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O čom budú tieto voľby?

Prognostici sa predháňajú v tom, aká
má byť vláda. Pravicová? Bola v rokoch
2002 až 2006 – ústupčivá k nadnárodným spoločnostiam, tvrdá k sociálne odkázaným. Pravo-ľavá? – bola v
rokoch 1998 – 2002. Najhoršia. SDĽ
zanikla, strany sa rozpadli. Tá terajšia?
Mohla by byť, ak SNS preberie zodpovednosť za zánik dvoch rezortov a ich
škandály. Optimálne by boli Smer a
ĽS-HZDS – dáte im dôveru?

Postavenie ĽS-HZDS je iné. V zahraničí
uznané, so širším koaličným potenciálom, programovo najvyzretejšia strana
s mnohými generačne novými, ale talentovanými tvárami. Strana schopná a
osvedčená v krízach a ich riešeniach.
Svetová kríza otvára mnoho problémov
a ešte neskončila. Slovensko si musí
nájsť a obhájiť svoje záujmy. Turbulencie sú aj v Európskej únii. Vedenie Slovenska musí tieto procesy chápať.

Rizikom týchto volieb je naletieť na sľuby rýchleho blahobytu, ktoré sú nereálne. Chceme istotu pre zajtrajšok. Silu
na zmeny, otvorenie stavidiel pre nové
príležitosti ľuďom. Ak aj vy, voľte ĽSAj náš vývoj nás stavia pred výber ciest. HZDS. Stranu zakladateľov štátu, pravTie najbližšie sú dopady krízy, neza- dy, práce a poriadku.
mestnanosť, reformy sociálnej, zdravotnej i školskej politiky. V strednodobom Volíme osobne, ale myslieť máme aj na
horizonte nový štart rastu, inovatívna Slovensko. Nevybrali sme si čas, do
podpora regionálneho rozvoja, služby, ktorého sme sa narodili, ale zodpovemalý a stredný podnikateľ a zahraničný dáme za to, čo v ňom urobíme.
Vladimír Mečiar
obchod.

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 zakotvenie 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 neznášanlivosti,
• záujmy Slovákov žijúcich v zahraničí.

Očividný predvolebný príklon redakčného personálu k politickej opozícii
V predvolebnom období väčšmi ako inokedy
sa prejavuje uniformita médií na Slovensku,
čo je vhodnejšie označenie ako slovenské
oznamovacie prostriedky, pretože spravidla
nie sú ani slovenské, ani oznamovacie. Niežeby nemali národnú dimenziu,
ale poväčšine reprezentujú inonárodné záujmy svojich prevažne zahraničných majiteľov a informačnú
funkciu v ich praxi zvyčajne nahrádza systematické, strategické a
programové dezinformačné pôsobenie. Smutnou
skutočnosťou je podiel verejnoprávnych inštitúcií
na načrtnutých mediálnych tendenciách, najmä v
prípade Slovenského rozhlasu, kde do politického
života zasahujú osoby priamo spojené so súkromnými periodikami, ktoré napríklad otvorene požadujú odstúpenie súčasného premiéra SR.
Celkovo v Českej republike i na Slovensku badať, že textovo nezaujímavé a výtvarne úbohé
kampane politických strán majú výraznejší negatívny ako pozitívny charakter, teda častejšie
sa stretneme s agresívnym úsilím o diskreditáciu konkurencie ako s pokojnou a vecnou
prezentáciou vlastných konštruktívnych vízií,
predstáv, cieľov i dosiahnutých výsledkov
(česť výnimkám). Určite najmenej vhodné je krátkozraké využívanie najzávažnejších globálnych a
európskych hospodárskych problémov i lokálnych

národnostných emócií v predvolebnom súperení
bez ohľadu na prípadné dlhodobé dôsledky, ktoré
môžu narušiť proces medzinárodnej integrácie, ako aj vnútorného spolunažívania jednotlivých etnických skupín obyvateľov a citlivých

ňovali na mocenskom zápolení. Nevedno však
– ako by sa mal spomenutý návrh aplikovať v
prípade verejnoprávnych ustanovizní.
Neokrôchané skákanie do reči popredným ústavným činiteľom zo strany sebavedomých zamestnancov elektronických médií svedčí nielen o arogancii redaktorov a
nepochopení ich vlastnej profesijnej pozície, ale aj o povrchnosti,
ktorá k žurnalistike – osobitne na
Slovensku – už tradične patrí. Nevdojak to potvrdzuje i nedávny rozhovor premiéra
v STV, kde šéf kabinetu ustavične čelil temperamentnému skákaniu do reči zo strany mediálneho
vševedka, ktorý však nedokázal predsedovi vlády
namiesto ustavičného prerušovania položiť nejakú
zásadnú otázku na telo.
Povedzme v súvislosti s európskymi miliardovými dotáciami. Veď mimoriadne dobre informovaný expremiér Ruskej federácie Jevgenij
Primakov konštatuje, že jedným z kľúčových
problémov Ruska je fakt, že z dotácií poskytovaných z centrálnych zdrojov v korupčnom
prostredí štátnej byrokracie uviazne 50 až
60 % prostriedkov. Z uvedeného hľadiska nevieme, ako vyzerá situácia na Slovensku a či ju má
niekto aspoň približne zmapovanú. Týmto sa však
nechcem stať poradcom opozície a opozične naladených médií.

Skok do reči
PAVOL JANÍK

medzištátnych vzťahov susedných krajín.
V elektronických médiách sa najobľúbenejšou disciplínou moderátorov politických diskusií stal skok
do reči, ktorý nahrádza schopnosť viesť argumentačne kompetentný a faktograficky podložený dialóg. Navyše sa vynára otázka, či televízni pracovníci správne chápu svoju úlohu, ktorá má spočívať
v umožnení prezentácie názorov pozvaných hostí,
nie v predvádzaní sa hostiteľov (čo je – mimochodom – anglický názov uvedenej profesie). Aj v
skákaní do reči, teda v neumožnení dokončiť
odpoveď, prípadne sa zmieniť o neprítomných
osobách, sa zračí očividný predvolebný príklon redakčného personálu k politickej opozícii a zreteľné znevýhodňovanie predstaviteľov
vládnej garnitúry. V tomto zmysle platí staršie odporúčanie premiéra, aby si niektoré médiá založili
vlastné politické strany, a tak sa legitímne zúčast-

My väčšinu nemáme,
my si ju kúpime!
Začnem headlinom, ktorý použil pán
Hrušovský, keď spochybnil, že sme
sa vraj riadili počas štyroch rokov
heslom - máme väčšinu, máme pravdu. Nuž, viete, už deti sa na hodinách
Náuky o spoločnosti učia aj niektoré
základné elementárne fundamenty a
prvky fungovania politického systému
a parlamentarizmu. Ak nevedia alebo
nechápu, že rešpektovanie väčšiny
je esenciou a základom fungovania
všetkých demokratických systémov,
tak ešte majú čas sa to naučiť. Ale keď
to nevie bývalý predseda parlamentu,
tak mi je ľúto. Tak ja mu odpoviem. Ak
by sme sa riadili týmto elementárnym
predpokladom pre moc a pre parlamentarizmus, tak oni sa riadili heslom (keď on bol predsedom Národnej
rady) – my väčšinu nemáme, my si ju
kúpime!
Pavol Paška, predseda NR SR
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Premiér Robert Fico prisľúbil maximálnu štátnu pomoc obciam, Povodne na východe Slovenska. Na snímke zaplavená samota po pretrhnutí pravobrežnej hrádze
ktoré sú postihnuté povodňami. Ako povedal počas obhliadky rieky Ondava pri obci Hraň, okres Trebišov, pri pohľade z hrádze. Táto lokalita s viacerými má
zaplavených obcí Maňa a Hul na juhu Nitrianskeho kraja, vláda smolu, že sa nachádza v blízkosti ohybu hrádze a voda odtiaľto nemá kam odtiecť.
FOTO TASR – Milan Kapusta
je pripravená poskytnúť všetky dostupné prostriedky na záchranu ľudí a ich majetku. „Máme k dispozícii lehátka, potravinové
PREMIÉR ROBERT Fico navštívil zaplavené obce
balíčky, hygienické balíčky, pitnú vodu. Aby ľudia na to obdobie, kedy bude voda stále pri domoch, mohli existovať vo vlastnej obci. Policajný zbor zabezpečuje ochranu objektov, ktoré sú
opustené,“ uviedol premiér.
FOTO TASR - Henrich Mišovič

Prisľúbil maximálnu pomoc

Z programových téz
Ľudovej strany – HZDS
Znížime odvodové zaťaženie, čím udržíme a pomôžeme vytvoriť nové pracovné miesta.
Zavedieme inštitút regionálnej minimálnej mzdy, ktorá
zohľadní príjmové rozdiely v krajoch a umožní investorom
ponúkať prácu v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti.
Presadíme zmenu vianočného príspevku na trinásty
dôchodok, ktorý zo zákona nebude podliehať politickým zmenám.
Prídavky na deti chceme vyššie minimálne o 50 percent.
Našou prioritou je boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktoré zmiernime vďaka prostriedkom z EÚ a z
národných rozpočtových zdrojov.
Zvýšime jednorazový príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa na 1 000 Eur, druhého dieťaťa na 1 500 Eur a
tretieho dieťaťa na 2 000 Eur.
Zrušíme čiastočnú úhradu za lieky u detí do 6 rokov a
dospelých nad 70 rokov veku.
Zasadíme sa za lacné potraviny do každej domácnosti znížením DPH z 19 % na 6 % pre základné potraviny.
Zavedieme poukážku pre žiakov prvého ročníka v hodnote 100 Eur, ktorú dostanú rodičia žiakov na zakúpenie učebných pomôcok na začiatku školského roka.
Vytvoríme fond na úhradu ekonomicky náročných zdravotných výkonov.
Stanovíme ročný finančný limit doplatkov v sume 150
Eur, po jeho dosiahnutí budú lieky všetkým poistencom
plne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.
Sme za poskytovanie pohotovostnej lekárskej služby počas
24 hodín, aby bola nepretržite dostupná pre pacienta bez
rozdielu vzdialenosti od jeho bydliska.
Sme za predĺženie zákazu predaja pôdy zahraničným
osobám platný do roku 2011 o ďalších 5 rokov a posilníme ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
Presadíme nový zákon o športe a výrazné zvýšenie financií
pre túto oblasť z doterajšej jednej miliardy korún zavedených
ešte za Mečiarovej vlády pred rokom 1998 na minimálne
dve miliardy korún.
Posilníme rozvoj turizmu zavedením rekreačných poukážok na väčšie využitie domácich kapacít v oblasti
cestovného ruchu.
Presadíme včasnú kompenzáciu s náhradou škody v prípade poškodenia práv občana konaním alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci.
Zasadíme sa za odškodnenie občanov poškodených
nebankovými subjektmi bez nárokov na štátny rozpočet využitím dostupných právnych prostriedkov a úpravou právnych noriem.
Budeme pokračovať v príprave a výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest s rovnomerným pokrytím územia Slovenska.

Premiér Robert Fico prisľúbil maximálnu štátnu
pomoc obciam, ktoré sú postihnuté povodňami. Ako povedal 2. júna 2010 počas obhliadky zaplavených obcí Maňa a Hul na juhu Nitrianskeho kraja, vláda je pripravená poskytnúť
všetky dostupné prostriedky na záchranu ľudí a
ich majetku. „Máme k dispozícii lehátka, potravinové balíčky, hygienické balíčky, pitnú
vodu. Aby ľudia na to obdobie, kedy bude
voda stále pri domoch, mohli existovať vo
vlastnej obci. Policajný zbor zabezpečuje
ochranu objektov, ktoré sú opustené,“ uviedol premiér. Zároveň pripomenul starostom a
primátorom, aby presne špecifikovali svoje požiadavky. „Musia povedať, čo všetko zo strany
štátu potrebujú, pretože poznajú miestnu situáciu. Čo máme k dispozícii, dáme, vojaci sú takisto pripravení zasahovať, rovnako aj hasičský
zbor,“ povedal.
V obciach Maňa a Hul momentálne zasahujú hasiči, vojaci a dobrovoľníci, ktorí sa
pokúšajú zastaviť vodu z rieky Žitava a jej
menších prítokov. „V tejto chvíli je nasadených 265 vojakov na celom území Slovenskej republiky. Naďalej však zostávajú
v pohotovosti naše sily a prostriedky. Je to
3000 vojakov a viac ako 1000 kusov techniky. Priamo na juhu Nitrianskeho kraja
máme v Kmeťove 53 vojakov z Nitry,“ uviedol hovorca Ozbrojených síl SR Milan Vanga. Situácia je kritická hlavne v obci Hul,
z ktorej musia záchranné zložky evakuovať
viac ako sto ľudí. Podľa predpovedí by sem
mala záplavová vlna doraziť niekedy v podvečer. Postihnuté obce získali od premiéra prí-

sľub, že po vyčíslení škôd budú odškodnené.
„Hoci neexistuje žiadna právna povinnosť,
vláda Slovenskej republiky bude tieto obce
určite odškodňovať. Dokonca na rokovaní
vlády sme sa dohodli, že požiadame aj o
finančné prostriedky z Fondu solidarity,
ktorý je na toto určený v rámci Európskej
únie. Ide o pomerne významné finančné
prostriedky. Verím, že potom, keď voda
opadne a tie škody sa dokážu zrátať, tak
sa štát postaví k týmto obciam solidárne a
pokúsime sa ľuďom maximálne pomôcť,“
prisľúbil Fico.
Povodňová situácia je vážna takmer na celom
území Slovenska. Prognózy ďalšieho vývoja zatiaľ nie sú optimistické. „Bohužiaľ, opäť máme
problémy na východnom Slovensku, kde veľmi
husto prší. Obávame sa, čo sa udeje, ak nám
pôjde hore Dunaj, že či nezastaví odtok z Moravy, aby zase rieka Morava nemala problém.
Čakáme, čo bude s riekou Nitra. Niekedy mám
pocit, že moja vláda je vláda katastrof, kríz a
tragédií, ale na niekoho to asi muselo padnúť,“
skonštatoval Fico.
Podľa premiéra je zatiaľ predčasné uvažovať
nad tým, či povodne môžu skomplikovať organizáciu parlamentných volieb v postihnutých
obciach. „Ja nad týmto nejako špeciálne neuvažujem. Predsa len je dnes streda a ešte je
to niekoľko dní. Našou povinnosťou je teraz
pomáhať ľuďom. Ponúkame pomoc, starostovia musia povedať čo potrebujú a čo máme, to
všetko dáme k dispozícii, vrátane techniky, vojakov, policajtov a vecí, ktoré máme v Správe
štátnych hmotných rezerv,“ dodal Fico. (TASR)

Diaľnice sú stále našou prioritou

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko bola
motorom výstavby diaľníc v
novodobých dejinách Slovenska. Rovnako aj dnes pristupujeme k výstavbe diaľnic formou
PPP projektov zo základného
predpokladu, že dostavba diaľničnej siete je nevyhnutnou
podmienkou pre odstránenie regionálnych rozdielov a prílev no-

vých investícii do zaostávajúcich
oblastí Slovenskej republiky.
Túto prioritu má ĽS-HZDS už
od obdobia rokov 1996-1998,
kedy bolo odovzdaných takmer
100 km diaľnic. Následne po
roku 1998 došlo k výraznému
zníženiu tempa, ba v niektorých
prípadoch k úplnému zastaveniu
výstavby viacerých diaľničných
úsekov.
V období rokov 1998 až 2006
bolo odovzdaných len necelých
40 kilometrov, do ktorých rátam
aj diaľničné privádzače. Je veľmi dôležité, že v období rokov
2006-2010 sa výstavba diaľnic
opäť rozbehla aj za výraznej politickej a odbornej podpory ĽSHZDS.
Vzhľadom na veľmi zložitú situáciu na svetových finančných trhoch, spôsobenú krízou, je forma PPP projektov jednou z mála
možností, ako v súčasnej dobe

vôbec pokračovať vo výstavbe.
Pasportizácia ciest nám ďalej
ukázala, že v katastrofálnom
stave sú cesty druhých a tretích
tried. Tie sú rovnako dôležité,
aj keď spadajú pod pôsobnosť vyšších územných celkov, ale máme v záujme byť
nápomocní v prípade úspechu vo voľbách riešiť i tieto
záťaže. Nemôžeme ich síce
uprednostňovať pred diaľnicami, ale pre regióny ide o dôležité
dopravné koridory, lebo ľudia sa
nepresúvajú len po diaľniciach.
ĽS-HZDS však vždy bola hnacím motorom výstavby diaľnic a
na tejto tradícii staviame naše
programové plány aj v súčasnosti. Zároveň je však nutné
riešiť aj prepojenia diaľničnej
siete následne na cesty prvej a
ďalších tried.
Jozef Pavúk,
predseda Klubu dopravy ĽS-HZDS
a kandidát na poslanca NR SR
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edným z uchádzačov o
vstup do politiky je strana
Richarda Sulíka a jeho partnerov. Subjekt, ktorý svojou
kritikou nenechá na ničom
a nikom nič pozitívne a ľudí namiesto toho, aby ohúril sociálnou stabilitou, radšej ohuruje beztrestnosťou
za marihuanu. Nedávno sme
sa dozvedeli ďalšie zaujímavé veci.
ichard Sulík má veľmi
blízko k čudnému podnikaniu a podnikateľom. Ako
predstaviteľ mestskej firmy
od hlavného mesta Bratislavy
odkúpil a následne prostredníctvom seba samého na tejto transakcii veľmi zaujímavo
zarobil. Ako ináč, pre seba.
Nedávno sa médiami prehnala informácia o nebankovke
SUN. Firme, ktorá od dôverčivých ľudí vyberala peniaze
a tak ako aj podobné nebankové finančné subjekty skončila škandálom a okradnutím
jednoduchých ľudí. V orgánoch tejto spoločnosti sa pohybovala družka liberála Sulíka. Toho istého pána, ktorý
chce do politiky priniesť Slobodu a solidaritu.
loboda, solidarita, spravodlivosť sú niektoré z
mnohých ľavicových hodnôt, na ktorých musí pevne
stáť sociálna demokracia. Aj
preto nie celkom dobre rozumiem tomu, ako sa s týmito hodnotami dokázala vysporiadať chladná pravicová
strana hlasujúca neobmedzený vplyv trhu, minimálny
štát, spoplatnenie školstva a
zdravotníctva. Zrejme si ľudia, možno obchodní partneri Richarda Sulíka, pod týmito
pojmami predstavujú niečo
iné ako väčšinovú spoločnosť, prípadne tí – so srdcom
naľavo. Netreba zabúdať, že
celosvetová hospodárska kríza, grécke šafárenie, privatizácia strategických podnikov
či škandalózne daňové úľavy
spájajú terajšiu dobu s pravicovými politikmi a ich rozhodnutiami. Aj kšeft medzi
primátorom Andrejom Ďurkovským a Richardom Sulíkom bol obchodnom medzi
pravičiarmi. Druhý z pánov
našiel spoločnú reč s manažérkou bývalej nebankovky,
spoločnosti, ktorá zarmútila
mnoho ľudí a teraz má formu
obrovského trestného spisu.
Nemá a nikdy to nemalo nič
spoločné so slobodou a solidaritou. Akurát sa ľudia slobodne rozhodli dať častokrát
svoje posledné peniaze do
tejto spoločnosti a teraz, poučení, zhrození a sklamaní,
čakajú na solidaritu od ostatných. Jedine v tomto prípade
môžeme použiť názov istej
politickej strany s praktikami, ktoré táto spoločnosť nepotrebuje. Zdá sa, že strana,
ktorá chce byť v politike, neprichádza k voličom s čistotou a úprimnosťou, Sulíkovci
sa už vyfarbili.
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My väčšinu nemáme, my si ju kúpime!
KDH sa ani nie dva týždne pred voľbami rozhodlo hodnotiť činnosť parlamentu.
Predseda hnutia Ján Figeľ a predseda poslaneckého klubu a bývalý predseda
NR SR Pavol Hrušovský rečnili viac ako štvrťhodinu o údajnom poklese dôvery
v parlament, netransparentnosti riadenia a takzvaných prešľapoch. Predseda
NR SR PAVOL PAŠKA krátko nato zareagoval tlačovou konferenciou, z ktorej
skrátenú verziu prinášame.
Poohliadnuc sa na štyri roky, počas ktorých som viedol Národnú radu Slovenskej republiky, nedá mi nezareagovať
na to, čo odznelo z úst predstaviteľov
KDH pánov Figeľa a bývalého predsedu Národnej rady Hrušovského – hovorili o dôveryhodnosti parlamentu.
Začnem headlinom, ktorý použil pán Hrušovský, keď spochybnil, že sme sa vraj
riadili počas štyroch rokov heslom - máme
väčšinu, máme pravdu. Nuž, viete, už deti
sa na hodinách Náuky o spoločnosti učia
aj niektoré základné
elementárne fundamenty
a prvky fungovania politického systému a
parlamentarizmu. Ak nevedia, alebo nechápu, že rešpektovanie väčšiny je esenciou a základom fungovania všetkých demokratických systémov, tak ešte majú čas
sa to naučiť. Ale keď to nevie bývalý predseda parlamentu, tak mi je ľúto. Tak ja mu
odpoviem. Ak by sme sa riadili týmto elementárnym predpokladom pre moc a pre
parlamentarizmus, tak oni sa riadili heslom,
keď on bol predsedom Národnej rady - my
väčšinu nemáme, my si ju kúpime!
Musel som takto zareagovať, pretože
z úst predstaviteľa KDH zaznelo opäť,
ako to býva zvykom, množstvo dezinterpretácií, poloprávd a klamstiev.
Chcem zdôrazniť, že väčšinový princíp
je naozaj základom parlamentarizmu
a fungovania akejkoľvek parlamentnej
demokracie.  O to viac ma prekvapuje, že
ho nerešpektujú ľudia, ktorí si nevedeli túto
väčšinu zabezpečiť štandardným spôsobom. Ktorí dokonca sami priznali - pretože
pán podpredseda KDH Lipšic to otvorene
priznal, že na to, aby si
udržali väčšinu
a aj moc v období roku 2002 až 2006, korumpovali poslancov. Toto je podľa mňa
tá najväčšia hrozba parlamentarizmu a demokracie v celom demokratickom svete!
Chcem sa takisto trošku poohliadnuť za
štyrmi rokmi legislatívnej činnosti, ktoré sa
nijakým spôsobom nevymykali z obvyklostí demokratického parlamentu kdekoľvek
vo svete alebo v Európe. Pán Hrušovský
hovoril o tom, ako sú rozhorčení nad
tým, ako sa nerešpektovali návrhy opozície, ako sa nerešpektovali niektoré
názory, ako teda tá väčšina valcovala
počas štyroch rokov v Národnej rade.
Je zaujímavé, že zabudol na jeden dôležitý
fakt, ak opäť zoberieme fundament väčšiny. Dúfam, že nikto nespochybní, že vláda
v rokoch 2002 a 2006 prijímala množstvo
zákonov, na ktoré si kupovala poslancov
a hlasy. Pretože už v prvom roku ich vládnutia začali behať poslankyne a poslanci z
jednotlivých klubov tak, že o dva roky nikto
ani nevedel, kto je členom vlastne ktorého
poslaneckého klubu a
podpora verejnosti
bola na prahu minima. Viete dobre, že som
sa venoval zdravotníctvu a napríklad len k
šiestim alebo siedmim zákonom v oblasti
zdravotníctva, ktoré predchádzajúci parlament prijímal, som podal sám alternatívu
celého zákona, ako aj stovky pozmeňujúcich návrhov a noviel. Teraz sa nechcem
mýliť, ale možno dva maličké pozmeňujúce návrhy boli prijaté, ale čo je
najdôležitejšie, odpor verejnosti proti
týmto legislatívnym normám, ktoré
predchádzajúci parlament prijímal, bol
až 90-percentný! 90 percent ľudí, to znamená verejnosti, odmietalo vtedajšiu tzv.
kúpenú parlamentnú väčšinu. Preto považujem buď za krajnú nevedomosť, alebo

naozaj za zlomyseľnosť, ak predchádzajúci
predseda parlamentu povie tak silné slová
o čomsi, čo nazval antidemokratické alebo
valcovanie väčšiny.
Chcel by som sa aj zmieniť o dôveryhodnosti, pretože aj o tom hovoril pán
bývalý predseda
Národnej rady Hrušovský, keď tvrdil spolu
so svojim straníckym lídrom Figeľom, vraj
štyri roky pôsobenia tohto parlamentu zdevastovali vzťah občana k Národnej rade a
znížili dôveryhodnosť. Nuž chcem mu pripomenúť a dať na vedomosť čísla, ktoré pochádzajú z Eurobarometra, ktoré
svedčia jasnou rečou, že klame a zavádza. Práve počas jeho predsedovania
Národnej rade v rokoch 2002 až 2006 sa
pohybovala dôveryhodnosť v číslach okolo
17 až 20 percent. A či sa mu to páči alebo
nie, dnes sa pohybuje táto dôveryhodnosť
niekde medzi 35 až 41 percentami. To sú
oficiálne čísla a pokiaľ ich nemá k dispozícii, veľmi rád mu ich poskytnem!
Je to dôležité povedať aj preto, lebo štyri
roky fungovania Národnej rady boli rokmi
stability a schopností
neznervózňovať
slovenskú spoločnosť a slovenského občana permanentnými hádkami, politickými
bojmi a rozkladom a nečitateľnosťou, ale
bola to snaha harmonizovať a ponúknuť
model, ktorý je úplne štandardný. A  tým
najlepším dôkazom toho, že tomu
tak naozaj bolo, je, že Národná rada
bola schopná ešte minulý týždeň, necelé tri týždne pred parlamentnými
voľbami zasadnúť a riadne využívajúc
všetky procedúry ústavy a zákona o
rokovacom poriadku fungovať a prijať
dokonca veľmi dôležitý zákon, ktorý
bol odpoveďou na zákon o dvojakom
občianstve, ktorý prijalo maďarské Národné zhromaždenie.
Chcem ešte zdôrazniť aj moment, o ktorom už pán Hrušovský a pán Figeľ nehovorili, a to je vnútorná stabilita politických
strán koalície a poslaneckých klubov. Kým
v predchádzajúcom období naozaj už v prvom roku začal pohyb a
rozpad poslaneckých klubov,
odchod časti poslancov SDKÚ-DS, odchod časti poslancov z terajšieho klubu
ĽS-HZDS, ale aj rozpad klubu vtedajšej
vládnej Aliancie nového občana. A môžem pokračovať týmito tzv. modernými
demokratickými stranami, ktoré prešli aj
do parlamentu v roku 2006 a kde rozpad
pokračoval. Veď samotní kresťanskí demokrati neboli schopní udržať stabilitu
vlastného klubu. Odišli štyria poslanci.
Tak toto je tá dôveryhodnosť, o ktorej
hovorí pán Palko? A ktorej hovorí pán
Hrušovský? Ani vlastnú stranu si nebol
schopný udržať. A  to už nehovorím o
rozpade Strany maďarskej koalície, ale
o odchode poslancov z klubu SDKÚDS. Jednoducho je farizejské postaviť
sa pred mikrofón a hovoriť o nedôveryhodnosti Národnej rady počas uplynulých štyroch rokov a používať argumenty, ktoré sú úplne zavádzajúce.
Ešte ale dovoľte aj niekoľko poznámok k
témam, ktoré takisto radi používajú naši
opoziční kolegovia a pasujú sa do polohy
spasiteľov. Nuž keď sa teda chceme baviť
o tom, o čom tak radi rozprávajú, a to je tzv.
šetrnosť, šetrenie a zodpovedný prístup
k financiám, tak tiež niekoľko údajov ako
fungovala Národná rada za vedenia pána
Hrušovského a ako fungovala počas uplynulých štyroch rokov. Nuž, dámy a páni,

keď pán Hrušovský viedol Národnú radu,
dotiahol počet zamestnancov kancelárie
Národnej rady až na 495. Momentálne má
kancelária Národnej rady 398 zamestnancov. Tieto opatrenia, ktoré som prijímal, sú
odpoveďou na tie nezmysly o tom, ako táto
vládna koalícia, alebo ako Smer - sociálna
demokracia
vraj zadlžuje a míňa
a rozhadzuje verejné peniaze. Ďalšie údaje. Pán Hrušovský v období boomu pracoval u bežných výdavkov v roku 2005
s rozpočtom vo výške 5,1 milióna eur.
My sme pracovali v roku 2009 len so
4,6 milióna eur. Keď sa bavíme o cestovaní, lebo to je taká vďačná téma, už
som bol predmetom niekoľkých atakov
ako že to hýrime, ako sa tu cestuje,
ako tu je cestovná kancelária. Tak len
pre vašu informáciu, pán HRUŠOVSKÝ 
precestoval 529-tisíc eur v roku 2005,
my sme v roku 2009 precestovali len
195-tisíc eur. Dúfam, že každý, kto vie
počítať, a dúfam, že väčšina občanov
na Slovensku áno, pochopí, kto teda tu
je ten, kto je schopný racionálne niečo
viesť, šetriť a prispôsobiť sa situácii a
kto je ten, kto len rozpráva, zneužíva
fakty, dezinterpretuje ich a klame!
Dovoľte mi preto, dámy a páni skonštatovať, že uplynulé štyri roky považujem z
pohľadu slovenského parlamentarizmu za
veľmi úspešné. Nielen kvôli tomu, že sme
si pripomenuli niekoľko významných výročí, ktoré sa týkali Národnej rady, bolo to
aj 160. výročie prvej Slovenskej národnej
rady v roku 2008. Nielen preto, že som mal
tú česť byť predsedom predsedov všetkých
európskych parlamentov. Že za rok, za to
obdobie, sa mi podarilo v Európe navrhnúť
a presadiť na Bratislavskom summite také
zmeny a také mechanizmy, ktoré
dodnes používajú
európske národné parlamenty a dokonca
aj Európsky parlament. Nie náhodou priletel na krátku 4-hodinovú návštevu Slovenska osobne pán prezident Bundestagu
LAMMERT, ale určite aj preto, že sme spolu robili na veciach a veľmi si vážil prínosy
Národnej rady Slovenskej republiky pre európsky parlamentarizmus. Dnes je Národná rada Slovenskej republiky dôveryhodný
orgán, inštitúcia, ktorej ľudia na Slovensku
dôverujú. Je to inštitúcia, ktorá funguje
prísne v zmysle zásad ústavy a príslušných
zákonov a Národná rada je plnoprávnym
členom a veľmi spoľahlivým partnerom
aj medziparlamentných medzinárodných
vzťahov.
Chcem sa poďakovať všetkým svojim
kolegyniam a všetkým svojim kolegom
a poslankyniam a poslancom za štyri
roky spolupráce a dúfam, že tou najlepšou odpoveďou na to, akú majú ľudia
na Slovensku predstavu o svojom parlamente, budú voľby 12. júna.
FOTO TASR - Pavel Neubauer
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Kontinuálna múdrosť opozície
Tvrdo, mrazivo a prudko sa zvolebnieva. Nedočkavo, netrpezlivo a často aj nevraživo schyľuje sa k premenám
moci. V predstavách časti politických strán kontinuálne a v
niektorých sekretariátoch by bolo zasa najlepšie, keby sa
doterajšia kontinuita prerušila. Z okrajov ciest, kde obvykle
ponúkajú sexuálne služby mesačno-bledé tváre nadrogovaných
mladých ale i prezretých žien, vycerujú na nás z billboardov zuby
slovenskí politici. Už nás nelákajú na gulášové stretnutia a pohár
piva, ale zvádzajú nás chudorľavými heslami k urnám. Zatieňujú takmer všetky významné dopravné značenia na slovenských
cestách, aby nás pri chvíľkovom začítaní sa do nepodarených
bonmotov mohli náležite zinkasovať príslušníci dopravnej polície, ktorý si napriek sviatkom a piatkom musia splniť výber plánovaných pokút. Aby mal štát v čase krízy dosť prostriedkov
aj na podporu politických strán a prostredníctvom nich,
nadstraníckych reklamných agentúr, ktoré z každých volieb vyjdú ako nespochybniteľní víťazi. Pravdaže, o niečo
bohatší...
Inak si chudobný slovenský volič na veľa zábavy nepríde, kým
opäť príde o stratu zvyšku ilúzií. V tomto smere sú voľby predovšetkým stratou akýchkoľvek ilúzií. A sústavne platí parafrázovaný Kalinčiakov pohľad na veci takmer verejné; koľko sa chudobný človek natrápi, kým o všetko príde.
Jeden poznatok by nás však mohol podržať nad vodou.
Je to stála a nekompromisná múdrosť opozície. Tá totiž
sústavne vie akosi všetko lepšie. Vie, prečo by sa nemali stavať diaľnice, teda aspoň nie tak ako to robí súčasná vláda... Vie,
prečo treba podporovať rodiny, a ako... Vie, prečo by sa mali v
období hospodárskej krízy znižovať dane... Vie, čo by bolo treba
robiť, keby vládla opozícia... Vie azda aj to, ako by bolo možné
zadržať neprimerané tohoročné dažde... Skrátka, vždy a všade
ponúka opozícia tie najlepšie riešenia... Problém je len v tom,
že každá opozícia to vie len do chvíle, kým sa z nej nestane
koalícia. Pre voliča tu vzniká takmer neriešiteľný problém. Prečo
by mal volič voliť opozíciu, keď ona sa po voľbách chystá byť koalíciou? A v tej chvíli už nebude vedieť takmer nič z toho, čo pred
voľbami vedela... Úprimne povedané, presne z tohto dôvodu sa
mi vidí cesta voliča dosť tŕnistá, hoci je vyzdobená billboardami.
Aj v týchto voľbách teda celkom isto vyhrajú reklamné agentúry.
Aspoň niečo je teda celkom isté!
Ján Tužinský,
predseda Spolku slovenských spisovateľov

