou Maďar-
ska, teda Uhorska, v položení „utláčaných“ 
sa ocitli Rumuni. V Srbsku organizácia 
„Asociácia Maďarov Vojvodiny“ vyhlásila, 
že potrebuje rozšíriť autonómiu Vojvodiny. 

Maďari totiž vo Vojvodine chceli referen-
dum, aby sa Vojvodina dostala spod Srb-
ska a vstúpila do konfederácie s Maďar-
skom a to aj napriek tomu, že 70 percent 
Vojvodiny tvoria Srbi. Maďari tu majú aj 
druhý variant - rozdelenie Vojvodiny medzi 
Srbsko a Maďarsko.
Na Ukrajine tiež nie je pokoj. Ukrajinskí 
nacionalisti zabielili bielou farbou pa-
mätník Petöfiho a miestne maďarské 
organizácie podporujú ideu autonómie 
Zakarpatska. V tom sú solidárni s ná-
rodným hnutím Rusínov, ktorých Ukrajina 
neuznáva a nazýva Rusínov etnografickou 
skupinou Ukrajincov. Ukrajinské zákony 
zakazujú dvojaké občianstvo a tak tu Or-
bán narazí na problém. Zaujímavé sú však 
historické paralely, občania Podkarpatskej 
Rusi sa prebudili 23. januára 1946 ako 
Ukrajinci, hoci večer predtým zaspávali 
ako Rusíni. Teraz sa môže stáť, že sa zasa 
jedného rána prebudia ako „Maďari“. Ma-
ďari „zo zákona“. DUŠAN KONČEK

Európu čaká maďarský konflikt?

Predseda vlády SR Robert 
Fico 30. mája osobne privítal 
na Úrade vlády SR v Bratisla-
ve návštevníkov tradičného 
podujatia – Dňa otvorených 
dverí. Ľudia všetkých vekových 
kategórií sa zapojili do diskusie s 
premiérom, ktorý medzi nich za-
vítal priamo po televíznom dueli 
s volebnou líderkou SDKÚ-DS 
I. Radičovou. Práve táto téma 
rezonovala aj medzi občanmi. 
Kým jedna skupina zagratulova-
la premiérovi, s akou noblesou 
zvládol tento dialóg, ozvali sa aj 
hlasy kritizujúce jeho neochotu 

diskutovať s lídrami opozície. 
Fico zdôvodnil svoju opatrnosť 
vo vzťahu k médiám negatívny-
mi skúsenosťami s nimi, „keď 
sa dokázali hrabať aj v jeho od-
padkoch“. Nemá pocit, že by 
takéto politické diskusie boli 
príliš užitočné a ak by aj po 
parlamentných voľbách zo-
stal vo svojej funkcii, frekven-
ciu stretávaní sa s opozičný-
mi politikmi pred kamerami 
či mikrofónmi nemá záujem 
meniť. Okrem samotného stret-
nutia s premiérom mali náv-
števníci možnosť diskutovať aj 

s inými členmi vlády, navštíviť 
reprezentačné priestory, saló-
niky, rokovacie miestnosti, tla-
čové stredisko a tiež historickú 
kaplnku. „Ľudia by mali vidieť, 
kde sa rodia zákony, kde sa roz-
hoduje o našom bytí a nebytí. Je 
to poučné aj pre malých aj pre 
veľkých,“ uviedla v rozhovore 
pre TASR jedna z návštevníčok 
podujatia. Podľa jej slov je dobré 
vidieť tieto priestory na vlastné 
oči, pretože televízia skresľuje 
a človek nemá jasnú predstavu 
o tom, ako to na úrade vlády v 
skutočnosti vyzerá.  (TASR)

Nedeľná diskusia televízie Markíza v ktorej sa stre-
tli Vladimír Mečiar a Béla Bugár nepriniesla nič 
nové, potvrdila len prevahu argumentov predsedu 
ĽS-HZDS nad neistotou a alibistickými stanoviska-
mi predsedu strany Most-Híd. Zákon o dvojitom 
občianstve Bugár označil za „symbolické občian-
stvo“, neodsúdil zákon, ale iba jeho načasovanie 
pre našimi voľbami. Mečiar zdôraznil, že „zákon je 
zlý nielen vo vzťahu k občanom, ale aj z hľadiska 
Schengenu, pretože tam boli prijaté štáty a nie ná-
rody“. Občania štátov, ktoré nie sú členmi EÚ sa 
prostredníctvom tohto zákona stávajú aj občanmi 
únie.
Téma volieb v Českej republike rozvírila dis-
kusiu o predvolebných prieskumoch, pričom 
moderátorka „nezabudla“ pripomenúť, že 
ĽS-HZDS je podľa nich na hranici zvoliteľnos-
ti. Napríklad prieskumy k Eurovoľbám pred-
povedali o polovicu nižší výsledok ako sme 
dosiahli, povedal Mečiar a dodal: „A ktorá 

agentúra povedala prepáčte? To sú rôzne da-
rebácke agentúry, ktoré zverejňujú výsledky, 
dokonca jedna z nich je taká, ktorá agentúrou 
v živote nebola, vysvetlila raz výsledky a na 
tom potom novinári stavajú. Odmietam také-
to špekulácie a bude treba hľadať prostried-
ky ochrany pred darebákmi z agentúr.“ Nako-
niec aj spomínané voľby v Čechách dopadli 
úplne inak ako predpovedali prieskumy.
Pri úvahách o povolebných koalíciách Mečiar po-
vedal, že najlepšou alternatívou pre Slovensko je 
dvojkoalícia SMER-SD – ĽS-HZDS. Tak bude za-
chovaný proslovenský charakter vlády a pokračo-
vanie riešenia krízy tak, aby to nedopadlo prevaž-
ne na hlavy občanov. Ohlasy čitateľov, ktoré sme 
dostali ešte počas vysielania relácie znova spo-
chybnili serióznosť telefonického hlasovania, pre-
tože všetci svorne potvrdili, že posledných desať 
minút sa nedal predsedovi ĽS-HZDS poslať hlas. 

JOZEF ŠUCHA

Deň otvorených dverí Úradu vlády Sr

Dvojkoalícia je najlepšia alternatíva

Deň detí prilákal na Bratislavský hrad stovky návštevníkov

Dobudujú rýchlostnú štvorprúdovku? 
K zlepšeniu infraštruktúry v podtatranskom regióne prispe-
lo dobudovanie diaľnice z Ružomberka do Jánoviec. Druhá 
časť tohto regiónu smerom na Starú Ľubovňu však urýchlene 
potrebuje dobudovať rýchlostnú štvorprúdovú cestu vedúcu 
z Popradu do Starej Ľubovne, ktorá by ďalej pokračovala do 
Bardejova. V súčasnosti sa už pracuje na jej vybudovaní, podľa 
primátora Kežmarku Igora Šajtlavu je však potrebné „tlačiť, aby sa 
čo najskôr začalo aj s druhou etapou, končiacou pri priemyselnej 
zóne v Kežmarku. Cesta je už naplánovaná, je rozhodnuté kadiaľ 
povedie. Na prvú etapu z Popradu do Veľkej Lomnice vláda vyčle-
nila zhruba 45 miliónov eur, ďalšia etapa z Kežmarku bude stáť 
viac, lebo je dlhšia“. Podľa neho to možno financovať aj prostred-
níctvom PPP projektov, ktoré by však nemali byť predražené. „Vie-
me, aké problémy sú s eurofondami, je otázka, či nám na 
toto budú poskytnuté. Bolo by to najideálnejšie riešenie, len 
všetko by malo ísť transparentnou cestou,“ zhodnotil.  Primá-
tor Vysokých Tatier Ján Mokoš si myslí, že vláda by mala vyriešiť 
aj problém parkovania vo Vysokých Tatrách. Samospráva v meste 
teraz urobila ústupok a hostia, ktorí budú v našich veľhorách ubyto-
vaní, môžu počas leta parkovať na mestských parkoviskách zadar-
mo. „My sme z toho stratoví, opäť oslovíme novú vládu po voľbách, 
aby mestu poskytla ročný príspevok na parkovanie, aby sa zlepšili 
podmienky tak pre občanov, ako aj pre turistov. Sme špecifické 
mesto, čo sa týka rozlohy,“ zhodnotil Mokoš. (TASR)



	 7	 NÁZORY	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Jún	2010

l Vašim "domovským" priesto-
rom je kultúra, ako by ste cha-
rakterizovali vývoj v tejto sfére za 
posledné štyri roky?
- Boli sme svedkami toho, že v kultúre 
možno zachovať aj kontinuitu a kultúr-
nosť. Pred štyrmi rokmi nenapocho-
dovala na rezortné ministerstvo zom-
knutá rota politicky nominovaných 
bojovníkov, rozhodnutých povyhadzo-
vať všetkých a vymeniť všetko, čo tam 
bolo dovtedy, ako si to pamätáme z 
roku 1998. Dokonca aj post predse-
du parlamentného Výboru pre kultú-
ru a médiá patril po celý čas opozícii, 
takže mohla kontrolovať exekutívu. 
Za štyri roky rezort kultúry získal viac 
materiálne, jeho rozpočet sa v starej 
mene prehupol cez 5 miliárd, verej-
nosti konečne slúži nové Národné di-
vadlo, ktoré Dzurindovi ministri chce-
li predať, rozbehla sa rekonštrukcia 
Slovenskej filharmónie i Štátnej ope-
ry v Banskej Bystrici, o ktorých pred-
chádzajúce dve vlády síce rozprávali, 
ale nič preto neurobili. Vznikol Audio-
vizuálny fond, čo reštartovalo sloven-
skú kinematografiu, znížli sme DPH 
z kníh - veľkých i menších a celkom 
malých úspechov je veľa. A, samo-
zrejme, veľa je aj toho, čo ešte uro-
biť treba.

l Rezort kultúry je špecifický 
tým, že v ňom pôsobí množstvo 
vyhranených tvorivých individua-
lít, ľudí mediálne známych, kto-
rí dokážu silne ovplyvniť verejnú 
mienku. Ale je známe, že práve v 
týchto vrstvách Smer nemal poli-
tickú podporu, umelci sa primkli 
skôr k pravicovým, konzervatív-
nym i liberálnym stranám. Stre-
tli ste sa ako podpreseda Výbo-
ru NR SR pre kultúru a médiá s 
odmietaním vašich sociálnode-
mokratických postojov?
- Ministerstvo kultúry i parlament-
ný výbor sa dôsledne vyhýbali kro-
kom, ktoré by niekto mohol označo-
vať za nejaké mocenské ovládnutie 
rezortu. Vo svojich funkciách na-
príklad ostali všetci riaditelia kul-
túrnych inštitúcií, nominanti pred-
chádzajúcej vlády (ktorá naopak 
dôsledne všetkých vymenila!) - a ak 
sa niektorý post uvoľnil, trpezlivo sa 
hľadal odborne schopný kandidát. 
Za tieto štyri roky sa nám darilo do-
kazovať v praxi, že v kultúre a ume-
ní by sme sa nemali deliť na pra-
vičiarov a ľavičiarov, voličov tej či 
onej strany, ale mali by sme spoloč-
ne podporovať tých talentovaných 
a tvorivých. Dalo by sa parafrázo-
vať, že autori oslavných monogra-
fií politikov a kadejakí doboví čas-
tuškári vždy upadnú do zabudnutia. 
A na druhej strane, koho dnes za-
ujíma, koho volil Beckett, Pavarotti 
alebo Picasso...? Parlamentný vý-
bor je samozrejme priestorom pre 
politickú konfrontáciu názorov, ne-
raz sme si tam veci vysvetľovali aj 
energickejšie či zápalisto, ale väč-
šinou šlo o vec, nie o kritiku za kaž-
dú cenu. Ono je to totiž tak, že 
keby bola pravica dôsledná a zauja-
la naozaj pravicové postoje, úplne 
by v oblasti kultúry a umenia stra-
tila vplyv, pretože zastavenie štát-
nych intervencií do tejto oblasti by 
znamenalo likvidáciu inštitucionál-

nej bázy slovenskej kultúry. A na-
opak, keby umelci hľadeli výlučne 
na svoj "profit", museli by byť všetci 
ľavicoví, pretože tam by našli väčší 
ohlas svojej tvorby. O pravicovosti 
a liberalizme sa výborne rozpráva, 
keď umelcovi štát vytvorí optimál-
ne podmienky pre tvorbu a dotuje 
cenu vstupeniek! Myslím, že pravi-
cové strany by rýchlo prišli o svoje 
reklamné umelecké "ikony", keby 
sme prijali trhovú ekonomiku aj v 
tomto segmente. 
l Osem rokov sme ale počúva-
li o tom, ako kultúrne inštitúcie 
treba deetatizovať, premeniť na 
neziskové organizácie poskytu-
júce verejnoprávne služby, pod-
porovať ich aktivity cez nezávis-
lé grantové mechanizmy a ako 
je vlastne aj ministerstvo kultú-
ry zbytočné, lebo peniaze možno 
distribuovať aj cez inú kapitolu 
štátneho rozpočtu. Nestretli ste 
sa s názormi, že v tomto progra-
me treba pokračovať?
- To je presne to, kam som mieril - 
pravicové vlády v rezorte kultúry síce 
rozprávali o koncepciách, ale v pra-
xi prolongovali status quo, zdede-
ný ešte z čias socializmu. S niekoľ-
kými výnimkami - spomínal som už 
pokus predať novú budovu Národ-
ného divadla, "podarilo sa" zlikvido-
vať spevohru ako svojbytný umelec-
ký žáner, ideovú cenzúru nahradila 
cenzúra ekonomická a podobne. 
Ale ani pravicové vlády si netrúfli me-
niť základnú filozofiu rezortu - že to-
tiž úlohou štátu je nielen podporovať 
konkrétne umelecké a kultúrne pro-
jekty, ale dbať aj o ich dostupnosť. 
Teda jednak rešpektovať istú geo-
grafickú "spravodlivosť" pri distribú-
cii kultúrnych hodnôt, ale brať do 
úvahy aj ekonomické možnosti ob-
čana a prispievať z verejných zdro-
jov tak, aby si knihu či vstupenku na 
koncert vôbec mohol dovoliť. Ono - 
extrémne povedané - "pravicovosť" 

sa vo sfére kultúry dá zredukovať na 
požiadavku: "Dajte nám hrču peňazí 
a my už vieme, čo s nimi!" Všetky tie 
blúznenia o nezávislých komisiách a 
neziskových organizáciách sú len jej 
rozmieňaním na drobné. Myslím, že 
sa tu zámerne pletú dve veci - štát 
či samospráva samozrejme nemajú 
prečo vstupovať do procesu tvorby, 
majú však podľa môjho názoru nie-
len právo, ale i povinnosť povedať, 
čo potrebujú podporovať, čo si ich 
občania želajú a o čo majú záujem. 
To je obrovská zodpovednosť, pre-
tože dôsledky sa prejavujú vždy dl-
hodobo. Už dávno múdri politici ve-
deli, že "za kultúru sa platí, ale na 
nekultúrnosť sa dopláca". Navyše, 
v oblasti kultúry neplatí, že iba veľ-
ké peniaze prinášajú veľké výsled-
ky, ako povedzme platí pri výstavbe 
diaľníc. Tu stačí často doslova "pár" 
eur a môže vzniknúť dielo naozaj vý-
nimočné, hoci jeho efektívnosť pre 
spoločnosť sa dá len ťažko prepočí-
tať na peniaze.

l Často sa na Slovensku stretá-
vame s názorom, že všetko pod-
statné sa deje v Bratislave, že 
hlavné mesto sebecky "požiera" 
aj talenty, pre ktoré sa potom ne-
nájde uplatnenie. Je to naozaj 
tak?
- Je myslím normálne a prirodze-
né, že umelci, ktorí majú výsledky, 
logicky dostávajú väčší priestor a 
kvalitnejšie podmienky. Ten pohyb 
napokon v Bratislave nekončí, kva-
litní hudobníci, speváci, maliari či 
režiséri často smerujú ďalej, uplat-
nia sa v iných kultúrnych centrách 
v Európe a najlepší z nich aj v pre-
stížnych svetových inštitúciách. Na 
druhej strane, práve tu môže hrať 
významnú úlohu stratégia kultúrnej 
politiky štátu - mal by dávať dostatok 
podnetov, aby sa dobré podmienky 
pre tvorbu vytvárali aj mimo metro-
polu. Ide však aj o to, s akými ini-

ciatívami prichádzajú mestá či regió-
ny. Spomeňme si, že začiatkom 70. 
rokov, keď sa amfiteáter na Devíne 
ocitol opäť "za drôtmi", vznikla vo 
Zvolene tradícia Zvolenských hier 
zámockých. Vynikajúci nápad využiť 
jedinečnú hradnú architektúru na di-
vadelný a operný festival pod letnou 
oblohou priviedol k Hronu množ-
stvo vynikajúcich spevákov, vystúpi-
li tu prestížne činoherné súbory a v 
najkvalitnejších ročníkoch to bol na-
ozaj festival európskeho významu s 
nemalým dopadom na rozvoj turiz-
mu. Takéto aktivity treba podporo-
vať a robiť všetko, aby ich úroveň 
príliš nekolísala, ako sa stáva, ak 
sú odkázané na regionálne zdroje. 
Skvelé nápady ako upozorniť na je-
dinečnosť lokality poznáme zo Skal-
ky pri Trenčíne, z Levoče, Kremni-
ce, Banskej Štiavnice a mnohých 
iných miest. Aj podpora takýchto ini-
ciatív je cesta, ako motivovať tvor-
cov, aby viac premýšľali, kým prijmú 
riziko, že sa stratia v bratislavskom 
"dave". Veď koľko mladých hercov, 
ktorí mali predpoklady stať sa kva-
litnými umelcami, ostalo v bratislav-
ských dabingových či reklamných 
štúdiách! 

l Ako poslanec ste presadili v 
Národnej rade návrh, aby hudob-
ní a taneční umelci získali po od-
pracovaní istých rokov nárok na 
štátny príspevok, ak sa už ne-
môžu svojej profesii venovať. Nie 
je to zvýhodnenie, pozitívna dis-
kriminácia, časti umelcov?
- Tým návrhom som sa pokúsil vy-
riešiť špecifický problém, keď ume-
lec v dôsledku enormnej dlhoročnej 
záťaže organizmu prichádza o mož-
nosť ďalej sa svojej profesii venovať. 
Veľmi časté je to v balete, taneční-
kovi aj "malá" deformácia kĺbov zne-
možní ďalej pôsobiť, hoci na pohľad 
sa nič zvláštne nedeje. 