Deštrukcia a nereálne sľuby

Predvolebná kampaň na Slovensku potvrdzuje, že viacerí predstavitelia pravicových strán nie sú schopní ani ochotní v boji o parlamentné kreslá osloviť voličov hodnoverným a reálnou perspektívou
naznačujúcim programom. Odsúdeniahodné je, že ich prejavy v
médiách a vystúpenia pred skupinkami voličov a sympatizantov obsahujú predovšetkým negatívne slová znevažujúce politických protivníkov. Takmer všetci, čo veľmi túžia po opätovnom získaní moci, majú jednotný spoločný postup. Dominuje
v ňom iba kritika terajšej vládnej koalície prostredníctvom rôznych
aj vymyslených škandálov a káuz. Príslušníci opozičných strán sú
negatívnym príkladom, akí ľudia pôsobia a dlhodobo pretrvávajú na
politickej scéne v našej krajine. Akými morálnymi a profesionálnymi
politickými zásadami a kresťanskými hodnotami sa riadia. Keď sa
usilujú o prinavrátenie stratených pozícií, neštítia sa ničoho a nič
im ani nie je sväté. Neraz svojim konaním prispievajú k znižovaniu
záujmu občanov o júnové voľby.
Človeku sa pri počúvaní niektorých jednotlivcov, motkajúcich
sa v politike takmer 20 rokov, krúti hlava z ich duchovnej biedy a prázdnoty. Neustále prevracajú skutočnú pravdu o živote občanov, o dosiahnutých výsledkoch vlády Róberta Fica a
veľkom úsilí pri prekonávaní svetovej hospodárskej krízy. Ich
predvolebný scenár neprekvapuje. Lenže páni Mikloš, Dzurinda, Figeľ, Lipšic, aj neúspešná kandidátka na prezidentské kreslo
Radičová sa pasujú na absolútne neomylných vševedkov, expertov,
programátorov a záchrancov krajiny, nielen pred terajšou vládnou
koalíciou, ale aj pred povodňami a rôznymi prírodnými katastrofami.
Škoda, že v programoch nemajú návrhy ako napraviť veľké škody,
ktoré za osem rokov vládnutia spôsobili väčšine občanov nášho
štátu. Objektívnosť a úcta k slovu sú im úplne cudzie. Možno
by ich mohli usmerniť desiatky politológov a mladých nedovzdelaných analytikov z pravicového spektra, uvádzaním veci
verejných na správnu mieru. Opozícia a jej mediálni služobníci zabudli, že agresívna, nekultúrna, bezobsažná a arogantná
kampaň nikomu nepriniesla očakávaný úspešný výsledok. Voliči v roku 2006 ju odmietli a KDH, SDKÚ-DS a SMK odsunuli
na slepú koľaj vo voľbách do Európskeho parlamentu, v prezidentských voľbách a dokonca aj v regionálnych voľbách.
Zdá sa, že naša pravica sa nedokáže poučiť z vlastných chýb a
omylov. Aj terajší volebný program obsahuje mnoho nereálnych sľubov. Slogany a rôzne heslá o novej ceste, o spravodlivosti, o lepšom živote, o krajšom Slovensku nemôžu upútať pozornosť voličov.
Spoliehanie sa iba na deštrukciu a priazeň protivládnych médií, ktorých sila a dôveryhodnosť v ostatnom čase výrazne klesla, nestačí
na výraznejší volebný úspech.
JOZEF KUCHÁR
predseda Únie slovenských novinárov
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Nenechám si nalepiť nálepku

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si nenechá nalepiť nálepku, že jeho kabinet žil s korupciou a klientelizmom. Vyhlásil to 5. júna v relácii Slovenského rozhlasu
Sobotné dialógy, kde sa stretol v historicky druhom dueli
s volebnou líderkou opozičnej SDKÚ-DS Ivetou Radičovou.
„Odmietam, aby SDKÚ-DS čokoľvek o korupcii hovorila. Bol
výskum Inštitútu pre verejné otázky a pani Bútorová (Zora, sociologička, pozn. TASR) označila
za zaujímavé, že na konci vlády
Mikuláša Dzurindu bol silnejší
pocit, že korupcia je veľká,“ argumentoval šéf Smeru-SD. V tejto
súvislosti Fico zopakoval, že jeho
strane sa nič nepreukázalo a jej
financovanie je čisté. „Na druhej
strane máme subjekt s účtami vo švajčiarskych bankách.
Ukážte mi prípad, kde moji nominanti majú takéto účty. Áno,
korupcia je vážny problém SR,
ale od roku 1990,“ podčiarkol.
Radičová reagovala pripomenutím káuz ako nástenkový tender,
emisie, elektronické mýto či „najdrahší toaletný papier na svete
a najdrahšie upratovanie na
svete“. Exministerka práce tiež
pripomenula, že SDKÚ-DS v kauze svojho financovania už vyvodila
politickú zodpovednosť. „Už mi to

vychádza tak, že jediný čistý je
Smer-SD, ostatní by to mali zabaliť a odísť. Moc neznamená,
že máte vždy pravdu,“ vyhlásila.
Priznala, že nie je nič ťažšie ako
očistiť vlastné meno. „No my sa
o to snažíme. Fico zdôraznil, že
ak existuje čokoľvek, čo sa týka
financovania jeho strany, nech
sa to položí na stôl. „Nemáte
nič. My sme odovzdali komplet
všetky veci o vašej strane, preukázali sme konkrétne účty.
Neporovnávajme sa v týchto
veciach,“ vyzval. Podľa jeho slov
nie je možné, aby ľudia, ktorí sedeli osem rokov vo vláde, sa správali tak, akoby nemali nijakú minulosť. „Našou povinnosťou je, keď
na nás útočíte, pripomínať veci,
ale na základe konkrétnych dôkazov. My sme mali v roku 2006 výhodu, lebo Smer-SD dovtedy nebol vo vláde, teraz sme štyri roky a
verejnosť môže porovnávať. Ale vy
sa nemôžete tváriť, že ste vo vláde neboli,“ prízvukoval Fico. Naj-

vážnejší kandidáti na premiérsky
post sa nevyhli ani aktuálnej téme
povodní, ktoré sužujú Slovensko.
Šéf kabinetu tu zdôraznil, že štát
musí byť silný, aby mohol pomáhať v tých najťažších situáciách.
„Nestalo sa ani raz, že by štát
odmietol niečo, o čo požiadali
mestá a obce, či už to boli záchranári alebo technika,“ povedal. Volebnej líderke SDKÚ-DS sa
však nepáči, že rezerva premiéra
bola minutá na futbalové ihriská a
teraz v nej nie sú prostriedky na takúto pohromu. S týmto však Fico
nesúhlasil. „Že sa nehanbíte. Ja
si pamätám povodne pred dvoma či troma rokmi, vtedy som
tam vás, ani nikoho z SDKÚ-DS
nestretol. Teraz chodíte a rozdávate letáky, čo je hanebné a
špinavé. To sa nerobí, lebo sme
týždeň pred voľbami,“ zdôraznil.
Fico zároveň odmietol údajne Radičovej slová, že vláda si musí na
povodne požičiavať peniaze z EÚ.
„Prestaňte šíriť poplašné správy. Kabinet rozhodol o vyčerpaní 25 miliónov eur, nie je pravda
že nemáme peniaze. Odmietam
tento hyenizmus, ktorý predvádzate na úkor kampane,“ dodal.
(TASR, krátené)

Bugárova „toleracia“ a spolužitie

V priebehu dvoch dní predseda strany MOSTHÍD  B. Bugár absolvoval dve náročné besedy
– jednu v SRo a o deň neskôr v TV Markíza. V
oboch médiách dostal priamu otázku: Súhlasíte
s prijatím zákona o dvojitom občianstve maďarským parlamentom? Ako sa hovorí, srdce mu našepkávalo nech povie ÁNO, rozum, nech z jeho úst
znie NIE. Z toho miš-mašu vznikol skutočne strašný
monológ. Keď hovorilo jeho srdce, tak Bugár si nedal „pozor na jazyk“ a hovoril o zákone ako o predčasnom (?!!!), ktorý vraj prišiel v nevhodný čas (!),
teda pred voľbami a napomáha v podstate terajšej
vládnej koalícii. Nuž pán Bugár si môže myslieť čo
chce. Veď nikdy sa netajil svojimi priateľskými vzťahmi k Orbánovi a Fideszu. Nemôžeme sa potom čudovať, že on – vždy taký otvorený a priamy, v týchto
dňoch nedokáže odpovedať na také jednoduché
otázky, na odpoveď ktorých stačia tri písmená. Podobne to bolo pri diskusii v SRo, kde mal odpovedať na otázku – sú u nás občania SR maďarskej
národnosti diskriminovaní, alebo nie sú? Opäť
priamo neodpovedal. NIE povedať nechcel, veď
takáto odpoveď by mu nehrala do karát a povedať
ÁNO sa neopovážil – to si dobre uvedomil, ako by
sa zosmiešnil aj pred svojimi krajanmi z južného a juhovýchodného Slovenska. Predsedu strany by však
pozornejšie mali počúvať tí Slováci, ktorí ho stále
(?!) považujú za žoviálneho politika, bojujúceho za
slovensko-maďarské zmierenie. Lenže Bugár ako

predseda SMK veľmi často, ešte častejšie, ako sa
na prvý pohľad môže zdať, vyvolával konflikty medzi
majoritný obyvateľstvom a maďarskou menšinou.
Nikdy mu akosi príkladné spolužitie nešlo, veď mnohí si pamätáme jeho historickú vetu v roku 2006 po
voľbách a nasledovnom vytvorení vládnej koalície:
„A čo teraz bude s tými 3000 maďarskými úradníkmi?!“ Iba z týchto slov je jasné, o čo mu ide a o
čo mu vždy šlo. Prízvukujeme to iba preto, lebo pán
Bugár tvrdí, že asi 30% jeho voličov sú občania slovenskej národnosti. Možno, že iba v tomto jedinom
má pravdu. Škoda, že mnohí z nás už zabudli, ako
rád pán Bugár skloňoval slovo „autonómia“. Všade
a často – stačilo mu iba dať príležitosť. Jednoducho, pán Bugár má k tolerancii a k príkladnému spolužitiu tak veľmi ďaleko, ako jeho bývalý dlhoročný spolupracovník – podľa jeho slov
„obyvateľ Félvidéku“ Miklós Duray. Veď predsa
B. Bugár si ho vybral za jedného z podpredsedov SMK a dlho, veľmi dlho si spolu veľmi dobre
rozumeli. Pán Bugár mal už veľmi veľa času a
možností „preraziť myšlienku spolupráce medzi
Slovákmi, Maďarmi, Rusínmi a inými národnosťami.“ Prečo to však doteraz neurobil, naopak,
utekal vždy do Budapešti vyplakať sa súkmeňovcom na prsiach? Prečo sa mu tak zapáčilo
pôsobenie vo Fórume poslancov Karpatskej
kotliny?
Vladimír MEZENCEV

KTO JE TU JÁNOŠÍK?

O pánovi Ľubomírovi Smatanovi u nás vedelo veľmi málo ľudí. Napriek
tomu, že sa narodil v Snine a niekoľko rokov pôsobil ako redaktor Českého rozhlasu na Slovensku. Z čias tohto cestovania po Slovensku
napísal knihu Jánošíkovia s  ťažkou hlavou. Tú teraz u nás
uvádza do života viackrát za sebou a samozrejme, snaží sa upútať verejnosť svojím dielom. Vraj napísaným z nadhľadu. Možno, že kolega
Smatana je dobrý rozhlasový reportér, ale asi skôr by sa – a určite
lepšie – uživil veštením a predpovedaním budúcnosti. Tak napríklad
jednoznačne tvrdí, že „Fica za štyri roky ľudia vyženú“ (?!), „lebo bude
na dne“, ale zároveň alibisticky tvrdí, že „jednoduchšie je predpovedať počasie na pol roka dopredu, ako politickú scénu na Slovensku“.
Prekvapuje aj tým, že Česi o Slovensku nemajú žiadne veľké znalosti a
pod pojmom Slovensko si predstavujú baču, Jánošíka, halušky, borovičku a Tatry. Čo urobil sám pre to, aby naši západní susedia nepovažovali každého Slováka za Jánošíka? Určite nič, ale ako hovorí názov
jeho knihy, ešte viac k tomu prispel. Zdá sa, že na toho Jánošíka sa
hrá on sám. Ale nie veľmi úspešne...

STRACH ZO SPAĽOVNÍ

Keď našinci počujú niečo o výstavbe spaľovne v blízkosti ich mesta,
tak ihneď začnú protestovať. Píšu petície, napádajú starostov a primátorov... Vraj – je to negatívny zásah do ich životného prostredia,
poukazujú ako tu budú žiť, keď kilometer alebo dva či dokonca tri od
ich bydliska vyrastie spaľovňa odpadkov? Nuž zainteresovaní skromne
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
spaľovne sú samozrejmosťou v meste, ktoré podľa odborníkov poskytuje v Európe najlepšie podmienky na zdravý život! Každý ďalší komentár je zbytočný...
(vm)

PhDr. MILAN PIOVARČI

podpredseda Únie slovenských novinárov

Tým, že medzi sebou hovoríme
a môžeme slovami vyjadriť svoje
pocity, staviame sa v rodostrome
prírody najvyššie. Preto má človek vzpriamenú hlavu a svoju tvár
obracia k nebesiam, k hviezdam.
Človek má tri druhy bohatstva –
bohatstvo ducha, bohatstvo tela
a bohatstvo svojho vnútra. Duševná bolesť, ktorú môže človek prežívať, je horšia ako telesná choroba. Preto sa usilujme zo
všetkých síl, aby v našom tele zostala zdravá myseľ. Snažme sa to
„svojské“ si natrvalo udržať. Kráčajme vždy a všade svojou vlastnou cestou. Chcime byť tým, čím
sme a netúžme viac po ničom,
čo nám „nesedí“. Vyhoďme si
raz navždy z hlavy to, na čo nemáme, ale k čomu sa driapeme a
čo vlastne v nás nie je. Platí zásada, že nemôžeme všetci chcieť a
mať všetko. Veď ani v každodennom živote neobdivujú a nemilujú všetci to isté. Napriek tomu, že
ľudská prirodzenosť túži po no-
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vých veciach, mysliac si, že novinky sú pre každého zo všetkého najmilšie.
Je to akosi tak, že staré už nie
je „in“ velebiť, ale dbáme len o
nové? No staré múdrosti hovoria, že by sa nám nemalo páčiť
nič, čo nie je slušné, že sa nám
nič nepáči viac ako to, čo sme
už stratili, že sa ľuďom zdá ľahšie to, čo poznajú, ako neznáme, ktorého sa boja. Pripomeňme si to porekadlami, že bojácny
pes viac šteká ako hryzie a hlbšia rieka tečie tichšie ako plytká. Ale najlepším liekom na takéto dilemy je smiech. Často sa
práve smiechom aj veľké veci
rozhodnú rýchlejšie a lepšie ako
tvrdosťou. A ešte niekoľko nepochopiteľných vecí, ktoré sa v človeku dejú. Keď máme súcit s nešťastím druhého, myslíme tým na
seba. Vidíme a schvaľujeme dobré príčiny, ale často sa riadime
tými zlými. Každým z nás „lomcujú“ iné vášne. Naše zvyky i zlozvyky sú našou druhou prirodzenosťou. Každodenné stretanie dobra
a zla robí z nášho života zápasisko, v ktorom prežívame vzostupy i
pády a často chybujeme, pretože
sme jednoducho – ľudia.

• Vybrali sme z listov •
Zjedzte ma vĺčky, zjedzte...

Myslíte si, že keď neprídeme k voľbám, tak naše problémy za nás
niekto vyrieši? Nevyrieši. Nikto za nás nebude ťahať gaštany z horúcej pahreby. Preto, keď chceme ovplyvniť ďalší vývoj, musíme ísť
osobne k voľbám. Argument, no však čo, ja sám nič nezmôžem,
zjedzte ma vĺčky, zjedzte..., je rezignáciou. Vopred sa vzdávame. Dokážeme nespokojne hundrať, pritom sme však leniví zdvihnúť svoje
zadky a ísť k volebným urnám. Teraz však máme jedinečnú príležitosť rozhodnúť o tom, komu dáme svoju dôveru. Svojou neúčasťou
by sme pritom mohli zapríčiniť, že by sa opäť mohli dostať k moci
tí, ktorí tu osem rokov vládli. Pri zvažovaní koho voliť je preto veľmi
dôležité, aby sme sa rozhodli pre tých, ktorí presadzujú naše národné záujmy a v praxi už ukázali, že im ide o to, aby sme sa všetci mali
lepšie. Nielen úzka skupina zbohatlíkov, ale aj my, radoví občania.
Eva Bezáková
Preto nezostaňme počas volieb sedieť doma!

„Znevážili“ Jánošíka

K týždenníku Slovenský rozhľad som sa dostal úplnou náhodou. Tento druh časopisu mi na trhu pritom chýbal. Už dávno som prestal čítať
Pravdu, Sme a ďalšie tzv. „mienkotvorné“ noviny, pretože sa z nich
stali apologéti opozície, ktorí znevažujú všetko, čo robí súčasná vláda. Mrzí ma však, že keď si nekúpim Slovenský rozhľad hneď zrána,
tak musím navštíviť niekoľko stánkov, aby som sa mohol dozvedieť aj
iné informácie ako tie, ktoré sú založené na jednostrannom osočovaní súčasnej vládnej koalície... Nedávno som videl nový film o Jánošíkovi. Zostal som zhrozený. Plno ukrutností, krvi, sexu a pijatiky. Moji
príbuzní ho odmietli dopozerať. Ja som vydržal až do konca a to iba
preto, lebo som čakal, že snáď sa dej filmu postupne zmení. Nestalo
sa tak. Tak „znevážiť“ Jánošíka, na to treba „dobrých odborníkov“.
Veď spomedzi mnohých zbojníkov si náš ľud za svoju legendu nie
nadarmo vybral práve Jánošíka.
Vasil Hlinka

POLITICKÉ
SENTENCIE
MILAN KENDA

PLURALITNÁ 
ŽURNALISTIKA
Z  prikyvujúcej žurnalistiky
sa nám vyvinulo bojové novinárstvo, ktoré nesúhlasí ešte prv, ako vie s čím.
ÚSPEŠNÝ MAFISTA
Prelievanie kapitálu realizuje polopatisticky: lopatou
po hlave.
ODKAZ POLITICKÝM STRANÁM
Vystriedať neznamená vystrieľať!
DNEŠNÁ ŽENA
Typická žena trhového hospodárstva je strhaná.
ČOSI Z MYTOLÓGIE
Všetky definície raja sa povážlivo blížia k definíciám
nudy.
ĽAHKO SPOZNÁTE 
VYTÚŽENÝ NÁVRAT
Ľahko spoznáte návrat idylických čias: Ľudia začnú čítať noviny opäť odzadu dopredu!
SEBASKÚMANIE
Ako keby sme my, aforisti,
zmenili sexuálnu orientáciu!
Kedysi sme písali o ženách,
dnes o poslancoch.
PESIMISTA
Pesimista nepotrebuje ani
mapu ani buzolu. Vždy vie,
že smeruje nikam.
PRIATELIA, POZOR!
Nešťastie je nanešťastie neúnavné.
Z BEDEKRA VEČNÝCH KÁDROV
Kto priveľa pochopil, maskuje sa nechápavým pohľadom.
VŠETKO ZLÉ NA ČOSI 
DOBRÉ
Keď sa o vás začína zaujímať charita, môžete sa utešovať tým, že sa o vás prestáva zaujímať mafia.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Vládny dlh klesá
Zahraničný dlh Slovenska pokračoval v poklese aj vo februári –
oproti januáru sa znížil o 1,1 miliardy dolárov. Hrubá zadlženosť
je 62,893 miliárd dolárov. Najvýraznejší pokles dlhu vykázala
vláda. Táto pozitívna správa sa
nehodí do predvolebnej kampane médií bojujúcich o „zmenu“
a tak ste ju mohli nájsť iba v jednom denníku nenápadne umiestnenú vo vnútri čísla. Články o zadlžovaní, plytvaní a rozhadzovaní
peňazí však dostávajú vo väčšine
médií oveľa výraznejší priestor a
to, „že štát hospodári zle“ sa dočítate takmer v každom komentári.
Podobný osud stíha aj správy o
nových pracovných miestach,
ktoré uverejňujú médiá okrajovo, pretože pre „kampaň o zmene“ je výhodnejšie uprednostniť
správy o náraste počtu nezamestnaných. Takmer nikde ste

nemohli nájsť ani údaj o tom, že
HDP členských štátov OECD sa
v 1. štvrťroku zvýšil medziročne o
2,5 percenta, prvý krát po piatich štvrťrokoch trvalého poklesu. Stručne povedané, mienkotvorné médiá, ktoré sa chvália
svojou objektivitou sa v skutočnosti riadia heslom čím horšie
tým lepšie pre „naše volebné zámery“. Môže čitateľ takýmto médiám dôverovať?
Kariéra za podporu
Správa z tlače: Lídri mládežníckych KDH a DÚ pred parlamentnými voľbami v roku 1998 presvedčili Dzurindu, aby s nimi na
bicykli šliapal cez Slovensko,
kampaň zabrala, cyklisti pri ňom
spravili raketovú kariéru. Zaujímavé, že „podarovanie“ výhodných miest v štátnej správe za
podporu vo voľbách vtedy a ani
teraz nikto nekritizoval a nekritizuje. Lebo išlo o dobrú pravicu,

zlé je iba to, keď niečo podobné
urobí ľavicová vláda. Nie je to náhodou tak, že každá vláda (i v zahraničí) najradšej pracuje s odborníkmi, ktorí sympatizujú s jej
politickými postojmi? Dôležité
nie je to, že sú to ľudia ktorí ich
podporovali – dôležité je to, či sú
to odborníci, a či vykonávajú svoju funkciu v prospech všetkých
občanov. Ale ako chcete zásadný postoj od média, kde hlavným
bojovníkom proti bývalým komunistom a ochrancom demokracie je novinár, ktorý prednášal
vedecký komunizmus a pracoval
v redakcii hlavného ideologického časopisu komunistickej strany?
Chýba im inzercia?
Pisateľ M. Kern v denníku SME
oprášil svoj príspevok z apríla
roku 2007 (keď mu vadila inzercia zo Železničnej spoločnosti) a
kritizuje, že týždenník Slovenský
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rozhľad dostal inzerciu z Programu rozvoja vidieka.
Podľa pisateľa nie je Slovenský
rozhľad štandardný časopis. Pritakáva mu aj „mediálna expertka“ Zuzana Wienk, podľa ktorej „noviny pôsobia tendenčne,
nevyvážene v prospech dvoch
strán.“ A tieto výplody intelektu
sú uverejnené na stránkach denníka, ktorý asi je štandardný (?),
lebo pôsobí v prospech opozičných strán, teda nevyvážene.
Alebo platí, že podpora ľavicových názorov je hriechom, ktorý treba trestať zastavením inzercie, pretože čitatelia takýchto
novín nemusia byť informovaní o
možnostiach ktoré poskytujú európske fondy? Kern si myslí, že
rozhovory s ministrom a predsedom ĽS-HZDS boli uverejnené
ako protislužba za inzerciu. Podľa jeho logiky aj SME uverejňuje rozhovory len keď dostane zaplatené?
Jozef Šucha

ROZHOVOR

SLOVENSKÝ ROZHĽAD
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Slovo má Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

AKTÍVNA KOMUNIKÁCIA SPÁJA ĽUDÍ
Ani v terajšom období sa nedáme rôznymi vymyslenými kauzami znechutiť. Voliči vedia čo
je skutočná pravda a čo lož. Opozícia podniká veľa krokov, ktorými sa usiluje diskreditovať
SMER-SD. Ich arogantné útoky, podľa môjho
rade Slovenskej republiky prijali. Koaliční po- názoru, nemajú výraznejší ohlas vo verejnosti.
slanci musia tvoriť s exekutívou aktívny tanTakémuto masívnemu a premyslene ordem. V tomto volebnom období tomu presne 	
ganizovanému
nátlaku je ťažké čeliť. Je to
tak bolo. Opak sme zažili v minulosti. V oboch
vlastne
boj
o
občana
a získanie jeho dôDzurindových vládach, kedy medzi sebou nevery.
Veríte,
že
sa
vám
to napokon podarí
úprosne bojovali ministri vo vláde a koaliča
uspejete?
ní poslanci v pléne národnej rady. Podozrenia z kupovania poslancov, ich presuny me- Životná skúsenosť nás učí, že ku každému
dzi klubmi a napokon predčasné voľby súvi- zámku existuje kľúč. Preto nás neprajná situásiace so zdemolovaním širokej pravicovej ko- cia nemôže odradiť, skôr nás musí zmobilizoaličnej vlády ukázali, že široké koalície nepro- vať! Snažíme sa to od prvej chvíle nášho pôsospievajú našej politickej scéne a nepomáha- benia v parlamente. Občania vidia, že sme na
naše predvolebné sľuby nezabudli. Dôkazom
jú občanom.
je zrušenie poplatkov v zdravotníctve, prehod	
Udialo sa v parlamente niečo, čo vás notenie starobných a odobratých invalidných
prekvapilo, prípadne až nepríjemne za- dôchodkov, vianočný príspevok pre penzistov, snaha vlády o reguláciu cien pohonných
skočilo?
Môžem konštatovať, že s nejakým nepríjem- hmôt, ako aj mnohé ďalšie konkrétne opatreným zážitkom by som to absolútne nespá- nia s ktorými sme prišli a realizovali ich. To sú
jal. Hoci stále platí, že jedná vec je prognó- naše argumenty. SMER-SD je politickou straza a druhá zasa realita. Celá garnitúra troch nou, ktorá má v parlamente jednu tretinu manstrán, ktoré sa ocitli v opozícii, si za predchá- dátov. Zostavili sme vládu, prijali program a tedzajúcich osem rokov zvykla, že mali moc nad raz ľuďom dokážeme, že nám nechýbalo odštátom pevne vo svojich rukách. Zvyk je že- hodlanie premieňať predvolebné sľuby na
lezná košeľa. Teraz sú odrazu v novej situácii skutky. Pochopiteľne, že sa objavili aj prekáža hoci s tým museli kalkulovať, predsa sa len ky a problémy. Som presvedčený, že v júnoprejavilo, že do poslednej chvíle verili v niečo vých voľbách nestratíme dôveru občanov.

V polovici volebného obdobia sme oslovili poslanca NR SR za SMER –
sociálnu demokraciu a predsedu jej prešovskej krajskej organizácie
s ponukou na rozhovor. Po dvoch rokoch sme sa opäť stretli. Pýtame
sa na iné, veľmi aktuálne otázky.

	
Predvolebné obdobie je najmä o sľuboch smerom do budúcna. Vráťme sa
však k minulosti, ale aj prítomnosti. Ako
hodnotíte svoje štvorročné pôsobenie
v Národnej rade Slovenskej republiky?
Štyri roky v poslaneckých laviciach boli obdobím obrovských skúseností a občas boja ideá
lov s tvrdou realitou. Naučil som sa trpezlivosti a diplomacii, ktoré sú veľmi dôležité pre dosiahnutie cieľov, pre pomoc regiónom a ľuďom. Veľmi mi v tom pomohlo aj riadenie Úradu Prešovského samosprávneho kraja, vďaka čomu detailne poznám fungovanie samospráv a tak dokážem rozlišovať medzi skutočnými potrebami ľudí alebo záujmami miestnych politikov. Práca v parlamente nie je iba
o mediálne atraktívnych vyhláseniach spoza
rečníckeho pultu. Je o tvrdých argumentoch
vo výboroch a hľadaní podpory pre správne
myšlienky. Veľmi dobre viem, že žiaden zákon
aj ten, za ktorý hlasuje čo najviac poslancov
nie je ideálny, lebo až samotná prax odkrýva
jeho silné stránky a poukazuje na nedostatky,
ktoré je potrebné napraviť. Bolo by veľmi zlé,
ak by sme na každú schválenú právnu normu
prihliadali ako na definitívnu, pretože tým by
sme ignorovali reálny život, skutočnú aplikáciu
a osoh. Nedovolím si hodnotiť svoje pôsobenie a nebudem sa ani známkovať. To nechám
na voličov, na ľudí s ktorými som sa stretával,
pozorne ich počúval a snažil sa im pomôcť.
Práve preto nepretekám v sľuboch, ale v skutkoch.
	