Pokračovanie na 9. strane

Hovoríme s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedom Výboru pre kultúru a médiá NR SR a operným spevákom DUŠANOM JARJABKOM

Talenty treba podporovať, nie komerčne žmýkať

l Kauza predaja emisii zo životného prostre-
dia rozvírila politické vody, ako by mal tento 
predaj vyzerať v budúcnosti, aby nedochá-
dzalo k podobným kauzám?
Je dôležité upraviť príslušnú legislatívu tak, aby 
existovala možnosť účinnej kontroly nastavenia 
obchodných podmienok. Najtransparentnejší 
spôsob je obchodovanie na burze, ale tento druh 
obchodov sa zvykne obchodovať cez prostrední-
kov. Štát by mal trvať na percentuálnej odmene 
sprostredkovateľa a nie sprostredkovateľovi emi-
sie priamo predávať. Pri percentuálnej odmene sa 
samozrejme snaží obchodník sprostredkovať pre-
daj emisií za čo najvyššiu cenu, aby mal čo najväč-
šiu odmenu, čo samozrejme, prináša štátu, ako 
predávajúcemu najväčšie benefity. Rovnako musí 
štát trvať na tom, že sprostredkovateľom obchodu 
s emisiami môže byť len renomovaná spoločnosť, 
ktorá má v tomto obchode skúsenosti, je zavede-
ná a medzinárodne akceptovaná.

l Podľa vašich vyjadrení ste ako štátny ta-
jomník boli takmer celé štyri roky odstrihnutý 
od informácií, čo robili ministri za SNS, kedy 
sa tento stav zmenil?
V rámci pôvodnej organizačnej štruktúry nemali 
štátni tajomníci na MŽP SR žiadne rozhodovacie 
ani riadiace kompetencie. Sekcie boli priamo ria-

dené ministrom, ktorý tak niesol ako jediný zodpo-
vednosť za všetko, čo sa v rezorte udialo.
Zmena nastala až po príchode pána podpredsedu 
vlády Čaploviča, ktorý prijal novú koncepciu ria-
denia rezortu s riadiacimi a kontrolnými funkciami 
štátnych tajomníkov, ktorým pridelil na princípe 
parity riadenie jednotlivých sekcií a organizácií 
rezortu.
Po nástupe pána ministra Medveďa bolo odňaté 
riadenie jednotlivých sekcií a firiem štátnym tajom-
níkom, ale zostali metodické a kontrolné funkcie. 

l Aké sú podľa vás výhody zlúčenia troch 
rezortov do nového ministerstva pôdohospo-
dárstva, životného prostredia a regionálneho 
rozvoja?
Výhody vidím predovšetkým v možnosti integrovať 
špecializovanú štátnu správu týchto rezortov pod 
jednu strechu a vrátiť sa tak aspoň čiastočne k 
efektívnemu modelu fungovania štátnej správy z 
čias poslednej vlády pána Mečiara, ktorý mal na 
zreteli nielen šetrenie verejných zdrojov, ale bol 
blízko k občanovi, ktorý sa dnes v chaotickej spleti 
úradov cíti neraz stratený. 
Nemenej dôležitá je šanca rozlúčiť sa s dualitou 
správy chránených území, predovšetkým národ-
ných parkov. Som presvedčený, že správu národ-
ných parkov s výkonom ochranárskych a hospo-

dárskych činností, ako aj výkon štátnej správy na 
chránenom území by mala robiť jedna inštitúcia. 
Sľubujem si konečné odstránenie dlhodobých 
sporov medzi štátnymi ochranármi a lesníkmi, 
zjednodušenie administratívy v správnych úko-
noch a zvýšenie komfortu vzťahu k občanom a 
organizáciám, ktoré v chránených územiach pô-
sobia.
Rovnako je potrebné spomenúť možnosť integro-
vania správy vodných tokov pod jednu organizá-
ciu, či urovnanie sporov o tzv. závlahovú vodu.
Čo je pre mňa však najdôležitejšie, bola by tu šan-
ca zaviesť progresívny systém integrovanej sta-
rostlivosti o krajinu a jej tvorbu a ochranu.

l Podľa vášho vyjadrenia je najlepším sociál-
nym podnikom slovenská krajina a príroda. 
Kde všade tam je možné vytvoriť nové pod-
mienky pre zvýšenie zamestnávania?
Za ostatné roky sme trestuhodne zanedbali sta-
rostlivosť o krajinu. Nejde tu ani tak o estetickú a 
produkčnú funkciu, ako skôr o to, že udržiavaná 
a zveľaďovaná krajina nás môže z hľadiska pre-
vencie uchrániť od následkov prírodných živlov 
a katastrof. Rovnako je dôležité vhodným ma-
nažmentom krajiny zabezpečiť dostatok vody pre 
obyvateľstvo a hospodárstvo Slovenska.
Preto je mi skutočne ľúto, že dosiaľ nevznikli vlád-

ne programy, ktoré by zapojili masy nezamest-
naných do prác na zveľaďovaní krajiny. Tipov je 
neúrekom: starostlivosť o vodné toky, prečisťova-
nie korýt, vykášanie porastov, čistenie dažďovej 
kanalizácie, rigolov okolo ciest, odstraňovanie 
čiernych skládok, čistenie lesov, ... 

Pokračovanie na 8. strane

Hovoríme so štátnym tajomníkom životného prostredia za ĽS-HZDS JAROSlAVOM JADUŠOM

Najťažšie sa rodí spoločenská dohoda
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Dokončenie zo 7. strany
Takéto činnosti pritom nedeformujú vzťahy na trhu, 
nepredstavujú konkurenčnú výhodu oproti iným 
firmám. Sú to verejno-prospešné práce, ktoré by 
priniesli osoh celej spoločnosti, ale predovšetkým 
okrem samotnej starostlivosti by sme dali zmyslu-
plnú prácu tým, ktorí dlhodobo nepracujú, strácajú 
pracovné návyky a tak či tak poberajú peniaze, vy-
plácanie ktorých samotnú spoločnosť zaťažuje a pri-
tom neprináša žiadny osoh. Najpočetnejšou a naj-
rizikovejšou je predovšetkým skupina ľudí s nízkym 
vzdelaním a toto je príležitosť ponúknuť im jedno-
duchú manuálnu prácu, ktorú sú schopní zvládnuť.  

l Hovoríte, že v prípade neriešenia straté-
gie biologicky rozložiteľného odpadu od roku 
2004 sa začalo už proti nám konanie zo strany 
EK, môžete situáciu vysvetliť bližšie a aj to, ako 
je ju možné zachrániť, aby sme neplatili pená-
le? Prípadne, nebolo možné situáciu vyriešiť za 
posledné štyri roky?
Tým, že Slovensko nebolo schopné vypracovať a 
prijať stratégiu nakladania s biologicky rozložiteľným 
odpadom, porušilo svoj záväzok a preto nás komisia 
zažalovala na Európskom súdnom dvore. Je mož-
né tento stav zvrátiť urýchleným prijatím stratégie v 
procese príprav konania. Na druhej strane je však 
potrebné podotknúť, že tento strategický materiál 
musí prebehnúť procesom strategického posudzo-
vania vplyvov na životné prostredie, čo je dosť zdĺ-
havý proces, takže súčasná situácie nie je ružová.
Podstatou stratégie je nastaviť environmentálne 
vhodné nakladanie s biologicky rozložiteľným od-
padom tak, aby sa predovšetkým materiálovo a 
energeticky zhodnocoval a neskládkoval sa na 
skládkach komunálneho odpadu.Samozrejme, že 
sa jedná o náročný dokument, ktorý si vyžaduje nie-
len čas na prípravu, ale predovšetkým ľudské a fi-
nančné zdroje. Bohužiaľ, tie sa nenašli, a preto sme 
dnes v nezávideniahodnej situácii. 

l Ako je možné účinne likvidovať biologický 
komunálny odpad tak, aby sme tento nepriaz-
nivý stav vyriešili?

Aj z hľadiska záväzku Slovenska vo vzťahu ku klima-
ticko – energetickému balíčku, ktorý predstavuje 
súbor záväzkov a opatrení na riešenie klimatických 
zmien, je našou povinnosťou biologicky rozložiteľný 
odpad predovšetkým energeticky zhodnocovať. A 
to v bioplynových elektrárňach, teplárňach na bio-
masu, spaľovniach s energetickým cyklom, pričom 
kompostovanie by sa malo stať len doplnkovým spô-
sobom likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu. 

l Pri novej zonácii Vysokých Tatier existujú 
výhrady, vraj ste vychádzali príliš v ústrety lo-
bistickým skupinám?
Každý, kto sa snaží presadiť svoje záujmy v akom-
koľvek procese, lobuje, stáva sa lobistom. Pre mňa 
sú teda lobisti všetci, ktorí sa snažili presadiť si svoj 
pohľad na zonáciu TANAP-u: lesníci, urbárnici, 
mestá a obce, mimovládne ochranárske organizá-
cie a vedci na ne naviazaní, vedci a výskumníci ne-
závislí na činnosti mimovládok, športovci, podnika-
telia, vlastníci pozemkov, spoločenské organizácie, 
Tatranci...  
Neraz protichodné záujmy všetkých týchto skupín 
bolo potrebné zohľadniť a prijať vhodný kompromis, 
ktorý by garantoval budúci rozvoj Vysokých Tatier pri 
zachovaní jedinečných prírodných hodnôt.
Je smutné, že aj za cenu lží a hrubej demagógie 
sa podsúva slovenskej spoločnosti predstava, že 
zonácia je krokom k likvidácii TANAP-u. Práve opak 
je pravdou! Zonácia je krok k usporiadaniu vzťahov 
v TANAP-e tak, aby nedochádzalo k nekontrolova-
teľnému ataku na vzácne prírodné územia. Jasne 
definuje priestor, kde nemôže žiadny podnikateľ ani 
pomyslieť na nejaké investičné aktivity, naopak in-
vestorov sústreďuje do jasne vymedzených priesto-
rov.
Už na začiatku sme mali s Ministerstvom hospodár-
stva SR dohodnuté pravidlo, že sa cestovný ruch 
bude rozvíjať v už existujúcich strediskách, kde je 
príroda už dlho atakovaná človekom, že nepribudne 
žiadne nové stredisko.
Rozloha TANAP-u je niečo nad 74 000 ha, pričom 
v návrhu zonácie je najprísnejšie chráneným úze-
miam zóny A vyhradených viac ako 40 000 ha, 

pričom od roku 1991 platí stav, kedy je v 5-om, 
najvyššom stupni ochrany 38 600 ha. Na zónu B 
a C pripadlo zhruba 32 000 ha, pričom v 4-tom a 
3-ťom stupni ochrany je 35 000 ha. Pre intravilány 
miest a obcí sme určili cca 800 ha a pre podzónu 
Cr, ktorá je určená na voľný pohyb osôb za účelmi 
celoročných športových aktivít, bolo vyhradených 
celkom 1 400 ha.
Je namieste otázka, komu prospieva hystéria o 
betónových Tatrách, keď potenciál pre zástavbu 
existuje len v zóne D, ktorá je už dnes zastavaná 
existujúcimi zástavbami na cca 500 ha a zvyšných 
300 zahŕňajú aj iné funkčné plochy, kde sa v in-
travilánoch nikdy stavať nebude! Je vari pre člove-
ka, pre jeho pobyt, oddych, zdravie a rekreáciu, 
pre život bežných obyvateľov Tatier, ktorí sa dnes 
dennodenne doma boria s vážnymi obmedzenia-
mi z titulu ochrany prírody, 2 200 ha priveľa!? Pri 
návrhu zonácie rozvojové záujmy v území skutočne 
nepredkladali developeri, ale starostovia a primátori 
dotknutých miest a obcí. Najväčší developer sa do-
konca vyjadril, že on zonáciu nepotrebuje! 
Tu je podstata problému! Ruka v ruke so zonáciou 
mal byť totiž prijatý aj nový zákon o ochrane prírody, 
ktorý bol však pre množstvo protichodných požia-
daviek a pripomienok stiahnutý z legislatívneho pro-
cesu. Tu sa mala odstrániť možnosť získať výnimku 
na zakázané činnosti. Dnes totiž, ak máte dostatok 
vplyvu a dobre si zdôvodníte svoje aktivity, dosta-
nete výnimku na čokoľvek. Toto je pliaga, ktorá je 
prapríčinou ťažkých zásahov do prírody, ktorú sme 
chceli zonáciou odstrániť, aby sme uchránili to naj-
vzácnejšie, čo v Tatrách máme. Na veľké počudo-
vanie, možnosť udeľovania výnimiek nikto z kritikov 
zonácie, ani najagresívnejší predstavitelia ochra-
nárskych mimovládok, nikdy nenapadol! Je to len 
náhoda, alebo niekomu vyhovuje loviť v mútnych vo-
dách v TANAP-e i naďalej a udržiavať tento nejasný 
a neudržateľný stav?
 
l Vo vašom programe, s ktorým idete do vo-
lieb na kandidačnej listine ĽS-HZDS hovoríte o 
potrebe odkanalizácie sídel pod dve tisíc oby-
vateľov. Je to reálne dosiahnuť, nie je takých 

sídel na Slovensku priveľa?
Najcennejším bohatstvom Slovenska je jeho prírod-
né prostredie. Nemáme suroviny, nemáme energe-
tické nosiče, máme prírodu a vodu. Bez environ-
mentálnej infraštruktúry na vidieku nepohneme s 
likvidáciou medziregionálnych rozdielov a nedáme 
šancu na rozvoj vidieckych regiónov. Neexistencia 
kanalizácie a čistiarní odpadových vôd nám zároveň 
vážne ohrozuje zdroje pitnej vody, ktorá je strate-
gickou surovinou a bude čoraz vzácnejšia. Preto je 
voda a jej zabezpečenie pre občanov a slovenské 
hospodárstvo prioritou ĽS HZDS. Aby sme mohli 
splniť tento náročný cieľ, je potrebné zmeniť pravi-
dlá rozdeľovania verejných zdrojov v Environmen-
tálnom fonde, prejsť na viaczdrojové financovanie 
a prioritne dobudovať rozostavanú infraštruktúru. 
Som presvedčený, že aj keď tento proces bude ná-
ročný, pri dobre nastavených parametroch budeme 
schopní naše ciele naplniť.

l Aké vidíte reálne východiská v politike ži-
votného prostredia, ktoré chcete riešiť po voľ-
bách?
Doteraz bol rezort životného prostredia vnímaný ako 
upratovacia čata po neporiadku, ktorý spôsobili iní. 
Ak chceme zmeniť problémy životného prostredia, 
musia sa zohľadňovať environmentálne princípy v 
riadení každého jedného rezortu! Nemyslím teraz 
len na hospodárske rezorty, pôdohospodártvo, 
energetiku, ale aj na zdravotníctvo, školstvo, soci-
álne veci,... Každý koncepčný či strategický alebo 
legislatívny vládny materiál by mal zahŕňať aj envi-
ronmentálne kritériá. To je však dlhodobá  a nároč-
ná práca.
Pred nami sú obrovské výzvy: riešenie následkov 
klimatických zmien, staré záťaže, zmena systému 
odpadového hospodárstva, zabezpečenie environ-
mentálnej infraštruktúry, rozvoj obnoviteľných zdro-
jov energií, zabezpečenie dostatku kvalitnej pitnej 
vody, ... Práca na niekoľko životov! To najťažšie je 
však dosiahnuť spoločenský konsenzus a presved-
čiť občanov a politikov, že kvalita životného prostre-
dia determinuje zdravotný, sociálny i ekonomický 
status celej spoločnosti. STANiSlAV HáBER

Najťažšie sa rodí spoločenská dohoda

To boli slová lídra ĽS-HZDS Vladimí-
ra Mečiara počas pokojne prebiehajú-
cej tlačovej konferencie niekoľko minút 
pred štartom oficiálnej volebnej kampa-
ne v sobotu 22. mája v Prešove.
 Ako hodnotí v rámci svojich ciest 
súčasnú situáciu na východnom Slo-
vensku? 
Prešiel som so spolupracovníkmi už 
veľa tunajších okresov a zistenia vo mne 
umocňujú názor, že chudoba sa tu do-
slova generuje. Sme presvedčení, že 
ak situáciu nezvrátime hneď teraz, v naj-
bližšom období, už sa to nepodarí. Ne-
berte moje slová ako súčasť predvoleb-
nej agitácie, ale ako výsledok pozna-
nia a hodnotenia reálnej situácie. V tejto 
ťažkej skúške však očakávame intenzív-
nu pomoc vás, Východniarov. Aj z tohto 

pohľadu sme absolvovali celý rad roko-
vaní s predstaviteľmi cirkví, aj tu v Pre-
šove, aby sme si vzájomne vysvetlili svo-
je postoje pre budúce vládne obdobie. 
Aby sme mohli spolupracovať v pro-
spech krajiny. 
 Sú na takúto radikálnu zmenu 
aj podmienky? Ktorým smerom sa 
bude tento proces uberať? 
Východné Slovensko sa nám postup-
ne vyľudňuje, mladí aj ľudia stredné-
ho veku odchádzajú za prácou inde. 
Okrem toho, že intenzívna výstavba diaľ-
nic pracuje v prospech východného 
Slovenska, potrebujeme vykonať veľa 
práce na poli turistického ruchu. Veď 
toľko prírodného a historického bohat-
stva, ktoré je sústredené na území od 
Západných Tatier po ukrajinskú hrani-
cu, niet na Slovensku nikde, ale nevie-
me ho ekonomicky využiť. Všade, kde 
sú objekty svetového kultúrneho dedič-
stva chodia milióny ľudí, ale k nám, na 
východ Slovenska, prichádzajú iba vo 
veľmi malom počte. Najväčší nedosta-
tok v tomto smere vidím v slabej propa-
gácii tohto bohatstva a práve tu by výraz-
ne mohli pomôcť novinári. Veď si zober-
te samotný Prešov, kde žijú vedľa seba 
veriaci toľkých vierovyznaní a národnos-
tí! V podstate to nie je mesto, ale Eu-
rópa v malom!
 Viete odhadnúť šance ĽS-HZDS 
v nadchádzajúcich voľbách? 
Náš volebný program si získal svoje 
uznanie aj v zahraničí a jeho pozitívny 
vplyv sa prejavuje aj doma. Zistil som, 

že v priebehu mesiaca sa názory voličov 
postupne prikláňajú v náš prospech. 
Som presvedčený, že z volieb vzíde sil-
ná dvojkoalícia, ktorá bude pre vlád-
nutie v terajšej situácii najvhodnejšou 
a jedine účinnou. Trojkoalícia nebude 
správnou cestou, pretože dokáže veľmi 
málo a štvorkoalícia by viedla k predčas-
ným voľbám a obávam sa, že aj k sociál-
nym nepokojom. A to som ešte zveda-
vý, ako to dopadne s Paliho kapurkovou 
stranou. Pretože kandiduje iba sám jej 
zakladateľ a v prípade, že sa dopracu-
je k 5 percentnému počtu odovzdaných 
hlasov a teda do parlamentu, ostanú 
vlastne neobsadené poslanecké kres-
lá. Tento prípad nás upozornil na to, že 
podobnú alternatívu nemáme vo voleb-
nom zákone ošetrenú. Teda, môže dôjsť 
k akejsi malej parlamentnej kríze...
 Čo okrem nových prvkov vo voleb-
nom programe prináša voličovi ĽS-
HZDS? 
Výrazne sme omladili našu kandidátku, 
prevládajú štyridsiatnici. Vlastne, výbor-
ný vekový priemer kazíme iba my dvaja 
s Mariánom Haľkom (krajský líder HZDS 
v Prešove a kandidát do parlamentných 
volieb). 
 Dokážete krátko zhodnotiť teraj-
šie štvorročné vládne obdobie z po-
hľadu koaličného partnerstva? 
Škoda, že množstvo pozitívnej práce 
a výsledkov znehodnotili škandály na mi-
nisterstve životného prostredia a minis-
terstve výstavby. 
 Je možné už teraz charakterizo-

vať najdôležitejšie úlohy novej vlády 
z hľadiska vzťahu k únii i vo „vlast-
nom dome“?
Vo vzťahu k únii musíme podporiť vše-
obecné úsilie o stabilizáciu eura a spo-
lupracovať v procese radikálneho sprís-
nenia ekonomických a finančných opat-
rení v únii, ktoré povedú k spevne-
niu meny. Aj napriek tomu, že niektoré 
z týchto tvrdých opatrení sa budú do-
týkať aj nás. Nie je predsa možné, aby 
päť štátov únie nedodržiavalo žiadne zá-
väzky voči spoločnej mene! Čo sa týka 
samotného Slovenska, musíme aktívne 
riešiť problém nezamestnanosti 500 ti-
síc ľudí v produktívnom veku. To som si 
„dovolil“ započítať aj tých Slovákov, kto-
rí museli za prácou do zahraničia, pre-
tože doma hladovali. Ďalšou prioritou 
pre nás je aktívne vyrovnávanie regio-
nálnych rozdielov. Je tu veľmi zlý vývoj, 
vďaka ktorému sa môže východné Slo-
vensko zmeniť na časovanú sociálnu 
bombu. Zároveň očakávame aj ťažké fi-
nančné obdobie splácania dlhodobých 
pôžičiek a dlhov. Napriek tomu veríme, 
že hrubý domáci produkt bude postup-
ne narastať. 
 Slovensko bude práve v nasledu-
júcom období potrebovať na vnú-
tornú stabilizáciu pokoj a spoluprá-
cu. Aj naďalej bude zrejme problé-
mom cudzí prvok v slovanskej stred-
nej Európe. Akým smerom sa budú 
podľa vás vyvíjať slovensko-maďar-
ské vzťahy?
Nevidím to ružovo. Aj keď Orbán a spol. 
už dnes nehovoria o dvojitom či trojitom 
občianstve ale o prinavrátení občian-
stva. Aké prinavrátenie, akého občian-
stva? Je teda na počudovanie, odkiaľ 

a akých Maďarov sa tu naraz toľko vza-
lo? Naopak, je historicky známe a do-
kladmi potvrdené, že mnoho Maďarov 
po Trianone žiadalo medzinárodnú ko-
misiu, aby mohli ostať na území vtedaj-
šej Československej republiky. Po skon-
čení 2. svetovej vojny mohli odísť a odišli 
z nášho územia všetci, ktorí sa cítili Ma-
ďarmi a ostali tu iba Slováci. Podobná 
situácia nastala aj po roku 1992, kedy 
všetci, ktorí sa cítili byť občanmi nášho 
nového štátu prijali slovenské štátne 
občianstvo. Celá táto kauza je vlastne 
úmyselnou ignoráciou historických fak-
tov. Žiaľ, terajšia politika Orbána opäť vy-
chádza z princípu etnika a silne to pripo-
mína neslávne presadzovanie „nordic-
kej rasy“ so všetkou katastrofou, ktoré 
tieto začiatky priniesli. V každom prípa-
de však chcem uistiť verejnosť, že bu-
deme na všetky takéto orbánovské kro-
ky reagovať pružne a rýchlo. Už v pon-
delok 24. mája budeme mať v Bratislave 
konzultácie k tomuto problému aby sme 
si ujednotili stanoviská a potom bude ro-
kovať mimoriadne zasadanie slovenské-
ho parlamentu. V rámci novej línie kaž-
dému maďarskému zákonu v tejto prob-
lematike bude predchádzať zákon slo-
venský, čo nám pomôže účinne chrániť 
suverenitu našej republiky.
To, že ĽS-HZDS má v Prešove solídnu 
základňu v podobe voličov a sympati-
zantov, dosvedčovala plná veľká sála 
Obvodného úradu v Prešove, kde sa 
stretnutie vedenia tejto strany s ob-
čanmi uskutočnilo. Je iba prirodze-
né, že k otvorenému dialógu a priateľ-
skej atmosfére pripeli svojim majstrov-
stvom Cigánski diabli, ktorí skutočne 
hrali ako diabli!  MilAN ORSZáGH

Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko odštartovala svoju predvolebnú kampaň v Prešove 

vyrovNÁvAjME vEĽKÉ rEGIoNÁLE roZDIELy
Počas začínajúcej volebnej kampane sa chcem osobne zúčastniť na ôsmich úvodných stretnutiach s obyva-
teľmi krajských miest Slovenska a potom budem absolvovať aj rovnaký počet záverečných stretnutí. Kandidá-
ti našej strany sa však predstavia aj vo všetkých okresných a ďalších mestách, denne to bude 30 a niekedy 
možno aj viac stretnutí s občanmi. 
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Pre takéto prípady sme teda vytvorili priestor, 
aby ministerstvo kultúry umelcom do istej 
miery kompenzovalo stratu možnosti ďalej 
pôsobiť v pôvodnej profesii. Myslím, že je to 
spravodlivé, pretože baletní umelci sa na svo-
je pôsobenie pripravujú od detstva a ak ich v 
plne produktívnom veku inak banálna diagnó-
za pripraví o možnosť v práci pokračovať, je 
úlohou spoločnosti pomôcť im. Inak, nejde o 
nejakú novotu, kým pán minister Kaník neuro-
bil svoju "reformu", systém "dôchodku za vý-
sluhu rokov" bol súčasťou sociálneho zabez-
pečenia.

l Ak vám voliči dajú mandát, čomu by ste 
sa chceli v budúcich štyroch rokoch pred-
nostne venovať?
- Roboty čaká veľa. Myslím, že veľkou vý-
zvou je už rozpracovaný zákon o financo-
vaní kultúry. Ono to na prvý pohľad ani tak 

nevyzerá, ale je to zákon neobyčajne pod-
statný, pretože pri jeho príprave treba rie-
šiť nielen "čísla", ale aj veľa dlhodobo od-
kladaných problémov. Počínajúc povedzme 
štatútom umelca. Veď dnes takto titulujeme 
každého, kto namaľuje obrázok, napíše pár 
vešíkov či naspieva cédečko. Závažnou úlo-
hou je nájsť hranicu medzi zábavným prie-
myslom, ktorý netvorí ale masovo produkuje 
a umením, kde je nové dielo vždy jedineč-
ný originál. 
Za mimoriadne dôležité pokladám, aby sme 
v rámci prijatia tohoto zákona riešili aj prob-
lém možnosti vymenovať za riaditeľa kultúr-
nej inštitúcie významnú umeleckú osobnosť. 
Fetišizácia princípu výberového konania má 
zjavne v oblasti umenia svoje limity. Vo sve-
te je normálne, že o kandidátoch na riadite-
ľa takejto inštitúcie sa vedú diskrétne rozho-
vory, hľadaním vhodného človeka sa zaoberá 
správna rada inštitúcie a navrhne zriaďovate-
ľovi nielen kto, ale aj za akých podmienok a 

na aké obdobie by sa mal stať riaditeľom.To 
naše skrývanie sa za výberové komisie, kto-
ré rozhodnú, ale za rozhodnutie nenesú dô-
sledky, považujem za pretvárku. Dlho ma trá-
pi, že krátkozrakým rozhodnutím minister 
kultúry v roku 1999 pochoval na Slovensku 
žáner operetného divadla, budem sa preto 
snažiť, aby sme to napravili. V oblasti divadla 
nás ešte čaká aj úloha odstrániť diskriminá-
ciu stredného Slovenska, pretože ak v Brati-
slave a Košiciach štát subvencuje trojsúboro-
vé, teda "plnoformátové" divadlá, mali by sme 
rovnakú príležitosť zabezpečiť aj na strednom 
Slovensku a po rekonštrukcii banskobystric-
kého Národného domu budú vytvorené pod-
mienky na transformáciu Štátnej opery na 
Štátne divadlo s činohrou, operou a bale-
tom. Dosť času a priestoru som v uplynulých 
mesiacoch strávil diskusiami o tom, ako by 
sa dala riešiť výraznejšia spoločenská pod-
pora výtvarného umenia a myslím, že je reál-
ne - možno aj v zákone o financovaní kultúry 

- dosiahnuť minimálne záväzok pre väčších a 
veľkých investorov, aby časť prostriedkov ur-
čili na umelecké dotvorenie stavieb. Veď sa 
stačí pozrieť na výsledky aktivít našich deve-
loperov, všade prísna funkcionalita a úspor-
nosť, nikde však dačo, čo by potešilo oko a 
dalo stavbe osobitosť. Veľkú pozornosť si vy-
žaduje aj situácia slovenskej literatúry. Bás-
nici a spisovatelia tvoria individuálne, ale to 
vonkoncom neznamená, že sa spoločnosť o 
nich nemá zaujímať, veď nie nadarmo sa o 
spisovateľoch hovorí ako o "svedomí náro-
da". Napísané ostáva a bude raz svedectvom 
o našej dobe, tak ako sa dnes z klasickej li-
teratúry dozvedáme o ľuďoch, ich túžbach 
a osudoch v dávno uplynulých dobách. Je, 
myslím si najvyšší čas, aby sme našli spôsob, 
ako v oblasti literatúry podporiť tých talento-
vaných, aby z existenčných dôvodov nemu-
seli zobchodovávať svoje nadanie.

Zhováral sa 
ANDREJ MAŤAŠíK

Hovoríme s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedom Výboru pre kultúru a médiá NR SR a operným spevákom DUŠANOM JARJABKOM

Talenty treba podporovať, nie komerčne žmýkať

Výsledky parlamentných volieb v Českej 
republike potvrdili, že štandardné politic-
ké strany, ako sú ČSSD a ODS, prepadli 
z hľadiska výsledkov, ktoré očakávali. 
V diskusnej relácii STV O 5 minút 12 to 
konštatoval premiér R. Fico. Na ich úkor 
podľa neho získali podporu úplne nové 
politické subjekty, ktoré verejnosť možno 
vnímala ako niečo, čo je spojené s vlád-
nutím súčasného predsedu vlády Jana 
Fischera. Fico sa domnieva, že ak by prá-
ve Fischer založil nejakú politickú stranu, 
s vysokou pravdepodobnosťou by vyhrala 
voľby. „Rozhodnutie voličov v Českej 
republike musíme všetci rešpekto-
vať,“ dodal. Pre neho sú dôležité, ako ich 
označil, „fantastické“ vzťahy medzi SR a 
ČR. Tie dokonca považuje za lepšie ako 
keď obe krajiny tvorili spoločnú federá-
ciu. Zároveň verí, že ich vysoká kvalita 
bude naďalej pokračovať. „Česi a Slová-
ci si to určite zaslúžia,“ poznamenal. Do 
českého parlamentu zasadne päť strán, 
okrem ČSSD, ODS a KSČM aj dvaja poli-

tickí nováčikovia - TOP 09 Karla Schwar-
zenberga a Veci verejné Radka Johna. 
Tesným víťazom volieb sa stala ČSSD 
so ziskom 22,1% hlasov a v Poslaneckej 
snemovni ČR bude mať 57 mandátov. 
Druhá s 20,2% skončila ODS a v parla-
mente ju bude zastupovať 51 poslancov. 
TOP 09 vynieslo 16,7% 41 mandátov. Do 
snemovne sa dostali KSČM, ktorej 11,3% 
hlasov znamená 26 mandátov a pre stra-
nu VV prinieslo 10,9% 25 mandátov. Na 
volebné výsledky reagovali oznámením 
o svojom odstúpení postupne predseda 
KDU-ČSL Cyril Svoboda, líder Strany 
práv občanov-Zemanovci (SPOZ) Miloš 
Zeman a šéf Strany zelených Ondřej 
Liška. Po nich reagoval na neočakáva-
ne slabý volebný výsledok ČSSD aj Jiří 
Paroubek, ktorý oznámil, že do 7-10 dní 
pripraví odovzdanie vedenia strany jej 
prvému podpredsedovi Bohuslavovi So-
botkovi. Súčasne vyjadril očakávanie, že 
prezident Václav Klaus poverí zostavením 
vlády ČSSD. (TASR)

Ako keby s premiérom nediskutovala 
I. Radičová, ale akási fiktívna osoba, 
ktorá prišla z mesiaca, prípadne z inej 
planéty našej galaxie. Pozitívne však 
je, že aj napriek tomu, že jej stranícki 
spolupútnici nehlasovali za vládny ná-
vrh zákona o slovenskom občianstve, 
ktorý ruší naše občianstvo tým, ktorí 
dobrovoľne požiadajú o občianstvo 
iného štátu, vyjadrila svoj nesúhlas s 
maďarským zákonom o dvojakom ob-
čianstve. Maďarským Fideszom

 iNiCiOVANÝ ZáKON 
o dvojakom štátnom občianstve 
umožňuje slovenským občanom 
maďarskej národnosti prijať maďar-
ské občianstvo aj napriek tomu, že 
miestom ich trvalého pobytu bude 
územie Slovenskej republiky. Zákon 
Maďarsko prijalo bez akejkoľvek kon-
zultácie so svojimi susedmi, pričom 
slovenskú iniciatívu rokovať, arogant-
ným spôsobom odmietlo. Aj preto sa 
môžeme oprávnene domnievať, že 
predseda Fideszu Viktor Orbán a 
jeho strana sa chce týmto krokom 
priblížiť k realizácii myšlienky veľ-
kého Maďarska. Takže „habkanie“ 
volebnej líderky I. Radičovej, o tom, 
že Slovenská republika mala reagovať 
len neuznaním účinnosti maďarského 
zákona o dvojakom občianstve, je pre 
Slovensko neprijateľné. Vytvorila by 
sa tým podľa nej pôda 

NA ZAČATiE SPORU 
na medzinárodnom súdnom dvore, 
ktorý by Slovensko vyhralo. Ako no-
vopečená Sibyla síce predpovedá 
úspech Slovenska, ale nepovedala 
kedy a za akých podmienok by sa 
tak mohlo stať. Aj s ohľadom na jej 
podporu v prezidentských voľbách zo 
strany voličov SMK sa však môžeme 
domnievať, že jej by možno vôbec ne-
prekážalo, že bez dôraznej slovenskej 
reakcie, by sme sa o pár rokov už len 
čudovali. Najprv by o maďarské ob-

čianstvo požiadali členovia SMK, čo 
vlastne ich predseda Pál Csáky už aj 
avizoval. Postupne by sa pod tlakom 
určite pridávali aj ďalší, veď nie nadar-
mo sa hovorí, že 

SlOVENSKí OBČANiA 
maďarskej národnosti patria medzi 
najdisciplinovanejších voličov, pokiaľ 
ide o maďarské záujmy. Následne 
by sa takto vytvorila pôda pre ďal-
šie požiadavky Maďarska, ktorého 
súčasné kroky nezakryte smerujú 
k územnej autonómii južnej čas-
ti nášho územia. Podľa predsedu 
vlády SR a súčasne predsedu naj-
silnejšieho politického subjektu 
Smer-SD, jediná možná cesta bola 
tá, ktorú navrhovala naša vláda, 
pričom Slovensko prijalo štan-
dardný európsky zákon. Tým, že 
najsilnejšia opozičná strana SDKÚ-
DS za neho nezahlasovala, rozbila 
slovenskú národnú jednotu, čo pova-
žuje R. Fico za najväčšiu tragédiu a 
chybu. Ako sa ďalej vyjadril, Fideszu 
spoločne s SMK ide o to, aby sa po-
stupne na Slovensku vytvárala 

KATEGóRiA POliTiKOV, 
ktorí budú mať dvojaké občianstvo. 
Tým by sa prepájali na maďarskú vlá-
du a parlament, a tie by ich prostred-
níctvom preberali kontrolu nad južným 
Slovenskom. „Ide o veľkomaďarské 
mocenské ambície Fideszu,“ zdô-
raznil R. Fico. Podľa neho SDKÚ-DS 
pred hlasovaním o vládnom návrhu 
zákona iba hľadala spôsob, ako sa 
vyhnúť jeho podpore. Preto vymyslela 
návrh, ktorý nemá logiku. Zaujímavé 
je pritom, že si nechala otvorené dve-
re pre spoluprácu s SMK. Opozičný 
návrh SDKÚ-DS, ktorej volebnou 
líderkou je „nová tvár“ I. Radičová 
označil R. Fico za právne nedotiahnu-
tú a nezmyselnú zámienku. „Je práv-
nicky nemožný, neúčinný a smiešny.“ 
Ako ďalej v tejto súvislosti pozname-

nal, netreba vyvolávať spory, keď mô-
žeme byť účinnejší prijatím zákona, 
ktorý zamedzí realizovaniu veľmocen-
ských ambícií cudzieho štátu na úkor 
Slovenska. Dôležité bolo podľa neho 
konať rýchlo a razantne. Dodajme, že 
naša vláda skutočne 

KONAlA RÝCHlO 
a razantne, čím zobrala opozičnej SD-
KÚ-DS vietor z plachiet. To je možno 
ďalší dôvod, prečo volebná líderka 
tejto strany kritizuje zákon, ktorý na 
návrh vládneho kabinetu R. Fica prijali 
poslanci Národnej rady s veľkou väč-
šinou hlasov. Predseda najsilnejšie-
ho politického subjektu bez väčších 
problémov v dueli STV odmietol aj 
pokus o kritiku hospodárskej politiky 
súčasnej vlády zo strany I. Radičovej. 
Pripomenul, že napriek súčasnej hos-
podárskej kríze, ktorú Slovensko ne-
vyvolalo, ale je jej obeťou, dosahuje v 
rámci Európskej únie štandardné až 
nadštandardné výsledky. V súvislosti 
s kritikou nezamestnanosti pripome-
nul I. Radičovej, že v roku 2006 ich 
pravicová vláda, v období hospodár-
skeho rastu, mala o jednu desatinu 
percenta 

VyŠŠiU MiERU 
nezamestnanosti ako súčasná. Tá pri-
tom musí riešiť ešte i problémy vyplý-
vajúce zo svetovej hospodárskej krízy. 
Bola to však práve vláda M. Dzurindu, 
ktorá spôsobila takmer jednostrannú 
orientáciu nášho hospodárstva sme-
rom na export a preto je Slovensko 
bytostne závislé od hospodárskeho 
vývoja vo svete. Súčasne R. Fico 
pripomenul I. Radičovej, že zásadný 
rozdiel medzi ich pravicovou politikou 
a ľavicovým charakterom súčasnej 
vlády je v prístupe k riešeniu prob-
lémov. Pravicoví politici, ktorých 
zastupuje volebná líderka i. Radi-
čová, robili všetky reformy na úkor 
občanov a dá sa preto oprávnene 
predpokladať, že keby sa dostali 
k moci, opätovne by v tom pokra-
čovali. Predseda strany Smer-SD 
zdôraznil, že naopak súčasná vláda 
aj počas hospodárskej krízy udržiava 
štandardné sociálne istoty občanov 
a hospodárske problémy nerieši na 
úkor našich občanov. Rieši ich znižo-
vaním výdavkov niektorých rezortov. 
Ako príklad, okrem iného, uviedol re-
zort obrany.