V polovici volebného obdobia sme sa
podobne zhovárali. Vtedy ste uviedli, že...
V čom došlo k zmenám?
Po dvoch rokoch vo vysokej politike som tvrdil, že politik sa po každom svojom rozhodnutí musí vedieť pozrieť ľuďom do očí. V tomto predvolebnom období sa veľmi často stretávam s ľuďmi a nemám problém im pri podaní ruky pozrieť priamo do očí. Pred poslednými voľbami som si neuviazal slučku v podobe
nesplnených predvolebných sľubov. Radšej
v dobrom prekvapím, ako by som mal nemilo klamať.

iné. Nedá sa prehliadnuť, že na túto novú pozíciu sa pripravili dôkladne. Už pri prerokovaní
návrhu Programového vyhlásenia vlády využili svoju prvú veľkú šancu. Bez rozpakov a servítky na ústach dávali na vedomie, že tento dokument odmietajú, sú radikálne proti a považujú ho za neprijateľný. Parlamentná matematika však nepustí. Od začiatku bolo jasné, že
opozícia bude proti všetkému čo vláda predostrie. Napriek tomu sme svoj program dôsledne plnili aj v zložitých podmienkach a v čase
svetovej hospodárskej krízy.

	
Vo vzťahu k opatreniam štátu, samospráv či Európskej únie dlhodobo hovoríte o zmierňovaní dopadov celosvetovej
hospodárskej krízy. Vnímate ju ako krízu
finančného sektora?
Predovšetkým je to kríza spôsobená životom
na dlh, nekontrolovateľnými výdavkami, predstieraním stability a podkopávaním sociálnych
istôt. USA sa neúmerne zadlžili, hospodársky
sektor sa nabúral a liberálna teória hovoriaca o neviditeľnej ruke trhu zlyhala. Práve preto ľudia potrebujú silný sociálny štát, ktorý im
	
Počas celého volebného obdobia, ale v týchto zložitých časoch pomôže a bude ich
aj v tomto predvolebnom čase takmer chrániť. To je morálnou povinnosťou sociálnej
všetky média verene slúžia dzurindovej demokracie.
garnitúre. Je vôbec možné a reálne, aby
	
Ako sa pozeráte na aktuálne problémy
sa to po voľbách zmenilo?
Grécka?
Premiér Robert Fico, naša vláda, Pavol Paška,
predseda NR SR a poslanci reprezentujú koa- Grécko, ale aj iné európske krajiny, spôsobulíciu na čele so stranou SMER-SD to je zosku- jú vrásky Európskej únii. Do svojej zložitej sipenie ľudí, ktorí po voľbách v roku 2006 ne- tuácie sa dostali kvôli nezodpovednosti poličakali priazeň médií. Ale prekvapila ma vysoká tikov. Trpia však ľudia, ktorým sa žilo pomerneobjektívnosť a surové útoky na predstavite- ne dobre, avšak na úkor budúcnosti. Teraz
ľov vládnych strán. Podpora opozičným stra- vidíme, že podobnou cestou sa vydalo aj Írnám bola a je veľmi výrazná. Uznávam práva sko, ktoré nám Mikloš dával za príklad úspešopozície na kritiku prostredníctvom médií, ale nej krajiny. V Grécku aj v Írsku vládla pravica,
diskusia v parlamente, ktorú mali možnosť sle- ktorá kvôli nezodpovednosti, túžbe po popudovať počas prenosov televízni diváci potvrdi- larite a neschopnosti ublížila ľuďom. Ak chcela, komu chýbala argumentácia faktami, kultú- me uvažovať o finančnej pôžičke Grécku, najra prejavu a tolerancia. Škoda, že sa v NR SR skôr musíme vedieť, či to krajina nezneužije.
zo strany opozície presadzovali len osobné Otázka solidarity je v tomto namieste, no nea stranícke záujmy. A tak sme mali namiesto smie byť nikým pochopená ako sponzorský
partnerov, usilujúcich sa o prospech spoloč- dar. Takto to nefunguje.
nosti a jej napredovanie, radikálne naladeSMER – sociálna demokracia bol v Prených súperov, ktorí sa navyše tešili a aj dnes 	
šovskom kraji najúspešnejšou politickou
tešia podpore zo zahraničia.
stranou v eurovoľbách. Tiež sa stal víťa	
Celá cieľavedomo a systematicky vede- zom v regionálnych voľbách. Aký výslená mediálna propaganda bola od samot- dok predpokladáte v parlamentných voľného začiatku po voľbách jednoznačne bách?
proti snahám vládnej koalície a jej progra- Nedovolím si typovať výsledok volieb. Verím,
mu. Nemyslíte si, že išlo o tendenčné že občania porovnajú naše sľuby s reálnymi
skutkami a 12. júna využijú jedno zo svojich
ovplyvňovanie verejnej mienky?
Napriek všetkému, čo sa doteraz udialo najvýznamnejších práv. SMER – sociálna dea dnes naďalej deje a čo prežívame, nebral mokracia má energiu v budovaní sociálneho
by som to dramaticky. Po voľbách 2006 sme štátu.

	
Poslanec vládnej koalície má úplne inú
pozíciu ako jeho opozičný kolega...
Áno je to tak. Máme reálnu zodpovednosť za
politiku, za sociálne, ekonomické, hospodárske a ďalšie opatrenia. Od nás sa neočakávajú mediálne útoky na opozíciu, ale zmysluplné rozhodnutia. Našou úlohou je plniť Progra- sa ocitli v prostredí pravicovej nenávisti. NedaČo očakávate od výsledkov volieb?
mové vyhlásenie vlády, ktoré sme v Národnej li sme sa odradiť od našich zámerov a cieľov. 	

Ako každý politik, od volieb očakávam legitímne výsledky a prospešnú koalíciu. Také zoskupenie koaličných strán, ktoré bude úspešne
spolupracovať na budovaní sociálneho štátu
a ochrane národno-štátnych záujmov.

	
Stali ste sa veľmi aktívnym diskutérom.
Na stránkach týždenníka Slovenského
rozhľadu máte pravidelnú rubriku. Nedávno ste spustili nový web prešovskej krajskej organizácie a tiež svoju vlastnú web
stránku.
Aktívna komunikácia spája ľudí s politikmi. Bez
častých debát a výmeny názorov politik nemá
šancu chrániť ľudí, presadzovať ich potreby,
obhajovať ich záujmy a argumentovať pri tvorbe nových pravidiel fungovania spoločnosti. Mám veľmi veľa reakcií na moje pravidelné
stĺpčeky v týždenníku a priznám sa, že si veľmi cením, ak ma kontaktujú čitatelia s tým, že
im hovorím z duše. To je dôkaz toho, že poznám ľudí a hoci som v politike, môj pohľad na
spoločnosť je rovnaký ako tých, ktorí v politike nepôsobia. Prostredníctvom web stránky
chcem prezentovať svoje aktivity a získavať
podnety pre ďalšiu prácu. Na diskusiu musia
byť minimálne dvaja. Preto sa teším na stretnutia s ľuďmi a na ich názory. Verím, že ich
bude stále dostatok.
	
Pán poslanec, vaše terajšie spomínané
funkcie sú veľmi náročné. Plnenie povinností si vyžaduje mnoho času. Deň má len
24 hodín, budú vám na to všetko stačiť?
Ani na jednom zo spomínaných postov nepôsobím osamotený. Mám skúsených a zanietených spolupracovníkov. Život ma naučil, že
všetko je v premyslenom manažovaní, vo využití každej minúty dňa, v stanovení optimálneho programu, rešpektovaní hierarchie hodnôt
a priorít, takom konkrétnom postupe, ktorý
človeku umožní, aby všetko zvládol. Verím, že
to dokážem. V parlamente chcem veľa urobiť
v prospech nášho prešovského regiónu, ktorý to potrebuje, aby sa konečne dostal z pretrvávajúceho závozu. Uvedomujem si, že sa to
všetko začína už pri formovaní a príprave nových zákonov. V národnej rade SR sme tvorili
šesťčlennú skupinu poslancov strany SMERSD, ktorí reprezentovali Prešovský kraj. To bol
potenciál, to bola sila, ktorá sa musela prejaviť
v činnosti parlamentu. Verím, že poslanci, ktorí dostanú dôveru voličov budú bojovať za záujmy nášho kraja. S našimi voličmi budeme aj
naďalej v neustálom kontakte a chceme rešpektovať ich návrhy, pripomienky a oprávnené
JOZEF KUCHÁR
požiadavky.
Bc. Stanislav Kubánek, 58-ročný, je riaditeľom Úradu Prešovského samosprávneho
kraja. Svojou politickou angažovanosťou sa
zaradil do skupiny ľudí, ktorí boli pri vzniku
strany SMER a jej začiatkoch na východnom
Slovensku. Patrí k dlhoročným členom Predsedníctva strany a je na čele jej krajskej organizácie v Prešove. Významnou kapitolou
životnej cesty Stanislava Kubáneka je jeho
dlhoročná činnosť v prospech rozvoja športu. Srdcovou záležitosťou sú kolky. V rokoch
1987 – 1992 bol predsedom Československého kolkárskeho zväzu so sídlom v Prahe.
Od roku 1993 až do roku 2009 vykonával
funkciu prezidenta Slovenského kolkárskeho zväzu v Bratislave. Aktívne sa podieľal na
organizácii mnohých európskych a svetových šampionátov. V roku 2001 až 2009 bol
prvým viceprezidentom Svetovej kolkárskej
federácie FIQ MBC. Vo voľbách 2006 získal
dôveru občanov, keď ho zvolili za poslanca
NR SR. Parlamentne je podpredsedom osobitného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a členom výboru pre
školstvo, vedu a šport.
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Postihnuté rodiny dostanú v najbližších dňoch od MPSVR do 800 eur

Vláda zoskupila 25 miliónov eur

Prvé peniaze by mali dostať ľudia postihnutí povodňami už
v priebehu tohto týždňa. Financie sa budú prerozdeľovať z
balíka, v ktorom vláda zoskupila 25 miliónov eur. „V tomto
okamihu je táto suma postačujúca,“ povedal po mimoriadnom rokovaní vlády SR 5. júna 2010 premiér Robert Fico.
Podľa premiéra sa budú zatiaľ
vyplácať zálohové platby a to
pre ľudí, ktorí prišli o strechu
nad hlavou alebo nemôžu obývať svoj dom. „Poskytneme im
hotovosť na prvé veci,“ vysvetlil. Pôjde tak o pomoc s nevyhnutným materiálnym zabezpečením či bývaním.
Prerozdelenie peňazí začali už
v priebehu víkendu zabezpečovať tri rezorty - ministerstvo
financií, vnútra a práce. Práve
tieto by mali okamžite spustiť
mechanizmus, ktorým budú
identifikovať ľudí a potrebu financií pre nich. „Bolo by veľmi dobré, keby sme mohli už
od 7. júna vyplacať zálohové
platby,“ konštatoval Fico.
Zároveň pripustil, že sa práve
pre prerozdeľovanie zdrojov
bude musieť zísť parlament. „Je
potrebné byť pripravený na zvo-

lanie Národnej rady SR, ak by
bolo potrebné spružniť právne
predpisy nakladania s peniazmi z rezervy vlády,“ spresnil
premiér. Vláda je podľa Fica
pripravená uvoľniť aj dodatočné zdroje, ak by spomínaných
25 miliónov eur nepostačovalo.
„Nemyslím si, že rozsah poškodených domov je taký veľký,
že by to nemalo postačovať,“
podotkol. Už vyčlenený balík a
ani možné dodatočné peniaze
by nemali negatívne ovplyvniť
deficit štátneho rozpočtu. Vláda by si tak mala ukrojiť z iných
výdavkov. „Pôjde to na úkor
akejkoľvek inej spotreby,“
konštatoval šéf rezortu financií
Ján Počiatek. Rodiny postihnuté povodňami by mali v najbližších dňoch dostať z krízového
fondu rezortu práce finančnú
pomoc, pôjde o sumu do 800

eur na rodinu. „Pre tie rodiny,
ktoré sú postihnuté a potrebujú
zabezpečiť nevyhnutné životné
potreby ako stravovanie, ošatenie a podobne,“ vysvetlila po
dnešnom mimoriadnom rokovaní vlády SR šéfka ministerstva
Viera Tomanová. Keďže ide o
najnevyhnutnejšiu krízovú pomoc, peniaze sa začnú medzi
ľudí prerozdeľovať od pondelka
7. júna. V priebehu soboty a nedele pôjdu do terénu medzi ľudí
sociálni pracovníci z úradov
práce či rôznych detašovaných
pracovísk. Priamo na mieste
zisťujú oprávnenosť nároku na
podporu a tiež zabezpečujú
okamžitú distribúciu financií.
Koľko ľudí by mohlo dostať
peniaze z fondu ministerstva,
zatiaľ nie je známe. „Budeme
musieť presunúť prostriedky
v rámci rozpočtového opatrenia. V tejto chvíli je to ťažké vyčísliť, pretože to nevieme povedať, ale bude tam
toľko peňazí, koľko bude potrebné,“ podotkla Tomanová.
(TASR)

Slovensko najlepšie Sme partneri

Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj OECD 
prognózuje na tento rok Slovensku 3,5 percentný rast a
na budúci rok predpovedá
ešte optimistickejšie čísla,
slovenské hospodárstvo by si
malo polepšiť až o 4 percentá. Hoci sa predpovede troška
líšia, Brusel hovorí na tento
rok o raste 2,7 percent a na
budúci rok o 3,6 percent. Medzinárodný menový fond je
optimistickejší, na tento rok
predpovedá rast 4,1 percenta, na budúci 4, 6 percent.
Všetky krajiny okolo nás podľa
týchto inštitúcií majú v predpovediach oveľa menší rast a pomalšie napredovanie ekonomiky.

Samozrejme, slovenskú ekonomiku ťahá hore export, brzdou
je však nízka osobná spotreba,
ktorej pomôže predovšetkým
rast zamestnanosti. OECD
okrem toho odporúča udržať na
uzde verejné financie v dlhodobom horizonte, čím sa posilní
dôvera nielen investorov ale aj
spotrebiteľov.
Tieto prognózy samozrejme amplióny z SDKÚ, KDH a SMK či
SaS nevytrubujú, cudne o nich
mlčia a hľadajú všetko, aby napredovanie Slovenska dehonestovali tak v očiach domáceho
obyvateľstva ako aj zahraničia.
O tomto je slovenská opozícia.
Na nič iné totiž nemá a ani nikdy
nemala.
JÁN HORÁR

Stanovisko ĽS-HZDS k povodniam

ĽS-HZDS presunula aktivity plánované na posledný volebný týždeň
do regiónov postihnutých prírodnou katastrofou. Ušetrené finančné
prostriedky poskytne ĽS-HZDS občanom postihnutým záplavami v
regiónoch Slovenska. Zároveň mladí, ktorí mali nastúpiť do kampane
ĽS-HZDS na celom území Slovenska už dnes vyrazili autobusmi na
pomoc postihnutým obciam v oblastiach zasiahnutých povodňami.
Na tieto aktivity sme sa pripravovali niekoľko dní, ale nakoľko bol 3.
stupeň povodňovej aktivity, nebolo možné pomoc zrealizovať. Náš
nominant na ministerstve pôdohospodárstva Vladimír Chovan momentálne rieši všetky dostupné možnosti pre poľnohospodárov pri
riešení škôd napáchaných povodňami. Pripravil už konkrétne kroky
na spoluúčasť štátu na poistenie úrody a rovnako sa pripravujú konkrétne opatrenia, ktoré významne pomôžu slovenským poľnohospodárom na odstránenie škôd. Naši kandidáti na poslancov do NR SR
zároveň organizujú finančné a materiálne zbierky na pomoc postihnutým.

Agitáciu vymenili za prácu

Mladí z ĽS-HZDS sa zo soboty na nedeľu (z 5. na 6. júna) presunuli z pomoci v kežmarskom okrese do Starej Ľubovne. Stará
Ľubovňa bola zasiahnutá záplavami v nevídanom rozsahu. Mladí z
ĽS-HZDS, ktorí šli pôvodne na akcie podporujúce stranu vo voľbách,
však zmenili plány. Rozhodli sa prijať výzvu strany, aby šli pomôcť
na najviac postihnuté regióny Slovenska občanom vysporiadať sa so
škodami zo záplav. Vedúca mladých Veronika Kuchtová to vyjadrila
jednoducho: „Namiesto agitácie, sme šli do práce, lebo tá je teraz
najdôležitejšia.“ Podľa skúseností mladých totiž ľudia v prvom rade
nepotrebujú prísľuby finančnej pomoci, ale priložiť ruky a pomáhať
fyzicky. Finančné odškodnenie je dôležité, ale nastupuje až potom
ako je jasné, aký je rozsah škôd. V prvom rade sa ľudia snažia chrániť
vlastný majetok. Ľudia podľa Veroniky Kuchtovej plačú od dojatia,
že sa našiel niekto, komu neprekáža vziať lopatu do ruky a pomôcť.
Každý zachraňuje zo svojho poškodeného majetku čo sa ešte dá. Na
to nie je nikdy dosť rúk.
(has)

Minister zahraničných vecí
Srbska Vuk Jeremič: „Čokoľvek znepokojuje Slovensko, to znepokojuje aj
Srbsko, s čímkoľvek má
problémy Slovenská republika, s tým má aj Srbsko. My
sme partneri a priatelia“, povedal na tlačovej konferencii, počas návštevy Slovenska. Srbi a
Slováci sú už celé stáročia blízko pri sebe, na každú krivdu
proti jednému z nich okamžite
reagoval druhý. Príklady poslanca uhorského parlamentu
Miletiča, ktorý sa Slovákov zastal sú známe, známy je aj postoj Slovenska ku Kosovu. Tieto
dva slovanské národy, ktoré sa
napríklad líšia vierovyznaním,
spája puto Slovanstva ako nikoho iného medzi Slovanmi. Slová ministra zahraničných vecí
Vuka Jeremiča sú v súčasnej
situácii diplomatické, ale celkom jasné, my im rozumieme.
Mala by ich pozornejšie čítať aj
Budapešť.
(dk)

Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák (vľavo) informuje premiéra Roberta Fica
2. júna 2010 pred rokovaním vlády o aktuálnej povodňovej situácii na Slovensku, ktorú osobne
monitoroval počas uplynulej noci.
FOTO TASR - Vladimír Benko

Vidiek verzus mestá

Slovenský vidiek sa bude ešte aj počas volieb spamätávať
zo záplav, ktoré narobili na Slovensku nesmierne škody.
Napriek tomu však vidiek voliť pôjde, aby ukázal, čo mu
v posledných štyroch rokoch pomáhalo prežiť. Slovenský
vidiek, to je veľká a v niektorých obciach dlhodobá nezamestnanosť.
Nebyť niektorých sociálnych
opatrení vlády Róberta Fica,
znovu by sme sa ocitli v sociálnych nepokojoch, ktoré majú
na vidieku niekoľko podôb. A 
je jasné, že tento vidiek inak
voliť ani nemôže, len tak, ako
bude voliť. Z  prípadnej vlády
pravice, ktorá sa v predvolebných sľuboch obliekala do sociálneho rúcha, nemá dobrý
pocit. V mestách to bude iné,
tam sa snaží vôl zabudnúť, že
teľaťom bol, mnohí naleteli na
medové motúziky strán súčasnej opozície, či strán na jedno
použitie.
Ale napriek tomu, tí v menších
mestečkách nezabudli, ako to
bolo za osem rokov Dzurindovej
vlády a tam by sa už nechceli
vrátiť. Iste niektoré okresy sú aj
dnes na tom pomerne zle, tridsaťpercentná nezamestnanosť je
vysoká, ale aj tu bola snaha vlády
zmeniť veci k lepšiemu. Človek
v južných oblastiach Slovenska
si musí len povzdychnúť, keby
Dzurindovci neboli stopli výstav-

bu diaľnic, aj tieto okresy by boli
dnes takpovediac za vodou. Výskumné agentúry sa predbiehajú
v tom, kto pričíta Sulíkovcom viac
preferencií, vyplýva to aj z toho,
že výskum sa robí predovšetkým
v mestách, kde sa SaS všelijakým
spôsobom adaptovala. Ale mestá nikdy o výsledku slovenských
volieb nerozhodovali a ani nerozhodli. A tak to bude aj v týchto
voľbách. Aj preto sa mnohé strany
nedostanú
do parlamentu a ak aj, tak len s
odretými ušami. To isté hrozí aj
SMK, ktorá sa jednoznačne postavila do úlohy Quslingovcov
maďarských územných snáh voči
Slovensku. Optimistické predpovede pre SDKÚ-DS, odviala
veľká voda v máji, ich lavírovanie a keťasenie či mlátenie
prázdnej slamy väčšina voličov prekukla. Ani Iveta Radičová s klesajúcou popularitou nič
neurobí. KDH sa ukazovala, že
by sa mohlo príchodom nového
predsedu niečo zmeniť. Všetko
však zostalo po starom a J. Figeľ

spadol do starých koľají, ktoré nevedú nikam. Viditeľne si polepší
SNS, lebo jej maďarské čardáše
hrajú do karát. Výrazne si polepši
ĽS-HZDS, ktorá v týchto voľbách
vstane ako Fénix z popola napriek
tomu, že je a bola skúšaná odchodmi nespokojných. Výrazná
výhra strany SMER-SD vo voľbách nebude
nič nezvyčajné,
vo vláde sa výrazne podieľala na
eliminácii svetovej krízy, správa
sa citlivo sociálne a na tom nič
nemenia ani vymyslené, alebo
reálne kauzičky. Je reálne, že
novú vládu budú tvoriť dve strany, pričom opozícia bude výrazne
oslabená a zdecimovaná, pretože
v opozičnej politike nebude môcť
rátať so stranou SNS.
Od volieb nemožno čakať, že
volebná účasť bude vysoká,
skôr možno povedať, že nedosiahne ani 60 percent. Do volieb by sa muselo udiať niečo
mimoriadne, aby sa tak stalo.
Aj keď nemožno vylúčiť, že hry
Orbána v Budapešti vyprovokujú k účasti aj tých, ktorí voľby tradične ignorujú. A  potom
sa môžeme všetci spoločne tešiť z dobrých výsledkoch futbalového mužstva Slovenska na
MS v Juhoafrickej republike.
DUŠAN KONČEK

Čo sa stane, ak opozícia zostaví vládu

Iveta Radičová sa bráni načreniu z
faktu, že v čase kandidatúry na hlavu
štátu prijala podporu od Viktora Orbána tvrdením, že mu nemohla brať
jeho názor. Faktom však je, že v čase,
keď sa tak stalo, neprotestovala proti
Orbánovej podpore jej kandidatúry za
prezidentku SR. Aj mlčanie je svedčenie, kto mlčí - ten svedčí.
Líderka SDKÚ Radičová jednoducho
hrala vo voľbách pred rokom maďarskou kartou. Myslela si zrejme, že ak
ju podporí aj Orbán, získa podporu
slovenských občanov maďarskej národnosti. Teraz by na to rada zabudla.
SDKÚ sa tvári, že ich zákon, ktorý by
umožnil spor o dvojaké občianstvo preniesť na medzinárodný súdny dvor do
Haagu, je lepší ako prijatý slovenský zákon o zániku slovenského občianstva. Ak
premiér Robert Fico hovorí, že SDKÚ 
len hľadala výhovorky ako sa vyhnúť

podpore slovenskému zákonu, má jednoznačne pravdu.
Veď ako vieme, Haag už v náš prospech
v prípade Maďarskej republiky rozhodol
v prípade sporu o dostavbe sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Maďarsko musí Nagymaros dostavať. A hoci
tento verdikt platí už viac ako desať rokov,
doteraz sa tak nestalo.
Aký má teda zmysel obracať sa na medzinárodný súdny dvor v situáciách, ktoré
musí riešiť prax tu a teraz? Je možné, že
raz Nagymaros bude dostavaný a súdny
verdikt nájde svoje uplatnenie. Ale za tú
dobu prejde toľko času, že vyrastie nie
jedna, ale možno aj tri generácie nových
občanov. V prípade občianstva by takéto
zdržiavanie mohlo mať fatálne dôsledky
pre slovenskú štátnosť. V SDKÚ nevedia
prežrieť ani fakt, že OECD hovorí o najvyššom hospodárskom raste SR v rámci
celej EÚ. Fico preto poprosil Radičovú,

aby ak by sa dostali po voľbách do vlády,
aby nezastavili výstavbu diaľníc ako urobili
po voľbách v roku 1998. Rovnaký hospodársky rast mala Slovenská republika
aj v časoch, keď odvolávali druhú vládu
Vladimíra Mečiara v roku 1994 a situácia
sa zopakovala aj v roku 1998, kedy Ivan
Mikloš s Mikulášom Dzurindom zlikvidovali
výstavbu slovenských diaľníc.
Ak by preto SDKÚ mala byť opäť vo vláde, môžeme očakávať, ako hovorí Mečiar,
znova výpredaj štátneho majetku a ako
hovorí Fico, zastavenie verejných investícií. Jednoducho dnes skutočne voliči
vedia, čo sa stane, ak bude novú vládu
zostavovať terajšia opozícia z SDKÚ.
Jednoznačne nebudú chránené ani
slovenské štátne záujmy, lebo Radičová už raz Orbánovu podporu prijala. A 
zjavne ju nezaujíma fakt, že SR sa stáva vďaka tomu ľahšie ohroziteľná.
Stanislav Háber
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Slovo má predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefan HARABIN

Mediálny teror trvá niekoľko rokov

Hovorí sa, že na Slovensku každý rozumie všetkému a športu obzvlášť. Najvypuklejšie
sa to prejavuje najmä po futbalovej a hokejovej lige. Všetci vedia prečo sa nedostavil
žiadaný výsledok, dlhé hodiny (najmä pri pive a „zásmažke“) sú schopní diskutovať o
príčinách neúspechu. Nakoniec však vždy skončia u rozhodcu, na ktorého hlavu prenesú
rozhodujúcu príčinu prehry svojich miláčikov. Veď keby hráčov úplne zatratili, museli by
hľadať novú spoločnú tému na diskusiu. Akosi podobne je to aj s kritikou stavu súdnictva
na Slovensku. Vedome sa zveličuje kritika vymáhateľnosti práva. Jej aktéri zneužívajú
na tento účel aj výsledky výskumov verejnej mienky, vrátane medzinárodných. Pritom
mnohé výskumy v nás často umocňujú pocity, že sú realizované tak, aby potvrdili, alebo
aspoň podporili vopred danú požiadavku zadávateľa. Môžeme sa preto oprávnene domnievať, že namiesto skutočne odborného posudzovania stavu justície na Slovensku,
prostredníctvom médií sa odohráva zápas o ich opätovné ovládnutie tými, ktorí slovenské súdnictvo pred nástupom súčasnej vládnej koalície deformovali. Ich útoky smerujú
najmä na hlavu strojcu pozitívnych zmien. Nepretržite útočia na Štefana Harabina, predsedu Najvyššieho súdu SR. Pritom už pred svojím zvolením musel čeliť osobným útokom
vrátane rôznych invektív, ako aj spochybňovaniu legitimity jeho voľby Súdnou radou SR.
Od nástupu do funkcie bývalý minister spravodlivosti SR a dvojnásobný predseda Najvyššieho súdu SR nepretržite čelí premysleným útokom poslancov NR SR Daniela Lipšica a Lucie Žitňanskej. Tí sa za každú cenu usilujú aspoň otriasť dôverou občanov v naše
súdnictvo.
myslieť na moju diskreditáciu.
Ale ja sa nebojím, lebo mám čisté svedomie,
podporu svojej manželky a detí, ktoré sú tiež
terčom diskriminácie. Chcem využiť tento
priestor aj na jednu otázku médiám. Je etické
a morálne, ak novinár terorizuje školopovinné
dieťa telefonátmi o práci jeho otca? To nerobilo
ani gestapo! Preto týmto novinárom nič nedarujem, lebo toto je už osobné, keď mi útočia
na deti.

 Pán predseda, ako vnímate spochybňovanie vašej voľby za predsedu Najvyššieho
súdu?
Je to účelová kampaň, na ktorú politici využívajú pár osvedčených kamarátov - sudcov.
Ale pekne po poriadku. O tom, že všetko pri
mojej voľbe za predsedu Najvyššieho súdu
SR bolo v súlade s ústavou a medzinárodnými normami svedčí, že podania týchto sudcov
skončili v koši. Hodil ich tam najskôr Európsky
súd pre ľudské práva v Štrasburgu a potom aj
ústavný súd. Bežne sa sudcovia v EÚ vracajú
dokonca aj po politickej kariére naspäť do talára. Umožňujú to ľudské práva, tak to bolo v
Rusku, kde chceli takúto sudkyňu trestať, ale
Štrasburg jej dal za pravdu. Týchto príkladov je
viacero - najznámejší je súčasný šéf Európskej
asociácie sudcov Björn Solbakken, ktorý bol
štátnym tajomníkom a vrátil sa na súd, dokonca
postúpil. Čo ma osobne mrzí, že tieto podania
sú výsmechom odbornosti sudcov, ktorí takýto
podnet podali, lebo nikto sa nemôže rozviesť
zo susedovou manželkou. Ale to je len pokračovanie kampane voči mojej osobe. Mediálny
teror trvá niekoľko rokov, spriaznení novinári
aj za cenu škody pre svojich zamestnávateľov
neustále prinášajú klamstvá. Keď to nezaberalo
nasledovala vymyslená kauza „Sadikiáda.“ Tá
pokračuje aj napriek tomu, že som sa nechal
ako minister preveriť od tajných služieb, polície a mám previerku na najvyšší stupeň. Dôvodom je, že som sa postavil voči Lipšicovi a
jeho klanu, ktorý je podľa mňa iba produktom
mocenského lobingu. Snaha urobiť z neho lídra
pravice s perspektívou premiérskeho postu je
stratou času, lebo po 15 rokoch v politike ho
občania nemôžu cítiť pre jeho pýchu. Preto
očakávam, tak ako v minulosti, že tu bude snaha o moje trestné stíhanie, lebo inak nemajú
šancu ako ovládnuť najvyšší súd a súdnu radu.
Jedným z dôkazov je aj zneužitie polície pri dopravnej nehode, kedy do môjho vozidla narazila
vodička, ktorá priznala chybu. Napriek tomu ma
chceli trestne stíhať, čo považujem za absurdné. „Útek“ sudcu Kanderu, ktorý nechal svojim
kolegom vyše 40 závažných káuz, na generálnu prokuratúru iba potvrdzuje, že má niečo vy-

 Ako jeden z mála politikov ste sa otvorene postavili proti mediálnemu tlaku. Rozhodli ste sa chrániť svoju osobu v rámci
platnej legislatívy. Ukázali ste, že občan
môže úspešne čeliť krivému obviňovaniu.
Tých súdnych sporov bolo viac, vymenujte
aspoň tie najvýraznejšie.
Najprv vás chcem poopraviť, zastával som síce
post ministra, ale nie ako politik, ale odborník
na justíciu. Ako politik som sa nikdy nesprával
a nekonal. Práve preto som terčom mediálneho útoku. Najskôr som sa snažil vysvetľovať,
ale neskôr som zistil prepojenia istých konkrétnych novinárov na môjho predchodcu Lipšica,
ktorý im dáva rozumy. Či je to zadarmo alebo
za peniaze neviem povedať, nakoľko nemám
dôkazy. Rovnako nechcem tiež médiá hádzať
do jedného vreca, napríklad reportéri televízie
TA3 ako prví spoločne s reportérom TV JOJ
poukázali na legálnu úžeru, kedy mladá rodina
z Trnavy prišla cez dražbu o byt pre pár tisíc
korún a pritom nevedeli o svojom dlhu ani dražbe. Až „hrubokrkí“ ich prišli vyhodiť z bytu pred
Vianocami. Nechcelo sa mi veriť kde to žijem,
ale právo bolo na strane úžerníkov a to sa zmenilo. Bola nulová ochrana občanov v praxi pred
úžerou, nemali sme základné ochranné zákony
pre spotrebiteľov. A tu sa točili stovky miliónov.
Čelím kampani na objednávku a súd je jediná
možnosť ako sa brániť. Sumy nie su podstatné, ale napríklad vysúdil som milión korún aj
pre štát za pošpinenie mena najvyššieho súdu.
Médiá majú povinnosť písať pravdivo, to nie je
o názore, ale o pravde a princípoch morálky.
 Vašim stálym kritikom je váš predchodca
na ministerskej stoličke Daniel Lipšic. Mali
ste tú možnosť prevziať po ňom ministerský úrad. V akom stave ho zanechal? Nechceme hodnotenie politické, pretože to
vždy zaváňa vysokým stupňom subjektivity.
Zaujíma nás dodržiavanie ekonomických
pravidiel, pretože tie sú prísne dané. Skutočne D. Lipšic ako minister spravodlivosti
zneužil prostriedky rezortu na financovanie
výskumu verejnej mienky svojej osoby?
Vôbec som sa nechcel zaoberať týmto pánom,
ktorého ja považujem za výsledok silnej finančnej loby a zahraničných záujmov. Jemu je Slovenská republika cudzia. Ešte ako študent vraj
mal organizovať aktivity proti vzniku samostatnej
Slovenskej republiky. Je to mediálny produkt,

predstavovaný už 15 rokov ako novinka v politike. Veď kresťan môže schvaľovať bombardovanie civilistov, vojnu, kde sú zabíjané nevinné ženy a deti? Katolíci majú jasné prikázanie
rovnako ako pravoslávni – nezabiješ! V mene
čoho sa dá podporovať vojna, trest smrti? Veď
v Novom zákone nie je oko za oko smrť za smrť,
kresťanstvo je o odpustení, láske k blížnemu.
Asi mu darujem Bibliu. Ale odbieham. Je iba
jedno slovo, ktoré vystihovalo stav justície po
tomto pánovi - potemkinová dedina. Navonok
údajná reforma, ale v skutočnosti nárast byrokracie, bodovníček, kedy si sudca nariadil
za jeden týždeň toľko úkonov, že mal splnený
plán na celý mesiac. Ale v praxi to boli prieťahy, rovnaká dôveryhodnosť ako dnes a viac ako
20 000 starých vecí nad päť rokov len na civilnom úseku okresných súdov. Preťažení sudcovia, ale konkrétne prípady ako robotníci z Detvy
dlhé roky čakali na svoje výplaty a každý im iba
sľuboval. Toto sa zmenilo za Harabina. Títo ľudia z Detvy sa po toľkých rokoch dočkali svojho
práva a peňazí. Sú to vydreté peniaze. Rovnako
sa dostalo práva ľuďom v prípade bytov po bývalej TAZ Trnava. Súdy rozhodli spravodlivo, nie
v prospech špekulantov, ale byty majú tí, ktorí
v nich prežili celý svoj život. To je len zlomok.