VlADiMíR DOBROViČ

Iveta Radičová v dueli zhorela
Predvolebný duel lídrov v súčasnosti najsilnejších politických subjek-
tov nepriniesol zo strany vyzývateľky nič nové. Podpredsedníčka SD-
KÚ-DS iveta Radičová v priamom súboji s predsedom strany Smer-SD 
Robertom Ficom sa zmohla len na zopakovanie už otrepanej frázy, že 
ona nič, ona muzikant. Preto nezainteresovaní pri sledovaní diskus-
nej relácie STV mohli nadobudnúť dojem, že len odkiaľsi priletela. 
Prezentovala natoľko abstraktné názory, ako by nebola podpredsed-
níčkou strany SDKÚ-DS, ktorá počas svojho osemročného vládnutia 
pripravila našich občanov o časť sociálnych istôt. Jej spôsob zbavo-
vania sa zodpovednosti za vládnutie kabinetu Mikuláša Dzurindu bol 
veľmi priezračný.

Predseda ĽS-HZDS analyzoval v májo-
vom vysielaní TV Živa súčasnosť. Ako 
zdôraznil, človek človeku nemôže byť 
vlkom, ale musí byť bratom. Preto štát 
musí garantovať v sociálnom systéme 
pomoc tým, ktorí si nedokážu sami po-
môcť. Podľa Vladimíra Mečiara je dnes 
kríza horšia ako za veľkej hospodárskej 
krízy v 30-tych rokoch minulého sto-
ročia, lebo vtedy ľudia mali aspoň kus 
poľa, kde si mohli sami dorábať nejaké 
potraviny. Dnes ľudia majú bytovky a ak 
nemajú prácu, nevedia si ako pomôcť. 
Upozornil na obrovské regionálne rozdiely 
medzi východom a západom Slovenska. 
Uviedol, že najhoršia je apatia ľudí. U niekto-
rých badať apatiu snažiť sa zmeniť svoj osud 
a to najmä zo vzdialenejších regiónov od 
Bratislavy. Ľudia upadajú do rezignácie a 
letargie. Dodal, že Bratislava je síce hlavné 
mesto, ale musíme si vedieť upratať aj dvor, 
aj záhradu, či komoru. Slovensko sa nemô-
že rozvíjať len v jednom regióne. Označil za 
doslova šokujúce sa rozrastanie chudoby. 
K problémom s južným susedom upozornil, 
že Viktor Orbán zaspal dobu možno aj tristo 
rokov. V 18. storočí sa totiž formovali názo-
ry, ktoré vyústili do tvrdej maďarizácie Slo-
venska v 19. storočí. My dnes však žijeme v 
21. storočí, kde takýto historický návrat späť 
nemôžeme tolerovať. V 20. storočí napadli 
Slovensko so zbraňou v ruke z Maďarska až 
päťkrát v snahe okupovať našu vlasť. Toľko 
pokusov hádam nebolo v celej Európskej 
únii.

Zdôraznil, že naše južné hranice sú nemen-
né a Viktor Orbán potrebuje len silného part-
nera do politickej diskusie. Podobné skúse-
nosti s podporou menšín viedli už k dvom 
svetovým vojnám a z takej nebezpečnej po-
litiky má dostatočnú skúsenosť celá Európa. 
K súčasnej politickej situácii dodal, že časť 
slovenskej politickej reprezentácie chce 
hľadať prostredníka, čo je podľa neho hlú-
pe konanie. Naopak, iná časť hľadá rieše-
nia. Cez maďarské občianstvo chcú získať 
slovenské územie, lebo potom povedia, že 
Maďarsko je tam, kde žijú ich občania. Hra-
nice v Európe však negarantuje len zmluva z 
Trianonu po 1. svetovej vojne, ale aj mierové 
usporiadanie Európy po 2. svetovej vojne, 
ktoré garantovali a stále garantujú veľmo-
ci. Nič sa podľa Mečiara odvtedy vo svete 
nezmenilo. Preto slovenský štát potrebuje 
silnú koaličnú vládu, ktorá sa nebude hádať 
medzi sebou a bude mať riešenia. Predse-
da ĽS-HZDS si však nemyslí, že by mohol 
medzi Slovákmi a Maďarmi vzniknúť nejaký 
ozbrojený konflikt a už vôbec nie do šies-
tich mesiacov, ako vyhlásil jeden politik. V 
Košiciach na mítingu s občanmi pripomenul 
históriu, kedy sa maďarská menšina sama v 
Trianone prihlásila, že chce žiť s nami v jed-
nom štáte. Prezident Masaryk ponúkal iné 
riešenie. Žitný ostrov Maďarsku s tým, že 
vznikne pás územia po Slovinsko, ktoré by 
bolo súčasťou našej republiky. S tým však 
nesúhlasili samotní príslušníci maďarskej 
menšiny, ale hlásili sa k prvej Českosloven-
skej republike. STANiSlAV HáBER

štandardné strany vo voľbách prepadli

ChCÚ ZíSkať SlOvENSké ÚZEmIE
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oDZNELo v PArLAMENTNEj DEBATE
počas 52. schôdze Nr Sr v dňoch 25. až 26. mája 2010
ROBERT FiCO, 
predseda vlády SR
Vážené dámy a páni, je mi naozaj veľmi ľúto, 
že sa musí konať táto mimoriadna schôdza 
Národnej rady Slovenskej republiky a že mu-
síme siahnuť k takým mimoriadnym nástro-
jom komunikácie so štátom, štátom, ktorý je 
našim susedom, ktorý je našim partnerom v 
Európskej únii a spojencom v Severoatlan-
tickej aliancii. Pochybujem, že sa dejinách 
Európskej únie nájde precedens k takému 
hrubému ignorovaniu bilatelárnej zmluvy o 
priateľstve a dobrých susedských vzťahoch, 
nehovoriac už o odporúčaniach Benátskej 
komisie a vysokého komisára OBSE pre 
národnostné menšiny, keď ide o preroková-
vanie zákona, ktorý sa bezprostredne týka 
približne 10 % občanov susedného štátu. Je 
mi ľúto, že vedenie politickej strany FIDES, ktorá 
má v novom národnom zhromaždení dvojtreti-
novú väčšinu, odmietlo naše návrhy na zvolanie 
zmiešanej komisie pre národnostné menšiny a 
že dezignovaný predseda vlády doposiaľ nere-
agoval na moje oficiálne pozvanie na stretnutie. 
Dovolím si dokonca povedať, že tieto odpovede 
boli až arogantné, pretože v prípade návrhu na 
zvolanie zmiešanej komisie nám bolo oznámené, 
že sa tak stane až vtedy, ak bude vytvorená nová 
maďarská vláda. Ale pritom je rovnako oznáme-
né, že o zákone o dvojakom občianstve sa má 
hlasovať zajtra ráno o 9.00 hodine. Rovnako 
je neúnosné, aby na žiadosť ohľadne stretnutia 
dezignovaný predseda vlády vôbec nereagoval. 
Kvôli tomu nám nezostáva nič iné, vážené dámy 
a páni, iba priamo osloviť maďarský parlament 
Národnou radou Slovenskej republiky a chcem 
poďakovať poslancom Národnej rady, ktorí inici-
ovali túto mimoriadnu schôdzu Národnej rady.
Chcel by som potvrdiť, že sme sa naozaj usilo-
vali o nové naštartovanie slovensko-maďarských 
vzťahov. Vyslali sme viacero jasných podnetov, 
že chceme tieto vzťahy orientovať na realizáciu 
spoločných životných záujmov, na posilňovanie 
regionálnej a cezhraničnej spolupráce, na koo-
peráciu pri riešení dopadov svetovej hospodár-
skej krízy. Určite poznáte moje vyjadrenie, ktoré 
som opakoval stále, som pripravený kdekoľvek 
na akomkoľvek mieste, v ktorúkoľvek hodinu ro-
kovať s maďarským partnerom, o ktorejkoľvek 
téme vzájomných slovensko-maďarských vzťa-
hov. A k tomu aj došlo, keď som z predchádza-
júcim premiérom Maďarskej republiky s pánom 
Bajnaiom rokoval v malom mestečku Sečéň v 
Maďarsku na témy, ktoré boli pre Slovensko a 
Maďarsko veľmi dôležité. 
My sme nechceli, vážené dámy a páni, a 
nikto nás nemôže z toho ani obviňovať, aby 
sa táto téma stala obsahom predvolebnej 
kampane. Táto téma bola Slovenskej re-
publike nanútená. V Maďarsku potrebovali 
vytiahnuť veľkomaďarskú kartu na odpúta-
nie pozornosti od bezradnosti pri riešení 
ekonomických a sociálnych problémov. Ch-
cem požiadať aj opozíciu, aj novinárov, aby 
už prestali so stereotypom, že vládna koalí-
cia vyťahuje nejakú maďarskú kartu. Robili 
sme a do poslednej chvíle robíme všetko, 
aby sme dotlačili novú vládnu stranu v Ma-
ďarsku ku konzultáciám a aby sa problém 
odsunul po našich parlamentných voľbách, 
čo však stále maďarská strana odmieta. Je 
mi naozaj ľúto našich spoluobčanov maďar-
skej národnosti, že sa s nimi z vonku takto 
manipuluje, že sú vydieraní cez prirodzené 
city súvisiace s ich jazykovou a kultúrnou 
identitou, ktorých udržiavanie a pestovanie 
im zaručuje slovenská ústava a naše medzi-
národné záväzky. Chcem povedať, že občania 
Slovenskej republiky maďarskej národnosti sú 
súčasťou úspešného príbehu našej nezávislej 
štátnosti. Spolu so Slovákmi a príslušníkmi ďal-
ších národnostných menšín sa tešili zo vstupu do 
Európskej únie, do NATO, do Schengenského 
priestoru, zo zavedenia eura, z vysokých tém 

rastu do obdobia svetovej hospodárskej krízy a 
verím, že aj z výsledkov, ktoré oznamuje na rok 
2010 Európska komisia. Ak sa mýlim, tak mi 
prepáčte, ale vari iba s výnimkou Rakúska majú 
práve naši Maďari najvyššiu kvalitu života a život-
nú úroveň z pomedzi všetkých s Maďarskom su-
sediacich štátov. Práve to je zrejme tŕňom v oku 
Fidesu a Jobiku, že naši spoluobčania maďar-
skej národnosti si nachádzajú pozitívne puto so 
štátom, ktorého sú občanmi, v ktorom sa narodili 
a v ktorom žijú. Novelizácia zákona o dvojakom 
občianstve im neponúka nič. Iba právnu neistotu. 
Vnáša nielen napätie do našich medzištátnych 
vzťahov, ale aj zbytočnú nervozitu na národnost-
ne zmiešané územia. Miesto riešenia problému 
prekonávania ekonomickej zaostalosti na týchto 
územiach, ktoré sa týkajú tak tam žijúcich Slová-
kov, ako aj Maďarov, musíme riešiť takúto nepro-
duktívnu a škodlivú tému. 
Dvojaké občianstvo sa má stať nástrojom 
na realizáciu revizionistického sna inými 
metódami ako v tridsiatych rokoch. Chcú to 
urobiť zneužitím a dezinterpretáciou európ-
skych dohovorov o občianstve a starostlivos-
ti o menšiny. Jeden z ďalších predkladateľov 
zákona o dvojakom občianstve v súvislosti s 
pamätným dňom Trianonu povedal, citujem: 
„je potrebná nová národná politika, ktorá 
umožní, aby používanie slovného spojenia 
Maďari za hranicami a Maďari na tejto strane 
bolo bezpredmetné“. Za potlesku poslancov 
Fidesu, ktorý sa hlási k Európskej ľudovej 
strane odzneli aj tieto slová predstaviteľov 
extrémistického Jobiku. Tento návrh zákona, 
citujem: „symbolicky v podstate pripojí späť 
odtrhnuté časti národa, stávajú sa súčasťou 
národa. Z verejno-právneho hľadiska to spe-
čatí novela zákona o štátnom občianstve“. 
Ak však napriek tomuto všetkému Národné zhro-
maždenie maďarského parlamentu Maďarskej 
republiky zajtra ráno zákon o dvojakom občian-
stve schváli, je našou svätou povinnosťou tvrdo 
reagovať. Tvrdo a okamžite reagovať, na toto je 
pripravená vláda Slovenskej republiky. Verím, že 
je na to pripravená aj Národná rada Slovenskej 
republiky. Maďarsko a odkazujem to maďarským 
politikom, ktorí to často hovoria, nesusedí samo 
so sebou. Maďarsko susední so suverénnym a 
sebavedomým Slovenskom.

PAVOl PAŠKA, 
predseda NR SR
Pokúsil som sa už pri uvádzaní programu 
52. schôdze vysvetliť dôvody, ktoré viedli k 
zvolaniu tejto schôdze skupinou poslankýň 
a poslancov, ktorí tento návrh predložili. Do-
voľte ale ešte predtým, ako uvediem samot-
ný návrh uznesenia o podporu ktorého vás 
chcem všetkých požiadať, vysvetliť aj ďalšie 
postupy a ďalšie dôvody.
Kolegyne, kolegovia, bolo mi trikrát smutno. 
Prvýkrát, keď som si prezeral výpisy z rozpravy, 
ktorá prebiehala v Národnom zhromaždení Ma-
ďarskej republiy k zákonu o dvojakom občianstve 
a bolo mi smutno preto, lebo som nechcel veriť 
vlastným očiam, keďže som čítal len prepisy, že 
je v 21. storočí ešte niečo také možné a že taký-
to obsahovo balastový resentiment má v dnešnej 
Európskej únii ešte v niektorých politických spek-
trách miesto. Druhýkrát mi bolo veľmi smutno, 
keď som si dnes otvoril naše, takzvané objektív-
ne printové médiá a s hrôzou som si prečítal, ako 
vraj táto schôdza je úplne zbytočná ako na čo 
sme sa zvolali a o čom to vlastne chceme rozprá-
vať a ako že to ubližujeme všetkým tým, ktorých 
vraj chceme utláčať a ktorým chceme ublížiť. A 
tretíkrát mi bolo veľmi smutno dnes na rokovaní 
poslaneckého grémia a tu mi dovoľte trošku širší 
kontext, a preto, že som sa snažil veľmi racionál-
ne zdôvodniť konanie Národnej rady aj v súlade 
s vládou Slovenskej republiky a dôvody, prečo 
som považoval za potrebné, aby Národná rada 
pre žiadny iný dôvod, ale len z dôvodu svojej su-

verenity a obhajoby štátnych a národných záuj-
mov vytvorila v európskom priestore štandardnú 
parlamentnú paritu k rozprave a k mechanizmom 
a k procesom, ktoré sa odohrávali niekoľko dní 
na pôde maďarského Národného zhromaždenia. 
Žiaľ preto, lebo reakcie niektorých opozičných 
predstaviteľov, opozičných poslaneckých klubov 
som nechápal. Našťastie, možno je dobré, 
že v takýchto pre krajinu a národ vypätých 
chvíľach si ľudia na Slovensku môžu overiť 
skutočné postoje a skutočný vzťah k vlasti, 
k národnu, k histórii a k budúcnosti a preto 
ešte raz zdôrazním, mi bolo veľmi smutno a 
dúfam, že práve prijatie uznesenia, ktorého 
návrh vám predložím, bude tou najlepšou 
odpoveďou a najlepším dôkazom toho, že 
Národná rada Slovenskej republiky je suve-
rénna, že Národná rada Slovenskej republiky 
je schopná do posledného okamihu vykoná-
vať v súlade s Ústavou Slovenskej repub-
liky svoj mandát a že Národná rada je tou 
inštitúciou a tým orgánom, ktorý je schopný 
obhajovať štátne a národné záujmy Sloven-
skej republiky a vopred vás chcem požiadať, 
všetkých tých, ktorým nechce byť smutno po 
dnešnom dni a tých, ktorým nechce byť ešte 
smutnejšie zajtra v prípade prijatia zákona o 
dvojakom občianstve v maďarskom Národ-
nom zhromaždení, aby ste tento návrh uzne-
senia, ktorý ste dostali do lavíc podporili. 
Vrátim sa k niektorým výrokom a k niektorému 
kontextu, pretože ešte stále aj tu v tejto sále se-
dia ľudia, ktorí pochybujú. A poviem to a budem 
to dnes opakovať, dokedy tu budeme sedieť: 
Ľudia, ktorí pochybujú o našom práve brániť 
sa, o našom práve byť suverénni, o našom 
práve povedať svoj názor. Novelizácia zákona 
o maďarskom štátnom občianstve je len ďalším 
míľnikom v politike Fidesu pod heslom zjedno-
tenie národa nad hranicami. Nuž preto a práve 
tým, ktorí aj dnes ráno na poslaneckom grémiu 
spochybňovali túto schôdzu, že je to provoká-
cia, na ktorú máme právo odpovedať a budeme 
odpovedať spôsobom, ktorý je v demokratickej 
Európe obvyklý. Budeme odpovedať prijatím su-
verénneho rozhodnutia suverénneho parlamentu 
suverénneho národného štátu suverénneho čle-
na Európskej únie.

Pál CSáKy, 
poslanec NR SR
Dovoľte mi, aby som vás oboznámil s dvoma 
rozhodnutiami členov poslaneckého klubu 
Magyar koalíció pártja - Strany maďarskej 
koalície. Prvým je, že nemienime tu počúvať 
krajne nevhodné výkriky niektorých našich 
kolegov a po mojom vystúpení poslanci za 
SMK opustia rokovaciu sálu a týmto dnešný 
rokovací deň pre nás končí.
Po druhé, chcem vás informovať o tom, že na 
rokovaní poslaneckého klubu Strany maďar-
skej koalície viac poslancov za SMK informo-
valo kolegov, že v budúcnosti majú záujem 
požiadať aj o štátne občianstvo Maďarskej 
republiky, pričom prehlasujú, že žiaden z 
nich sa nevzdá ani slovenského štátneho 
občianstva. Tento krok poslanci chápu ako 
prejav svojej dvojitej občianskej a národnej 
väzby. 

VlADiMíR MEČiAR, 
poslanec NR SR
Veľmi pozorne som počúval a čo nám hovoril 
predseda strany maďarskej koalície, len zo všet-
kého nemám jasno. On tu vystupoval ako Stalin 
či ako Bérya? Ako predseda poslaneckého klu-
bu budem hovoriť za klub Ľudovej strany - Hnutia 
za demokratické Slovensko, za seba, svoje deti, 
svojich vnukov. Samozrejme vidím, čo sa robí 
v sále, Mikuláš Dzurinda ponúka riešenie, keď 
prídem k nemu: Dajte mi tie vaše lepšie ná-
vrhy, nemá ich. Kresťanskí demokrati sa snažia 
na blbostiach rozbiť hladký priebeh rokovania a 

tému zneistiť, spochybniť alebo rozmelniť, rozu-
miem tomu, lebo tak robili vždy. Poslanci ma-
ďarskej koalície ušli a oznamujú tejto Národnej 
rade úplne drzo, my budeme občania Maďarskej 
republiky a budeme aj tu sedieť a vy ste povinní 
to znášať. Prečo by sme boli povinní to znášať? 
Tomu nerozumiem. Ani tomu nerozumiem, prečo 
by sme na Slovensku boli povinní držať naciona-
listické strany, keď mnohé štáty Európy sa s tým 
vysporiadali a už ich zrušili. Nemajú nacionalistic-
ké strany a je to demokratické a je to v poriadku. 
Slovensko môže ísť tiež touto cestou. Dokonca 
si myslím, že týmto zákonom všetko končí. Ja 
by som povedal, že týmto zákonom sa iba pre-
javuje malá časť vôle, ktorá bude pokračovať po 
voľbách a budú ju doprevádzať praktické kroky 
vlády vo všetkých možných oblastiach. Samo-
zrejme, že nedoceňujú a dovolím si povedať, 
že kolegovia ani z jednej strany, možné dopady 
tohto kroku. Kde to povedie? Dvakrát to viedlo 
k tragédii národov sveta a miliónov, desiatkam 
miliónov mŕtvych. Tretíkrát sa začína rovnakou 
metódou na rovnakom mieste, rovnakým postu-
pom krokov. Tiež to skončí desiatkami miliónov 
mŕtvych, alebo budeme mať silu a už pri prvom 
kroku to zastavíme? Minimálne to skončí tým, že 
sem prídu robiť poriadky cudzie jednotky, miero-
vé zbory, ktoré sa tu usalašia, aby sa nič nedialo? 
To je minimálna hranica, tá druhá je maximálna 
hranica. O toto sa hrá. To začína, tento vývoj a 
buď sa rokovaním Národnej rady a postojmi jej 
poslancov, keď nie poslancov tak ľudí vo voľbách 
tento vývoj zastaví, alebo bude pokračovať ďalej.

DANiEl liPŠiC, 
poslanec NR SR
Nebudem sa zamýšľať, pán predsedajúci, nad 
motiváciou Viktora Orbana či cieľom tohoto ná-
vrhu nie je prekryť ekonomické problémy v Ma-
ďarsku, je to pomerne tradičná taktika, prekrývať 
nacionalizmom ekonomické problémy, a to je 
problém mnohých krajín. Myslím si, že už som 
to povedal viackrát, že v oblasti národnoštátnych 
záujmov je KDH schopné sa spojiť aj s ježibabou, 
to platí. To znamená, my podporíme text vyhláse-
nia a dokonca zrejme podporíme aj novelizáciu 
zákona o štátnom občianstve, aby sme zaviedli 
česko právnu úpravu, pretože iné limity, iné limity 
si neviem predstaviť, aké by sme vedeli nastaviť.

KATARíNA TóTHOVá, 
poslankyňa NR SR
Chcem povedať pánovi poslancovi Brocko-
vi, ako aj ostatným, ktorí stále hovoria, že 
vládna koalícia odpútava pozornosť, hrá s 
maďarskou kartou a pod. Vážení, v tomto 
momente je situácia skutočne veľmi zložitá 
a pripomína poslednú kvapku v naplnenom 
pohári. Keď si pozrieme internet, mailové 
stránky, čo sa uverejňuje na stránkach, na 
maďarských stránkach, pán poslanec Gál, 
tiež. Ja som si jednu pozrela. Dovolím si 
stručne citovať: „SlOVáCi ZOBRAli MAďAR-
SKÚ ZEM. Pritom Slovensko je len jedna ne-
existujúca krajina. Vytvorili ju politici. ďalej, 
navrhujeme, aby maďarská vláda vyhlásila 
vojnu Slovensku! Ďalej, Maďarské deti vy-
rastajú v terore na Slovensku. Bitie Maďa-
rov na Slovensku je každodenné. Slováci sa 
nezľutujú ani nad deťmi a ženami. Netrpme 
to ďalej, vezmime si naspäť našu krajinu. Ak 
treba aj za cenu krvi. Prihlás sa do armády!“ 
a podobné výroky. Ja som si prešla, keďže 
ovládam maďarský jazyk, viacero, viacero 
stránok na internete z Maďarska a hitom 
sa stala Horthyovská modlitba a majú ju na 
stránkach mnohí. Verím v jedného Boha, ve-
rím v jednu vlasť, verím v jednu božskú več-
nú pravdu, verím v znovuvskriesenie Maďar-
ska. Amen.

Zo záznamu rokovania NR SR bez 
redakčnej a jazykovej úpravy vybral (jk)
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Rukávy kúzelníkov
Kúzelníci z opozície vyťahujú 
z rukávov stále nové a nové 
mená, raz je to Hanzel, po-
tom Brhel, potom zasa niekto 
iný. A všetkých „dokopávajú“ 
rovno k Smeru. Kombinácie s 
prepojením na Smer sa hemžia 
hlúposťami, ktorým možno títo 
kúzelníci ani sami neveria, ale 
médiá im na to skočia. Zábav-
ný Figeľ hovoril napríklad „švaj-
čiarske alebo americké zdro-
je“, no bolo by sa treba spýtať, 
tak aké vlastne, keď ani v tom 
nemá jasno? Týchto bublifukov 
je každý deň plná hŕba, niekto 
odfotí prázdny stolík konferen-
cie, kde mala sedieť minister-
ka, ale náhodou tam nesedela, 
takže je miesto bez nej. Bože, 
to je naozaj téma ako hrom! 
A ešte tu fotku poslal nejaký 
čitateľ, teda čitateľ z Kataru, 
ale jeho meno tam nie je, iba 
Foto: Archív denníka. Bublifuk 
ako Brno. Médiá jednoducho 
vyhlásili vojnu Smeru a pracu-
jú na nej všetci do jedného. 
Musia, lebo im hrozí zánik.
Ich jedinou šancou je úspech 
opozície, ak sa tak nestane, 
skončia. Noviny, ktoré nie sú 
objektívne a naviac absolútne 
jednokoľajové, logicky skončia 
na vydavateľskom cintoríne. 
Spoliehali sa aj na predvoleb-
nú inzerciu, ale tá je na ich 
stránkach úbohá, aj ich chle-
bodarcovia pochopili, že inze-
rovať pre úzky okruh čitateľov 
je neekonomické a sú to zby-
točne vyhodené peniaze. Keď 
vám za celoročné predplatné 
núkajú strunovú kosačku, tak 
to je naozaj predsmrtný stav.

ako sa to robí?
Možno si ľudia všimli, ako 
sa ešte začiatkom roka a aj v 
ďalších mesiacoch pohyboval 
Smer vo výskumoch verejnej 
mienky vysoko hore až do 
45 percent. Vyslovený zámer 
niektorých agentúr, pretože, 
už existovala dohoda, že bude 
postupne klesať tak, ako budú 
vypúšťať na túto stranu kauzy a 
kauzičky. To si človek všimne a 
podľa toho by mal ísť voliť. To 
je jednoduchá taktika, ktorá 
má svoje prednosti, ale nie na 
všetkých platí. Niektoré agen-
túry sú jasne spriaznené s poli-
tickými stranami a tak im treba 
odviesť daň v podobe manipu-
lácie s výsledkami prieskumu. 
Ono sa nemusí manipulovať s 
výsledkami, ale už s recipient-
mi. Je celkom jednoduché 
si nájsť na stránke štatistic-
kého úradu ako volili obce a 
podľa toho osloviť tamojších 
recipientov, aj v telefonickom 
prieskume. Ak niekto robí do-
tazníkový prieskum, stačí si 
vybrať taký okruh známych, o 
ktorých sa vie, ku ktorej stra-
ne inklinujú. Prieskumy verej-
nej mienky vo voľbách nie sú 
a nikdy nebudú vierohodné, 
pokiaľ to budú robiť také agen-
túry, aké ich dnes robia. Ako 
možno napríklad veriť akejsi 
agentúre, ktorá prednedáv-
nom do parlamentu dostala aj 
stranu Urbániho a Kramplovej? 
Tomu totiž už veriť naozaj ne-
možno.

Líderka SDKÚ-DS Radičová 
vyzvala predsedu KDH, aby sa 
postavil ako chlap. Ten nelenil 
a postavil sa ako chlap, ergo sa 
pochlapil. Žiadny demografický 
tresk z toho nekuká. Ale vzápätí 
KDH hlasuje za novelu o dvoja-
kom občianstve a Dzurindovi sa 
ježia fúzy. Lebo KDH za novelu 
zahlasovalo. Len toť nedávno 
slovenské média vykrikovali, že 
Most-Híd je strana, ktorú stvoril 
Smer, teraz sa vymedzila proti 
Smeru a Radičová už vykrikuje, 
že SMK nebude v žiadnej vláde, 
lebo sa kompromitovala. Ale len 
minulý rok ju voliči SMK podpo-
rovali pri voľbe prezidenta. Prav-
dou je, že maďarský zákon o 
dvojakom občianstve dosť udrel 
do radov SMK, čo zrejme ne-
ostane bez následkov a to Bu-
gár aj patrične využil. Ale ani to 
nemusí byť pravda a SMK zasa 
s radosťou prijmú medzi seba.  
A tak sú už zasa starí známi 
pokope a jedného by chce-
li vykopnúť a nahnať hlasy 
tomu prijateľnejšiemu. Kla-
mú a zavádzajú, až sa im z 
kečky parí. Celá kampaň tejto 

tzv. opozície je jedno amorálne 
bahno, presne tí istí priviedli 
Slovensko na okraj sociálneho 
kolapsu a dnes idú obyvateľom 
vnucovať svoje vízie, ktoré ne-
majú ani hlavu ani pätu. Z celej 
ich kampane jasne vidieť, že sú 
na konci s dychom a chytajú sa 
takých psích kúskov, nad kto-
rými normálny človek len máv-
ne rukou. Najčistejší z čistých, 
najblahoslavenejší z blahoslave-
ných, tak to je naozaj postavené 
na hlavu.
Politológovia i komentátori 
sa predbiehajú v šamanských 
predpovediach volieb a ich 
predpovede sú vzdialené re-
alite naozaj dosť. Slovensko 
nie je veľká krajina a agentúry 
výskumu verejnej mienky sú tu 
nanič, alebo len na to, aby člo-
veka ešte viac doplietli. Ešteže 
im venuje pozornosť minimum 
ľudí.
V júnových voľbách je jasné jed-
no, SDKÚ-DS padne poriadne 
na bradu a ťažko sa z toho bude 
spamätávať. Inak povedané, la-
butia pieseň Radičovej. Na to, 
aby to človek pochopil, sa sta-

čí prejsť po Slovensku. Lídrom 
opozície bude KDH, ktoré síce 
získa o čosi viac hlasov, hlavne 
pre zmenu na čele strany, hoci 
Figeľ na bilbordoch vyzerá bied-
ne. Na strednom a východnom 
Slovensku absolútne prepadne 
SaS, v týchto regiónoch je to 
strana, ktorá nikomu nič neho-
vorí. SMK sa možno naozaj 
nedostane do parlamentu  a 
bude to jej „Szomorú vasár-
nap“, keďže Orbán jej tak 
zavaril a Csáky sedel v ma-
ďarskom parlamente, čo si 
mohol odpustiť. Bugár však 
nebude veľmi vyskakovať, 
lebo sa do parlamentu do-
stane len s odretými ušami. 
SNS prejde do parlamentu 
s obligátnymi 7 percentami 
alebo aj menej a čo je už 
dnes jasné, V. Mečiar oslávi 
svoj návrat dvojciferným čís-
lom. A Smer získa približne 
39 percent. 
Takže je zbytočné sa pechoriť 
a namáhať si jazyk. Budovanie 
sociálneho štátu je pre Sloven-
sko alfou a omegou, čo už ľudia 
pochopili a sociálne „cikanie“ z 
opozičných strán je len voleb-
ný trik. Voľby dopadnú tak ako 
dopadnúť majú, nedovolia Slo-
vensko postaviť znova na hlavu. 
A najkrajšie stromy sú aj tak na 
Horehroní, ale aj ženy.

Načo sa vytŕčali!
Nie celkom možno pochopiť onen dúhový pochod v Bratislave, do-
padol aj tak ako fiasko. Bolo to celkom zbytočné. Pri príslovečnej 
slovenskej tolerancii sa títo ľudia mohli stretnúť niekde na Táloch, 
na veľkej lúke, ktorú si mohli aj ohradiť a vyšantiť sa tam do sýtosti. 
Nikto by im v tom nebránil a nikto ani po nich nehádzal kamene. 
Mohli sa tam milkovať, láskať, preskakovať jánske ohne a podobne. 
Načo však tiahli po Bratislave, čo možno pokladať skôr za cielenú 
provokáciu alebo možno „vylomeninu“ jednej politickej strany. Za 
čo vlastne demonštrovali, načo sa zbytočne vytŕčali? A to istý Tom 
N. napísal, že mu vadila kolektívna ľahostajnosť „normálnych“ Slo-
vákov, a zabodkoval to takto: „V krajine, ktorá poslala tisícky prísluš-
níkov svojich menšín do plynových komôr, ako môžu ľudia byť takí 
ľahostajní k nebezpečenstvu intolerancie?“ Za ten čas, čo tento pán 
publikuje už mohol zistiť, že slovenská tolerantnosť je veľká. A to ne-
bola ľahostajnosť „normálnych“ Slovákov, ale narušenie ich zmyslu 
pre normálnu rodinu. Ale vyprosíme si, aby nám nejaký ozembuch 
vykrikoval, že krajina poslala tisícky príslušníkov svojich menšín do 
plynových komôr. Takú hlúposť môže napísať len nedouk. To zname-
ná, že aj ja, môj otec a môj dedo? A na mieste tohto pána by som 
radšej mlčal, ľudia tejto krajiny nezabíjali Indiánov ako kozľatá na 
bitúnku a ani nepovraždili státisíce černochov. Takže najskôr si treba 
odstrániť brvno zo svojho oka a pozametať pred vlastným prahom a 
až potom vynášať súdy. Jeden denník gayom a lesbičkám venoval 
mimoriadnu pozornosť, ako keby to bol najväčší problém na Slo-
vensku presne v čase, keď sa ľudia borili so záplavami, keď úroda 
na poliach je spustošená. A z tohto nás vytrhnú gayovia a lesbičky?

DOma STáť Na hlavE NEBuDEmE

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Kresba: Andrej Mišanek

Po nedávnych parlamentných 
voľbách sa samozrejme začali 
Maďari aktivizovať. Nová vlá-
da na čele s V. Orbánom zača-
la predkladať do parlamentu 
zákony, ktoré rozdúchavajú 
v strede Európy konflikt, ku 
ktorému sa napríklad Brusel 
správa dosť benevolentne, 
ako keby sa nič nedialo. 
Možno by si stačilo prečítať na 
maďarskej webovej stránke 
www.hircsarda.hu Gabora Vonu 
ergo Zázrivcsa, predstaviteľa 
Jobbiku, ktorý v maďarskom par-
lamente ukázal, len to čo mal, 
teda vestu maďarských gárd a 
ktorý sa netají svojim zmýšľaním.
Prvým krokom bude, že vyhlási-
me vojnu Slovákom a na budúci 
rok si vyžiadame naspäť územie 
okolo Uralu. Ide o oblasť Chanti 
-Mantijska, kde sa už roky potu-
luje maďarská akadémia vied, 
ktorá skúma korene Maďarov 
na tomto území, lebo vraj odtiaľ 

pochádzajú. Okrem iného sú tu 
najbohatšie zásoby ropy, plynu a 
uhlia na svete. V tomto Maďarom 
drukujú napríklad v Bruseli aj ug-
rofinské národy Fíni a Estónci.
Človek by mohol povedať, no 
blázon! Ale ako sa zdá, nie je 
osamotený. Fidesz sa ukázal 
ešte horší ako Jobbik a chce 
uzákoniť dátum Trianonu ako 
maďarský štátny sviatok a pri-
rovnáva Trianon div nie k aké-
musi holokaustu Maďarov. Ale 
ani doma nikto nie je prorokom, 
teda na Slovensku. Toť si tetka 
Yvetka zaklábosila, že Trianon 
nemožno zrušiť, vraj možno, ale 
iba vojnou. Náhodné vyhlásenie 
tetky Yvetky? Asi nie, veď koreš-
ponduje s vyhláseniami Gábo-
ra Vonu, jeden vraví vyhlásime 
vojnu a ten druhý to priznáva. 
Aj keď by sa na vyjadrenia tetky 
skôr hodil onen citát, že kaž-
dý z hrušky padá tam, kde má 
rozum, teda chlapi na hlavu a 

ženy na zadok. Logika hovorí, že 
Maďari už deväťdesiat rokov ne-
dokázali zabudnúť na Trianon a 
nezabudnú ďalších deväťdesiat, 
ak sa im nepodarí rozdúchať v 
strede Európy konflikt. No a naj-
smiešnejšie je, že tetka Yvetka a 
baťko Miki išli do Bruselu riešiť 
slovensko-maďarský konflikt, 
mož no v súčinnosti s Kukanom, 
ktorý tvrdí, že treba sedieť na ko-
nári a trpezlivo sa tváriť, a mož-
no sa aj usmievať. Komu je do 
smiechu nad tým, čo sa deje u 
našich susedov? Len tomu, kto 
si sedí na konári a sedel s Geor-
ge Sorosom. A nestretli sa náho-
dou v Bruseli? Kto dá za to ruku 
do ohňa? Však si museli vysvetliť 
aj to Grécko, kde sa práve tento 
„ekonomicky bin Ladin“ veľmi 
angažuje a angažoval ešte do 
vzniku gréckej krízy. Staré dobré 
priateľstvá treba utužovať, veď 
nebyť tých dolárikov, nikto by 
nevedel, kto je Dzurinda.