čianskoprávnych agendách 12 357 vecí, v roku
2009 bol počet reštančných vecí 5 506. Teda
zníženie o 6 851 vecí. To je viac ako o polovicu.V trestnej agende sa počet vecí znížil o 434
vecí. V roku 2006 bol počet reštančných vecí
811, v roku 2009 to bolo 377 vecí.
Osobitne sa chcem pristaviť pri právnej pomoci sociálne slabším ľuďom. Došlo k výraznému rozšíreniu centier právnej pomoci. Do júla
2006 boli otvorené 2 kancelárie. Ja som otvoril
10 nových kancelárií a 5 konzultačných pracovísk z BA, BB, ZA a KE do ďalších miest, kde
máme priestory prenajaté oproti minulosti za
symbolickú sumu napríklad euro.
Centrá sú občanom k dispozícii v 12 kanceláriách: v Bratislave, Hlohovci, Nových Zámkoch,
Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Žiline, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Košiciach, Prešove, Humennom a Svidníku a v piatich konzultačných pracoviskách: v Sobranciach, Čadci,
Snine, Levoči a Šamoríne. V marci 2010 sa
otvorilo ďalšie konzultačné pracovisko vo Veľkom Krtíši. Z toho vidno, že pomoc tým, ktorí
nemajú finančné prostriedky na svoju právnu
ochranu, bola naozaj mojou prioritou, za podpory tejto vlády a strany, ktorá ma nominovala.
Centrum právnej pomoci vybavilo za obdobie
rokov 2006 – 2009 viac ako 50 000 telefo Hovorí sa, že nakoniec exminister D. Lip- nických, mailových a osobných konzultácií pri
šic tento sporný výskum po kritike zaplatil z poskytovaní právnej pomoci a v azylových vevlastných prostriedkov. Môžete to potvrdiť? ciach.
Toto je veľmi dobré ako vtip. Tie prieskumy sú
na internete, boli urobené krátko pred voľbami.  Aké sú úlohy Najvyššieho súdu SR a SúdViete si predstaviť, že by si teraz každý minister nej rady a ako sa vám darí pri ich naplňonechal urobiť takýto prieskum verejnej mienky vaní?
za peniaze občanov? Viete čo by urobili média? V prvom rade Najvyšší súd musí byť vzorom v
Ale pán Lipšic má taký vplyv v médiách, že všet- rýchlosti a zákonnosti pri rozhodovaní. Rovnaky jeho kauzy skončili v zabudnutí. Štátu nevrá- ko nemôžeme strpieť, aby sa po chybách sudtil ani korunu, pardón dnes už euro. Je použi- cov dostávali na slobodu obžalovaní z vrážd. Tu
teľné pre rezort to, ako sa má Lipšic správať, končí akákoľvek tolerancia. Musíme byť aktívni i
aby ho volili občania? A hlavne tie závery, že má na medzinárodnom poli. NS SR sa etabloval nabyť menej kresťanský a podobne. On sa tak aj príklad medzi najvyššie správne súdy vo svete.
správa. Mal by zaplatiť peniaze za prieskum a Jednoducho musíme mať kontakty a získavať
vrátiť justičnú skúšku, lebo ju nezískal transpa- informácie a vedomosti. Napríklad, najdokonarentne a čestne. To je môj názor.
lejšiu a najbezpečnejšiu elektronickú justíciu
má Izrael. Treba sa učiť od múdrych.
 Pán predseda, keďže náš týždenník nejde po senzáciách, ale máme záujem na se-  Aké sú vaše poznatky zo stretnutí s predrióznom predstavení osobností, namiesto staviteľmi justície v zahraničí, čo sa týka
ďalšej otázky máte priestor na bilancova- ich pohľadu na slovenské súdnictvo?
nie vašej činnosti na čele rezortu spravod- Priznám sa, že na žiadnom medzinárodnom
livosti a vo funkcii predsedu Najvyššieho fóre som sa nestretol s kritikou našej justície
súdu SR. Čo sa vám podarilo uskutočniť z alebo mojej osoby. Kritika je základ diskusie,
volebného programu tejto vládnej koalície ale musí byť postavená na reálnych základoch,
na ministerstve spravodlivosti? Čo sa vám nemôže to byť iba o vplyve a snahe získať pre
naopak nepodarilo uskutočniť, čo ste ne- seba osobný prospech. Sme akceptovaní všachali pre svoju nástupkyňu?
de v zahraničí a súdny systém je štandardným
Začnem trošku zoširoka. Napriek rôznym pro- ako v každom demokratickom štáte. Iné vyspejektom ako mediácia, súdivosť na Slovensku lé Európske štáty majú oveľa väčšie problémy.
rastie. Sú rôzne publikácie mimovládnych or- V USA napríklad je vlna justičných omylov, kedy
ganizácii, ktoré problémy justície vedia vyrie- je viac ako 200 osôb prepustených z dlhodošiť na jednej A4. Rôzne teórie, že súdnictvo je bých výkonov trestu, lebo DNA preukázala, že
zahltené spormi z čias kupónovej privatizácie sú nevinní a konanie bolo zmanipulované. Toto
a podobne vyvolávajú v radoch odborníkov iba považujem za vážnu hrozbu pre demokraciu
úsmev na perách. Tieto úvahy nemajú žiadnu spoločne so zasahovaním do ľudských práv,
oporu v realite, to sú rozprávky. Jednoducho, ako aj znižovanie ochrany pri odpočúvaní, roobčania využívajú právo na súdnu ochranu a benie dohôd s mafiou, trestancami a vrahmi.
súdny systém musí dokázať tieto podania vybavovať v primeranej lehote. Napriek neustálej  Ako vnímate iniciatívu prezidenta SR Ivakritike došlo k výraznému posunu v prípade na Gašparoviča smerom k našej justícii,
súdnych sporov, ktoré ležali na súdoch päť a vrátane jeho stretnutia s predsedom NR 
viac rokov. Tú sú čísla, ktoré svedčia, že máme SR  Pavlom Paškom, predsedom Vlády SR 
najvýraznejší posun v rámci EÚ. K najväčšie- Robertom Ficom a s predsedníčkou Ústavmu pozitívu patrí, že napriek zvýšenému počtu ného súdu SR Ivettou Macejkovou?
došlých vecí na súdy oproti minulosti môžeme Je to správna vec, len opozícia to zneužila voči
uviesť, že sa znižuje počet starých prípadov. nim. Systém súdnej rady bol uzákonený za DzuKým v roku 2006 sme prevzali justíciu v stave, rindu. Je to hádam jediné dobré čo pre súdnickedy na okresných súdoch v občianskopráv- tvo urobili, pretože je to demokratické. Teraz,
nych agendách nám zanechali spolu 76 837 keď zistili, že sudcovia nechcú za svojich lídrov
vecí ku koncu roku 2009 sa ich počet znížil na politické bábky, hovoria o potrebe zmeniť ten57 232 vecí, čo je zníženie o 19 605 vecí. Na to systém a vziať sudcom demokratické právo
Krajských súdoch došlo ešte k výraznejšiemu voliť si ôsmich zástupcov zo svojich radov. Veď
zníženiu počtu starých vecí. Kým v roku 2006 demokracia je o priamych rovných a férových
bol počet reštančných vecí v uvedených ob- voľbách.
Pokračovanie na 8. strane
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Nehádžme ich do jedného vreca!
Dnešná situácia v strednej Európe pripomína obdobie
spred osemdesiatich rokov, kedy vďaka svetovej hospodárskej kríze (ktorej korene boli tiež na americkom kontinente) a biede sa začalo mimoriadne dariť nacionalizmu
a šovinistickej rozpínavosti. Ekonomické, sociálne a spoločenské východiská boli nahradené vymývaním mozgov
a hlásaním rasovej nadradenosti, z ktorých vznikla „prirodzená“ potreba rozpínavosti s „právom na svätú vojnu“
z pozície sily. Už vtedy tento spôsob komunikácie so susedmi vyhovoval najmä maďarským politikom, ktorí svoj
nacionalizmus neskrývali, ba naopak, snažili sa ho posilňovať a využiť.
Nacionalizmus v tejto zemi prežil
v tichosti dlhé obdobie mieru po
2. svetovej vojne a opäť ho postavila na nohy neradostná ekonomická situácia v štáte. Dnešná
Orbánova rýdzo nacionalistická
politika je teda opäť „prirodzená“,
v súlade s existujúcimi podmienkami.
V tejto súvislosti je však potrebné povedať aj to, že na
druhej strane je rovnako prirodzená aj potreba Slovenskej republiky brániť svoju
celistvosť, bezpečnosť a mier
voči susedom, ktorí sa „nevedia zmestiť do kože“. A je rovnako prirodzené aj to, že tak koná
včas, aby zabránilo tomu, čo sa
už raz stalo v Sudetoch i na južnom Slovensku. Ale tak, ako nie
všetci obyvatelia Slovenska sú
jednotní v podpore vládnych protiopatrení, usilujúcich o schladenie nacionalizmom rozpálených
maďarských hláv, ani u našich
južných susedov nepodporujú
všetci nové politické dobrodružstvo, ktoré nielen že nie je východiskom z ťažkej hospodárskej situácie štátu, ale ktoré môže veľmi
ľahko vyústiť do neželaného vojnového konfliktu. O tom, že medzi Maďarmi je však aj veľa triezvo
uvažujúcich novinárov, svedčia
niektoré články, ktoré boli uverejnené v ostatných dňoch na v
maďarských médiách.
Citujeme z Népsava, 22.
mája 2010: „Pravica, teraz v
parlamentnej väčšine, robí z
nacionalizmu už takmer štátne náboženstvo, pripomínajúcu iredentistickú propagandu
dvadsiatych a tridsiatych rokov.
Práve o tom je zákon o pamiatke Trianonu, zákon o vytvorení
Dňa národnej spolupatričnosti.

Tento zákon podnecuje konflikt
so susedmi a rozdeľuje maďarské spoločenstva za hranicami.
Vieme, že tento pohľad jestvuje
v maďarskej politike, ako aj to,
že v rámci striedania moci v parlamente sú práve vo väčšine prívrženci takéhoto myslenia. Čo
však vyvoláva sklamanie, je, že
iné stanovisko nepočuť a že socialisti už aj zabúdajú, že práve
ich politika uzavierania základných zmlúv priniesla najviac pre
maďarské menšiny a namiesto
toho, aby to pripomenuli, pokúšajú sa ponižujúcim spôsobom
pripojiť k mýtom pravice...“
„Juhoslávia v šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokoch
bola príkladným štátom východnej Európy s rýchlym
hospodárskym rastom, s konkurencieschopným priemyslom, s otvorenými hranicami
a s osvietenejšou atmosférou.
Pre Poliakov, Čechoslovákov
a Maďarov bola Juhoslávia
príkladom a smerovníkom. V
osemdesiatych rokoch sa ešte
dalo uveriť, že z regiónu bude
Juhoslávia prvá členom Európskej únie. V deväťdesiatych rokoch však Srbsko utrpelo bezpríkladný hospodársky pád
– Srbi ešte pred niekoľkými
mesiacmi potrebovali vízum
na to, aby mohli cestovať do
Maďarska alebo do hociktorej
členskej krajiny NATO. Obrat
sa začal vtedy, keď Slobodan
Miloševič na Kosovom Poli
28. júna 1989 v prejave pred
obrovskou masou ľudí pripomenul okrúhle výročie bitky
na Kosovom Poli, kedy Srbi
utrpeli historickú porážku.
Srbské verejné myslenie ovládol zatuchnutý nacionalizmus

a odtiaľ viedla priama cesta
ku genocíde v Srebrenici a k
bombardovaniu miest, mostov
a ciest. Kde nás asi povedie
obrat Fidesz-u pripomínajúci
Kosovo Pole? Bude mať táto
politika v novom parlamente
opozičnú alternatívu? Nájde
sa niekto, kto pri počúvaní nacionalistických bludov vstane
a vyjde von?“
Aj v Maďarsku nesporne žijú ľudia
rozmýšľajúci na úrovni 21. storočia a v duchu Európskej únie. Čo
je u nich dôležité a potešujúce,
nezakrývajú si oči pred realitou
a získavané informácie používajú správne, kriticky a na úrovni
doby. Svedčí o tom ďalší citát z
Népsava, zverejnený o dva dni
neskôr:
„Podobne aj v súvislosti s parlamentným zastúpením národných
a etnických menšín sa nastoľujú
mnohé otázky, upozornil analytik a sám sa pýta, prečo najviac
trinásť ľudí môže zastupovať trinásť menšín? (Iba preto, že tento
zjavne nacionalistický a diskriminujúci prvok obsahuje maďarská
ústava? Pozn. red.) Vysvetlil, že
zastúpenie národných a etnických menšín má zmysel iba vtedy, keď zákonodarcovia vezmú
do úvahy princíp ich pomerného
zastúpenia. Podľa toho by sa
napríklad patrilo, aby rómska
populácia mala väčšiu reprezentáciu, ako napríklad arménska alebo rusínska menšina...“ Nuž, ale v Bratislave a
ani v Bruseli nikto nevie o tu spomínanej očividnej diskriminácii
„nemaďarských“ národnostných
menšín? Čo keby sme rovnakú
úpravu Ústavy SR urobili aj my a
tým vlastne „zrušili“ dnes už dve
existujúce maďarské politické
strany založené a fungujúce na
etnickom princípe? Tým by nacionalistické tendencie u nás
dostali taký silný kopanec,
že by vlastne stratila svoje
opodstatnenie aj SNS, ktorá
by sa mohla transformovať na
občianske združenie pre pozdvihnutie Slovákov. V každom
prípade, postupovať je potrebné
uvážlivo, seriózne, ale cieľavedome. V tejto hre je predsa náš štát,
naša krajina, naša vlasť.
(mo)

Kresba: Andrej Mišanek

Hlavy mazané a vláda porazených
Naši mladí analytici sa opäť
predvádzajú. Hodnotia všetko. Pod rôznymi kepienkami. Aj v mundúre Podnikateľskej aliancie Slovenska.
A  hodnotia ako vždy, bohorovne. Napríklad ekonomický program ôsmich strán,
ktoré majú najväčšiu šancu
dostať sa do národnej rady.
Výsledky? Ako vždy, prekvapivé – najlepší program má
SDKÚ, KDH, Sloboda a solidarita! Ďalší dôkaz toho, že
naši chrabrí
ekonomickí analytici
sú pápežskejší od pápeža, že
aj na Slovensku máme hlavy,
žiaľ, nie pomazané, ale mazané. Presne také, aké nás pred
časom informovali o vývoji
svetovej ekonomiky, nič netušiac, že sa na nás postupne
valí hypotekárna, finančná a
hospodárska kríza, ekonomický a morálny úpadok sveta! A
potom, verte odborníkom! Veď
odborníkom áno, ale nie falošným vykladačom.
V týchto dňoch vydalo svoju
správu OECD, ktorá potvrdila analýzy Medzinárodného
menového fondu a Európskej
komisie. A tie hovoria, že Slovensko bude mať tento a budúci rok najrýchlejší ekonomický

rast z višegrádskej štvorky.
Teda vyšší, než Česko, Poľsko
a Maďarsko. Samozrejme, za
predpokladu, že pôjde doterajšou cestou! To znamená
tak, ako to naprogramovala súčasná koalícia.
Naši ekonomickí experti, zastupujúci podnikateľov Slovenska, tvrdia, že napríklad
ekonomický program strany Smer-SD  je vágny, teda
nič nehovoriaci. No vzápätí si šliapu po jazyku, keď
zdôrazňujú, že Smer chce
zachovať kontinuitu svojho
ekonomického programu.
Inak povedané: ísť nastúpenou cestou. Obchádzajú
fakt, že práve to chce od
našej
novej vlády
Európska únia. A už vôbec si
nelámu hlavu nad tým, ako
by „ich“ nová vláda plnila záväzky, ku ktorým sa v rámci
opatrení voči kríze zaviazala
súčasná vláda. Podčiarknime: názory analytikov a
opozície sa zhodujú. Takže:
nesúhlasia s EÚ, považujú
ju za bremeno, chcú z nej
vystúpiť?! To by však dostali
po krížoch od tých, ktorí ich
financujú. Takže programy
opozície sú do značnej mie-

ry len bianko šekom, na ktorý žiadajú peniaze a podpis
voličov.
Dobre platení analytici, experti, politológovia a novinári sa
nás, občanov, dokonca pýtajú, či chceme ísť cestou Česka alebo Grécka. Nuž cestou
českou, ktorá je momentálne
cestou zaostávania za Slovenskom, tou by sme ísť nemali.
A gréckou cestou išli tí, ktorí
nevedeli, kde je v Európskej
únii sever – teda najvyššia životná úroveň v Európe a prečo. Ľudia, ktorí sa zaujímajú
o štátotvorné posudzovanie
vecí verejných, vedia, že
súčasný skvelý výsledok
škandinávskych krajín je
dielom dlhodobej realizácie programu sociálnej
spravodlivosti a národnej
hrdosti. Len naši experti to
nevedia. A ak aj vedia, hovoriť o tom nemôžu a nebudú,
lebo by prišli o dobre platené miesta. Takže sú tu a
vydávajú cudzie záujmy za
vlastný rozum. Vedomosti,
česť a spravodlivosť sú našim analytikom cudzie. A 
cudzia je im aj demokracia
– už teraz presadzujú vládu
porazených!
EMIL HOLEČKA 

Mediálny teror trvá niekoľko rokov
Dokončenie zo 7. strany

Sudcovia rozhodujú o doživotných trestoch,
miliardových sporoch, ale nemali by mať právo
zvoliť si 8 zástupcov z 18? Nuž nie je tu niečo
v poriadku, to mi zaváňa diktátorstvom. Pritom,
Výbor Rady Európy proti mučeniu práve odporúča posilniť sudcovskú nezávislosť a zoslabiť
politický vplyv na Súdnu radu.
 Podľa vyjadrenia premiéra bolesťou nielen Slovenska ale celej Európy sú súdne
prieťahy a v súčasnosti neexistuje krajina,
ktorá by nemala v tejto súvislosti sťažnosti na Európskom súde pre ľudské práva v
Štrasburgu. Najcitlivejšie sú pritom vnímané prieťahy najmä v oblasti obchodno-právnej agendy, v ktorej sú často zakonzervované veľké finančné prostriedky. Ako jednu
z alternatív v boji proti tomuto problému
ponúka najsilnejšia koaličná strana väčšie
využívanie rozhodcovského konania, ktoré
má ten istý účinok ako rozhodnutie súdu.
V prípade opätovnej účasti vo vláde chce
preto Smer-SD  vytvoriť väčší tlak na pod-

nikateľskú sféru, aby častejšie využívala
tento inštitút a rovnako v tomto ohľade sa
bude usilovať o vylepšenie legislatívy. Podporíte túto iniciatívu Roberta Fica?
Je to dobrá myšlienka. Treba však pripomenúť,
že Slováci sa radi súdia. Musíme zmeniť generačné myslenie a to sa nepodarí za rok či štyri.
Ústava nám garantuje právo na súdnu ochranu.
Je vysoký nárast právnických profesií, advokátov je neuveriteľné množstvo na tak malý počet
obyvateľov. Tí žijú zo služieb a sporov. Súdna
rada je však pripravená spolupracovať na každom projekte, ktorý zníži počet vecí na súdoch.
Za ďalší veľký problém považuje premiér, že ak
niekto prehrá súdny spor, tak obviňuje súdy zo
skorumpovanosti. Preto jeho strana v prípade
úspešných volebných výsledkov predloží návrh
na osobitné bezpečnostné previerky sudcov.
Tie by sa realizovali hlavne u tých, ktorí rozhodujú v závažnej obchodno-právnej a trestnej
agende. Preveroval by sa ich vzťah k podnikateľskému prostrediu či rôznym skupinám, ktoré
nekonajú v súlade so zákonom. Argumentuje aj
tým, že ak musí prejsť budúci veľvyslanec prísnou bezpečnostnou previerkou, prečo by sud-

covia, ktorí rozhodujú o miliardách, prípadne o
tom, či pôjde obvinený na niekoľko rokov do
väzenia, nemali prejsť rovnakou procedúrou.
Strana navrhuje tiež systém atestácií sudcov,
ktorý by vytváral tlak na ich ďalšie vzdelávanie.
„Všetky tieto návrhy, ak by k nim malo prísť v budúcnosti, chceme prerokovať s profesijnými organizáciami sudcov, pretože dnes je v súdnictve pomerne hlboká samospráva. Nechceme
nič pretláčať silou,“ vyjadril sa v tejto súvislosti
pre TASR R. Fico.

 Pán Harabin ako vnímate z profesného
hľadiska tieto zámery predsedu, pravdepodobne aj po voľbách najsilnejšieho politického subjektu, bez ktorého zrejme nebude
možné zostaviť novú vládu? Je na takéto
zmeny naša justícia pripravená? Nebudete
ich považovať za obmedzovanie svojej suverenity?
Na jednej strane úplne chápem premiéra. Lebo
osem rokov tu bol hon na sudcov, pán Lipšic a
spol. radi kopali do sudcov. Ale ak sa zamyslíme o čom je súd, nuž v trestnej oblasti nikto
nepoďakuje, že ide do väzenia. Počet oslobo-

dených je mizivý. V civilnej oblasti, chcete sa
napríklad rozviesť a partnerka sa nechce. Teraz
jeden hovorí, že včera bolo neskoro a druhý,
že to ide rýchlo. Sudca predsa nemôže úplne
vyhovieť obidvom stranám. Preto sa väčšinou
minimálne jedna zo zúčastnených sporiacich
sa strán nakoniec hnevá na sudcu. To ťažké
poslanie, to nie je o rebríčku populárnosti, ale
o zákone a rozhodovaní. Sudca nemá možnosť
rozhodovať ako Šalamún. Napríklad vidíte, že
niekto si zobral pôžičku od druhého občana,
ale nevrátil ju. Ten čo požičal sa obráti na súd.
Aj po troch rokoch od splatnosti, čaká, že súd
mu peniaze prisúdi a dlžník bude musieť zaplatiť. Nuž, ale ak dlžník namietne premlčanie, tak
je na svete krivda. Ide o to, že občania by mali
mať viac základných znalostí z práva. Potom
by pochopili, že sudca nemá inú možnosť ako
rozhodnúť. Nechcem odbiehať od konkrétne
položených otázok. So vzdelávaním plne súhlasím. Pri výberovom konaní treba sprísniť výber
a o nejakom bezpečnostno-profesionálnom
posudku sa tiež dá diskutovať. Vážim si to, že
premiér Fico chce diskutovať a nie diktovať.
Vladimír Dobrovič
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Slovo má poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za ĽS-HZDS Katarína Tóthová

Neriešiteľné situácie neexistujú
 Patríte dlhodobo k čelným predstaviteľom ĽS-HZDS. Ako sa pozeráte na roky,
keď vznikal štát dnes s odstupom času,
čo vo vás z tohto obdobia pretrváva?
- Boli to hektické dni plné maximálneho pracovného vypätia. Z historického pohľadu sú to
„hviezdne chvíle“ slovenského národa. Som
šťastná, že som mala možnosť v pozícii ministerky spravodlivosti SR aktívne sa podieľať
na vtedajšom dianí, v ktorom podstatnú úlohu
hralo HZDS. Dovolím si tvrdiť, že bez razantnej politiky Vladimíra Mečiara a jeho správnej
komunikácie s vtedajším českým premiérom,
by sa história nemusela uberať tou cestou,
ako sa to podarilo. Škoda, že mladej generácii sa historická realita nepodáva pravdivo,
poprípade sa podáva veľmi sploštene. Veľmi
skoro sa zabudlo na skutočnosť, že viacerí
politici dnes pôsobiaci v parlamente v radoch
opozície, v zlomovom čase nepodporili vznik
slovenskej štátnosti – nehlasovali za Deklaráciu zvrchovanosti, ani za slovenskú ústavu.
Aj vo vtedajšom federálnom zhromaždení to
boli práve poslanci za HZDS, ktorí sa razantne zasadzovali za rozdelenie federácie. Viac
než trápne je počúvať ojedinelé insitné názory, dehonestujúce historickú úlohu HZDS
obviňovaním, že rozdelenie sa uskutočnilo
bez referenda. Ak by Slovensko uskutočnilo
referendum o vystúpení z federácie, potom
by delenie štátneho majetku neprišlo do úvahy. Naviac, vo voľbách v roku 1992 politické
subjekty požadujúce zachovanie federácie
dosiahli tak katastrofálnu volebnú prehru, že
názor národa na rozdelenie federácie bol
zrejmý.
 Vo vládach Vladimíra Mečiara ste zastávali post ministerky spravodlivosti.
Kam smeruje v súčasnosti tento rezort a
aké vidíte jeho hlavné problémy?
- Hlavným problémom rezortu spravodlivosti
sú prieťahy v súdnom konaní, čo má vplyv na
vymožiteľnosť práva. S vymožiteľnosťou práva
na Slovensku nemôžeme byť spokojní. A to
nielen z hľadiska rozhodovania súdov a početných súdnych prieťahov, ale aj preto, že
neraz sú nečinné aj orgány verejnej správy.
Občania potom čakajú aj roky na rozhodnutie orgánu štátnej správy, hoci tie majú zákonom stanovenú lehotu 30 dní (v zložitejších
prípadoch 60 dní) na vybavenie veci. Žiaľ, aj
vo výučbe právnikov sa táto problematika zanedbávala a ako samostatný problém nevyučovala. Do učebnice z roku 2002 sa mi však
podarilo presadiť spracovanie vymožiteľnosti
práva vo verejnej správe ako samostatnú kapitolu a dúfam, že aj to prispeje k zlepšeniu
vymožiteľnosti práva na Slovensku. Obdobne
zvýšenú pozornosť treba venovať vymožiteľnosti práva prostredníctvom súdov. Pre občana totiž nie je prioritné kto rozhoduje, ale aby
sa o jeho veci rozhodlo rýchlo a súladne so
zákonom. Musí to byť aj štátny záujem, lebo
ak sme v Ústave SR zakotvili, že Slovensko je
právny štát, musí to byť realizované aj v praxi.
Navyše, vymožiteľnosť práva má aj ekonomický aspekt. Štát totiž musí platiť náhradu škody
za prieťahy v konaní, čo nie sú zanedbateľné
sumy. Iba na ilustráciu, zatiaľ čo v roku 2002
musel štát zaplatiť 33 000 Eur, v roku 2009
to už bolo 700 000 Eur, ktoré išli zo štátneho
rozpočtu.
 V súdnych prieťahoch v poslednom
období túži po náprave aj predsedníčka
Ústavného súdu SR. Ako hodnotíte jej
snahu o zapojenie čo najväčšieho počtu ústavných činiteľov do riešenia tohto
problému?