Dosť smiešne sú maďarské čardáše, ak totiž V. Orbán nedá 
ľudom chlieb a hry, môže dopadnúť ešte horšie ako jeho pred-
chodca. Je jasné, že Maďari mu naleteli vo voľbách na sľuby. 
A divoko sa hnali do volieb za Fidesz. Treba však vidieť realitu. Mi-
nulý rok znamenal pre Maďarsko obrovský finančno-ekonomický 
pád, najväčší za povojnovú históriu. Prakticky všetko obyvateľstvo je 
nespokojné. Priemyselná výroba spadla o 21 percent, stavebníctvo 
o 30 percent. Počet nezamestnaných predstavuje 11,5 percenta a 
podľa prognóz ďalších 600 tisíc môže stratiť prácu v tomto roku. Od 
defaultu zachránila krajinu len pôžička 20 miliárd eúr, ktorú dostali 
od EÚ, Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. A tú 
bude treba splatiť. Alebo nesplatiť a radšej vyvolať konflikt, tak sa 
to totiž robí. Netreba zabudnúť, že Maďarsko má v prvej polovici 
roku 2011 predsedať Európskej únii. V tomto kontexte treba chápať 
aj aktivizáciu veľkomaďarskej politiky. To bude naozaj nezvyčajné, 
keď predsedajúca krajina EÚ bude riešiť svoj vlastný konflikt so štyr-
mi susednými štátmi, aj členmi EÚ.
Slovenská SDKÚ prichádza tiež s iniciatívou, že vraj netreba 
strašiť ľudí a tetka yvetka tvrdí, že jej strana je po voľbách 
pripravená ponúknuť riešenia situácie bez toho, aby straši-
la občanov sankciami. Európska ľudová strana zorganizuje 
na návrh SDKÚ-DS okrúhly stôl členských strán zo Slovenska 
a Maďarska. To znamená, že riešenie vypracuje SDKÚ-DS, 
KDH, SMK a FiDESZ. Dve maďarské strany de facto, jedna 
slovenská s podporou Sorosa a druhá slovenská s podporou 
Pána Boha, ktorý tu bude v menšine. Alebo si budú KDH-ci ob-
hrýzať nechty? Na Bélu Bugára sa vykašľali hádam nie preto, 
že má Zajaca, už aby sa premenoval na Zajoncza.
Maďarská strana predložila zákon o dvojakom občianstve do par-
lamentu bez toho, aby čo len konzultovala zákon s Rumunskom, 
Ukrajinou, Srbskom a Slovenskom. Okrem toho predložila, aby sa 
4. jún (výročie Trianonu) stal Dňom národnej spolupatričnosti, ktorý 
by mali Maďari oslavovať vo všetkých spomínaných štyroch kraji-
nách. Mierový podpis po prvej svetovej vojne je podľa toho tragé-
diou maďarského národa a generácie sa vyzývajú, aby prispievali k 
„národnej spolupatričnosti“. Tieto a podobné texty sme už kedysi 
počuli a skončilo to druhou svetovou vojnou.

Slovensko sa zasa niekto pokúša postaviť z nôh na hlavu. 
Predovšetkým slovenská opozícia, ktorá sa už nebodaj vidí, 
ako vyhrá voľby. Ešte nedávno všetci na seba popľuvali len 
tak sliny fŕkali a teraz sa veľkým oblúkom snažia akože zjed-
notiť svoje sily. Jeden naozaj skvelý príklad ako to funguje. 

všETKo NIEKDE ZAČíNA

Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

KTo A Čo hovorí
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Členovia Únie slovenských novinárov sa v 
posledný májový týždeň stretli s predse-
dom Najvyššieho súdu SR Štefanom Ha-
rabinom. Ten v príhovore k slovenským 
novinárom hovoril o aktuálnej situácii v 
slovenskom súdnictve. Na bilbordoch ší-
rené výzvy „za očistu súdnictva“ označil 
za neodborné produkty tých, ktorým v 
skutočnosti ide len o nahlodávanie dôve-
ry občanov v naše súdnictvo. Pripomenul, 
že napriek zlému stavu, ktorý ešte ako minis-
ter spravodlivosti zdedil po Danielovi Lipšico-

vi, sa postupne darí zvyšovať aj efektivitu na 
slovenských súdoch. Na dokreslenie pripo-
menul, že zdedil 22 000 vecí starších ako 5 
rokov. „Päť rokov nebol štát schopný ukončiť 
kauzu.“ Položil si v tejto súvislosti rečnícku 
otázku: „Komu to vyhovovalo? Tomu, kto 
mal pravdu, alebo tomu, čo bol v nepráve? 
Pravdaže tomu čo bol v neprávu.“ Zdôraznil 
Š. Harabin. „Lenivcov neznášam, preto mám 
aj odporcov.  Naťahovali súdne procesy, čo 
malo veľmi negatívny vplyv na hodnotenie 
súdnych krokov našimi občanmi,“ pozna-
menal. Aj preto urobil zopár radikálnych 
krokov, keď chcel, aby slovenské súdnic-
tvo postupne opäť bezo zvyšku plnilo svoju 
funkciu. „Presadil som zvýšenie počtu sud-
cov o 200 a rekonštrukciu deviatich súdov. 
Inicioval som zrušenie vojenských súdov pre 
ich malú efektivitu. Vojenskí sudcovia zväčša 
riešili za 3 mesiace  približne 4 veci, sudco-
via na ostatných súdoch 30 až 40 vecí.“ Š. 
Harabin ďalej pripomenul, že zvýšil právomo-
ci predsedov okresných súdov a stabilizoval 
finančné zabezpečenie sudcov. Uvedené 
kroky pritom v konečnom dôsledku prispeli i 
k selekcii jednotlivých sudcov. Podľa Š. Ha-
rabina dosiahnuté pozitívne výsledky v našej 
justícii sa dajú zdokumentovať, okrem iného  

aj na príklade zníženia počtu starých vecí 
nad 3 roky zo 79 000 na 59 000, ako i na 
skrátení trestného konania o polovicu. „Také-
to výsledky nemá žiadna krajina v Európskej 
únii,“ konštatoval Š. Harabin, ktorý vo svojom 
vystúpení zopakoval aj svoje odmietavé sta-
novisko k existencii Špeciálneho súdu. 
Následne predseda Najvyššieho súdu SR  
takmer stovke novinárov vyše hodiny nefor-
málne, za to však  veľmi podrobne odpovedal 
na množstvo aktuálnych otázok súvisiacich s 
našou justíciou. Žiadnej sa nevyhol. V odpo-
vedi na otázku Norberta Valáška pozname-
nal, že mediálne útoky na jeho osobu majú 
rýdzo politický charakter a majú za cieľ jeho 
zastrašovanie. Sú za nimi, podľa jeho vyjad-
renia tí, ktorým nevyhovuje, že zavádza do 
slovenského súdnictva poriadok. Ani nekom-
promisným ukončením diskusie sa nepoda-
rilo „oslobodiť“ predsedu Najvyššieho súdu 
spod paľby otázok. Mnohí mu otázky kládli 
ešte aj pri jeho odchode na chodbe. Keďže 
nevylúčil možnosť prijatia novinárov aj na Naj-
vyššom súde, dá sa očakávať, že tí, ktorí ne-
stihli položiť svoju otázku, využijú i možnosť 
individuálneho stretnutia v kancelárii predse-
du Najvyššieho súdu.

VlADiMíR DOBROViČ

lenivcov neznášam, preto mám aj odporcov

Americké univerzity majú, podľa profesora 
ekonómie z Ohio University v USA Richarda 
Veddera, predovšetkým tri silné stránky. Sú 
nezávislé, je ich veľa a štúdium na nich je 
spoplatnené. Spoplatniť vysokoškolské štú-
dium odporúča profesor ekonómie aj Sloven-
sku. Podľa neho, ľudia si „viacej vážia veci, za 
ktoré musia zaplatiť,“ pričom žiaci na súkrom-
ných školách dosahujú lepšie výsledky ako tí, 
ktorí študujú na štátnych a pritom školné pre 
študentov predstavuje určitý typ motivácie.
Toto odporúčanie mi silno pripomína ponovem-
brové výroky o tom, že štát je zlý hospodár, že 
len súkromník dokáže dobre hospodáriť. Len 
ťažko niekto uverí hodnovernosti týchto výrokov 
po dvadsaťročnom  poprevratovom „fungovaní“ 
súkromného sektoru na Slovensku. Pri hodnotení 
tohto obdobia často počuť, že „dobre už bolo.“ 
Preto by bolo dobré, keby sme v našom školstve 
zachovali to dobré z minulosti a len cieľavedome 
ho vylepšovali. Musíme zabrániť prerodu školstva 
na dobrý biznis. Hovorí sa, že dobrá rada je nad 
zlato. Spoplatnenie školstva, z pohľadu väčšiny 
našich obyvateľov, je žiaľ akoby rada od diabla. 
Posledné škandály v oblasti neoprávneného vydá-
vania diplomov, vrátane predkladania falzifikátov 
diplomových prác, skôr varujú pred zvyšovaním 
nezávislosti vysokých škôl. Bezbrehé zvyšova-
nie počtu vysokých škôl na Slovensku tiež 
nevedie ku zvyšovaniu kvality vzdelávacie-
ho procesu. Aj preto pri porovnávaní kvality 
vysokých škôl medzinárodnými ratingovými 
agentúrami  sa naše vysoké školy  v rebríč-

ku úspešnosti objavujú len zriedka. Osobne 
tieto hodnotenia nepovažujem za najobjektívnej-
šie, pretože kritéria ich hodnotenia nemusia vždy 
zodpovedať našim podmienkam. Podľa americ-
kého profesora Richarda Veddera spoplatnené 
štúdium nie je prekážkou vzdelávania ani pre štu-
dentov z nižších sociálnych vrstiev, pretože štu-
denti si môžu zobrať na štúdium pôžičku od štátu 
a samozrejme efektívne môžu využiť aj štipendiá. 
Táto možnosť síce existuje aj na Slovensku, ale v 
konečnom dôsledku je skôr zaujímavá pre tých, 
ktorí si potrebujú len prilepšiť na náklady spojené 
s denným štúdiom. Tí, ktorých rodičia často musia 
prekladať cent z ruky do ruky, skôr než ho môžu 
použiť,  namiesto pokračovania v štúdiu budú sa 
musieť asi poobhliadnuť po zamestnaní, ktoré im 
zabezpečí živobytie. V budúcnosti sa potom veľmi 
ľahko môže stať, že opäť, ako v dávnej minulosti, 
inteligenciu budú tvoriť len tí, ktorých predkovia 
boli dostatočne majetní. Tento prístup je vy-
slovene pravicový a diskriminujúci najširšie 
vrstvy obyvateľstva. Odporúčania R. Veddera, 
z konferencie pod názvom Slovensko v pol-
čase reforiem, ktorú organizoval týždenník 
Trend spolu s Cato institute, sú preto pre Slo-
vensko neprijateľné. Ani jeho varovanie, že o 10 
rokov nebudeme mať na výber, lebo štát neune-
sie náklady na školstvo z dôvodu starnúcej popu-
lácie, by sme nemali preceňovať. Stačí, keď sa 
opäť vrátime  k solidárnejšiemu prístupu pri výbere 
daní, potom bude aj na rozvoj školstva, vrátane 
bezplatného štúdia garantovaného Ústavou SR. 

VlADO BORŠANSKÝ
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Úvodom chcem zdôrazniť, 
že chápem vnútroštátny i 
zahraničný význam takej re-
prezentatívnej kultúrnej in-
štitúcie, akou je Slovenské 
národné divadlo, hoci ho 
najmä vo sfére činohry už 
dve desaťročia dramaturgia 
zosúva z dosiahnutej vyso-
kej repertoárovej úrovne do 
suterénu experimentálnych 
javiskových zoskupení. Sve-
toznámy umelec, v súčasnosti 
59-ročný Peter Dvorský mal 
už dávno stáť nielen na čele 
operného súboru SND, ale aj 
v pozícii generálneho riadite-
ľa celej inštitúcie, keby hneď 
každodennú prevádzku mal v 
jeho tieni zabezpečovať tvorivo 
menej renomovaný manažér v 
postavení výkonného riaditeľa. 
Najnovšie personálne riešenie 
vo vedení SND aspoň v rovine 
angažovania chýrneho tenoris-

tu pokladám za racionálne, ale 
v ostatným rovinách opäť za kr-
kolomné a sporné.
Pri všetkej úcte k nespochybni-
teľnej osobnosti teraz 64-roč-
ného Vlastimila Harapesa jeho 
ustanovenie za šéfa baletu SND 
nás vracia do obdobia po Prvej 
svetovej vojne, keď Slovensko 
ešte nedisponovalo dostatkom 
vlastných odborníkov v rozlič-
ných špecifických profesiách. 
Kľúčovým problémom SND 
ostáva činohra, v ktorej nový 
72-ročný riaditeľ Vladimír 
Strnisko, vlastným menom 
Štefan, absolvent divadel-
nej vedy na Vysokej škole 
múzických umení, praxou 
dramaturg a neskôr režisér, 
symbolizuje návrat SND do 
stavu pred odvolaním jeho 
generálnej riaditeľky 46-roč-
nej Silvie Hroncovej. V tomto 
zmysle v príslušných bratislav-

ských kruhoch vládne priam 
nadšenie. Uvedený personálny 
krok vzad garantuje repertoáro-
vú kontinuitu založenú na igno-
rovaní slovenskej pôvodnej drá-
my, ktorá sa na javisko činohry 
SND môže už 20 rokov dostať 
iba v znetvorenej podobe a vý-
lučne prostredníctvom tvorcov 
politicky spriaznených s pra-
vicovými stranami a spomedzi 
povestných odporcov sloven-
skej štátnosti. Nový generálny 
riaditeľ SND 50-ročný Ondrej 
Šoth dozaista nevymenoval 
šéfov súborov bez konzultácie 
s ministrom kultúry, ktorý opäť 
preukázal, že naozaj nemá 
šťastnú ruku v oblasti personál-
nych rozhodnutí. Už by sme sa 
pomaly mohli nad situáciou po-
usmiať, keby nebol v hre osud 
duchovného života slovenskej 
spoločnosti.

PAVOl JANíK

SlOvENSké mEDZINáRODNé DIvaDlO

Slovensko sa bude veľmocí pýtať 
Po roku 1918 vtrhli na Slovensko maďarské gardy. Po roku 
1938 museli Slováci z juhu Slovenska odchádzať najviac s 
desiatimi kilogramami zo svojich majetkov na hlavu člena 
rodiny po Viedenskej arbitráži. To sú fakty, o ktorých historici 
často mlčia. Pripomenul ich Vladimír Mečiar na stretnutí s občan-
mi v pondelok 24. mája v Senici. Trianonská mierová zmluva až 
po dvoch rokoch od 1. svetovej vojny upravila hranice Slovenska. 
Tie boli opäť potvrdené mierovými zmluvami po 2. svetovej vojne. 
Preto sa musí Slovensko opäť spýtať veľmocí, ktoré tieto zmluvy 
garantovali, či s nimi súhlasia aj naďalej, vzhľadom na súčasné 
aktivity Maďarskej republiky. Je potrebné pýtať sa Francúzska, 
Veľkej Británie, USA a Ruska, či im neprekáža, že v maďarskom 
parlamente sa už úplne verejne predvádza neofašistická strana 
Jobbik, ako aj to, že designovaný maďarský premiér Viktor Orbán 
neguje doterajšie dohody mocností z 20. storočia o nemennosti 
hraníc. „Nechceme stratiť ani jedného občana,“ prízvukoval 
pred preplnenou sálou a dodal, že opozícia v ťažkých chvíľach 
pre Slovensko cúva. Radičová za SDKÚ radí rokovať v rámci ľudo-
vých strán v Európe a KDH chce rokovať, len nepovedali s kým. 
Budapeštiansky parlament je podľa Mečiara momentálne v ošiali, 
hoci stavy maďarskej menšiny od posledného sčítania v 90-tych 
rokoch výrazne klesli. Prijatie kontraverzného zákona o dvojitom 
občianstve v budapeštianskom parlamente vôbec nie je v záujme 
maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku. V 90-tych rokoch žilo na 
Slovensku 560 tisíc občanov hlásiacich sa k maďarskej menšine. 
Dnes je to 460 tisíc ľudí, stavy klesli o sto tisíc preto, lebo sa tu 
rodí extrémne málo detí. Z tohto počtu je okolo 260 tisíc Rómov, 
ktorí hovoria maďarsky. Vladimír Mečiar sa spýtal, ako podľa ma-
ďarského zákona budú slovenskí Rómovia preukazovať fakt, že 
mali rodičov Maďarov? Aké rasové zákony chcú ešte Maďari 
prijímať? Budú občania SR spadať pod legislatívu dvoch par-
lamentov? Na Slovensku máme jeden štát, jednu vládnu moc. 
A aj o tom budú tohtoročné voľby.  STANiSlAV HáBER

Zneužili právomoci
Ministerstvo spravodlivosti SR v 
spolupráci so Slovenskou komo-
rou exekútorov vykonáva kontro-
ly exekútorov. Závery kontroly 
exekútora z Bratislavského kraja 
rezort odstúpil Úradu boja pro-
ti korupcii a Úradu špeciálneho 
prokurátora. Zo záverov kontroly 
vyplývajú podozrenia, že v ob-
dobí rokov 1997 až 2001 malo 
dôjsť zo strany exekútora a jeho 
manželky - sudkyne k zneužitiu 
právomoci verejného činiteľa. 
Preverovanie sa týkalo desiatok 
exekučných konaní, v ktorých 
boli exekučným titulom zmenkové 
a platobné rozkazy znejúce spolu 
na sumu najmenej 197 391 390 
Sk, t.j. 6 552 193 eur. Neopráv-
nený prospech bol zatiaľ vyčís-
lený na sumu najmenej 39 478 
260 Sk, t.j. 1 310 438 eur. Vo 
veci bolo začaté trestné stíhanie. 
MS SR rešpektuje prezumpciu 
neviny a do právoplatného uzav-
retia prípadu sa nebude vyjadro-
vať ku konkrétnym menám. (TASR)

SMEr-SD žiada ospravedlnenie 
Predseda Smeru-SD R. Fico 27. mája vyzval 
Alianciu Fair-play, aby sa ospravedlnila jeho 
strane za výroky, ktoré odzneli na adresu tohto 
politického subjektu ohľadne financovania 
predvolebnej kampane v roku 2002. Opieral 
sa pritom o oficiálnu správu, ktorú pred ôsmi-
mi rokmi aliancia vydala, a o nedávne výroky 
jej šéfky Zuzany Wienk. V monitoringu predvo-
lebných kampaní, ktorý sa urobil spoločne s reno-
movanými reklamnými agentúrami, sa uvádza, že 
výdavky aj s informačnou predkampaňou Smeru-
SD sa oficiálne odhadujú na 22,1 milióna korún. 
V tejto správe Aliancia okrem iného poznamenala, 
že o tejto strane mali jedny z najkomplexnejších 
informácií vôbec. Pred niekoľkými dňami Wienk 
vyhlásila, že AFP nedokázala úplne vyčísliť sumu, 
koľko mohla kampaň v roku 2002 stáť: „Po konzul-
táciách s odborníkmi na reklamu a marketing nám 
vyšla suma od 80 do 120 miliónov korún,“ citoval na 

tlačovej konferencii líder najsilnejšej vládnej strany. 
Na základe toho sa domnieva, že Wienk potrebuje 
navštíviť psychiatra. Vysvetlil to tým, že zapojiť sa ta-
kýmto špinavým spôsobom do politickej kampane 
proti jednej z koaličných strán je čosi nenormálne. 
„Aliancia Fair-play robí štandardnú opozičnú 
politiku. Bez hanby odignoruje to, čo povedali 
v roku 2002,“ vyhlásil Fico. Ako ďalej pokračoval, 
po dvoch týždňoch neuveriteľného škandalizovania 
a očierňovania Smeru-SD sa nič oficiálne nepreu-
kázalo. Medializované informácie sa opierali o vý-
mysly, klebety a vyjadrenia ľudí, ktoré podľa Fica 
nemajú hodnotu ani tri koruny 20. „Trpezlivo sme 
odpovedali na všetky kladené otázky, ale po 
dvoch týždňoch škandalizovania môžem po-
vedať, že výsledok je nula. Nič, žiadny dôkaz,“ 
zdôraznil s tým, že nebolo predložené nič, čo by 
spochybnilo čistotu financovania Smeru-SD ani úč-
tovné uzávierky. (TASR)

Čítajte SLOVENSKÝ ROZHĽAD aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
Nasledujúce číslo novín dostanete 9. júna 2010 v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava na celom Slovensku
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Prečo meškajú
Pravicové „objektívne“  média 
sa najnovšie pustili do kritiky 
vlády, pretože výstavba diaľ-
ničného úseku „Svinia – Pre-
šov-západ mešká asi trištvrte 
roka. Prečo však nastal tento 
stav, o tom taktne mlčia. Nie 
je predsa práve teraz pred voľ-
bami vhodné písať a hovoriť o 
tom, že práve za vlády „mod-
rých“ od Bratislavy po Prešov 
sa práve vtedajší predstavite-
lia regionálnej štátnej správy 
nevedeli, vlastne nechceli 
dohodnúť s vlastníkmi pozem-
kov v katastri obce Malý Šariš, 
pričom spor o náhrade či prí-
padnej zmene trasy diaľnice v 
tomto úseku sa ťahal niekoľko 
rokov. Nebyť toho, spomína-
ná časť diaľnice mohla byť už 
dávno hotová. Čo však pravi-
cové médiá dráždi ešte viac je 
skutočnosť, že aj tento úsek 
dostanú motoristi do užívania 
ešte pred voľbami!