- Snahu predsedníčky Ústavného súdu SR
hodnotím jednoznačne pozitívne. Toto moje
stanovisko aj s odôvodnením som hneď po
skončení stretnutia najvyšších ústavných činiteľov poskytla aj TA SR. Médiá ho však vôbec
neprezentovali. Zamerali sa iba na negatívne
odozvy a kritické komentáre, pričom v záujme
povinnej objektivity mali prezentovať aj pozitívne ohlasy, ktoré v spoločnosti nesporne boli.
Pri rozhovoroch s občanmi som sa presvedčila, že toto stretnutie občania vnímajú pozitívne.
Súdne prieťahy totiž občanov veľmi hnevajú a
to najmä tých, ktorí roky čakajú na právoplatný verdikt. Živo na tento problém reagujú aj
tí občania, ktorí nemajú osobnú skúsenosť,
avšak prieťahy v konaní vnímajú sprostredkovane. Je prekvapivé ako negatívne reagujú na
zdĺhavé súdne konanie vo veci Majský a spol.
a na „obezličky“ advokátov v tomto konaní.
Stretávam sa so spontánnou požiadavkou
zákonom obmedziť priestor pre „šantenie“
advokátov. Zdá sa, že po voľbách bude treba
túto otázku riešiť. Stretnutie najvyšších ústavných činiteľov na podnet predsedníčky Ústavného súdu SR k prieťahom v súdnom konaní
bolo stretnutím k najpálčivejšiemu problému
justície. Na zabezpečenie spravodlivosti v
právnom štáte je totiž významný aj časový faktor. Už som sa zmienila o vymožiteľnosti práva
a nutnej súladnosti s platným právnym poriadkom. Závery stretnutia, apelujúce na riešenie
uvedených otázok s akcentom na vyvodzovanie zodpovednosti – podľa môjho názoru
– nadväzujú na trend, ktorý nastúpil minister
Harabín. Je nespochybniteľné, že práve on
razantne začal riešiť právne prešľapy a prieťahy v konaní exekútorov. Verejnosť bola oboznámená s výsledkami disciplinárnych konaní
a stratou exekútorského úradu nejedného
exekútora za protizákonný postup, najmä pri
vypratávaní nehnuteľností. Obdobný postup
vyvodenia zodpovednosti minister uplatnil aj
proti notárom, ktorí boli nečinní alebo činní
v rozpore so zákonom. Ďalším krokom bolo
riešenie prieťahov v súdnom konaní. Keď minister vyzval predsedov súdov (okresných,
krajských, aj najvyššieho súdu), aby navrhli
na disciplinárne konanie tých sudcov, ktorí si
neplnia povinnosti a spôsobujú prieťahy v konaní, proti ministrovi sa zdvihla vlna odporu s
politickým nábojom. Skôr ako sa presadila zásada, že sudcovia sú na Slovensku nezávislí,
ale nie sú nezávislí od roboty, skupina sudcov
(vrátane tých, ktorým hrozilo disciplinárne konanie) začala boj. Ale nie cez svoje dobrovoľné stavovské organizácie (Združenie sudcov
Slovenska, Úniu nezávislých sudcov, Asociáciu sudkýň Slovenska) alebo cez sudcovské
organizácie vytvorené ako samosprávne orgány sudcov v celej sústave všeobecných súdov, - ale prostredníctvom tlače a opozičných
poslancov. Podané návrhy na disciplinárne
konanie sa „kvalifikovali“ ako pomsta ministra.
Mediálne zavádzanie vyprovokovalo aj niektorých diplomatických zástupcov na účasť na
pojednávaniach disciplinárnych súdov. Naša
tlač veľmi obšírne komentovala toto ich slobodné rozhodnutie ako vážne znepokojenie
nad stavom v slovenskej justícii. Je neuveriteľné, ako organizovane naša tlač zmĺkla po
uskutočnených disciplinárnych konaniach.
Vôbec však neinformovala o tom, či sa ich
„znepokojenie“ naplnilo alebo rozplynulo.
Pravdepodobne to druhé. Ak by sa totiž preukázala neopodstatnenosť a nepodloženosť
návrhov na disciplinárne konania, prvé stránky väčšiny našej tlače by si na tom z chuti
„zgustli“ a obšírne komentáre by produkovala
aj naša opozícia.
Bez irónie chcem uviesť, že obdivujem zhod-

ja Janko. Až ja budem Jano, neohneš ma
mamo...“. Naša spoločnosť je žiaľ veľmi tolerantná k neplneniu si výchovných povinností
rodičov. Bez nádychu rasizmu musím konštatovať, že slabé je výchovné pôsobenie rodičov najmä v rómskej komunite, kde aj povinná
školská dochádzka sa stáva problémom. Darmo v parlamente s poslankyňou Ľ. Muškovou
predkladáme a bojujeme za prijatie zákona o
zákaze požívania alkoholu a drog deťmi do 18
rokov, keď v prítomnosti rodičov deti kľudne
fetujú a opíjanie sa do nemoty týchto detí rodičia berú ako bežné „povyrazenie si“. Napriek
účinnosti zákona od apríla 2009 slabá je aj
oznamovacia a kontrolná povinnosť zákonom
stanovených subjektov. Zatiaľ čo sa Policajný zbor už zaktivizoval, rezort školstva hľadá
“obezličky“ a únik zo zákonom stanovenej
kompetencie so snahou svoje povinnosti presunúť na policajtov.

né vnímanie našej tlače, čo napísať a pochváliť
(nepochváliť) a o čom cudne pomlčať. Naposledy som sa o tejto obdivuhodnej skutočnosti presvedčila v súvislosti s futbalovým zápasom v Dunajskej Strede. Zápas bol označený
za rizikový a už bol účinný zákon o mobilných
súdoch. Preto tento zápas mal byť „pilotným
projektom“ aplikácie nového zákona. Je pravdou, že sa koordinácia subjektov na zriadenie
mobilného súdu na tomto podujatí oneskorila
a keď sa to novinári dozvedeli, telefóny rinčali, otázky padali s odôvodnením, že chcú
o projekte s mobilným súdom informovať. Do
kolotoča otázok zapojili aj mňa ako predkladateľku návrhu zákona o mobilných súdoch.
Vďaka aktívnemu nasadeniu ministerky spravodlivosti Viery Petríkovej, ako aj všetkých zainteresovaných, pilotný projekt - mobilný súd
na futbalovom zápase v Dunajskej Strede bol
zriadený a ako vieme (nevieme) záujem a aktivita novinárov sa vytratila. Neobjavili sa ani
triezve informácie o tom, že rizikový zápas bol
pravdepodobne vďaka mobilnému súdu bezproblémový, nehoreli sedadlá, nebola bitka,
nebolo krviprelievanie a ničenie štadióna. Pochvala na rezort spravodlivosti zrejme nie je
„in“.
 Ako poslankyňa sa zameriavate v poslednom období na prevenciu v prípadoch mládeže. Aké sú hlavné problémy,
ktoré ich trápia a je to tým, že sa tomu
venujete, lebo pôsobíte počas vášho profesionálneho života ako pedagóg?
- Dlhé roky nepretržite pôsobím na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Popri tom som
pôsobila aj na Právnickej fakulte v Košiciach,
v Banskej Bystrici a na bývalej Vysokej škole
ZNB. Medzi mladými som rada a myslím si, že
rozumiem problémom, ktoré ich trápia. Predovšetkým to je otázka získať také zamestnanie, aké ich zaujíma a v tej lokalite štátu, kde
je to pre nich výhodné. Časti študentov sa
toto ich želanie naplní, väčšina sa však musí
prispôsobiť realite. Nezriedka pri cestách po
Slovensku stretávam ako tých spokojných,
tak aj tých, ktorí sa museli prispôsobiť. Mládež ma v poslednom období zaujala aj svojimi
negatívnymi prejavmi. Požívanie alkoholu a
drog, závislosť na hracích automatoch, sprejerstvo, zvyšujúca sa agresivita, ba dokonca
neúcta k rodičom, starým rodičom, ako aj
učiteľom. Sú to javy, ktoré by nemali nechať
ľahostajnými nielen verejnosť, ale aj politikov, cirkev a samozrejme vlastných rodičov.
Akoby sa z výchovy vytratila známa slovenská
múdrosť: „...Ohýbaj ma mamko pokiaľ som

 Ako poslankyňa sa zasadzujete aj za
sociálne práva žien – matiek s deťmi. Presadili ste viacero legislatívnych úprav v
tejto oblasti. Čo ešte chystáte do budúcnosti?
- Zákon o náhradnom výživnom, ktorý pomohol predovšetkým matkám, bol v histórii slovenskej legislatívy prvým zákonným riešením,
v ktorom vyživovaciu povinnosť nezodpovedného rodiča prevzal na seba štát. Po zaplatení štát potom regresom vymáha na povinnom
zaplatené výživné. Veľký ohlas mal aj zákon,
ktorý zaviedol ako exekučný prostriedok na
vymoženie výživného, zadržanie vodičského
preukazu až do uhradenia dlžnej sumy. Otcom myšlienky bol Vladimír Mečiar a v spolupráci s ním sme sformulovali zákon, ktorý
napriek kritike opozície v praxi žne úspech.
Od účinnosti zákona (2009) bolo zadržaných
980 vodičských preukazov s úspešným vymožením výživného. Nesporne to pomohlo riešiť
situáciu mnohých mladých žien, ktoré dozaista ani netušia, že im pomohla poslanecká
iniciatíva z klubu poslancov za ĽS-HZDS. V
budúcnosti sa chcem zamerať na sprísnenie
trestnoprávnej ochrany starších ľudí (nad 65
rokov), najmä žien, ktoré sa čoraz častejšie
stávajú objektmi násilnej trestnej činnosti,
často s cieľom získať finančné prostriedky.
Je to kategória ľudí so zníženou schopnosťou
obrany a pritom útoky voči týmto osobám v
poslednom období nebezpečne naberajú na
intenzite. Vo Vašom týždenníku som už o tomto probléme publikovala článok: „Ochrana
starších – imperatív morálky a práva“.
 Slovensko gniavi príliš veľa úradov, ako
sa dá urobiť náprava v oblasti byrokracie,
aké máte v tejto oblasti návrhy?
- O tejto téme by som mohla uviesť veľa faktov, ako Dzurindova vláda znásobila početnosť miestnych orgánov zrušením horizontálnej integrácie. Treba sa vrátiť k modelu, ktorý
bol za Mečiarovej vlády, kedy občan v jednej
budove našiel takmer všetky miestne zložky
štátnej správy.
 Aké je vaše osobné krédo a aké máte
nové predsavzatia, čo by ste ešte chceli v
parlamente v budúcom období dosiahnuť
a presadiť?
- Vždy som zastávala stanovisko, že neexistujú neriešiteľné situácie, existujú len situácie,
v ktorých sme ešte nenašli riešenie. V parlamente, ak sa doňho prekrúžkujem tak ako v
tomto volebnom období, budem presadzovať
to, čo dnes sľubujeme v našom volebnom
programe.
Stanislav Háber
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SMER-SD reprezentuje humanitu a solidárnosť

Proti korupcii

Škody budú rátať v miliardách
Bola to opäť strana SMER-SD, ktorá dokázala pred celým Slovenskom, že jej program,
orientovaný na sociálnu, humánnu a solidárnu politiku nie je iba zdrapom papiera
plným prázdnych sľubov, ale konkrétnym
cieľom s konkrétnou snahou o jej plnenie.
Svojim rozhodnutím zrušiť svoje predvolebné stretnutia s občanmi a venovať všetky
svoje sily operatívnemu riešeniu pomoci
jednotlivým regiónom a najviac postihnutým obciam dala príklad, ako sa má správať
strana, ktorá usiluje o rozvoj krajiny a bezpečnosť jej občanov.
Pravicovým politickým (a volebným) rivalom
ostali opäť iba prázdne plachty, vďaka ktorým
museli stiahnuť chvost a neochotne sa pridať
k smeru, ktorý určil SMER-SD. Reakcie či už
prírodnou katastrofou postihnutých občanov
alebo tých, ktorí vyviazli so „zdravou kožou“, sú
priaznivé a vďačné. Pretože utrápený a nešťastný človek je vďačný za každú pomoc. Spoločne
s týmto krokom podala pomocnú ruku aj vláda
s finančnou pomocou vo výške 25 miliónov eur
tým občanom, ktorých domácnosti zdecimovala
živelná pohroma, a solidárnosť okamžite prejavilo aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny, ktoré poskytne finančné prostriedky zo
svojho humanitárneho fondu. To všetko je názorná ukážka toho, ako má na mimoriadne ťažkú situáciu reagovať suverénny moderný štátny
útvar, fungujúci na báze sociálnej a proobčianskej politiky. V tejto súvislosti si práve teraz,
pred voľbami, môže každý položiť jednoduchú
otázku, na ktorú si hneď dokáže aj jednoznačne odpovedať: Ako by v takejto situácii pomohla
pravicou vychvaľovaná a presadzovaná ruka neregulovaného trhového hospodárstva?
Dnes sa už nedá rozlíšiť, ktoré územie nášho
štátu bolo povodňami postihnuté menej a ktoré
viac. Vodný živel páchal škody na celom Slovensku a štát, inštitúcie samosprávy, správcovia
cestných a železničných dopravných tepien i
občania ich budú v záverečnom hodnotení rátať
(spolu s poisťovňami) na miliardy eur. Niekoľko
povodňových etáp, ktoré už máme za sebou,
nemusia byť posledné, pretože nás čakajú ešte
výdatné letné búrky, u ktorých mraky vysoké
niekoľko kilometrov, „kumulusy“ plné vody, sú
dnes už úplne bežné.

Kým napríklad samotné centrum krajského
mesta Prešov sa najhoršiemu vyhlo, keďže voda
v preplnených korytách dvoch cez neho pretekajúcich riek prestala stúpať v tej najostatnejšej
chvíli, v stredu 2. júna o 4. hodine ráno, a škody
napáchala „iba“ na severnom (prítok) a južnom
konci mesta (odtok) a na území pod ním. Toľké
šťastie nemali obyvatelia niektorých obcí v okrese Bardejov. Po dvoch rokoch boli opäť zasiahnuté Livov a Livovská Huta, Lukov, Bogliarka i
ďalšie obce v pod Šimonkou. Opätovne rátajú
škody aj niektoré obce v okrese Stará Ľubovňa,
Čirč, Ľubotín, Plavnica, k ním pribudli Šambron,
Jakubany a ďalšie obce.
Po „odychovom“ štvrtkovom predpoludní začalo
poobede všetko znovu, opäť vlastne na celom
území Slovenska, postihnuté boli ako severné,
tak aj južné oblasti krajiny. Koľkým obyvateľom
nášho malého štátu ostali v piatok a sobotu oči
iba pre plač? K predtým spomínaným obciam
pribudla Nižná Myšľa (vyše 50 poškodených rodinných domov), Spišská Nová Ves,
Gelnica (zničený most a cca 20 rodinných
domov), Rimavská Sobota a okolité obce,
Kežmarok, Veľký Šariš, Bardejov, Kendice
(viac ako 80 zaplavených rodinných domov), Nová Ľubovňa, Košice (evakuácia
cca 1500 obyvateľov), Sady nad Torysou,
Čaňa, Markušovce (trápené nielen „spoluobčanmi“ ale aj veľkou vodou), Kolačkov,
Kmeťovo, Maňa, Hul, Ždaňa. Na druhej strane, ako posudzovať banditizmus obyvateľov
osady v obci Jurské pri Kežmarku, ktorí boli
pre žvanec schopní zabiť starostu? A nebyť
rýchleho zásahu polície, možno by sa tak
aj stalo...Či sú tri ľudské životy, ktoré sú daňou tohtoročným povodniam, stále málo? A 
málo je aj materiálnych škôd?
Iba organizácia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, ktorá zabezpečuje údržbu a opravu 2 438 km ciest II. a III.
triedy na tomto teritóriu, ráta doterajšie škody
na spravovaných cestách v dôsledku živelných
pohrôm (od ich prevzatia z rúk štátu) už v sume
do 20 miliónov eur. Problém uzatvorenia cesty medzi Štrbským Plesom a Vyšnými Hágami
vo Vysokých Tatrách je teda iba jedným z mnohých, keďže množstvo slovenských obcí ostalo
odrezaných od okolitého sveta úplne.

Raj na zemi je ľahké sľubovať
Prevtelení Kotlebovci to myslia so vstupom na slovenskú parlamentnú pôdu vážne a pre svoj cieľ
robia všetko, čo vedia a dokážu. Žiaľ, ich volebný
program je podobný programom všetkých pravicových strán, plný nesplniteľných sľubov, nádejí
a vízií. Prezentujú ho aj na svojich predvolebných
mítingoch, pravdepodobne s túžbou, aby poslucháčov doslova ohúrili.
Povedzme si pravdu, tých poslucháčov veľa nie je
a na východe Slovenska ešte menej...
Nedávna prezentácia Ľudovej strany naše Slovensko v Prešove (sobota 5. júna) ukázala, že
„nezorientovaných“ ľudí na Slovensku ubúda a
tak na „míting“ pred radnicou prišlo iba niekoľko
mladých ľudí, pri ktorých počítaní stačili prsty na
rukách. A nebyť skutočnosti, že pred rímsko-kato-

líckou konkatedrálou sv. Mikuláša, stojacou v tesnej blízkosti radnice, občas postávali svadobčania
čakajúci na novopečený manželský pár, plocha by
bola bezmála ľudoprázdna.
Treba objektívne konštatovať, že táto nová ľudová
strana (od kohože to odkukali?) sa prezentovala
bez agresivity, starajúc sa iba o prezentáciu svojho „chlebíka“, ktorý ponúka voličom ako čerstvo
napečené jedlo každodenné pod transparentom
Kotleba je zmena.
Jedna dáma stredného veku, ktorá prechádzala
okolo, však trafila klinec po hlavičke svojou úvahou: - Bolo by to krásne, Kotleba chce vybudovať raj na zemi, ale kto to všetko zaplatí?
Nuž, raj ponúkajú viacerí, ale za čie peniaze, o
tom práve dnes nechce hovoriť nikto...

V obci Nižná Myšľa v okrese Košice okolie evakuovali približne 200
ľudí po výdatných dažďoch, pretože sa miestny kopec, na ktorom
sú rodinné domy začal zosúvať. Narušené je aj schodisko k dominante obce - kostolu sv. Mikuláša, ktorý zatiaľ odoláva. Narušené
sú všetky líniové vedenia - plynu, vody a elektriny. Na snímke 4.
júna 2010 narušená miestna komunikácia. FOTO TASR - František Iván

Na snímke situácia po povodni v centre Kežmarku 5. júna 2010.

FOTO TASR - Lukáš Furcoň

Body krízy prekonané
Po predchádzajúcom rokovaní predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka s vyjednávačom odborov autobusových
prepravcov operujúcich na území kraja Emilom Machynom, dospelo k zdarnému koncu aj následné rokovanie so samotnými zástupcami prepravcov, ktoré sa konalo v pondelok 31. mája a na ktorom boli podpísané zmluvy o úhrade poskytovaných cestovných
zliav pre rodinných príslušníkov pracovníkov. Tým bola hrozba štrajku definitívne odvrátená pre tohtoročné letné obdobie. Rokovania by sa mali obnoviť v jesenných mesiacoch, najpravdepodobnejšie v októbri. Rovnako úspešná dohoda bola dosiahnutá aj na
pôde Košického samosprávneho kraja. Pri riešení tohto problému
obe krajské samosprávy svoje kroky koordinujú a v tomto postupe
budú aj pokračovať. Otázkou ostáva, či tieto požiadavky prepravcov
v čase ťažkej hospodárskej situácie štátu spôsobenej celosvetovou
finančnou krízou, sú posledné...

Excelentný jahodový sviatok
Jednotvárnosť série predvolebných mítingov narušil v Prešove týždeň pred parlamentnými voľbami jedinečný medzinárodný festival Sweet strawberry (Sladké jahody), ktorého
sa zúčastnilo 30 rôznych súborov mažoretiek a dychových
kapiel zo Slovenska, Poľska a Chorvátska. Celkom približne 450 účastníkov festivalu vytvorilo v Prešove počas uplynulého víkendu jedinečnú atmosféru hudby, radosti z pohybu
a uvoľnenej nálady.
Hybnou organizačnou silou festivalu bola už dlhé roky spolupracujúca dvojica Jana Imrichová (zakladateľka a vedúca súboru prešovských mažoretiek Strigy, ktorý pôsobí pri tamojšom Parku kultúry
a oddychu) a Jaroslav Doležal, dirigent a vedúci dychového orchestra, v „civile“ hudobný pedagóg. Orchester je verným sprievodcom
mažoretiek na väčšine ich zahraničných turné po Európe a spoločne priniesli do Prešova už množstvo zahraničných ocenení. Počas
uplynulého víkendu teda v prešovských uliciach nevládla politika,
ale mladosť a hudba. Tohto roku sa uskutočnil už druhý ročník tohto
festivalu, novinkou bolo jahodové pivo.

A kde sú tie davy VOLIČOV?

Volebným programom SDKÚ-DS je negatívna reklama?
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Tohtoročné hlavné predvolebné obdobie je
upršané a s tým nikto neurobí nič. Mokrý bol
aj míting SDKÚ-DS v Prešove, no tým asi ťažko zdôvodniť poriadne nízku účasť záujemcov
o predvolebné sľuby Mikloša, Dzurindu, Radičovej a ďalších.
Jednoducho, decibelov z aparatúry tam bolo podstatne viac ako divákov. Aj to medzi nimi postávali bývalí ministri, štátni tajomníci a ďalší pohlavári
modrých, ktorí by sa radi dostali opäť k svojim korytám. Žiaľ, pre východné Slovensko neurobili za
osem rokov svojej deštrukčnej vládnej činnosti nič,
práve naopak, vrhli ho do ešte väčšej biedy. A to je
to jediné, čo sa im podarilo dokázať s obrovským
úspechom! Nečudo, že táto skutočnosť sa zákonite odzrkadlila na biednom záujme Prešovčanov

o ich predvolebnú kortešačku. Opäť neprišli s ničím novým, zaujímavým pre dnešok aj najbližšiu budúcnosť, iba s brýzganím na SMER-SD. Ten zvyšok
stál za ešte menší záujem. Trápne ľavicové sľuby
z úst pravicových poslancov, to je ďalší nezmysel predvolebnej agitácie modrých. Z SDKÚ sa
takto stal prvý politický „transformer“. V prípade, že neviete o transformeroch nič, opýtajte sa
na nich svoje deti alebo vnukov, dostanete kvalifikovanú odpoveď! Korunu všetkým tým nezmyselným sľubom dal superstar Cmorík prehlásením: Aj ja som zažil obdobie vládnutia SDKÚ a musím povedať, že bolo super! Ach, chlapče, chlapče, aj na teba platia slová o tom, aby ti bolo odpustené, lebo nevieš čo činíš... Ale je to predsa prirodzené, vrana sadá k vrane!

V priestoroch Prešovského
samosprávneho kraja otvorili
minulý týždeň infokiosk s prístupnosťou pre široké vrstvy
občanov, ktorým bol spustený projekt Boj proti korupcii
v Prešovskom kraji. Prítomný
bol aj generálny riaditeľ sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR Ing. Milan Ježo. Otvorený infokiosk
s počítačovým terminálom je
jednou zo súčastí celoštátneho programu „Boj proti korupcii – miesto prvého kontaktu vo vybraných orgánoch
štátnej správy“. Takýmto verejne prístupným terminálom
bude teda už disponovať každý úrad krajskej samosprávy,
aby občania získali jednoduchú cestu k protikorupčným
podnetom, návrhom a pripomienkam. Či táto cesta vedie správnym smerom, o tom
rozmýšľajú občania, ktorí sú
podľa doterajších skúseností presvedčení, že začať by
sa malo predovšetkým na
niektorých bratislavských ministerstvách!

Renesancia materských
škôl
Na umiestnenie v materských
školách na území Prešova
čaká 143 nových škôlkárov,
v dôsledku čoho musí mesto
vytvoriť najmenej ďalších 6
tried. Do úvahy prichádza päť
materských škôl v rôznych
častiach mesta. V niektorých z nich boli pred niekoľkými rokmi voľné priestory a tie
boli prenajaté rôznym záujemcom. Dnes mesto, ako majiteľ
priestorov a zriaďovateľ materských škôl ruší nájomné
zmluvy a priestory žiada uvoľniť v takých časových reláciách, aby 2. septembra mohli
noví škôlkári nastúpiť do novozriadených tried. Očakáva sa,
že v budúcom školskom roku
bude záujem o materské školy ešte väčší.

Rusíni oslávili
V piatok 4. júna oslavovali
v Prešove svoj Deň Rusínov
príslušníci tejto národnostnej súčasti severovýchodného Slovenska. Oficiálny dátum tohto dňa je síce v celosvetovom merítku stanovený každoročne na 12. júna,
ale vzhľadom k termínu parlamentných volieb, organizačný výbor presunul oslavy
tohto sviatku o týždeň skôr.
Dátum 12. jún sa odvíja od prvého Všeslovanského zjazdu
v Prahe (12. 6. 1848), ale aj
od prvých osláv Dňa Rusínov
v Prešove (12. 6. 1933) a dátumu odhalenia buditeľa Rusínov Alexandra Duchnoviča.
Tohtoročné oslavy začali liturgiami v chrámoch východných obradov a pokračovali otvorením výstavy Deň Rusínov v artefaktoch, prednáškami a konferenciou, krojovaným sprievodom mestom
a záverečným galakoncertom
folklórnych súborov zo severovýchodného Slovenska.

Stranu pripravil
MILAN ORSZÁGH
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DUEL nie je o vareške

Dcéra Casiusa Claya tiež boxuje, samozrejme so ženami,
ale nikto nebude tvrdiť, že je taká dobrá ako jej otec. Do
politického televízneho a rozhlasového duelu pred voľbami sa nedá ísť s vareškou, hoci nepochybujem, že doma
v kuchyni sa líderka SDKÚ-DS dokáže šikovne zvŕtať. Je
síce sympatické, že pani Radičová sa chce vyrovnať mužom, ale zatiaľ z radov žien ešte na Slovensku „nevyskočila žena“, ktorá by to dokázala. Je to jednoducho tak.
Pani Radičová nepresvedčila ako kandidátka na funkciu
prezidenta a zdá sa, že nepresvedčí ani ako líderka strany,
ktorá ju tam nominovala, či vybrala.
Stále som tvrdil a budem tvrdiť,
že to bol len marketingový ťah
vedenia tejto strany, inak by totiž
na čele s Dzurindom zhorela do
tla. Nepresvedčí ani s líderkou,
ale hanba bude menšia a menej
bude bolieť. Zhorí len Iveta a tak
sa vlastne sama ocitne
na vedľajšej koľaji,
presne tam, kde ju chcú v rodnej strane niektorí vidieť. Táto
hra o vabank bola jedinou akou
takou šancou Dzurindovej strany, ale samozrejme nevyjde.
Dzurinda a Mikloš zostanú
akože čistí a budú sa tváriť
ako muzikanti.
Účasť líderky v súbojoch s premiérom Róbertom Ficom bola
dopredu odsúdená na prehru.
Pani Radičová bola viditeľne
nervózna, pôsobila neisto a v
niektorých momentoch sa zatvárila ako žena pristihnutá pri
nevere. Je líderkou a nie nejakou líderkou inej SDKÚ-DS,
ktorá existuje odvtedy, ako
sa líderkou stala. Môže si

to síce myslieť sama, ale na
to diváci, poslucháči a voliči
neskočili, pretože je to nezmysel. Niektorí politológovia a
analytici sa ozvali, že vraj mala
byť agresívnejšia a tvrdšia. Nuž
nemožno od Ivety Radičovej
chcieť, aby pálila ako Calamity
Jane. Chýbali jej nielen zbrane,
ale hlavne patróny. Lebo tie,
ktoré vlastní táto strana, sú bez
pušného prachu. A niektoré
vybuchujú
už v ruke. Aké argumenty mala
použiť, snáď tie desiatky káuz
z obdobia Dzurindových vlád,
privatizačné kauzy, Palacka
biznis show, vláčiky et cetera?
Takouto „agresivitou“ by sa
dehonestovala ešte viac. Jej
rétorika nie je ani presvedčivá, je to také učiteľské mentorstvo, ktoré každému pripomína niečo zo školských
lavíc. Nemôže predsa tvrdiť
o nejakom súdnom dvore, že
sa tam desať rokov „opaľoval“
slovenský podnet na maďarský

zákon, alebo to, že ho treba odmietnuť, akože ľavou zadnou,
alebo tvrdiť rozprávky o krajanskom zákone.
Pozorne prizerajúci sa televízny divák a poslucháč
SRo musel postrehnúť slová
Roberta Fica keď povedal,
že ak jeho duelantka bude
hovoriť o sociológii ako vednej disciplíne, bude „šúchať
pätami“, čím povedal oveľa
viac, ako sa dá povedať v
dňoch sviatočných. Argumenty a fakty totiž jednoducho boli na jeho strane a
mohol ich ťahať ako zajace z
rukáva.
Ono nejde o to, či politológovia
tvrdia jedno či druhé, alebo sa
hovorí o riadnej prehre Ivety Radičovej.
DÁVNO PREDTÝM 
to bolo jasné. Sympatické na
duelantke je, že napriek tomu
do duelu išla. Zasa na rozdiel
od niektorých politológov i politikov vie rozlíšiť realitu od mätenia mysle. A má svoju predstavu
o fungovaní politika a zrejme aj
strany, ktorú zastupuje. To jej
slúži ku cti. Neišlo ani o to,
kto jeden či druhý duel vyhrá
či prehrá. V súbojoch dvoch
rivalov politických strán by
malo ísť o to, kto viac presvedčí, vecne argumentačne
doloží čo urobil či chce a ako
to chce urobiť pre slovenský
národ a svoju vlasť.

Kto je komu nepriateľ

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Tolerancia ad absurdum

Akýsi Okrúhly stôl Maďarov organizuje pochod za toleranciu
a trasa povedie od sochy maďarského básnika k soche slovenského generála. Aktivisti chcú zrejme v mene „tolerancie“
požiadať GP SR, aby slovenskú novelu zákona o dvojakom
občianstve predložil na ÚS SR. A prečo rovno nepožiadajú GP
Maďarskej republiky aby maďarský zákon o dvojakom občianstve
nepredložil na súd v Haagu? Toto je ich tolerancia. A chceli by pritom zneužiť a zneuctiť aj generála M. R. Štefánika, ktorý bol naozaj
symbolom tolerancie. Na rozdiel od maďarského básnika Sandora
Petöfiho alias Alexandra Petroviča, Slováka, z ktorého sa stál maďarský vlastenec, teda janičiar z prozaického dôvodu, zistil, že poetické vlastenectvo je dobrý predajný artikel. A tak zradil svoj rod
a zapredal sa za tridsať strieborných, ako mnohí ďalší. Tak toto je
vali dlhopisy slovenskej vlády, lebo by mohli v bu- pochod za toleranciu naozaj ako najabsurdnejšie divadlo na svete.
dúcnosti prerobiť. Ide o UniCreditBank, Slovenská sporiteľňa, Privatbanka a ING Bank.
V náväznom článku nový ekonomický odborník Na Slovensku sa rozvodom podľa štatistík končí každé druhé manna všetko Rado B. tvrdí „Šanca, že Slovensko želstvo. Nepríjemná správa. Rovnako ako tá, že spišskí katolícki
skrachuje, nie je celkom nereálna“. Koľko je kňazi idú orodovať za KDH. Táto kresťanská strana od svojho vzniku
to „nie je celkom“ nevedno, ale asi ide o tých 26 až dodnes nepreložila ani krížom slamy vo svojej misii preto, aby sa
percent. No a ďalší článok hlása, že bez Fica, rozvodovosť či iné neduhy slovenskej rodiny darilo eliminovať. Ako
Mečiara a Slotu vo vláde má Slovensko šancu vravia štatistiky, ani spišskí katolícki kňazi sa nijakým spôsobom nebyť lepším miestom pre život. Vyzerá to všetko pričinili o to, aby táto štatistika nepôsobila tak otrasne. Je jasné, že
ako inzercia platená opozičným SDKÚ. A tak sa od KDH sa to nedočkáme ani zajtra ani pozajtra. Ale spišskí kňazi
namieša z celej tejto pravdy-nepravdy coctail, a vo svojich farnostiach môžu dokázať v tomto smere naozaj veľa. A
vznikne predvolebný BUBLIFUK. Úžasná žurnalis- tak by sa mali radšej venovať svojmu poslaniu ako služobnici Boží
na zemi a nenechať sa vtiahnuť do politikárčenia.
tika, len čo je pravda.