Opäť nový rekord 
Z Prešova prinášame aj jed-
nu pozitívnu správu. Po vla-
ňajšom štvorylkovom rekorde 
mladých Prešovčanov, ktorý 
sa dostal do Guinnessovej 
knihy rekordov, bol v centre 
metropoly Šariša urobený ďal-
ší pokus o nový rekord. Vlaňaj-
ší počet bezmála 4 tisíc tancu-
júcich školákov a mladých ľudí 
bol pred niekoľkými dňami 
prekonaný o zhruba tisícku. 
Celé triedy prešovských škôl 
dostali poriadnu a výdatnú po-
silu – z radov škôlkárov. Nový 
rekord bol teda vytvorený pre-
dovšetkým zásluhou tých naj-
menších, ale na svoje si prišli 
aj tancachtiví dospeláci.

kedy to skončí? 
Nový rekord zaznamenali aj 
v oblasti Trebišova. Žiaľ, ten-
to rekord nikoho nepotešil. 
Vytvorila ho v priebehu 19. 
týždňa (10. až 16. mája) sa-
motná príroda. Podľa meraní 
meteorológov padlo v tejto 
lokalite počas spomínaného 
týždňa skoro 9 násobne väč-
šie množstvo zrážok ako je 
dlhodobý priemer.  Presne 
860%. Nielen nešťastní oby-
vatelia postihnutého územia, 
ale aj poisťovne si kladú otáz-
ku, kedy tieto vodné pohromy 
už skončia?

Chcú šetriť či nie?
Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Prešove riešili na svo-
jom minulotýždňovom zasad-
nutí kardinálnu otázku šetre-
nia. Kým primátor Pavol Hagy-
ari neoficiálne „hodil do placu“ 
návrh znížiť v rámci úsporných 
opatrení počet poslancov pre 
budúce komunálne volebné 
obdobie z 31 na 19, poslanci 
sa ním aj neoficiálne zaobera-
li, ale schválili zvýšenie počtu 
volebných (mestských) obvo-
dov zo šesť na sedem pri za-
chovaní terajšieho počtu čle-
nov mestského parlamentu. Či 
tento variant prinesie nejakú 
úsporu, nevie zatiaľ povedať 
nikto. Poslanci sa však tvária, 
že odviedli dobrý kus roboty... 

Stranu pripravil 
MilAN ORSZáGH

Keď pred 35 rokmi otvárali v novej časti pre-
šovského Sídliska iii ďalšiu základnú školu, 
dostala meno podľa ulice pomenovanej po 
vtedajšom družobnom meste Prešova, mo-
ravského Prostějova. Mimochodom, dôverne 
ho poznali mnohí prešovskí chlapi, ktorí si v 
tomto meste odkrútili dvojročnú vojenčinu v 
maskáčoch „paragánov“. 
Na samotných deťoch a ich pedagógoch vstup 
do toho najzrelšieho veku nebadať, o to viac však 
na škole samotnej. Tú čaká už tento rok poriadna 
stavebná rekonštrukcia za európske a štátne pe-
niaze, po ktorej by malo byť deťom v zime teplej-
šie a riaditeľovi Mgr. Mariánovi Molčanovi po jej 
skončení príjemnejšie, že oproti predchádzajú-
cemu roku konečne niečo ušetril na vykurovaní. 
A obyvatelia okolitých blokov sa už konečne ne-
budú musieť pozerať na toľko ošarpaných škol-
ských múrov.
Malé jubileum tejto školy, v ktorej je medzi pol 
tisíckou žiakov aj 51 zdravotne postihnutých, je 
dôkazom správnosti myšlienky integrácie. Mari-
án Molčan je o tom hlboko presvedčený: - Keď 
vidím, že zdraví spolužiaci pomáhajú už ako-
si prirodzene a bez pripomínania či prosenia 
spolužiakom na vozíčku, nech je to už v trie-
de alebo mimo nej, mám pocit, že nech sa 
hovorí o mládeži čokoľvek, je citlivá, vníma-
vá a ochotná. V našej škole to môžete cítiť 
na každom kroku. 
Základná škola na Prostějovskej ulici má naviac 
veľmi úzky vzťah k občianskemu združeniu Bar-

lička, ktorého členovia zabezpečujú prevádzku 
denného stacionáru pre „vozíčkarov“ a pravdu-
povediac, jeho dnešní  klienti pochádzajú poväč-
šine z jubilujúcej základnej školy. 
Integrácia zdravotne postihnutých je jeden roz-
mer života školy, druhým je „integrácia“ športo-
vých talentov. Tu majú svoju základňu tri triedy 
chlapcov s futbalovým talentom a preto je priro-
dzené, že pri ich výchove a športovej príprave 
škola úzko spolupracuje s futbalovým klubom 
1. FC Tatran Prešov. Koľkí z nich oblečú o nie-
koľko rokov vysnívaný extraligový dres, to dnes 
nemožno ani odhadnúť. Dôležité však je, že títo 
chalani športu žijú a už pri svojich začiatkoch sú 
vedení odborne. Ale zároveň sa učia vžívať do 
postavenia svojich menej šťastných spolužiakov 
na vozíčkoch, ktorým je, žiaľ, potešenie zo špor-
tu odopreté. 
Jubilujúcu školu prišli v piatok 28. mája pozdraviť 
a zavinšovať jej veľa ďalších plodných rokov mno-
hí gratulanti. Medzi nimi bola aj štátna tajomníčka 
ministerstva školstva za SMER-SD Mgr. Bibiána 
Obrimčáková, vedenie mesta Prešov a poslanci 
mestského zastupiteľstva, ktorí potešili vedenie 
školy, ale aj množstvo zložiek slovenskej armády, 
polície, hasičskej záchrannej služby a dokonca 
aj Leteckej záchrannej služby v Poprade, ktorým 
sa pre zmenu tešili deti. To bola odmena za to, že 
škola aktívne spolupracuje pri zriaďovaní prvého 
strediska siete integrovanej záchrannej služby na 
území Slovenska, ktorá má začať svoju činnosť 
práve v metropole Šariša.

Integrovaná škola je otvorená všetkým

„Výrobu“ mliečka si niektoré slovenské deti môžu vyskúšať 
vlastnými rúčkami, aj keď počas mliečneho festivalu Kravál iba 
na makete.

mlieko užitočné pre všetkých
Tzv. predaj z dvora má svoju logiku a doterajšie skúsenosti 
nasvedčujú tomu, že tento spôsob predaja domácich po-
travín má nielen svoje oprávnenie vo výživovom spektre 
obyvateľstva, ale zároveň aj ekonomické výhody pre obe 
strany – kupujúcich aj predávajúcich. Za najdôležitejšiu črtu 
tohto jednoduchého obchodovania však možno považovať sku-
točnosť, že domáce kravské mlieko, plné výživných látok, vita-
mínov a minerálov, sa krátkou a jednoduchou cestou dostáva k 
množstvu ľudí, ktorí by ho inak videli iba z retrozáberov filmových 
týždenníkov vysielaných v televízii. A tak, kým doteraz sme nad 
slabou konzumáciou mlieka našimi deťmi iba plakávali, konečne 
sa začalo robiť pre zmenu tohto neradostného stavu aj niečo 
konkrétne. Počet mliečnych automatov narastá na Slovensku 
utešeným tempom a s nimi svitá aj nová nádej pre našich poľ-
nohospodárov, že Slováci sa opäť naučia kupovať naše, kvalitné 
slovenské potraviny. Ak teda budete svedkami propagačných 
akcií na tému mlieka, neignorujte ich, ale pridajte sa k tým, ktorí 
im prajú...!

A tak sme svedkami prirodze-
ného javu, že kým na stretnu-
tia predstaviteľov a kandidátov 
strany SMER-SD prichádzajú 
ľudia v tisícoch, na „modré“ 
mítingy ich príde niekoľko de-
siatok. A to už nie je dopad 
nepriaznivého počasia, ale 
priazne či nepriazne voličov. 
SDKÚ-DS odštartovala svoj 
mítigový náborový seriál v Sen-
ci a veru tá hŕstka prítomných 
ľudí o masovej podpore Radi-
čovej a Miklošovi vôbec nena-
svedčovala. Skôr naopak, bol 

to poriadny prepadák. Ale po-
dobné situácie zažívajú „mod-
rí skorokresťania“ aj v ďalších 
mestách republiky, cez ban-
skú Bystricu po Prešov, Koši-
ce či Humenné. 
K tejto situácii určite prispe-
li aj práca a postoje niekto-
rých modrých poslancov k 
práci v slovenskom parla-
mente, za ktorú sa nechajú 
štedro honorovať. A výsled-
ky? Nuž spočítajme si, koľko 
parlamentnej práce odvie-
dol v prospech národa taký 

Ľuboš Micheľ, ktorý najskôr 
pre politiku zahodil svoj do-
slova kráľovský rozhodcov-
ský trón vo svetovom futba-
le, aby o niekoľko mesiacov 
neskôr vymenil politiku za 
lákavé peniaze zo športu. 
Všetko so všetkým súvisí 
a keď k tomu pripočítame 
vynútený odchod Radičovej 
z parlamentnej pôdy i jej 
ďalšie klamstvá na každom 
kroku, v morálku tejto líder-
ky i jej politických blížnych 
už uverí iba málokto!   
Politická morálka? Že títo 
takzvaní politici uprednostňujú 
svoj vlastný prospech z vlád-
nutia pred Slovenskom a Slo-
vákmi, dokázali opäť svojimi 
postojmi k Orbánovým nacio-
nalistickým dobrodružstvám.

Pravici pred voľbami ruže nekvitnú

Parlamentné voľby 2010 sú už pred dve-
rami slovenských domácností i samotných 
volebných miestností. Z doterajšieho prie-
behu príprav je zrejmé, že štátna správa si 
svoje úlohy stanovené harmonogramom 
ministerstva vnútra plní s tým, že volebné 
miestnosti budú otvorené so všetkým, čo k 
tomuto slávnostnému aktu v živote Sloven-
ska patrí. 
Preverovali sme si situáciu v stave príprav na 
Obvodnom úrade v Prešove (sídlo kraja), s 
pôsobnosťou pre okresy Prešov a Sabinov. 
Prednosta  Igor Smolko nás informoval, že 
prvé zasadnutie obvodnej volebnej komisie sa 
uskutočnilo už 29. apríla za prítomnosti zapiso-
vateľky Ústrednej volebnej komisie JUDr. Lívie 
Škultétyovej, pričom z 18 registrovaných strán 
obsadilo miesta v obvodnej komisii iba 11: - Na 
všeobecný údiv neobsadila svojho zástup-
cu do komisie prakticky najstaršia politic-
ká strana na Slovensku, Kresťansko-de-
mokratické hnutie, povedal prednosta Igor 
Smolko a pokračoval: - Za sebou už máme 
školenia predsedov i podpredsedov okrs-
kových volebných komisií, ale aj starostov 
a primátorov miest. Na jednotlivé okrsky 
už boli doručené aj hlasovacie lístky, pri-

čom každý okrsok má aj dostatočnú re-
zervu pre tých voličov, ktorí budú hlasovať 
na základe vopred vybavených volebných 
preukazov. 
Na území obvodu Prešov je pripravovaných cel-
kom 171 640 oprávnených voličov, ktorí budú 
mať k dispozícii 241 okrskov, z toho v samot-
nom krajskom meste ich bude 79. V pondelok 
už došli na obvodný úrad jednotné oficiálne vo-
lebné zásteny a urny pre všetky volebné okrs-
ky, postupne ich budeme dodávať na miesta 
určenia.  
Na našu otázku, či sa budú môcť volebného 
aktu zúčastniť aj mladíci a devy, ktoré sú naro-
dené práve v deň volieb pred 18 rokmi, pred-
nosta odpovedal: - Môžu voliť v príslušnom 
okrsku podľa miesta bydliska, na základe 
predloženia občianskeho preukazu.  V prí-
pade, že nie sú uvedení v zozname voličov, 
komisia ich zapíše dodatočne.
Prednosta Igor Smolko nás zároveň upozornil 
na zásadný rozdiel oproti voľbám v minulosti: 
- Tentoraz sú platným identifikačným pre-
ukazom na preukázanie totožnosti pred 
volebným aktom občianske preukazy 
(identifikačné karty), cestovné pasy nebu-
de možné použiť! 

Pre KDh voľby nezaujímavé? 

Predvolebné mítingy sa rozbehli intenzívnym tempom, 
takže Slovač má možnosť porovnávať a vyberať si. Ale 
aj zamýšľať sa nad tým, čoho všetkého sú schopní ne-
zodpovední a falošní politici. Nuž, čo iné si môžu ľudia 
pomyslieť, ako že zase ide o vedomé klamstvo a podvod, 
keď pravicoví politici sa prezentujú ľavicovými predvoleb-
nými sľubmi? 

krásy Slovenska v Slanských vrchoch
Zháňať ktorési noviny alebo časopis po stánkoch celého 
mesta, to je vec akási „normálna“ aj v dnešnej dobe. Ale 
škriabať sa kvôli tomu na najvyšší kopec Slanských vrchov, to 
už musí byť láska ako trám! Šimonka je so svojimi 1 092 metra-
mi vo svetovom meradle iba kopček, ale napriek tomu je z nej 
nádherný výhľad na všetky svetové strany. I keď v jej hrebeni sú 
ešte dvaja tisícovkoví „súrodenci“ (Tri chotáre 1 026 m a Čierna 
hora 1 072 m), Šimonka je turistami vyhľadávaná najviac a práve 
ona bola jedným z cieľov všetkých milovníkov prírody a dobrého 
čítania o nej. V sobotu 29. mája sa tam uskutočnil 47. ročník 
stretnutia čitateľov a priateľov časopisu „Krásy Slovenska“, ktorý 
organizovala Regionálna rada Klubu slovenských turistov v Pre-
šove spolu s obcou Zlatá Baňa a podnikom Lesy SR.
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Sumarizovanie reflexií a analýz
Po predchádzajúcich 26 samostatných literárnovedných kniž-
ných publikáciách zásadného významu, po usporiadaní 25 ve-
deckých seminárov a vydaní 25 zborníkov venovaných sloven-
ským spisovateľom, po príprave 10 ročníkov Almanachu Nitra a 
participácii na mnohých ďalších edičných projektoch medziná-
rodne rešpektovaný znalec literárnej tvorby najmä ruskej a slo-
venskej proveniencie prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc., adre-
suje odbornej i širšej kultúrnej verejnosti knihu Život v literatúre 
s podtitulom Môj album (Klub F. M. Dostojevského, Filozofická 
fakulta UKF v Nitre, Spolok slovenských spisovateľov, 2010).
Publikácia je predbežným vyústením edície Život a dielo, v ktorej dote-
raz postupne vyšli od roku 1992 zborníky príspevkov z konferencií de-
dikovaných popredným zjavom modernej slovenskej literatúry. Ide o 
tvorbu Pavla Straussa, Ladislava Ťažkého, Milana Ferka, Svetloslava 
Veigla, Ján Števčeka, Vladimíra Mináča, Milana Rúfusa, Andreja Chu-
dobu, Vincenta Šikulu, Jána Chryzostoma Korca, Osvalda Zahradní-
ka, Petra Jaroša, troch dolnozemských autorov z vtedajšej Juhoslá-
vie, Maďarska a Rumunska (Víťazoslava Hronca, Gregora Papučeka 
a Ondreja Štefanka), Jána Tužinského, Petra Libu, Štefana Moravčí-
ka, Andreja Červeňáka, Viliama Turčányho, Rudolfa Schustera, Pavla 
Janíka, Laca Zrubca, Pavla Hudíka, Maríny Čeretkovej-Gállovej, Ján 
Lenča a Jozefa Boba. V rámci edície vyšli aj bilančné publikácie An-
dreja Červeňáka Desať statí o slovenskej literatúre (1998), Dvadsať 
statí o slovenskej literatúre (2004), Tridsať statí o slovenskej literatúre 
(2007) a Štyridsať statí o slovenskej literatúre (2010).
Kniha sprítomňuje všetky uvedené tituly reprezentatívnym výbe-
rom najpodnetnejších citátov z kľúčových štúdií a sprievodným 
fotografickým materiálom. Obsahuje aj rekapituláciu publikácií 
z paralelnej edície Náš jubilant, ktoré sú zamerané na niekto-
rých z už spomínaných autorov, ako aj na vynikajúceho archeo-
lóga s medzinárodným renomé Jozefa Vladára a na osobnost-
ný zástoj významných sponzorov viacerých vydaní diel členov 
Spolku slovenských spisovateľov – Petra Korca a ladislava 
Švihela. Nechýba ani mozaika pozostávajúca z fragmentov reflexií 
najpodstatnejších literárnovedných prác Andreja Červeňáka. Kniha 
Život v literatúre sumarizuje desaťročia neúnavnej bádateľskej 
činnosti skúmajúcej tvarové a poznávacie osobitosti literárnej 
tvorby. Jej hodnota potvrdzuje mimoriadny prínos Andreja Červeňá-
ka pre kompetentné vnímanie literárnych diel a rozvoj zodpovedného 
myslenia o literatúre. Uznanie literárnovednej autority formátu An-
dreja Červeňáka dokumentuje viacero dôležitých ocenení, spo-
medzi ktorých určite treba spomenúť Poctu Alexandra Matušku, 
ktorú mu udelil minister kultúry SR v roku 1997, Rad Alexandra 
Sergejeviča Puškina, ktorým ho vyznamenal prezident Ruskej 
federácie v roku 2000, a Rad Ľudovíta Štúra, ktorým ho dekoro-
val prezident SR v roku 2002. Popredný literárny vedec a rusista sa 
odlišuje od iných slovenských bádateľov inojazyčných literatúr nielen 
intelektuálnou prenikavosťou a faktografickou spoľahlivosťou, ale aj 
schopnosťou skúmať slovenské a ruské literárne diela v ich vzájom-
ných kreatívnych kontextoch a gnozeologických súvislostiach. Andrej 
Červeňák zároveň symbolizuje historický zlom a odklon od sociolo-
gicky orientovanej percepcie literárnych fenoménov a predstavuje 
výnimočný kvalitatívny skok spočívajúci v rozpracovaní esteticko-an-
tropologickej koncepcie literatúry.  

Dalajláma: Som marxista
K viere v učenie nemeckého mysliteľa Karla Marxa, ktorého teórie sa 
stali základom socializmu a komunizmu, sa priznal tibetský duchovný 
vodca dalajláma. „Stále som marxista,“ vyhlásil 74-ročný budhista v 
New Yorku, kam prišiel na jednu zo svojich prednášok. „Marxizmus má 
morálne princípy, kým kapitalizmus je iba honba za ziskom,“ vysvetlil 
duchovný, ktorý žije od svojho úteku z Číny po neúspešnom protičín-
skom povstaní v Tibete v roku 1959 v indickom exile. Dalajláma podľa 
vlastného vyjadrenia uznáva, že komunistický režim v Číne priniesol jej 
obyvateľom neslýchaný blahobyt. „Miliónom ľudí sa životná úroveň zlep-
šila, ale je nutné nájsť východisko medzi životnou úrovňou a slobodou,“ 
dodal. (podľa BBC preložil a pripravil pj)

Stručná profesionálna vizitka do-
statočne potvrdzuje maximálnu 
kompetentnosť Jevgenija Prima-
kova v oblasti medzinárodných 
vzťahov, jeho osobnú zasvätenosť 
do kľúčových globálnych otázok v 
najrozmanitejších aspektoch bez-
pečnosti, ekonomiky, ekológie, 
vedy, kultúry, náboženstiev a ďal-
ších dôležitých civilizačných fakto-
rov doterajšieho, ako aj aktuálneho 
a možného budúceho vývoja. V 
naznačených súradniciach rok po 
vydaní originálu jeho najnovšej kni-
hy prichádza Ottovo nakladatelství 
(Praha 2010) s jej prekladom pod 
názvom 

SVěT BEZ RUSKA? 
a s podtitulom K čemu vede politic-
ká krátkozrakost. 
Čitateľom dlhodobo vystave-
ným jednotvárnemu pôsobeniu 
rozhodujúcich médií západné-
ho typu a najmä proamerickej 
orientácie publikácia prináša 
veľmi zreteľne odlišné pohľa-
dy na mnohé známe problémy 
a hlavolamy, pričom ich auto-
rovi nemožno uprieť – napriek 
pochopiteľným stanoviskám 
podmieneným ruskými národ-
nými záujmami – presvedčivú a 
logickú argumentáciu založenú 
na zdokumentovaných faktoch, 
ktoré zjednodušená, povrchná 
a konjunkturalistická žurnalis-
tika zväčša nevníma či aspoň 
obchádza a nesprostredkúva 
verejnosti.

Zaujímavo možno vyznie jeho prin-
cipiálne hodnotenie usporiadania 
súčasného sveta, ktoré pokladá za 
multipolárne so zvláštnym postave-
ním USA – na rozdiel od všeobec-
ne akceptovaného obrazu uni-
polárnej štruktúry s dominantnou 
pozíciou Washingtonu.  

DOKONCA OPRAŠUJE 
pozabudnutú teóriu konvergen-
cií zdanlivo nezlučiteľných systé-
mov – kapitalizmu a socializmu: 
„Kapitalizmus získal niektoré 
črty, ktoré mu v minulosti boli 
celkom cudzie, akými sú prv-
ky ekonomického plánovania, 
zlepšovania pracovných pod-
mienok či zvyšovania životnej 
úrovne obyvateľov. Stalo sa to 
v čase jeho súperenia so sveto-
vým socializmom, keď sa oboj-
stranne prejavili vývojové ten-
dencie ku konvergencii“. 
Konštatuje, že na viacerých kon-
tinentoch exitujú a vznikajú ďalšie 
významné centrá, v ktorých gravi-
tačných poliach sa uskutočňujú 
dôležité integračné procesy. Krát-
kozrakosť unilaterálnej politiky ne-
okonzervatívcov v USA počas vlády 
Georgea Walkera Busha spočívala 
v prijímaní

STRATEGiCKÝCH 
ROZHODNUTí 

na základe okamžitého stavu, ale 
každá situácia sa vyvíja, čo potvr-
dzuje aj ekonomická stabilizácia 
a rast takých veľmocí, akými sú 
napríklad Rusko, Čína a India. Za 

omyl označuje aj dodatočnú inter-
pretáciu rozpadu ZSSR ako víťaz-
stva USA, pretože príčiny dezin-
tegrácie sovietskeho impéria boli 
vnútorné a autor venuje ich analýze 
prenikavú pozornosť.
Určitým prekvapením sú profily 
kľúčových osobností reprezen-
tujúcich neokonzervativizmus 
v USA, pretože ide o ľudí, ktorí 
sú bývalými ľavičiarmi a trockis-
tami. Upozorňuje na ich vysokú 
koncentráciu na ministerstvách 
obrany a zahraničia, spojenie s 
blízkovýchodnou problematikou 
a s proizraelskou orientáciou. Ri-
chard Perle dokonca medzi dvo-
ma obdobiami svojho pôsobenia v 
Pentagone riadil noviny 

JERUSAlEM POST. 
Takže trockistický model vývozu 
revolúcie vymenili na koncepciu 
exportu demokracie prostredníc-
tvom sérií štátnych prevratov a 
vojenských intervencií. Dovolím si 
lokálnu poznámku, že aj na Sloven-
sku kruhy sústredené okolo Petra 
Zajaca, ktoré sa dnes definujú ako 
konzervatívne a opierajú sa o spo-
jenie s Veľvyslanectvom USA, ešte 
dlho po roku 1989 proklamovali 
trockistický princíp permanentnej 
revolúcie.
Autor knihy dôsledne odmieta 
stotožňovanie terorizmu s is-
lamským fundamentalizmom, 
teda s jedným z najrozšírenej-
ších svetových monoteistických 
náboženstiev. Na našej planéte 
je približne miliarda moslimov, 
z ktorých asi 20 miliónov žije v 
Rusku a zhruba 21 miliónov v 
Číne. Doterajší americký postup 
najmä v Iraku a v Afganistane nado-
budol črty náboženskej vojny USA, 
ktoré sa usilujú násilím vnútiť iným 
krajinám spoločenský

SySTéM BEZ OHĽADU 
na miestne kultúrne tradície. Rie-
šením je však len trpezlivý dialóg 
rozmanitých kultúr a ich postupné 
zbližovanie dlhodobým prirodze-
ným vývojom, pričom v boji proti 
terorizmu treba spolupracovať aj 
s moslimskými komunitami a ich 
duchovnými i politickými predstavi-
teľmi. Najvýraznejšou teroristickou 
hrozbou sa stala Al-Kajdá, ktorú vy-
tvorili USA ako nástroj mocenské-
ho súperenia so Sovietmi počas 
ich vojenskej prítomnosti v Afga-
nistane. Mimochodom – Jevgenij 
Primakov z hľadiska historického 
a náboženského vývinu charak-
terizuje európsku civilizáciu ako 
židovsko-kresťanskú, pričom za 
jej súčasť – napriek pochopiteľ-
ným národným špecifikám – po-
kladá tak Rusko, ako aj Severnú 
Ameriku. V tejto súvislosti autor s 
empatiou i s výhradami reaguje 

na podnety diel Samuela Hungtin-
gtona Zrážka civilizácií a Francisa 
Fukuyamu Koniec dejín.
Globalizácia, ktorá má mnoho po-
zitívnych stránok, generuje viacero 
sprievodných znakov, ku ktorým 
patrí aj strata či aspoň znižovanie 
a obmedzovanie suverenity. Inkri-
minované politické kruhy v USA sa 
usilovali namiesto OSN využívať pri 
riešení tzv. tvrdých hrozieb NATO, 
ktoré je fakticky podriadené Pen-
tagonu. 

STUDENá VOJNA 
upevnila disciplínu západnej Eu-
rópy vo vzťahu k Washingtonu, 
ale po jej skončení sa tradičné 
európske veľmoci stávajú eman-
cipovanejšími. Náhradným 
prostriedkom mocenského pô-
sobenia USA v Európe sa stali 
nové členské štáty NATO spo-
medzi niekdajších krajín Varšav-
skej zmluvy i priamo bývalých 
sovietskych republík, ktoré sú 
ochotné na svojich územiach 
umiestňovať americké vojenské 
kapacity. Čitatelia majú možnosť 
sa oboznámiť s mnohými detailný-
mi a neraz i šokujúcimi skúsenos-
ťami zo zákulisia svetovej politiky 
na najvyššej úrovni – aj v korelácii 
k Ukrajine, Juhoslávii, Kosovu, 
Gruzínsku, pobaltským štátom, Ira-
ku, Iránu, Afganistanu, Pakistanu, 
Izraelu, Severnej Kórei atď.
Publikácia obsahuje politické a 
ekonomické prognózy ruského 
vývoja v kontexte medzinárodných 
vzťahov. Favorizuje posilňovanie 
vzájomnej spätosti a závislos-
ti Ruska i jeho rozhodujúcich 
hospodárskych subjektov s 
významnými európskymi, ame-
rickými a ázijskými krajinami, 
ktoré môžu zaručiť aj dlhodobú 
vojenskú a bezpečnostnú sta-
bilitu v globálnych rozmeroch. 
Autor nezaujíma výlučne 

KRiTiCKé STANOViSKá 
k USA, naopak – popri evident-
ných problémoch – zdôrazňuje 
veľa kladných systémových prvkov. 
Podobne  nezotrváva na meravom 
či nekritickom postoji k Rusku, v 
ktorom upozorňuje na množstvo 
komplikácií a rizík.  Budúcnosť 
svojej krajiny vidí v koexistencii 
dvoch hlavných politických strán 
a očakáva, že ruskí komunisti sa 
budú transformovať na organizáciu 
so sociálnodemokratickým progra-
mom. Vzhľadom na tradície, 
súčasnosť i perspektívu Ruska 
– na rozdiel od dogmatického 
liberalizmu – uprednostňuje 
sociálne orientovanú ekonomi-
ku s trhovým mechanizmom, 
ale aj so štátnou reguláciou a s 
viacročným indikatívnym pláno-
vaním zameraným na odvetvo-
vú i regionálnu diverzifikáciu a 
inovácie hospodárskych aktivít. 
Ruský štát sa bude naďalej anga-
žovať proti nebezpečenstvu oligar-
chického kapitalizmu, ktorý v 90. 
rokoch spôsobil krajine 

OBROVSKé ŠKODy 
nielen sociálno-ekonomického, 
ale aj politického charakteru. Sú-
časťou rozvoja ruskej spoločnosti 
bude dôraz na vzdelanie a zvyšo-
vanie životnej úrovne, pretože bez 
kúpyschopného obyvateľstva je 
hospodársky rast neudržateľný. 
Autor sa racionálne pozerá na vzťa-
hy Ruska s USA, ktorých lepšie 
vyhliadky súvisia s predpokladom, 
že sa vo Washingtone končí dote-
rajšia éra unilaterálnej politiky neo-
konzervatívcov.

významný hráč opäť na scéne
Do neraz mimoriadne vzrušených a zväčša jednostranne vyhrotených geopolitických diskusií 
zaznel rozvážny hlas osobnosti, ktorá má rozsiahle skúsenosti zo zložitých hier na globálnej 
mocenskej šachovnici. Jevgenij Maximovič Primakov sa narodil  roku 1929 v ukrajinskej met-
ropole Kyjev a vyrastal v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi. Absolvoval štúdium orientalistiky v 
Moskve. V rokoch 1956 až 1970 pracoval na Strednom východe ako korešpondent Sovietskeho 
rozhlasu a denníka Pravda. V tomto období zároveň pôsobil v uvedenom regióne a v USA ako 
spolupracovník KGB s kódovým menom Maxim. Súbežne od roku 1962 rozvíjal svoju vedeckú 
kariéru v Ústave svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov Akadémie vied ZSSR, kde bol v 
rokoch 1970 až 1977 zástupcom riaditeľa. Následne do roku 1985 vykonával funkciu riaditeľa 
Ústavu orientalistiky AV ZSSR. Popritom zaujímal post prvého podpredsedu Sovietskeho miero-
vého výboru, ktorý bol krycou organizáciou KGB. V roku 1985 sa vrátil do Ústavu svetovej eko-
nomiky a medzinárodných vzťahov, ktorého bol riaditeľom do roku 1989, keď vstúpil do politiky 
ako predseda jednej z dvoch komôr sovietskeho parlamentu. V rokoch 1990-91 bol poradcom 
sovietskeho lídra Michaila Gorbačova. Počas oboch kríz v Perzskom zálive (1991 a 2003) bol 
zvláštnym prezidentským emisárom v iraku. V auguste 1991 sa stal prvým podpredsedom KGB. 
Po rozpade ZSSR pokračoval vo výkone funkcie ako riaditeľ jednej z nástupníckych organizá-
cií KGB – Služby vonkajšej rozviedky SVR (1991-96). Od januára 1996 pôsobil ako minister 
zahraničných vecí a v rokoch 1998-99 ako premiér Ruskej federácie. Od roku 2000 je blízkym 
spolupracovníkom a politickým spojencom Vladimíra Putina. Bol členom Prezídia Akadémie 
vied ZSSR a je členom Prezídia Ruskej akadémie vied.

Stranu pripravil PAVOl JANíK
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Sobotňajšie popoludnie 22. mája 2010 v obci Ždiar bolo vyplnené aj slávnostným odovzdaním 
novovybudovaného viacúčelového ihriska. Príchod premiéra Roberta Fica: Ždiarčania si na prí-
prave programu a réžii dali záležať. Chceli byť originálni, podarilo sa im to.

Starostka Spišského Štiavnika Mária Kleinová vyhlásila sobotu 22.mája za Deň športu. Bohatý 
program vyvrcholil na ihrisku miestnej Telovýchovnej jednoty. Do užívania bolo odovzdané nové 
multifunkčné ihrisko a hneď ho aj otestovali...

Pred športovou halou v Levoči vládla v sobotu popoludní príjemná, uvoľnená, srdečná atmosfé-
ra. Konal sa tam  predvolebný míting...  Foto: JáN FENčáK

Vystúpenie predsedu Strany SMER-SD Roberta Fica prítomní Levočania viackrát prerušili po-
tleskom...

SOCiálNE iSTOTy, SlOVENSKé ZáUJMy, STABiliTA
len SMER – sociálna demokracia ako silná, stabilná a jasne sociál-
ne orientovaná strana je zárukou zachovania sociálnych istôt ľudí a 
stability na Slovensku. Naplnením takejto politiky sú tri programo-
vé piliere strany a konkrétne záväzky pre volebné obdobie 2010 – 
2014.

1. SOCiálNE TRHOVé HOSPODáRSTVO A SOliDARiTA
Sociálny štát, založený na solidarite, považujeme za najspravodlivejší a najefektívnejší 
nástroj ochrany ľudí pred dôsledkami svetovej hospodárskej krízy. SMER – sociálna 
demokracia preto: 

• zachová všetky sociálne výdobytky dosiahnuté v rokoch 2006 – 2010 a bude 
ich zdokonaľovať,

• zmení tzv. vianočný príspevok na čiastočný trinásty dôchodok, presadí zakotve-
nie tzv. minimálneho dôchodku,

• udrží súčasnú úroveň ochrany práv zamestnancov,
• garantuje bezplatnosť denného vysokoškolského štúdia.

2. SilNÝ, EFEKTíVNy ŠTáT
Silný, efektívny štát považujeme za absolútnu nevyhnutnosť prežitia Slovákov v období 
globálnej krízy.
SMER – sociálna demokracia preto:

• posilní regulačné funkcie štátu s cieľom vyhnúť sa nedôveryhodným výkyvom 
cien plynu a elektrickej energie,

• nedovolí ďalšiu privatizáciu strategických podnikov a zvýrazní postavenie štátu v 
sprivatizovaných strategických podnikoch, 

• nadviaže na úspešnú politiku veľkých verejných investícií, budovanie diaľnic, 
výstavbu elektrární, terminálu letiska, národného futbalového štadióna a iných 
projektov, dôsledne vykoná zníženie počtu ministerstiev a zruší špecializovanú 
krajskú štátnu správu.

3. OCHRANA NáRODNOŠTáTNyCH ZáUJMOV
SMER – sociálna demokracia otvorene hovorí o hrozbách spojených s útokmi proti 
slovenskej štátnosti a s nárastom veľkomaďarského šovinizmu a extrémizmu. SMER – 
sociálna demokracia sa zaväzuje dôsledne chrániť:

• suverenitu Slovenskej republiky,
• používanie slovenského jazyka ako štátneho jazyka pri plnom rešpektovaní práv 

príslušníkov národnostných menšín,
• územie Slovenska pred pokusmi „exportovať“ naň prejavy extrémizmu a nezná-

šanlivosti,
• záujmy Slovákov žijúcich v zahraničí.

PO VOĽBáCH SÚ LEN DVE MOŽNOSTI: 
Alebo bude vládnuť SMER – sociálna demokracia, čo znamená stabilitu, 
sociálne istoty a ochranu slovenských záujmov, vládu, ktorá bude pre ľudí 
v neistých časoch oporou.
Alebo príde k moci pravicový zlepenec: SDKÚ-DS, KDH, SMK, Most-Híd, SaS.
Aj v slovenskej politike platí staré múdre príslovie: „Nie podľa reči, ale podľa 
skutkov poznáš človeka.“
Čo by vláda takéhoto zlepenca pre ľudí znamenala?
Dnes má opozícia plné ústa sociálneho štátu, pomoci mladým rodinám či dô-
chodcom, ich vládnutie by však vyzeralo úplne inak. Prečo? Pretože politika, 
ktorú robili, keď mali v rukách vládnu moc, bola úplne opačná.
Čo by pre ľudí vláda pravice znamenala, hovoria samotní lídri týchto strán:
P. Csáky: „Chceme vyslať odkaz, že sme už raz riešili úspešne problémy Slo-
venska medzi rokmi 1998 a 2006 a pravdepodobne bude potrebný tiež takýto 
zásah.“
i. Radičová: „Nadviažeme na základy sociálneho štátu vytvoreného do roku 
2006.“

Ľudom istoty, Slovensku stabilitu
Tri programové piliere strany SMEr – sociálna demokracia
  K čomu sa zaväzujeme?

  Hrozba pre Slovensko – pravicový zlepenec
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kandidáti na poslancov NR SR za stranu SmER-SD