Ako sa vyrába predvolebný Bublifuk
Pravdepodobnosť, že Slovensko na budúci rok
dopadne ako Grécko je 26 percent. Vypočítali to
v klube ekonomických analytikov. Keby táto pravdepodobnosť bola 74 percentná, človek by mohol
začať rozmýšľať. Okrem toho, v tomto BUBLIFUKU, ktorý uverejnil jeden denník, niet ani zmienky
o tom, o aký klub ekonomických analytikov ide a
kto sú jeho členovia. Podpísaný je len predseda
tohto klubu, ktorý v článku vystupuje. Potom už
v článku denník tvrdí, že hoci Slovensku zatiaľ
scenár Grécka nehrozí, situácia sa u nás začína
priostrovať. A tak, buď z toho múdry, čitateľ! Z
článku sa ďalej dozvedáme, že sa zväčšuje okruh
bánk, ktoré odporúčajú investorom, aby nekupo-

Ďalší do relácie Sedem

Najnovší kabaretiér, ktorý sa na Slovensku objavil, starček Bohuško, by sa mal čím skôr prihlásiť do relácie Sedem, kde by mal vystriedať niektorú stálicu. Má pre túto reláciu všetky predpoklady.
Vynikajúco fabuluje a výborne hrá. Najnovšie po nociach pri svetle
sviečky zabalil do obálky tajomné dokumenty a nocou sa prikradol
k švédskemu veľvyslanectvu, aby ich odovzdal do tých správnych
rúk. Vraj, ak by sa mu niečo stalo. Ono sa mu totiž za celý čas
fabulovania nestalo nič. To je ako tá žena, ktorá vykrikovala, aby
ju konečne niekto znásilnil a keď sa tak stalo, tak to išla udať na
políciu. Najnovší slovenský kabaretier si totiž myslel, že sa stane
len mirnix-dirnix stredobodom televíznych obrazoviek pred voľbami. Varenie z vody však neriskne žiadna komerčná televízia, to by
jej museli sakramentsky zaplatiť. Niektoré média sa s tým začali
hrať, ale zrejme doplatia na bryndzu. Ale v relácii Sedem by mohol
aj vyniknúť, respektíve stratiť sa medzi rovnakými.

Skutočne zaujímavé – SaS, SIS a SUN

Keby si strana Sloboda a Solidarita namiesto samohlásky a vložila samohlásku i medzi Slobodu a Solidaritu, volala by sa SiS. Ale
podľa predsedu SaS, sleduje jeho stranu SIS, potom ako sa zverejnilo, že na kandidátke jeho strany je človek, ktorý bol obžalovaný v Nemecku. Aby výpočet nebol konečný, objavila sa v súvislosti
s touto stranou ďalšia zdrobnenina SUN. Družka predsedu strany
je dcérou istého pána, obžalovaného z podvodov v nebankovke
SUN, ktorá v orgánoch tejto inštitúcie v minulosti aj figurovala. Deti
za svojich rodičov naozaj nemôžu, hoci ju tam otec údajne, ale
určite nie bez jej vedomia, nastrčil. Predseda strany sa bráni tým,
že chcel tieto informácie zverejniť na svojom blogu, ale potom si
to rozmyslel. Hoci po odstúpení kandidáta na poslanca obžalovaného v Nemecku tvrdil, že do budúcnosti si budú musieť každého
poriadne preveriť. Na seba akosi pozabudol...

Spišskí kňazi a manželstvá

S

ilou mocou sa snažia komentátori a známi či menej známe celebrity zľahčovať
situáciu, ktorá nastala v Maďarsku po príchode k moci
terajšej vlády spolu s Jobbikom. Peter Hunčík prirovnal
celú situáciu k seriálu Tom
a Jerry, keď raz jeden naháňa druhého a naopak.
Podobné tendencie sú aj
v SDKÚ-DS, ktorá jednoducho
pre strom nevidí les. A tak sa
vlastne približujú názorom SMK
a strany Most-Híd. Domáci janičiari sa takto snažia bagatelizovať čo sa deje u našich južných
susedov.
A deje sa, i bude diať ešte dosť.
Odborníkom je jasné, že maďarská ekonomika je na kolenách a Fidesz ju z biedy
nevytiahne, už tobôž nie cvrkaním šabličiek a podobnými
hlúposťami, ktoré produkuje
vláda a maďarský parlament,
spoločne so slovenskými skupinami Quslinga. Zbytočne
sa B. Bugár tvári ako muzikant,
veľmi dobre vedel, ako sa bude
písať scenár po nástupe Orbána
k moci. P. Csáky radí Slovákom,
aby sa zbavili Trianonského kom-
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plexu. To už nie je drzosť, ale
bezbrehá hlúposť, ale veď Csáky
sa vidí v zradcovi Esterházym, tak
k tomu zbytočne aj čosi povedať.
Veď ani taký Mikloško, ktorého
už nechcú ani v Azerbajdžane,
si Esterházyho medailu uctieva

môže skončiť jedine ďalším Világošom. Používať model Južného
Osetska a Abcházie, kde Rusko vydávalo pasy pre tamojších
obyvateľov, aby ich potom mohlo
ochraňovať bol síce úspešný,
ale tu nie je Ázia. Zsolt Németh
to povedal dosť jasne „dvojaké občianstvo a autonómia, sú dve strany tej
istej mince“. Nie je to teda
nič viac, len anexia časti územia
iného štátu Maďarmi. Ak toto ideme na Slovensku zľahčovať, tak
potom naozaj nemôžeme hovoriť
o tom, že sme suverénny štát.
Súčasná slovenská opozícia
vrátane novej virtuálnej strany
SaS a aj Mostu-Híd sa snaží celý
problém zľahčovať. Slovenský
volič by im mal tieto „animozity“
vo voľbách 12. júna 2010 zrátať
tak, že ich nikdy ani nenapadne
tliapať podobné „psie kúsky“.
Súčasné voľby sú totiž aj o
tom, či Slovensko bude stáť
na svojom mieste ako to dubisko alebo mu začneme podkopávať korene. Pozri sa volič
čo hovoria, a potom sa rozhodni dať svoj hlas za Slovensko, alebo za Južné Osetsko
a Abcháziu!

Nadľahčovanie
ako bôžik lásky. Bývalý ortodoxný marxista Miroslav Kusý sa tiež
pokúša bagatelizovať rozhodnutie maďarského parlamentu
o dvojakom občianstve a ďalší
bývalí marxisti v médiách radia
vyjednávať s Maďarmi. Treba si
všimnúť, aké nahlúple otázky dávajú redaktori politických relácií
svojim respondentom, ako keby
ani neboli slovenskí. A  treba si
všimnúť aj to, že napríklad
Federácia židovských obcí v
Maďarsku tiež privítala zákon
o dvojakom občianstve. Ak
si Maďari, ktorí sú jednoducho
cudzí element v Európe (aspoň
tých 5 percent skutočných) myslia, že ich vedie Attila a budú si
podmaňovať Európu, tak sa
mýlia. Kriesenie Trianonu je nebezpečná hra s ohňom, ktorá

Strana Most-Híd sa konečne
vyfarbila. Okamžite reagovala na to, že SNS a aj Smer
chcú povedať o Trianone
len to, čo je historické a neodvolateľné. Pravdu! MostHíd nebezpečné veci, ktoré na
Slovensko vanú z juhu, pokladá
za „nadýchnutie sa novej vlády“
(vlády V. Orbána). Nuž takéto
nadýchnutie sa, aké predviedli v
posledných dňoch v Budapešti,
hraničí naozaj s revizionizmom.
Spievať chvály o Viedenskej arbitráži, či Mníchovskej dohode,
zakladať nové formy gárd na
spôsob Šípových krížov, to nie
je nadýchnutie sa, ale akty, ktoré nepatria do modernej Európy
a nenosia sa už ani v Ázii, odkiaľ
naši susedia do Európy prikvitli
v minulosti. Hitler sa tiež dostal
k moci tak, že začal spochybňovať Versaillskú mierovú zmluvu,
Orbán a vlastne aj zástupcovia
národa, parlament, spochybňujú Trianon. Len taká maličkosť,
po Trianone sa podľa vtedajších
štatistík mimo Maďarska ocitlo
800 tisíc Maďarov. Spočítajte,
koľko ich je dnes! A koľko bolo
vtedy Slovákov v Maďarsku,
takmer 500 tisíc. Spočítajte,
koľko je ich dnes! Popri jasne
provokatívnom dvojakom občianstve nám vyčítajú jazykový
zákon, či Solyoma. Bolo by
načim našim južným susedom
povedať, že krčah pretiekol a
slovenská tolerancia má svoje
hranice. Dovoľujú si už príliš
veľa. Treba im pripomenúť, že
ich prezidenta sme poslali v
nevhodnom čase pre návštevu
slušne a tolerantne domov.

Diletant či záškodník?

Ak
slovenský
parlament
schváli ústavnou väčšinou
novelu zákona o dvojakom
občianstve a poslanec inej
národnosti slovenského parlamentu ju nazve právnym
paškvilom, tak potom musí
byť alebo záškodník alebo diletant, alebo oboje. Pál Csáky
a jeho SMK dostala z Budapešti
v podobe maďarského zákona o
dvojakom občianstve poriadny
kopanec a teraz sa snaží dostať
pokopancový stav do podoby
pred ním. Dilema, ktorá zrazu
vyvstala, bola nečakaná. Budapešť si totiž myslela, že Slováci
zrazia opätky a budú ticho alebo
sa sťažovať v Bruseli. Orbán totiž
vedel, že Brusel sa tým zaoberať
nebude a ak, tak len v polohe
mŕtveho chrobáka. Teraz znervóznel Pál Csáky a jeho verní.
Ale znervóznela aj Budapešť,
USA a Kanada dali najavo svoju
nevôľu a to už nehrá do nôty ani
Bruselu. Predovšetkým väčšina
na Slovensku žijúcich Maďarov
by mala dať najavo svoju nevôľu
nad cirkusom Fidesz and Jobbik
tak, že jednoducho nebude voliť
ani SMK a ani Most-Híd. Pretože obidve strany im jednoducho
znepríjemňujú život na Slovensku. Čo napríklad slovenským
Maďarom hovoria mená Zajac
či Šebej? Jednoducho nič. Len
ďalšie kuvičie hlasy proti Ficovi
apriori. A mená ďalších čo im
chcú za ich hlasy „spríjemniť“
život. Už dnes si väčšina slovenských Maďarov myslí, že nebyť
podobných strán, bol by pokoj a
všetko by bolo ako má byť. Tak
prečo tomu neurobiť koniec už
teraz?

Stranu pripravil
DUŠAN KONČEK
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Drámy a prózy života J. G. Tajovského
Dvadsiateho mája 2010 uplynulo 70 rokov od smrti jedného z vrcholných reprezentantov slovenskej realistickej literatúry, popredného dramatika, prozaika, ale aj politicky
aktívneho dejateľa Jozefa Gregora-Tajovského (18. 10. 1874 Tajov – 20. 5. 1940 Bratislava), ktorého najznámejším dielom je nepochybne majstrovská hra Statky-zmätky
(1909). Autor brilantne komponovaným tvarom zaujíma kritické stanovisko k majetku,
ktorý je pôvodcom arogantnej moci, ale aj medziľudských konfliktov a charakterových
deformácií.
Podstatu tvorby JGT vari najpresnejšie vystihol území Rumunska a je dôležitým kultúrnym
prenikavý pohľad Andreja Kostolného: „Ta- centrom dolnozemskej slovenskej komunity.
jovský poznal silu satiry. Vedel, že je rovnako Neskôr bol vedúcim filiálky Tatra banky v Prepresvedčivá ako krátka próza, do ktorej nepre- šove a následne tajomníkom Slovenskej nánikol ani kúsok slnečného lúča. Vedel písať i rodnej strany v Martine. Po zastavení činnosti
najsmutnejšie poviedky, aké len má slovenská vtedajšej SNS sa stal redaktorom Národného
literatúra... A vedel písať aj poviedky, v ktorých hlásnika.
dokázal mimoriadne krásne vyčariť akýsi pa- V rámci Prvej svetovej vojny ho v uniforme
blesk šťastia tam, kde ho tzv. telesným zrakom rakúsko-uhorskej armády odvelili na výnik nevidel. A vedel písať drámu i tragédiu. chodný front, kde sa zapojil do českosloHumoreske vdýchol poslanie rozniesť do slo- venského zahraničného odboja v Rusku,
venských dedín trocha radosti. Satire dal ráz bol redaktorom Československých hlasov
bojovného vojenského rozkazu. Taká pestrá v Kyjeve a šéfredaktorom Slovenských
bola Tajovského paleta.“
hlasov. Získal hodnosť kapitána českoslovenO Tajovského vzťahu k realite svedčia aj slová ských légií. Po vojne sa cez USA vrátil do novej
z jeho listu, ktorý 6. decembra 1906 adresoval demokratickej vlasti, ktorá vznikla na troskách
svojej vtedajšej snúbenici Hane Lilgovej (čiže dovtedajšej monarchie. Prechodne žil v Martisvojej neskoršej manželke): „Život je život, ne, potom bol v hodnosti majora prednostom
teda neštylizuj v oblakoch, nesnívaj v po- umiestňovacej legionárskej kancelárie v Bravestiach a bájach, ale dotýkaj sa skutoč- tislave. Do výslužby odišiel v roku 1925 ako
nosti, života...“ V tejto súvislosti sa žiada po- podplukovník Československej armády. Odznamenať, že aj autorova životná družka Hana vtedy sa venoval výlučne literárnej tvorbe.
Gregorová (30. 1. 1885 Martin – 11. 12. 1958 Jozef Gregor-Tajovský sa knižne predstavil poPraha) zanechala nezmazateľnú literárnu sto- viedkami s etickou naliehavosťou Omrvinky a Z
pu sociálne vnímavými prózami, pôsobivými dediny (obe 1897), na ktoré nadviazal v príbuzdielami určenými detským čitateľom i posmrt- nej polohe dielom Rozprávky (1900). Po nich
ne vydanými memoárami. Ich dcéra Dagmar dosiahol kvalitatívny vrchol v oblasti krátkych
Gregorová-Prášilová (24. 4. 1916 Budapešť próz zachytávajúcich život typických charakte– 23. 9. 2004 Praha) preložila drámy a prózy rov z najnižších vrstiev spoločnosti – napríklad
svojich predkov do češtiny, vydala knihu príbe- Maco Mlieč, Apoliena, Mamka Pôstková,
hov z vlastnej rodiny, beletrizované spomienky Mišo, Kosec Môcik. Práce vyšli v knižných
na otca, korešpondenciu rodičov doplnenú o kolekciách Besednice, Rozprávky pre ľud
vlastné postrehy a zážitky.
(obe 1904), Smutné nôty (1907), Volebné
Tajovský (občianskym menom Jozef Gregor) rozprávky (1908), Lacná kúpa a predsa
študoval na učiteľskom ústave v Kláštore pod draho padla, Spod kosy (obe 1910), TŕpZnievom a na obchodnej akadémii v Prahe. ky (1911) a Slovenské obrázky (1912). V
Pôsobil ako pedagóg v Banskej Bystrici, ako uvedenom období sa etabloval ako uznávaný
aj v obciach na Horehroní a Považí. Začiatkom a produktívny autor posúvajúci obsahové a
20. storočia pracoval vo Vidieckej ľudovej ban- tvarové obzory slovenskej literatúry v rozpätí
ke v Trnave a v Tatra banke v Martine. Súbežne kritického realizmu. Poviedky s vojnovými mosa podieľal na redigovaní Bielkových Ľudových tívmi sústredil k tituloch Na front a iné roznovín. Osud a profesia ho zaviali do Ľudovej právky a Rozprávky o československých
banky v Nadlaku, ktorý sa dnes nachádza na légiách (obe 1920).
Fraňo Kráľ, Hana Gregorová a Jozef Gregor Tajovský

Autor s rozsiahlou literárnou,
vydavateľskou a životnou skúsenosťou predstupuje pred čitateľa s pozoruhodným knižným titulom, ktorého textová
zložka vznikla počas noci z 25.
na 26. apríla 2010. Výsledkom
bezsennej noci zrelého básnika je
jeho úprimná spoveď primárne adresovaná – po dlhých rokoch vzájomného vzťahu – svojej milovanej a milujúcej partnerke. V tomto
zmysle knižka Daniela Stroža Ta
chvilka mi z mysli neunikla (Periskop, Příbram 2010, edícia Báseň
na sobotu) potvrdzuje skutočnosť,
že dielo sa naozaj v autorovej duši
vyvíja ako plod, ktorý v procese písania už len náhle – na základe
neudržateľného vnútorného pretlaku – prichádza na svet, aby prekvapilo aj svojho pôvodcu.
Publikácia zároveň vyjadruje súhlas s presvedčením, že v poézii

je opodstatnenejšia viera v báseň,
ako viera v akokoľvek komponovanú zbierku lyrických útvarov. Teda
útla knižočka je nielen napísaná
jedným dychom, ale aj určená na
kontinuálne čítanie, pretože v nej
organický celok tvorí zoskupenie

Popri próze sa Tajovský systematicky zaoberal
dramatickými útvarmi. V tejto sfére debutoval
fraškou Jej budúci a hrou Sľuby (obe 1898),
ale výraznejšiu pozornosť si získal komédiou
s folklórnymi prvkami Ženský zákon (1901).
Psychologické a etické dôrazy zaznievajú v
jeho drámach Matka (1906), Nový život, už
spomínané Statky-zmätky (obe 1909), Hriech,
V službe (obe 1911) a Tma (1912). V historickej hre Smrť Ďurka Langsfelda (1923, druhá
verzia 1932) zobrazil osud jedného z martýrov
Slovenského národného povstania 1848 – 49.
V hre Blúznivci (1934) reagoval na prenasledovanie národovcov počas Prvej svetovej vojny. K
legionárskemu motívu sa vrátil drámou Hrdina
(1938). V hre Sokolská rodina (publikovaná
až v jeho súbornom diele roku 1958) kritizoval
malomeštiacke spolkárstvo. Bol aj plodným politickým a kultúrnym publicistom – spomeňme
jeho publikácie Malý kultúrny zemepis Slovenska a Malý kultúrny zemepis východného Slovenska (obe 1919). Z ruštiny preložil diela A. P.
Čechova a L. N. Tolstého.
Životný príbeh a literárne dielo Jozefa Gregora-Tajovského aj s odstupom 70 rokov od jeho
úmrtia oslovuje verejnosť hodnotnými myšlienkami, umeleckými podnetmi i občianskymi postojmi. Ukazuje nám správny smer aj na neistej
pôde, v neprehľadnom labyrinte a v chaotickom
pohybe všeobecnej honby za majetkom a peniazmi. Umožňuje nám vidieť tragické i komické
momenty kolízií protichodných zištných záujmov. V neposlednom rade je Tajovského osud
dôkazom, že historická Slovenská národná
strana sa naozaj v minulosti spájala s menami
skutočným osobností, patriacich k prirodzenej
duchovnej elite slovenskej vzdelanosti a kultúry.
V tomto zmysle je mementom pre celú súčasnú slovenskú politickú scénu, ktorá po krátkom
pokuse začiatkom 90. rokov 20. storočia zapojiť do správy verejných vecí renomovaných
intelektuálov a umelcov, ich medzičasom dôkladne vytesnila na okraj spoločenského diania
a nahradila ich povrchnými ľuďmi, ktorým chýba
takmer všetko okrem ambícií, túžby po moci,
prechodnej medializácii a trvalom materiálnom
prospechu.

Mnohí azda poznajú autora najmä
ako poslanca Európskeho parlamentu v období 2004 – 09, či renomovaného publicistu v českom,
nemeckom i celoeurópskom kontexte. Jeho najnovšia lyrická spoveď umožňuje nazrieť do duchov-

Nočná spoveď
štyridsiatich deviatich štvorverší, v ktorých sa posledný verš stáva prvým veršom nasledujúceho
kvarteta. Autor uplatňuje striedavý
rým, teda zvukovú zhodu zakončení prvého verša s tretím a druhého
so štvrtým. V brilantnej inštrumentácii Daniela Stroža uvedené formálne riešenia nie sú iba efektnou
dekoráciou a ukážkou poetickej
zručnosti, ale logickým vyústením
veršov, zdôrazňujúcim ich rytmické a imaginatívne kvality.

ného vesmíru vzácneho človeka,
ktorý svoj život zasvätil mnohým
podobám hľadania znesiteľných
podmienok pre slobodný rozvoj
ľudských bytostí. Daniel Strož
bol a zostal zanieteným odporcom totalitarizmu bez ohľadu
na to, či násilne udržiavaná politická jednoliatosť používa ľavicovú alebo pravicovú rétoriku. To sa už však vzďaľujem od
recenzovanej knižky intímnej lyriky
a len sa usilujem verejnosti načrt-

núť širšiu osobnostnú vizitku autora produktívneho a aktívneho vo
viacerých spoločenských sférach.
Vzhľadom na dosiahnutú kreatívnu
úroveň si dovolím predvídať dlhú
životnosť diela, ktoré síce vytrysklo za jedinú noc, ale v autorovom
vedomí a podvedomí dozrievalo
desaťročia.
Mimochodom – Daniel Strož pred
tridsiatimi piatimi rokmi založil v
Mníchove významné exilové vydavateľstvo Poezie mimo domov
(PmD), preto sa mi žiada konštatovať, že jeho básne sú doma všade – a osobitne i v slovenskom
prostredí, kde vzhľadom na jazykovú blízkosť češtiny pôsobia absolútne bezbariérovo. Už len aby
v časoch trhového hospodárstva
fungovala aj knižná distribúcia nekomerčných titulov, teda dostupnosť skutočných a nesporných
kultúrnych hodnôt.
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Poučenie z českých volieb

Z volieb do Poslaneckej snemovne ČR vyplýva niekoľko ponaučení, z ktorých prvé už zaregistrovali aj predstavitelia slovenskej politickej scény. Premiér SR  konštatoval úspech nových
strán, čo zrejme treba preložiť do vysvetlenia, že voliči dali
prednosť mačkám vo vreci, teda subjektom, s ktorými doteraz
nemali skúsenosť. Teraz ju už majú – napríklad Radek John (šéf
strany Veci verejné), ktorý založil kampaň na odmietaní dinosaurov, už s nimi veselo rokuje o zostavení koalície. Ten istý
Radek John, ktorý za socializmu patril medzi vychytených, hoci
dosť povrchných a o to úspešnejších mladých spisovateľov. V
súčasnosti ihneď vylúčil koalíciu s ČSSD, pretože by vyžadovala
tichú podporu KSČM. Hlučná podpora niekdajšej dominantnej
KSČ mu však kedysi mimoriadne vyhovovala. S podobnými prípadmi napokon máme aj na Slovensku bohaté skúsenosti.
Strany, kým sú v opozícii, vedia všetko. Až po príchode do vlády sa
vždy prejaví, čo všetko nevedia. Súčasnú slovenskú opozíciu, vrátane
maďarskej opozície na Slovensku, na výsledku českých volieb najväčšmi potešila možnosť, že víťaz volieb nemusí mať šancu zostaviť vládu. To je vyjadrenie hlbokého a úprimného vzťahu k demokratickým
pravidlám. Na podobnom princípe riešilo Veľvyslanectvo USA situáciu
v SR po voľbách v roku 1998, keď zostavilo širokospektrálny vládny
kabinet bez víťazného HZDS, ale aj s účasťou SDĽ, ktorá je dnes súčasťou Smeru-SD. V naznačenej súvislosti zrejme národne orientovaným voličom KDH nebude prekážať opätovná povolebná spolupráca
s SMK, ktorá sa čoraz otvorenejšie podieľa na expanzívnej politike
cudzej mocnosti. Ani liberálne založených voličov SaS, túžiacich po
legalizácii drog a homosexuálnych manželstiev, pravdepodobne nebudú vyrušovať kardinálne rozdiely v programe kresťanských konzervatívcov a vice versa.
Pri vecnom pohľade na dianie za riekou Moravou sa zdá, že
posun ČR  doprava spôsobili predovšetkým tri faktory. Prvým
dôvodom je apriórny až iracionálne negatívny postoj ČSSD ku
KSČM, ktorý je asi prejavom povestného nezmieriteľného historickému revanšizmu, ale z ktorého zároveň vyplýva vzájomné súperenie, a teda recipročné oslabovanie ľavice ako celku.
Druhou príčinou je nešťastná solidarita s požiadavkami gréckych demonštrantov, čiže fakticky vehementná obhajoba štrnástich šesťnásobných platov ročne v relatívne vzdialenej a v nie veľmi rozvinutej
európskej krajine, čo musí českých občanov dôkladne iritovať. Veď
– napríklad – už Marx nevedel vysvetliť, prečo čierni obyvatelia USA
zarábajú menej ako ich bieli kolegovia, hoci podľa všetkých teoretických znakov patria do jednej triedy a majú rovnaké záujmy. Vo všeobecnosti začína prevládať názor, že počúvať ľavicových intelektuálov
je veľmi príjemné, ale ich myšlienky pri realizácii narážajú na množstvo praktických prekážok. Akoby sa to nevzťahovalo aj na predstavy
a predsavzatia pravicových vzdelancov.
A to ešte vezmime do úvahy, že v politike – aj na Slovensku – sa pohybuje viac pragmatikov ako mysliteľov či vizionárov. Veď kto asi tak
môže platiť individuálne plagáty relatívne mladého kandidáta na nezvoliteľnom mieste sotva zvoliteľnej strany súčasnej slovenskej vládnej koalície? Určite nie nejaký mafián, ktorý si pestuje novú generáciu
svojich politických poskokov, či nie?
Akejkoľvek logike sa vymykajú výsledky strany Karla VII. zo Schwarzenbergu (*10. 12. 1937 v Prahe – v nemčine celým menom Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena
von und zu Schwarzenberg). Ako človek s nižšou schopnosťou komunikovať a osobitne s nedostatočnou znalosťou českého jazyka v rámci
predvolebnej kampane na televíznej obrazovke opakovane označil
politické strany za účelové záujmové spolky, ktoré vznikajú a zanikajú
podľa potrieb svojich zakladateľov. To je síce hlboká pravda a presný
postreh, ale pre širokú verejnosť asi dosť ťažko stráviteľné sústo. Navyše sa v televízii demokratického štátu necháva oslovovať hodnosťou
knieža, hoci aj ústava USA zakazuje udeľovanie a používanie šľachtických titulov. Jeho voliči si myslia, že obnoví monarchiu a práve ich
vymenuje za príslušníkov aristokracie? Alebo je to satiricko-humoristické gesto českého voliča, ktoré vyjadruje znechutenie politikou či
dokonca vlastnou štátnosťou?
Paralely a lekcie z vývoja v ČR sú jasné, ale – ako už dávno vieme –
skúsenosti sú neprenosné, ľudia sú nepoučiteľní a každý sa musí o
všetkom presvedčiť na svojich chybách aj za cenu vážnych popálenín.

Zomrel básnik Andrej Voznesenskij

Jeden z najvýznamnejších a najúspešnejších ruských básnikov 20.
storočia Andrej Voznesenskij zomrel 1. 6. 2010 v Moskve vo veku
77 rokov. Informovali o tom ruské tlačové agentúry. Voznesenskij
patril ku generácii autorov, ktorí kreatívne a intelektuálne zažiarili
počas politického a ideologického odmäku po odstránení kultu J.
V. Stalina. Do slovenčiny ho už v prvej polovici 60. rokov kongeniálne preložil slovenský básnik Miroslav Válek. Moderná invenčná
lyrika mimoriadne zaujala čitateľov, ale vzbudzovala nevôľu oficiálnych autorít, ktoré údajne uvažovali aj o vyhostení Voznesenského
do zahraničia – podobne ako v prípade niektorých iných literárnych
tvorcov. Špecifická situácia a atmosféra v ZSSR umožnila vytvoriť
neobyčajnú atraktivitu poetického slova. A tak aj Voznesenského autorské čítania vlastných básní v minulosti plnili koncertné
sály a štadióny. Popularita básnikov však pominula v súvislosti s
uvoľnením pomerov v období glasnosti koncom 80. rokov, keď sa
seriózne duchovné hodnoty ocitli pod tlakom bulvárnych médií.
Voznesenskij sa popri poézii venoval aj prozaickej tvorbe. Viaceré
jeho zhudobnené básne sa stali v Sovietskom zväze hitmi. Jeho
pamiatku zvečňuje i pomenovanie planétky, ktorú objavil sovietsky
astronóm v roku 1976.

Stranu pripravil PAVOL JANÍK
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Ekonomické záujmy určitej skupiny podnikateľov na úkor občanov

V boji s odpadom sme v začarovanom kruhu

Sprievodným javom nášho života je i každodenná produkcia odpadu. Na tom nie je nič
neprirodzeného. Jeho nadmerný prírastok,
ale nám už robí starosti. Mestské spaľovne
svojim výkonom väčšinou už ho nestačia
bez zvyšku likvidovať. Mnohé by už potrebovali aj modernizovať. Skládky komunálneho odpadu sa stali v poslednom období
priestorom mnohých diskusií a následných
petícií občanov smerujúcich proti ich rozširovaniu. Pritom obzvlášť veľký boj sa vedie
proti výstavbe nových skládok. Mnohokrát
sú tieto protesty umelo vyvolané ekonomickými
záujmami určitej skupiny podnikateľov. V záujme spochybnenia danej výstavby
nainfikujú miestnych 
obyvateľov 
často neoverenými informáciami o škodlivosti
danej skládky na ekológiu a jej nebezpečnosti
pre zdravie občanov. Vzhľadom na rôznorodé
špecifiká skládok, len ťažko by sme mohli polemizovať o opodstatnenosti týchto obáv. Aj s
ohľadom na každodennú produkciu ďalšieho
odpadu, ani s veľkou fantáziou si nedokážeme
predstaviť, že by sa prestali stavať nové skládky, prípadne rozširovať už existujúce. Na jednej
strane všetci potrebujeme niekde vyvážať nahromadený odpad, na strane druhej každý sa
bráni tomu, aby bola skládka v jeho blízkosti. Je
to akoby začarovaný kruh. Najtragickejšie je, že
nakoniec chcú túto situáciu zneužiť aj politici.
Za príkladom nemusíme ísť ďaleko. Pezinčania, ktorí sú nespokojní s výstavbou a prevádzkou skládky odpadov neďaleko mesta,
opäť protestovali pred Úradom vlády SR.
Chcú dosiahnuť, aby Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR preskúmalo zákonnosť
územného rozhodnutia, ktoré bolo podkladom
pre vydanie povolenia na
pezinskú skládku.
Na proteste sa zúčastnilo niekoľko desiatok
ľudí vrátane pezinského primátora Olivera Solgu a predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja Pavla Freša. Pezinčania protest symbolicky ukončili vysypaním smetí na námestie pred
Úradom vlády SR. Prípad pezinskej skládky
je v súčasnosti na Ústavnom súde SR, ktorý
rozhoduje o sťažnosti jej prevádzkovateľa
voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR. Ten
v máji 2009 zrušil rozhodnutie Slovenskej
inšpekcie životného prostredia potvrdzujúce právoplatnosť povolenia na výstavbu a
prevádzku skládky. Ústavný súd tiež rozhodol
o odklade vykonateľnosti rozsudku Najvyššieho

súdu, preto sa v súčasnosti na skládku už vozí
odpad. S likvidáciou odpadov sú veľké problémy aj v Bratislave. Čo s odpadom? S touto otázkou dennodenne zápasí každá z jej mestských
častí. V našom hlavnom meste sú
všetky obytné zóny
vybavené kontajnerovými stojiskami, prípadne samostatne stojacimi kontajnermi, vrátane
kontajnerov na separovaný zber. Pravidelný
odvoz komunálneho odpadu na jej území zabezpečuje spravidla spoločnosť OLO, a.s. Do
kontajnerov na komunálny odpad nepatria
PET fľaše, obaly z krabicových nápojov,
papier, plasty, sklo, autobatérie, chemikálie, ani drobný stavebný odpad. Vlastníci,
správcovia a užívatelia nehnuteľností sú
povinní postarať sa o odvoz domového
odpadu, vrátane nadrozmerného. Zodpovedajú za čistotu na kontajnerových stojiskách a
pri ich bezprostrednom okolí. Čistota na stojiskách a v ich okolí je však predovšetkým vizitkou
obyvateľov domu. Je až nepochopiteľné, že v
mnohých prípadoch sa ešte stále stretávame
s nezáujmom obyvateľov o udržiavanie čistoty
okolo svojho domu. Najmarkantnejšie sa to pritom prejavuje
trvalým neporiadkom
na kontajnerových stojiskách a v ich okolí, kde
sa tvoria skládky pohodených zvyškov komunálneho odpadu. Dosť často obyvatelia domov
vyložia ku kontajnerom aj nepotrebné, ale ešte
použiteľné šatstvo, alebo i drobné, ešte funkčné veci z domácnosti. Vyložia ich v dobrej viere,
že poslúžia tým, ktorí nemajú na to, aby si kúpili nové. Niečo si síce zoberú bezdomovci, ale
mnoho z vyložených vecí zostane na stojisku a
v jeho okolí. Najmä vplyvom počasia nakoniec
zostane po nich len neporiadok. Tam, kde
majú obyvatelia domov zabezpečené pravidelné upratovanie, darí sa udržiavať poriadok aj v tomto prípade. Horšie je to však
najmä tam, kde kontajnerové stojisko využívajú obyvatelia viacerých domov, s viacerými správcami. Jeden sa vyhovára na druhého,
neporiadok sa rozrastá a stále pretrváva. Väčšie
mestá, pre ktoré je príznačná veľká
anonymita občanov,
však majú problém aj so znečisťovaním okolia
kontajnerov nadrozmerným odpadom. Pritom v
Bratislave dvakrát do roka, spravidla na jar a v
jeseni, mestské časti pre svojich obyvateľov organizujú odvoz tohto odpadu na svoje náklady.
Tohto roku ešte organizovali navyše i zber starých spotrebičov, ako aj zber domového odpa-

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

du s obsahom škodlivín. Počas roka je však povinnosťou občanov odviezť nadrozmerný odpad
do zberných stredísk, ktoré sú dislokované v
každej z mestských častí nášho hlavného mesta. Napríklad mestská časť Ružinov ich má
niekoľko. Takže relatívne by s tým nemal
byť problém. Občania by si mali uvedomiť,
že na nákladoch spojených s odstraňovaním nábytku, pračiek, kuchynských liniek,
nefunkčných automatických pračiek a ďalšieho nekomunálneho odpadu od kontajnerových stojísk sa rovnomerne podieľajú
všetci. Správca bytového domu, ktorý
má povinnosť zabezpečiť
ich odvoz, síce väčšinou vyčkáva až na výzvu
miestneho úradu, následne však náklady na
odvoz rozráta na všetkých obyvateľov domu.
Takže, neoplatí sa falošné kamarátstvo v podobe tolerovania tých, ktorí namiesto toho, aby
svoje nepotrebné veci odviezli do zberného
strediska, radšej často aj pod rúškom noci volia
zjednodušený spôsob odkladania nepotrebných veci ku kontajnerovému stojisku.
Tam, kde občania nie sú nevšímaví k znečisťovateľom svojho okolia, v konečnom
dôsledku ušetria nemalé prostriedky za
odvoz odpadu tých, ktorí si svoje problémy
riešia na úkor druhých. Pozitívne však môžeme konštatovať, že väčšina Bratislavčanov si udržiava čistotu v okolí svojho domu.
Preto za príkladmi nemusíme chodiť do
zahraničia, ako niektorí kritici často preferujú. Stačí zavítať do mestskej časti Bratislava Ružinov. Síce aj tu nájdeme bytové
domy v okolí ktorých je ustavične neporia-

dok, ale sú to len ojedinelé prípady. Je to
len na obyvateľoch bytových domov, či si budú
udržiavať vo svojom okolí poriadok a pritom aj
ušetria na nákladoch za odstraňovanie odpadu.
Stačí pritom tak málo.
Treba sa nekompromisne postaviť proti
tým, ktorí nerešpektujú Všeobecne záväzné nariadenia mestských častí týkajúce sa
likvidácie odpadu. Obdobne by sme mali
zvoliť nekompromisný prístup k majiteľom
psov, ktorí nerešpektujú prijaté zásady.
Všetci vedia, že sú povinní odstrániť psie
exkrementy, ale skutočnosť tomu nie vždy
zodpovedá. Mnohé trávniky sa stali eldorádom psích miláčikov. V prípade, že rodičia
nechcú, aby ich deti okrem zeleného fľaku
boli označené aj iným, tmavším a bolo ich
cítiť už na vzdialenosť niekoľkých metrov,
radšej držia deti doma. Naše ratolesti preto
celé hodiny strávia pred počítačmi, televíznymi
prijímačmi a rôznymi elektronickými hrami. Namiesto zdravého vývoja organizmu detí sa napokon ich vývoj
môže predčasne spomaliť
až zastaviť. Pritom mestá, v rámci svojich možností zvyšujú počty košov na psie exkrementy.
Pravidelne dopĺňajú vrecká s malou lopatkou,
takže chcelo by to len väčšiu ohľaduplnosť od
psíčkárov, aby zeleň v okolí bytoviek, spoločne
so štvornohými miláčikmi, mohli bez obáv užívať aj deti. Pozitívnych príkladov aj v tomto
smere nájdeme dosť. Tí čo neveria, mali by
sa pozrieť do bratislavského Ružinova, konkrétne do štvrti Prievoz.
Vladimír Dobrovič

Košice budú v roku 2013 európskym hlavným mestom kultúry

celý projekt môže byť zneužitý

To, že Košice budú v roku 2013 európskym hlavným mestom kultúry
je už známe od roku 2008. Vtedy metropola východného Slovenska vyhrala náročné domáce kolo súťaže, a to tesne pred susedným
Prešovom. Celkovo o tento primát zápolilo osem slovenských miest,
medzi nimi aj Bratislava. Víťazom sa však mohlo stať iba jedno...
Ťažko však hovoriť o akejsi eufórii.
Niektorí novinári poukazovali na to, že
mesto, ktoré si celé desaťročia nevie
dať rady so známym sídliskom Luník
IX, ktoré v riešení rómskej problematiky
za celé desaťročia neurobilo ani krok
vpred, si titul
Európske hlavné mesto 
kultúry (EHMK) vôbec nezaslúži. Ďalší
odborníci už vtedy zdôrazňovali, že ide
o veľmi náročný projekt na financie,
pričom rozhodujúcu časť nákladov ponesú na svojich pleciach štát a mesto
Košice. Celkový rozpočet projektu vychádza takmer na 100 miliónov (!) eur.
Ťažko ale predpokladať, aký efekt prinesie. Pritom máme na mysli skôr morálny, než materiálny. Časť ľudí, ktorí sa
veľmi dobre orientujú v košickej komunálnej politike si myslí, že celý projekt

môže byť zneužitý, pretože často pôjde
o nekontrolovateľné zdroje i výdavky.
Okrem toho niektorí poukazujú na to,
že byť európskym mestom kultúry si
môžu dovoliť iba bohaté západoeurópske mestá – aj to nie v časoch hospodárskej krízy...
Naozaj sa zdá, že na EHMK sa dá aj
dobre zarobiť. Aspoň niektorí zainteresovaní si už finančne prilepšili a ďalší
na projekte solídne zarábajú. Pozrime
sa bližšie na príjmy riaditeľky mestskej
neziskovej organizácie KOŠICE 2013
Zory J. Košických lokálpatriotov už dávnejšie schladila informácia o tom, že
riaditeľka celého projektu a
spomínanej neziskovky
je Bratislavčanka, ktorá v hlavnom
meste má aj trvalé bydlisko, a do Košíc iba dochádza. Dosť nepravidelne.

Podľa našich informácií, ako aj ďalších,
uverejnených v regionálnom denníku,
Zora J. dostala od mesta Košice za
svoje služby v čase od júna 2007 do
konca roku 2008 celkovo 530 000 Sk.
Okrem toho tu boli ešte aj náklady za
jej letenky z Bratislavy do Košíc a späť,
diéty, ubytovanie, za dopravu
služobným vozidlom
magistrátu z letiska do mesta a späť.
Celková výška týchto výdavkov predstavovala vyše 96 000 korún. Mesto
bolo neobyčajne štedré aj k ďalším pracovníkom podieľajúcim sa na projekte
EHMK 2013. V roku 2007 zaplatilo štyrom interným zamestnancom dohromady 1 291 000 Sk plus odvody 451 000
korún. Okrem toho, traja pracovníci na
dohody dostali približne 79 000 korún.
O rok neskôr už šiesti interní zamestnanci dostali na mzdách 2 258 000 korún, odvody boli vo výške 789 000 Sk.
Vráťme sa však k riaditeľke neziskovej
organizácie KOŠICE 2013 Zore J. Pôvodne ako externá spolupracovníčka
Košíc na príprave projektu zarábala

20 000 Sk brutto. Neskôr, už po víťazstve, a teda získaní titulu Európske
hlavné mesto kultúry 2013, bola niekoľko mesiacov vo funkcii umeleckej
riaditeľky s platom 45 000 Sk hrubého.
Správna rada neziskovej organizácie
jej od 1. februára 2009 zvýšila plat na
2 500 eur. Naďalej býva v Bratislave,
do Košíc prichádza letecky alebo automobilom, a samozrejme, náklady na
dopravu, diéty a ubytovanie idú z peňazí
neziskovky KOŠICE 2013.
Niekoľkí poslanci mestského zastupiteľstva dali jasne najavo, že tento plat
je neprimerane vysoký,
aj keby na Slovensku a v celej Európe
nebola finančná a hospodárska kríza.
Na veľké prekvapenie šéfka tímu KOŠICE 2013 zareagovala vyhlásením, že
jej plat je hlboko podštandardný! Vraj
len konzultačné služby v oblasti kultúrnej politiky a medzinárodnej kultúrnej
spolupráce stoja 500 až 1 000 eur za
jeden pracovný deň. Nuž, čo k tomu
dodať? Azda iba to, že na Slovensku
sú pracovníci v kultúre azda najhoršie

odmeňovaní zo všetkých. Samozrejme,
toto konštatovanie rozhodne nie je na
chválu a pýšiť sa ním určite nebudeme,
i keď ani v susedných krajinách nie je
situácia o nič lepšia. Vieme však dobre,
za aké skromné platy u nás, zodpovedne a bez ohľadu na pracovný čas, pracujú odborníci v galériách, knižniciach,
krajských osvetových strediskách, rôznych kluboch... Robia aspoň tak dôležitú, pritom celé roky každodennú prácu, ako členovia tímu KOŠICE 2013.
Košická radnica si pritom sťažuje, že
ministerstvo kultúry si neplní svoje záväzky voči EHMK 2013 a celý projekt je
ohrozený, vraj sa z toho všetkého môže
stať medzinárodná blamáž. Ministerstvo však argumentuje tým, že Vláda SR v apríli minulého roku svojím
uznesením schválila finančnú podporu projektov mesta Košice v rámci EHMK 2013. Len v minulom roku
podporilo rôzne akcie a projekty vo
východoslovenskej metropole v celkovej výške 166 000 eur.
Ján Sliačan
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Ruské gymnázium v Humennom – aj po desaťročiach pýcha slovenského školstva

Splnilo svoje historické poslanie
Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie maturantov po rokoch. Jeho účastníci v solídnom dôchodcovskom veku
rozprávali sa medzi sebou po rusky, ukrajinsky a samozrejme po slovensky. Okrem toho bolo počuť rusínčinu a hornozemplínsky dialekt. Nečudo, veď sa po rokoch zišli absolventi Štátneho ruského gymnázia v
Humennom, pričom všetci pochádzajú zo severovýchodnej časti Slovenska. Predovšetkým z okresov Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník, Bardejov, Humenné... Dnes sú to vážení a uznávaní odborníci, takmer
všetci s vysokoškolským vzdelaním, medzi ktorými je solídny počet profesorov, docentov, doktorov a kandidátov vied, dokonca aj jeden akademik Ruskej akadémie vied a jeden Bieloruskej akadémie vied! Veď
iba v 13-člennom organizačnom výbore tohto stretnutia absolventov pri príležitosti 65. výročia založenia
Štátneho ruského gymnázia v Humennom, teda medzi jeho trinástimi absolventmi, boli traja akademickí
profesori, piati doktori vied, štyria docenti, šiesti kandidáti vied. V podstate ľudia, ktorí vo svojich chlapčenských rokoch ani nesnívali o tom, že sa im vzhľadom na ich sociálny pôvod podarí niekedy získať stredoškolské vzdelanie! Práve vďaka tejto škole, ktorá vyrástla na symbolickom zelenom trávniku ako úplne
nová vzdelávacia inštitúcia bez tradícií a samozrejme aj vďaka svojmu intelektu, ako aj svojej usilovnosti a
túžbe po vzdelaní sa im to podarilo.
ZAČALI V MEDZILABORCIACH
Táto škola má neobyčajne zaujímavé
dejiny. Napriek tomu, že existovala iba
osem rokov. Oficiálne sa história tohto
gymnázia začala písať 23. februára
1945 v Medzilaborciach, konkrétne na
oslavách 27. výročia vzniku Červenej
armády. Bolo to v časoch, kedy už prakticky celé východné Slovensko bolo
oslobodené, ale celá severná a západná
časť Slovenska na slobodu ešte čakala.
Celé týždne, ba i mesiace. Práve na
tomto zhromaždení padol návrh založiť
gymnázium v Medzilaborciach. Bolo to
skutočne priodvážne myslenie na blízku budúcnosť. V čase, kedy ľudia žili vo
vypálených dedinách, odkázaných na
pomoc zo strany osloboditeľov. Veď do
svojich domov sa vrátili z lesov, zemlianok a ďalších úkrytov či evakuácie. Bol
to skutočne veľmi prezieravý krok. V
čase hladu, obrovskej chudoby, zimy a
často aj bez strechy nad hlavou myslieť
na vzdelávanie a budúcnosť najmladšej
generácie. S ideou založenia gymnázia prišili konkrétne bratia Peter a Štefan Bunganičovci zo Zbudskej Belej,
Vasiľ Latta z Pčolinného pri Snine. Tak
napríklad V. Latta, absolvent Ruského
gymnázia v Užhorode v roku 1945 prerušil vysokoškolské štúdium chémie len
preto, aby sa mohol venovať budovaniu
školy v Medzilaborciach a potom v Humennom. Čo je aj dnes nepochopiteľné
– na druhý deň, teda 24. februára1945
Okresný národný výbor v Medzilaborciach, zhodou okolností prvý na oslobodenom území republiky, schválil vznik
gymnázia! Jeho prvým riaditeľom sa stal
Peter Bunganič, 15. júla sa riaditeľom
školy stal jeho brat Štefan. Samozrejme,
škola by nemohla vzniknúť bez aktívnej
podpory a pomoci komandatúry Sovietskej armády v Medzilaborciach, velenia
1. čs. armádneho zboru v ZSSR a konkrétne aj vtedajšieho predsedu ONV,
pôvodne učiteľa Ivana Pisju.
ŤAŽKÝ ŽIVOT ŠTUDENTSKÝ
V prvom učebnom roku boli iba chlapci a dievčatá z okresov Medzilaborce a
Snina. Boli to skutočne ťažké časy. Škola nemala knihy, inventár, ani pomôcky.
Vo vojnou poškodenej budove bývalého
národného notárskeho úradu mali okná
zabité doskami a aj cez ne sa do tried
dostával vietor so snehom...
Dňa 1. septembra 1945 zodpovedné
inštitúcie rozhodli o presťahovaní gymnázia do Humenného. Stalo sa tak v
nádeji získať predsa len lepšie možnosti na štúdium aj ubytovanie. Ani tu však
pedagógov i študentov nečakalo žiadne pohodlie. V chátrajúcich budovách
chýbali sociálne zariadenia, v triedach
lavice, v pracovných miestnostiach najnutnejší nábytok, v jedálni stoly a lavice
a najmä základné vybavenie kuchyne.
Žiaci, ubytovaní na internáte, si museli
priniesť vrece, do ktorého dostali slamu.
Na izbách chýbali stoly a stoličky a tak
celým „zariadením“ okrem postelí boli
ich kufre. Z domu si museli priniesť aj
prestieradlá a podušky. Voda bola iba v

mestských studniach.
O vtedajšom riaditeľovi Štefanovi Bunganičovi by sme dnes povedali, že to
bol nielen perfektný pedagóg, ale aj
vynikajúci manažér. Dokázal vybaviť pre
najlepších žiakov štátne štipendiá, získať kvalifikovaných pedagógov, ktorých
mnohí po rokoch porovnávali s vysokoškolskými a medzi absolventmi Štátneho
ruského gymnázia v Humennom veľmi
často vyhrávali tí zo strednej školy. Napriek prísnemu lístkovému systému sa
Š. Bunganičovi občas podarilo zabezpečiť z rôznych zdrojov prídavky na stravovanie. Klasické raňajky v internátoch
však pozostávali z tenkého polovičného
krajca chleba a nápoja z cigórie... Ani
učitelia to nemali ľahké. Mohli si nájsť
pracovné miesta pri oveľa výhodnejších
podmienkach a napriek tomu pôsobili
tu, pričom na výplaty niekedy čakali aj tri
mesiace. Čiastočné zlepšenie situácie
nastalo až v roku 1951, kedy sa gymnázium presťahovalo do priestorov kaštieľa
v Humennom.
Človeku sa ani nechce veriť, že v týchto podmienkach sa študenti dokázali
tak kvalitne vzdelávať, že až 80% z nich
úspešne študovali na vysokých školách,
najmä na Karlovej univerzite v Prahe,
Komenského univerzite v Bratislave a
na mnohých vysokých školách v ZSSR.
Z dnešného pohľadu je nepochopiteľná aj mimoškolská aktivita študentov. V
gymnáziu boli samozrejmosťou drama-

s vyučovací jazykom ukrajinským (JSŠ)
do Medzilaboriec, časť zostala v Humennom na novovytvorenej JSŠ, tiež s Členovia organizačného výboru osláv 60. výročia vzniku Štátneho Ruského
gymnázia. Sú medzi nimi aj vysokoškolskí profesori, doktori a kandidáti vied.
vyučovacím jazykom ukrajinským.
Druhý z prava RNDr. Michal Čorný, CSc., duša tohto síce vekom nie najmladšieho, ale elánom prekypujúceho tímu.
PREČO PRÁVE RUSKÉ
GYMNÁZIUM?
Nezainteresovaný čitateľ si môže položiť príslušníkov. Nie náhodou, pretože na v národnom ústave srdcových chorôb v
otázku: prečo v Medzilaborciach vzniklo mieste, na ktorom teraz stojí budova Bratislave.
toto gymnázium s vyučovacím jazykom ObÚ stál niekedy objekt tohto gymnázia. • prof. PhDr. Andrej GABAĽ, DrSc. –
ruským? Azda sa tak stalo z nariadenia Po prijatí prednostom ObÚ Dr. Vasiľom absolvent KU v Prahe a ašpirantúry na
osloboditeľov a ich snahy porušiť u nás Gavulom na budove odhalili pamätnú Akadémii spoločenských vied v Moskve.
čo sa len dá? Vôbec nie! Rusínska in- tabuľu, ktorá pripomína, že na tomto Pôsobil v Ústave spoločenských vied
teligencia už počas predmníchovské- mieste sídlilo Štátne ruské gymnázium. SAV, neskôr v Ústave sociálnych a poho Česko-Slovenska dávala prednosť Potom sa absolventi školy a ďalší hos- litických teórií a v Nadácii V. Clementisa.
štúdiu na gymnáziách s vyučovacím ja- tia premiestnili do reprezentačných • Ing. Ivan GOŇKO – ekonomický inzykom ruským, či už to bolo v Prešove priestorov kaštieľa, v ktorom ich privítal žinier, celý svoj pracovný život pôsobil v
alebo v Mukačeve na vtedajšej Podkar- primátor mesta Dr. Vladimír Kostilník. Po štátnej správe a vysokých odborárskych
patskej Rusi alebo niektorí dokonca v zápise do pamätnej knihy mesta účast- funkciách. Bol predsedom Výboru ľuPrahe. Len pre zaujímavosť – v Muka- níci stretnutia položili kytice kvetov k dovej kontroly pri ONV v Humennom,
čeve navštevovali gymnázium aj obaja pamätníku osloboditeľov spoločne so potom predsedom ONV v tomto okrese,
riaditelia Štátneho ruského gymnázia v zástupcami Veľvyslanectva ruskej fede- predsedom Vsl. Krajskej odborovej rady
Medzilaborciach, resp. Humennom – rácie v Bratislave. Potom sa v Mestskom v Košiciach, predsedom Vsl.KNV v Košibratia Peter a Štefan Bunganičovci. Prvý kultúrnom stredisku uskutočnilo sláv- ciach a predsedom Slovenskej odboroneskôr absolvoval Slovenskú technickú nostné zhromaždenie účastníkov stret- vej rady v Bratislave.
univerzitu v Bratislave, druhý KU v Pra- nutia absolventov, ktoré otvoril aj viedol • PhDr. Vasiľ CHOMA, CSc. – Abhe. Do roku1945 sa v severovýchodnej bývalý čs. diplomat, teraz predseda Slo- solvent FF UK v Bratislave, FF Leninčasti Slovenska v obecných školách vensko-ukrajinskej spoločnosti RNDr. gradskej štátnej univerzity (1951-56), v
vyučovalo predovšetkým v rusínskych Michal Čorny, CSc., zároveň jeden z rokoch 1969-73 námestník ministerstva
dialektoch a teda po príchode Štátneho hlavných organizátorov tohto stretnutia kultúry, diplomat (1973-1985), poradca
ruského gymnázia sa deti ihneď stretli s pri príležitosti 65. výročia založenia Štát- predsedu SNR (1985-88), Pedagogicdvoma pre nich cudzími jazykmi – ruš- neho ruského gymnázia v Humennom. ká fakulta UK Bratislava (1988-1993).
tinou a slovenčinou... Samozrejme, Osobný pozdravný list veľvyslanca RF v Uznávaný pedagóg, literárny vedec, kripočas štúdia sa perfektne naučili oba Bratislave Pavla Kuznecova, adresovaný tik a publicista.
jazyky. Je preto nepochopiteľné, že v absolventom, prečítal ruský diplomat, • Ing. Michal KUČALA – jeden z najriaditeľ Domu vedy a techniky RF v Bra- uznávanejších čs. odborníkov na ťažbu
tislave Alexander Bušajev. S hlavným ropy a zemného plynu. Absolvent Inštipríhovorom vystúpil prof. JUDr. Vasiľ tútu ropy a plynu v Moskve, podieľal sa
Bejda, DrSc., v nedávnej minulosti vý- na výstavbe plynovodu Bratstvo. Pôsoznamný čs. a slovenský politik, neskôr bil ako expert na Sekretariáte RVHP v
ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu na Sloven- Moskve a na Federálnom ministerstve
sku, autor diela Politika a ideológia. Vo palív a energetiky v Prahe.
svojom vystúpení zdôraznil, že Štátne • Ing. Stanislav PETROVKA, CSc. ruské gymnázium v Humennom splnilo absolvoval štúdium v Leningrade, zamesvoju historickú misiu, pretože úrovňou rané na výskum, ťažbu a dopravu ropy
svojho vzdelávania sa vyrovnalo tej úrov- a zemného plynu. Pracoval v SAV, ako
ni, ktorou sa vtedy mohli pýšiť podobné expert pri Sekretariáte RVHP v Moskve,
školské zariadenia v západnej Európe. potom bol diplomat.
Okrem toho tá historická misia pozostá- • doc. MUDr. Michal ŠTEŇO, CSc. vala aj z výchovy k slovenskej vzájom- absolvent LF UK v Bratislave, bol prednosti a aj tú gymnázium splnilo na sto nostom ortopedickej kliniky FN v Bratipercent...
slave. Tri funkčné obdobia bol zvolený
Ako sme už spomenuli, toto gymnázium za člena vedenia Európskej ortopedicvychovalo mnohé významné osobnosti kej a traumatologickej spoločnosti.
Kaštieľ v Humennom – posledné sídlo Štátneho Ruského gymnázia, teda do
našej vedy, pedagogiky, medicíny, dip- • prof. h.c.PhDr. Michal ROHAĽ,
leta 1953.
Foto: archív autora
lomacie, techniky. Za všetkých spome- DrSc. - vysokoškolský pedagóg, abnieme iba niekoľkých z nich:
solvent UK v Bratislave, akademik Bilotický krúžok, spevácky zbor, orchester školskom roku 1951/52 mala byť rušti- • doc. Ing. Ivan ČORNÝ, CSc. - absol- ruskej akadémie vied v Minsku. Pôsobil
ruských ľudových hudobných nástrojov, na nahradená ukrajinčinou. Nariadenie vent VŠE v Prahe (1959). Odb. asistent na univerzitách v Prešove, B. Bystrici a
gymnazisti sa venovali výtvarnému ume- vtedajšieho poverejníctva školstva sa na FF UPJŠ v Prešove, neskôr docent Nitre.
niu i športu. Na rôznych súťažiach sa však nepodarilo realizovať, pretože ani na Katedre polit. ekon. VŠT Košice • doc. Ing. Pavel ŠUŤÁK – absolvent
najviac darilo dramatickému krúžku a ta- jeden z pedagógov na gymnáziu ne- (1981-1995), ved. katedry na Fakul- Drevárskej fakulty VŠLD vo Zvolene. Bol
nečnému súboru... Skončením školské- mal kvalifikáciu na vyučovanie svojho te výrobných technológií TU v Prešove riaditeľom výrobného závodu, SPŠD v
Sp.N.Vsi, námestník ministra školstva
ho roka 1952/53 končí svoju činnosť aj predmetu v ukrajinčine. A tak sa začala (1995-2000).
Štátne ruské gymnázium v Humennom. vyučovať ukrajinčina ako tzv. materský • Mudr. Vasiľ ČORŇÁK – absolvent SSR, vedúci Katedry fyziky PF UPJŠ v
Stalo sa tak predovšetkým preto, lebo jazyk, ale podľa pamätníkov na nie do- LF UK v Bratislave (1960), neskôr riadi- Prešove.
na základe organizácie školského systé- statočnej úrovni. Ostatné predmety sa teľ Slovenského ústavu kardiovaskulár- Samostatnou kapitolou slávnostného
nych chorôb v Bratislave (1981-1990), zhromaždenia bol kultúrny program,
mu v republike zanikajú gymnáziá, ktoré naďalej vyučovali v ruštine....
pôsobenie na Univerzitnej klinike pre pripravený mestom Humenným. Svojou
sa reformujú na jedenásťročné stredné
srdcovú chirurgiu v Göttingene a v Bon- hodnotou a úrovňou absolútne nezaškoly. Dovtedy v Humennom zmaturovaDôSTOJNÉ OSLAVY
lo 316 študentov, medzi nimi boli aj ab- V sobotu 22. mája 2010 sa pred Ob- ne (1966-68, 1991-1996). Zakladateľ ostal za tými, na ktorých vystupujú naše
solventi dvojročného kurzu účastníkov vodným úradom v Humennom zišlo Odd. srdcovej chirurgie pri FN L. Paste- a zahraničné celebrity, ale na rozdiel od
odboja. Časť študentov v jeseni 1953 vyše 130 absolventov Štátneho ruského ura v Košiciach a prednosta tohto odde- Humenčanov za nehorázne honoráre.
Vladimír MEZENCEV
prešla na Jedenásťročnú strednú školu gymnázia v Humennom a ich rodinných lenia (1996-2004). V súčasnosti pôsobí
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Kandidujú na poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky
Kandidátka na poslankyňu NR SR za SMER-SD Svetlana Pavlovičová

Verím, že voliči sa rozhodnú správne
Jednou zo slovenských žien, ktoré v sebe našli odvahu vstúpiť na tenký a často až priveľmi hrboľatý ľad slovenskej politiky, je Prešovčanka Svetlana Pavlovičová. Úspešná absolventka dvoch fakúlt Technickej
univerzity v Košiciach má vzdelaním blízko k ekológii, riadeniu a ekonómii. Jej prvým úspechom v politike je kreslo poslankyne Mestského
zastupiteľstva v Prešove (SMER-SD), zároveň je krajskou koordinátorkou Mladých slovenských demokratov v Prešovskom kraji. Svoje vlohy pre riadiacu prácu dokazuje ako vedúca odboru Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Za svoju doterajšiu činnosť v politike dostala dôveru ústredia SMER-u aj pred parlamentnými voľbami 2010. Určite by bola rada, keby voličov slovenskej ľavice bolo toľko, že by sa do
národnej rady dostala zo svojho 80. miesta kandidátky. Aké sú predstavy o živote i politike 33 ročnej pracovitej, dynamickej a cieľavedomej mladej ženy?
 Mnoho mužov na Slovensku tvrdí,
že kuchyňa a politika sa neznášajú.
A keďže práca i politika si dnes vyžadujú mimoriadne veľa času, ostáva pre ženu v politike aj čas na kuchyňu?
Musí sa nejaká tá chvíľa nájsť, pretože varenie i pečenie sú pre mňa chvíľami relaxu, kedy sa mozog odpúta od
pracovných i politických tém a prehodí sa na koľaj vymýšľania nových receptov a postupov. Neverili by ste, ale často je to zaujímavejšie ako politika. Nájdite si raz čas aj vy, príďte, budeme variť spolu a zistíte, že mám pravdu! Trochu sebecky sa priznám, že som smutná z toho, keď môj nový produkt nemá
chuť, akú som si predstavovala. Na druhej strane som však veľmi rada, keď
niekto môj nový recept pochváli. Najkrajšie pre mňa sú však chvíle strávené v prírode, na túrach a pri cestovateľskom objavovaní nepoznaných kútov
Slovenska i sveta.
 V prírode však toho veľa v politike
neurobíte...
Ani sa tam o to nesnažím. Skôr ten svet
okolo seba obdivujem, aby som bližšie spoznala jeho hodnotu, získavam
tým ďalší dôvod pracovať v politike. Politika je tou najzákladnejšou parketou,
z ktorej sa dá urobiť pre ochranu prírody a ekológiu všeobecne najviac práce.
Pomôcť ochraňovať prírodu bol základný dôvod, prečo som vstúpila aj do radov poľovníkov.
 Počuli sme však o vás, že vraj
máte odvahu aj na behanie maratónu. Ako vám to ide?
No, na olympiádu to nie je, ale človek
by si mal stále dávať vysoké ciele, život

bez nich sa stáva všedným a niekedy
doslova nežiteľným. Letargia je to posledné, čoho by som bola schopná.
 Takže sa poďme ešte trochu venovať politike, aby ste získali správnu prevádzkovú teplotu. Ako vedúcej
odboru strategického významu pre
rozvoj kraja sú vám slabiny a prednosti tohto územia známe. Povedzme si však o slabinách a možnostiach ich nápravy, pretože prednosti
nášho kraja sú všeobecne známe...
Medzi základné slabiny kraja patrí dlhodobo neriešená cestná infraštruktúra.
Kraj v tomto smere zaostal za vývojom,
dnešné finišovanie s diaľničným prepojením republiky západ-východ je vlastne iba doháňaním zameškaného v priebehu rokov 1998 až 2006. Predstavitelia SDKÚ môžu dnes hovoriť čo chcú,
tento biľag cieľavedomého deformovania regionálneho rozvoja ostane s nimi
spojený navždy. No okrem ho nám tu

v kraji ostáva množstvo oblastí, ktoré sú
z pohľadu moderného dopravného spojenia doslova odrezané od sveta. A do
nich práve preto nepôjdu ani investori,
ani turisti. Tento stav sa zároveň odráža
aj na nízkej zamestnanosti obyvateľov
kraja. Dôkladne výhľadové riešenie prvého základného kameňa nedostatkov
pomôže spustiť reťaz na seba naväzujúcich riešení ďalších nedostatkov kraja.
Medzi nimi aj zamestnanosti, rozvoja výroby, zvyšovania priemernej mzdy a sociálnych istôt. Potom už môžeme hovoriť o regionálnom rozvoji, teda, rozvoji
regiónu a života jeho obyvateľov.
 O nutnosti rozvoja východného Slovenska sa z Bratislavy najmä
pred každými voľbami hovorí už od
skončenia 2. svetovej vojny. Žiaľ, iba
hovorí, na druhej strany sa priepasť
stále zväčšuje. Akoby východ republiky nebol súčasťou Slovenska. Myslíte si, že niekedy nastanú lepšie
časy, v ktorých bude tento cieľ skutočne realizovaný?
Každá pospolitosť ľudí na svete, rodinou
počnúc a štátom končiac, sa podvedome snaží urobiť život ľahším pre svoje
deti, čím zároveň realizuje hoci aj malý
krok do budúcnosti. Moderná spoločnosť vytvára tieto podmienky cielene,
hoci často, čo vidíme najmä v podmienkach nášho svojimi niektorými formami
ešte stále nedozretého kapitalizmu, pre
niektorých príslušníkov našej produktívnej strednej generácie je činnosť pre
budúcnosť detí chápaná tak, že iba pre
moje a žiadne iné deti. Sebectvo dostalo rozlet na úkor spoločnosti, aj keď
práve toto často surové sebectvo žije
z tejto spoločnosti. Proti tomu však musíme bojovať spoločne všetci a snažiť sa
o lepšiu budúcnosť národa, nie nejakej
desiatky sebcov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo mám chuť pracovať v slovenskom parlamente. A prečo verím, že voliči sa rozhodnú správne.
 V prípade zvolenia teda konkrétne v ktorých oblastiach?
Hospodárstvo, regionálny rozvoj a životné prostredie. Čo suma sumárum znamená pracovať pre lepší a zdravší život
dnešnej mladej generácie. O tú nám
predsa ide v prvom rade či nie?
MILAN ORSZÁGH

Hovoríme s kandidátom na poslanca NR SR za ĽS-HZDS Stanislavom Háberom

Bez viery si neviem predstaviť môj život

 Čo je pre Vás vo verejnom politickom živote na
Slovensku najdôležitejšie?
Pomáhať pri vytváraní spoločenského dobra pre občanov štátu. Nie je dôležitejšej
úlohy politiky v demokratickej spoločnosti. Spoločen-

ské dobro v tomto zmysle
vnímam ako formu spolužitia na základe utváraných
pravidiel (zákonov), ktoré
zabezpečia čo možno najkvalitnejší rozvoj každého
člena spoločnosti.
 Čo je pre vás a vášho
voliča najdôležitejšie vo
volebnom programe?
- Určite je to sociálna stabilita, ktorá zahŕňa v sebe najmä možnosti uplatniť sa v živote po všetkých stránkach.
Od získania zamestnania,
cez zdravotnú starostlivosť,
až po rozvoj rodín. Tie sú totiž základom každej spoločnosti a každá kvalitná rodina
prispieva k rozvoju celku.
 Čo v súvislosti s napĺňaním volebného progra-

mu Hnutia chcete splniť
ako prvé?
Túžim potom, aby boli nastavené lepšie pravidlá na
celkový rozvoj ľudí, dostatok pracovných možností
doma. A keďže som aj spisovateľ, aby mali možnosti
na tvorivé, kultúrne vyžitie,
s čím súvisí ochrana kultúry
nášho národa v jej komplexnosti.
 Kto a čo sú pre vás
najdôležitejšie na svete?
Pre mňa je to viera, bez nej
si neviem predstaviť život.
Po viere je dobre fungujúca a rozvíjajúca sa rodina.
A potom prospech národa
ako celku.
 Akú ľudskú vlastnosť
si vážite najviac a ktorú

by ste vymazali z ľudskej mysle, aj vzhľadom
k vašim literárnym úspechom, keď ste vydali 16
kníh a získali viacero literárnych cien?
Najviac si vážim tvorivosť.
Schopnosť zamerať energiu
človeka na dosiahnutie cieľa. Najmenej zlomyseľnosť,
za ktorou sa skrýva zakomplexovaná bytosť, ktorá sa
nedokáže vyrovnať iným,
nuž sa radšej rozhodne
škodiť. Čo sa týka literatúry,
najviac ma poteší, ak mi čitateľ povie, že mu moje diela pomohli v živote. Viackrát
sa mi to už stalo a vždy ma
to vie povzbudiť do ďalšej
práce.
Richard Hergott

Správna žena na správnom mieste

Bibiána Obrimčáková, štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR, kandiduje na post poslankyne NR SR za stranu SMER-SD. Rodáčka z Horehronia
zasvätila celý svoj doterajší život deťom
a mládeži. Svoju kariéru začínala ako
mladá učiteľka v malých dedinkách
pod Duklou. Úlohu štátnej tajomníčky
MŠ SR zvláda s profesionálnym nadhľadom a rozvahou nielen vďaka dlhoročnej pedagogickej praxi, ale aj skúsenostiam z funkcie riaditeľky Gymnázia
v Stropkove. Bibiána Obrimčáková nepatrí medzi ľudí, ktorí problémy odsúvajú, ale ich s rozvahou rieši. Táto vlastnosť jej už štyri roky umožňuje zo svojej pozície efektívne pomáhať všetkým
tým, ktorým nie je osud našich detí ľahostajný. V oblasti výchovy a vzdelávania úspešne zastupovala Slovenskú republiku na viacerých významných medzinárodných fórach a bilaterálnych rokovaniach. Napriek hektickej dobe je
prvá dáma rezortu školstva dôkazom
toho, že aj na Slovensku môžeme mať
úspešné moderné ženy-političky, ktoré
vedia namiešať sympatický koktail šarmu, charizmy  a profesionality. V živote
hľadá rovnováhu a harmóniu, lebo každý má právo na svoje šťastie.
 Žien političiek nie je ani na Slovensku veľa. Čo Vás viedlo k rozhodnutiu,
nastúpiť na túto dráhu?
V politike pôsobím od roku 2001. V čase,
keď som sa stala novopečenou riaditeľkou
Gymnázia v Stropkove, prišiel k nám na
školu Róbert Fico predniesť odbornú prednášku z oblasti práva. Následne bol obvinený médiami, že si neeticky robí politickú agendu na školách. Paradoxne, na rozdiel od iných politikov, ktorí boli u nás v škole pred ním, na mňa (a nielen na mňa) zapôsobil práve opačne. Svojou dôveryhodnosťou, odborným a ľudským prejavom.
Ako dovtedajší nestranník, som napísala
do miestnych novín článok na jeho obhajobu. Nakoľko mi boli vždy sympatické strany, ktoré venovali dostatok priestoru prosociálnej politike, rozhodla som sa vstúpiť
v júli 2001 do strany Smer.          
 Následne na to ste boli 4 roky v opozícii, neľutovali ste svoje rozhodnutie?
Práve naopak, spôsob vládnutia vtedajšej
koalície ma len ubezpečil, že som sa rozhodla správne. Štyri roky v opozícii preverilo veľa charakterov. S rastom a poklesom preferencií sa priamoúmerne menil aj
počet prevrátených kabátov. Myslím si, že
toto obdobie očistilo a stabilizovalo našu
členskú základňu a zvýšilo dôveryhodnosť
strany. Bol to určite aj jeden z dôvodov ví-

ťazstva strany SMER-SD vo voľbách 2006
a získavania bezkonkurenčných preferencií dodnes.
 Po parlamentných voľbách v roku
2006 ste sa stali štátnou tajomníčkou na Ministerstve školstva SR. Môžeme s čistým svedomím povedať, že
ste jeden z konkrétnych príkladov obsadzovania postov v exekutíve stranou
SMER-SD na základe odbornosti?  
Sociálna politika sa nedá robiť bez prepojenia na každodenný život. Iba tak je možné
poznať potreby bežných ľudí. Školstvo nie
je výnimkou. Snažím sa využiť v práci nielen skúsenosti z mojej pedagogickej praxe, ale trávim čo najviac času mimo kancelárie. Nezastupiteľným zdrojom inšpirácie pre moju prácu je osobná komunikácia
s pedagógmi v teréne a ich podnety. Snažila som sa ich názory využiť aj pri spolupráci
na tvorbe obsahovej reforme v školstve. Aj
keď neboli všetky moje pripomienky zapracované, považujem reformu za potrebnú.
Mrzí ma len, že pedagógovia nemali dostatok času pripraviť sa na ňu. Žiaľ, môj návrh na posunutie účinnosti zákona o reforme o 1 rok, nebol vedením rezortu akceptovaný. Súhlasím však s názorom podpredsedu Vlády SR Dušanom Čaplovičom, že
reforme treba dať časový priestor na priebežné a pružné aktualizovanie podľa aktuálnych potrieb praxe. Som presvedčená
o tom, že naštartovaná reforma po selekcii sporných častí sa stane skutočnou platformou pre zefektívnenie celého výchovnovzdelávacieho procesu v súlade s novými
prioritami štátnej vzdelávacej politiky už od
predškolskej výchovy. Či už ide v oblasti regionálneho školstva napríklad o zosúladenie obsahu vzdelávania a odbornej prípravy s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami
trhu práce alebo zvýšenie pozornosti podpore digitálnych kompetencií našich občanov v rámci celoživotného vzdelávania.
 V nasledujúcich parlamentných voľbách kandidujete na post poslankyne
Národnej rady SR  za stranu SMER-SD 
z 52. pozície...
Myslím si, že nominácia na kandidátke
do Národnej rady SR je pre každého výzvou a súčasne aj prejavom dôvery vedenia strany. Ani ja nie som výnimkou. Rozhodla som sa uchádzať o post poslankyne
NR SR preto, nakoľko by som rada pokračovala v mojich snaženiach v oblasti optimalizácie procesu výchovy a vzdelávania
s dôrazom na kvalitu vzdelávania. Tu vidím
väčšie možnosti úspešne presadiť požiadavky praxe do zákonnej podoby. Medzi
témy, ktorým by som rada ako poslankyňa parlamentu venovala osobitnú pozornosť, patrí najmä zabezpečenie dôstojného finančného, sociálneho a zdravotného zabezpečenia učiteľov a ostatných
pedagogických zamestnancov. Za veľmi dôležité považujem posilnenie role rodiča, ako primárneho pozitívneho vzoru
pre dieťa, prostredníctvom celoživotného
vzdelávania najmä v oblasti prevencie sociálno-patologických javov detí a mládeže. V dnešnej dobe je to aj vysoko aktuálna potreba zlepšenia mediálnej gramotnosti detí a mládeže. Tú by som riešila dôslednejším zavádzaním mediálnej výchovy do škôl. Som presvedčená o tom, že
aj väčšiu legislatívnu podporu na vytváranie dostupnejších podmienok pre rekreačný šport a iné voľnočasové aktivity
pre všetkých bez rozdielu, by sme privítali všetci. Bližšie o mojej kandidatúre na
post poslankyne do NR SR sa môžete dozvedieť aj z môjho predvolebného spotu
na www.bibiana.obrimcakova.sk (mo)
Foto: archív B. O.

Čítajte SLOVENSKÝ ROZHĽAD aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
Nasledujúce číslo novín dostanete 16. júna 2010 v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava na celom Slovensku

AKTUÁLNE

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Jún 2010

16

Chytajú ich na nefunkčné kahance
Na predvolebných akciách KDH
nebýva veľa ľudí. Presvedčili sme sa o tom aj v Košiciach.
Podľa očitých svedkov bolo viac
študentov, ktorí nafukovali a
rozdávali balóny spolu s propagačnými letákmi, než potenciálnych voličov. Košičania sa síce
čudovali, prečo študenti nie sú
vo svojich školách, ale čo už...
Asi ich niekto s radosťou pustil
na Hlavnú ulicu. Možno boli z
niektorej z cirkevných škôl, to by
sa dalo ešte pochopiť, ale ako
tvrdili očití svedkovia, niektorí
vraj dokonca boli aj zo štátnej
strednej školy. Nuž, to už nie je s
kostolným poriadkom...
Medzi hlúčik pozerajúcich sa
podarilo zamiešať aj niektorým
poslancom NR SR. Vytipovali si
niektorých divákov, ktorí boli viac
zvedaví na kultúrny program než
na nich, a pre tých mali zvláštny darček. Bol ním kus tvrdej
umelej hmoty a pri pozornom
pohľade na túto vecičku človek
prišiel, že znázorňuje niečo ako

klasický banícky kahanec. Kto
na to neprišiel, tak si to na tomto darčeku mohol prečítať. Pre
istotu, aby si nemyslel, že v rukách drží, napríklad, zapaľovač.
Iní však, zbehlejší v súvislosti
s našou politickou scénou, si
môžu myslieť, že tento kahanček im má pripomenúť, aby nezabudli voliť Stanislava Kahanca
z Prešova. Našli sa však aj takí,
ktorí si pomysleli, že kahanec,
či kahanček, symbolizuje akési svetlo, ktorým KDH osvetlí tu
cestu, o ktorej tak rado hovorí.
Pretože kádéháci vždy niečo
nové hľadajú, dokonca objavujú nové cesty, nové spôsoby
porozumenia, vždy pritom majú
jasné svetlo, len stále zostávajú
najkonzervatívnejšou politickou
silou na Slovensku. Azda najlepšie a najvýznamnejšie na nepraktický darček (pokiaľ sa to dá
takto nazvať) zareagovala jedna
Košičanka v rokoch: „Bože môj,
celá večnosť uplynie pokiaľ sa
táto zbytočnosť z plastu rozloží.

V Bratislave môžeme od 1. júna
platiť za parkovanie cez mobil

Vodiči v centre Bratislavy, na označených parkovacích miestach spoločnosti Bratislavská parkovacia služba PARK, môžu už od 1. júna
2010 platiť aj prostredníctvom mobilného telefónu. Návštevníci
centra nášho hlavného mesta popri   hodinových parkovacích
kartách, môžu využiť aj služby mobilných operátorov Orange
a T-Mobile (z klientov Telefónica O2 len tí čo platia cez faktúru). Poplatok za 90 minút parkovania je jedno euro. Stačí poslať SMS v tvare: BA-medzera-A4medzera-evidenčné číslo vozidla.
Elektronickú parkovaciu kartu dostane vodič spravidla do 1 minúty.
Bratislavská parkovacia služba PARK, podľa vyjadrenia člena jej predstavenstva Ing. Ľudovíta Brestovanského, aj touto novou službou má
záujem vyjsť v ústrety návštevníkom centra hlavného mesta. Zvýši sa
tým efektívnosť využitia parkovacích miest obyvateľmi všetkých
mestských častí, ktorí potrebujú, pri vybavovaní svojich neodkladných záležitostí, zaparkovať len na krátku dobu. Obdobne
to pomôže aj mimobratislavským návštevníkov. Zámer súčasného
vedenia mestskej časti Bratislava Staré Mesto, vyčleniť väčšiu časť
parkovacích boxov na cestách III. a IV. triedy na trvalé státie pre obyvateľov Starého Mesta, je preto len ťažko pochopiteľný. Nepomôže
zlepšiť situáciu v parkovaní, ale naopak jeho uplatnenie by spôsobilo ďalšie zníženie počtu parkovacích miest v bratislavských
uliciach. Nehovoriac o tom, že v čase, keď obyvatelia Starého Mesta
odchádzajú mimo svoje bydliská by vyhradené priestory zostali prázdne. Pritom v súčasnosti, keď parková služba, v pracovných dňoch v
čase od 08.00 do 16.00 hod., vyberaním poplatku reguluje efektívnosť využívania parkovacích miest, sú tieto miesta maximálne využité.
Ostáva len veriť, že mestská časť Bratislava Staré Mesto prehodnotí
svoj zámer a uprednostní súčasný variant, ktorý sa ukazuje momentálne ako najefektívnejší. K zlepšeniu využívania parkovacích miest, na
cestách v širšom centre Bratislavy, môžu svojou disciplinovanosťou
prispieť aj samotní vodiči.
VladO BORŠANSKÝ

Veď sa človek toho musí najskôr
zbaviť, na čo mi to bude?“
Dotyčná pani však nebola na
podobnej akcii v Prešove, kde
pre zmenu KDH nerozdávalo
nepraktické kahančeky z plastu, ale turecký med. Alebo si
chce KDH takto pripomenúť
časy, kedy Turci zbíjali na území
dnešného Slovenska a unášali devy do háremov a mladých
chlapcov na janičiarsku výchovu? Máme iba možnosť hádať.
Skutočnosť bude asi prozaickejšia. KDH vzalo to, čo ponúkol
sponzor. Ten mal asi veľké zásoby tureckého medu. Zdá sa,
že osvetová výchova v školách
už prináša výsledky v zdravšom
stravovaní žiakov...
Jedno je však isté: na mítingoch
KDH bolo síce dosť mladých (asi
preto, lebo sa uliali z vyučovania),
ktorí rozdávali balóniky a turecký
med, ale zároveň ich bolo viac
než tých, ktorým boli tieto darčeky určené. Teda potenciálnych
voličov KDH... DÁVID DONČÁK

Odbory zareagovali

Na pomery, ktoré sú v kórejskej
spoločnosti YURA, ktorá má svoje
prevádzky na Gemeri už zareagovali aj odbory (OZ KOVO). To, čo
si zamestnávatelia dovoľujú k slovenským zamestnancom, prekračuje únosnosť. Gemerské okresy, kde spoločnosť pôsobí majú
viac ako 30% nezamestnanosť.
A tak si kórejská firma uvedomila, že si môže dovoliť to, čo v 18.
storočí v Anglicku. Na každého
prepusteného totiž čaká dvadsať
ďalších záujemcov. Kto si otvoril
ústa, letel. Odbory boli zakázané,
zamestnávateľ nahováral ľudí proti odborom, ktorí súhlasili zostali,
ostatní leteli. Robili sa nadčasy,
zamykali sa brány, aby neodišli
domov. Hotové otrokárstvo. Táto
firma dostala od štátu ako dotáciu
na 1200 zamestnancov viac ako
sedem miliónov eúr. Teraz, keď
na povrch vyplávali otrokárske
praktiky, začína prehodnocovať
svoje pôsobenie na Slovensku.
Ale miesta sa zaviazala udržať
do roku 2012! Takéto podniky
na Gemeri naozaj netreba, hoci
strata zamestnania by bola boľavá, bude treba hľadať slušné a sofistikované firmy a nie podobných
tiežpodnikateľov, ktorí si poplietli
Kóreu s Európou.
(dk)

Kresba: Andrej Mišanek

Prečo pôjdem voliť?
Pôvodne som chcel len vyzvať k účasti na voľbách. Nechcel som písať o tom, koho máme
voliť. Každý sám najlepšie vie, kto si zaslúži
jeho dôveru. Aj vzhľadom na silnejúcu pravicovú propagandu, ktorej sa prepožičali takmer
všetky „slovenské“ médiá, mi nedá, aby som
svoj názor konkretizoval. Keďže nie som najmladší, zúčastnil som sa už mnohých volieb.
Tak ako som nezabudol na svoje občianske právo rozhodovať o tom, ktorá strana, ktorí poslanci
budú zastupovať moje záujmy za socializmu, tak
toto svoje právo využívam aj v súčasnosti. Osobne
mám silne sociálne cítenie. Patrím síce medzi tých,
ktorým je ľúto za sociálne spravodlivejším minulým
režimom, ale čo sa týka volieb som presvedčený,
že súčasné voľby sú spravodlivejšie. Vyárendované
miesto na jednotnej kandidátke Národného frontu
za socializmu nikoho nenútilo, aby svojou prácou a
čestným prístupom k obhajovaniu záujmov svojich
voličov bojoval o ich hlasy.
Preto si myslím, že súčasná súťaž, v ktorej sa jednotlivé strany usilujú získať si naše hlasy je omnoho
lepšia. Často si však v tejto súvislosti spomínam na
hodiny marxizmu-leninizmu, na ktorých nám voľby
charakterizovali ako akt, pri ktorom voliči raz za určité obdobie majú možnosť rozhodnúť len o tom,
ktorá z politických strán ich bude v ďalšom období
vykorisťovať. Dnes by som síce nehovoril ani tak
o vykorisťovaní, ale súboj jednotlivých politických strán mi doslovne pripomína boj o moc,
boj o to, kto bude nasledujúce štyri roky na
Slovensku vládnuť, kto bude o nás rozhodovať.
Odrazu aj tí, čo keď boli pri moci nás voličov akoby
nepoznali, všetky problémy riešili na náš úkor, mali
pre nás len uťahovanie opaskov. Nehanebne však
pritom pripúšťali, že sa neúmerne zvyšovali rozdiely
medzi ľuďmi, že sa postupne vytvárala vrstva boháčov, že niektoré deti sú už možno na tom rovnako
ako Čenkovej deti z rovnomennej knižky, ktorú sme
mali v povinnom čítaní na základných školách. Pôvodne som síce nechcel byť adresný, ale pre spravodlivosť musím predsa len poznamenať, že opisujem osemročné obdobie vládnutia pravicových
politických strán na Slovensku.

Dostal som od kolportérov SDKÚ-DS propagačný
volebný balíček. Tí, čo nám pred rokmi zobrali sociálne istoty, tí nám sľubujú, že pohnú Slovensko dopredu. Ich líderka Iveta Radičová farizejsky pritom
pripomína, že na Slovensku síce máme európske
ceny, ale naše platy sú nízke. S tým môžeme len
súhlasiť.
Škoda, že nepriznáva, že je to „vďaka“ reformám, ktoré urobila pravicová vláda počas svojho osemročného nekresťanského vládnutia.
Pred voľbami v roku 1998, ich volebný líder
Mikuláš Dzurinda verejne sľuboval dvojnásobné platy pre všetkých. Dostalo sa však len na
hŕstku vyvolených. Časť z nich aj rozprávkovo
zbohatla. Samozrejme na úkor tých, ktorí uverili
sľubom, keď svoj hlas odovzdali pravicovým stranám. Aj keď nie som Sibyla, viem si živo predstaviť, ako by to opäť bolo s plnením sľubov, keby v
nadchádzajúcich voľbách nedajbože vyhrala pravica. Aj teraz by asi nastúpila pravicová úderka (na
spôsob Kaníka, vrátane I. Radičovej) a prijímala by
opatrenia, ktoré by opäť len odkrajovali z našich
sociálnych istôt, ktoré nám priznala vláda Roberta
Fica. Je veľmi pravdepodobné, že po voľbách by
aj I. Radičová zmenila svoju rétoriku. K tejto úvahe
nás oprávňuje skutočnosť, že sa osobne podieľala
na antisociálnej politike pravicovej vlády SDKÚ-DS,
KDH a SMK, aj keď pri každej príležitosti sa usiluje
z toho vykrútiť. Výmena lídrov, z hľadiska prístupu
týchto strán k občanom, neznamená takmer nič.
Pre opätovné získanie moci sú pravicové politické
strany schopné sľúbiť opäť všetko. Je na nás voličoch, či im ešte uveríme. Len naša maximálna
účasť na voľbách je zárukou, že zvolení poslanci budú zastupovať väčšinu z nás. Preto by bolo
najhoršie, keby sme neprišli k volebným urnám. Našou neúčasťou by sme len zvýšili volebné kvórum
pravicových strán. Ak nechceme po voľbách plakať
nad rozliatym mliekom, mali by sme využiť možnosť
rozhodnúť svojim hlasom o tom, ako sa bude Slovensko naďalej uberať. Či pôjdeme naďalej cestou
primeraných sociálnych istôt, alebo podľahneme
pravicovej propagande a vrátime sa späť do obdobia neistôt.
Vladimír Dobrovič

náš štát stráca záruky bezpečnosti
Rokovanie Republikového predstavenstva ĽS-HZDS
vo Zvolene v minulých dňoch dalo odpovede na viaceré otázky. V prvom rade tu bola výzva predstavenstva k voľbám pre občanov. Hovorí sa v nej o prvých
rokoch štátnej samostatnosti, kedy strana zvládla
zložité spoločenské premeny. Začiatky samostatného štátu boli ovplyvnené náročnou politickou, ekonomickou a spoločenskou transformáciou. Rovnako aj v
súčasnosti, keď na Slovensku pociťujeme dôsledky
finančnej a hospodárskej krízy, ĽS-HZDS disponuje
odvahou a najmä odborným potenciálom, ktorý ponúka do služieb občanom. Preto vyzvali všetkých občanov, aby podporili ĽS-HZDS vo voľbách, lebo ako
predstavenstvo zdôraznilo, „aby sme sa spolupodieľali
na ďalšom rozvoji SR.“
Táto téma bola umocnená tým, že predseda ĽS-HZDS
priamo na námestí vo Zvolene vonku pred ľuďmi
osobne predstavil 150 kandidátov na poslancov a tak
deklaroval otvorenosť vládnej politickej strany, ktorá
nemá problém prísť na ulicu a prihovárať sa voličom
„od srdca k srdcu“. Priamo do srdca prehovoril kandi-

dát Peter Mečiar, ktorý je známym slovenským kardiochirurgom. Aby bolo menej tých, ktorí budú vyhľadávať
lekárov, otvorene predstúpil pred občanov aj štátny
tajomník a kandidát zo životného prostredia Jaroslav
Jaduš. Vzdelanie mladých Slovákov je hodnota, pripomenul štátny tajomník zo školstva a kandidát Jozef Habánik. Sociálne istoty garantuje silný program v tejto
oblasti, ktorý pripomenul štátny tajomník ministerstva
práce a kandidát Peter Sika. Kultúru zastrešuje riaditeľ
divadla z Martina a kandidát František Výrostko. Osobitne ľudí zaujala kandidátka Klaudia Bertóková z Komárna, ktorá zdôraznila oduševnenosť pre Slovensko
aj občanov z juhu SR, bez ohľadu na národnosť.
ĽS-HZDS na rokovaní reagovala ako strana zakladateľov SR s hlbokým znepokojením na dianie v maďarskom parlamente. Ako Mečiar zdôraznil, prekvapilo
ho vystupovanie predsedu slovenskej politickej strany
SMK, keď sa Pál Csáky vyjadroval slovami „sme“ za
maďarskú stranu. Mečiar uviedol, že Csáky sa správal ako člen protistrany v tejto kauze, ale je občanom
SR. Predseda ĽS-HZDS vysvetlil, že tlaky od nášho

južného suseda sa časom zmenili. Už tu nie sú požiadavky na zmenu hraníc a na plochu, na územia, ale
na osoby. Podľa názoru Mečiara nemožno občanovi
z právneho hľadiska zrušiť občianstvo, ale u takých
osôb, ktoré získajú na Slovensku dvojaké, aj maďarské občianstvo, stráca štát záruky bezpečnosti. Vzniknú problémy, akej jurisdikcii sa podriadia? Aj v brannej
pohotovosti.
SR sa pre nacionalistickú politiku Viktora Orbána stala
predmetom hry. Vyváža sa tak nepokoj do celej Európy. K súčasnej kampani sa Mečiar vyjadril, že ĽSHZDS ju nevedie konfrontačne, ale reálne. Predstavujú sa programy na vyrovnávanie medziregionálnych
rozdielov a riešenia nezamestnanosti.
Na dianie v maďarskom parlamente, kde na jeho ustanovujúcej schôdzi niektorí poslanci dokonca skladali
sľub v uniformách zakázanej neofašistickej maďarskej
gardy, reagovalo aj predstavenstvo. Všetky prejavy neofašizmu, radikalizmu a xenofóbie odmietlo ako prejav
slabosti najvyššieho zákonodárneho zboru Maďarskej
republiky, ktorý takémuto konaniu nedokázal zabrá-

niť. Každý takýto akt nemá miesto v EÚ a vedie iba k
eskalácii napätia medzi národmi a ohrozuje slobodu,
demokraciu a stabilitu v európskom priestore.
ĽS-HZDS preto vyzvala zodpovedné orgány Maďarskej
republiky, aby dôsledne dodržiavali zákaz prezentácie
fašizmu, fašistickej symboliky, vrátane nosenia uniforiem radikálnej maďarskej gardy. Chcú využiť všetky
prostriedky k tomu, aby zabránili narušeniu slovenskej
zvrchovanosti. Vyzvali aj všetky európske inštitúcie,
aby odsúdili prejavy radikalizmu v Maďarskej republike. Rovnako reagoval aj premiér Robert Fico, ktorý vysvetlil, že vďaka Smeru a ĽS-HZDS prešlo referendum
SR o vstupe do EÚ. Dnes však opozícia rovnako nepomáha štátu, ako kedysi Smer a ĽS-HZDS pomáhali v
opozícii Dzurindovej a Miklošovej vláde. Je neprijateľné, aby Orbán podľa Fica hovoril o tom, že Maďarsko
susedí samo so sebou a maďarský prezident Sólyom
odporúčal, aby sa na Slovensku učila slovenčina ako
cudzí jazyk. Je však jasné, že vláda musí mať v týchto
otázkach vo vzťahu k zahraničiu aj podporu opozície,
čo doteraz však nie je zvykom. Stanislav Háber

Slovenský rozh¾ad - Vydáva: TREND INTERNATIONAL. Šéfredaktor: Jozef Kuchár, zástupca šéfredaktora: Vladimír Dobrovič, 0915 798 909. Adresa redakcie: 811 05 Bratislava, Dobšinského 16. Telefóny:
0910 490 276, fax: 02/443 737 31. Filiálna redakcia 080 01 Prešov, Masarykova 10. Telefón: 0902 877 665. E-mail: slovenskyrozhlad@stonline.sk, www.slovenskyrozhlad.sk. Vychádza dvakrát v mesiaci. Rozširujú:
MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso a.s., Bratislava po celom Slovensku a vydavate¾. Evidenèné èíslo MK SR: 1149/08. ISBN-1335-7743. Tlač: VERSUS, a. s., Bratislava. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.

