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Po lotérii licitácia
PAVOL JANÍK
Výsledky volebnej lotérie sú známe a na ich základe sa začínajú koalično-opozičné licitácie.
Zrejme budeme musieť opäť zabudnúť takmer
na všetko, najmä na nesplniteľné sľuby politikov
a prehnané očakávania občanov. Z kvalifikovaných prognostikov sa stanú ešte povolanejší
analytici. Podobne ako do výskumu predvolebných preferencií sa aj do rozoberania možných
povolebných kombinácií budú znova premietať
skryté či aspoň skrývané záujmy platených bádateľských agentúr a ich platiacich politických
klientov.
Klamanie telom a odhady či už vysokej alebo nízkej
pravdepodobnosti úspechu zasa budú vyvolávať protichodné reakcie cieľových skupín. Ak je do značnej miery nevyspytateľné správanie voličov určitých
strán, ktorí zásadne inak odpovedajú v anketách a
inak volia, tak správanie lídrov politických subjektov
je spravidla vopred úplne nečitateľné a nevypočítateľné, pričom jedinou istotou je neomylné úsilie dostať sa do vlády, a teda k štátnym zdrojom.
Na okraj predvolebných prieskumov, ktoré už
máme za sebou, len poznamenávam, že si sám
neviem predstaviť, prečo by som nejakému
cudziemu človeku do telefónu odpovedal na
otázku, koho budem voliť, veď voľby sú predsa
tajné. Absolvovali sme aj pestrú prehliadku všemožných trikov, ako na poslednú chvíľu mobilizovať, manipulovať a motivovať nerozhodnutých
voličov, ktorí sú ochotní sa impulzívne, emotívne a nerozumne znenazdajky prikloniť k určitým
stranám. Toto nezanedbateľné množstvo ľudí
umožňuje politickým hráčom vo volebnej lotérii získať významné a cenné percentá – voľne
zameniteľné v rámci povolebných licitácií. Iba
na ilustráciu extrémnych ťahov pripomínam kuriozitu,
keď pred časom nemenovaný moderátor televíznych
správ v prvý deň dvojdňových parlamentných volieb
oznámil, že vrcholnému predstaviteľovi dôležitého
politického subjektu nechceli umožniť voliť v mieste bydliska. Tým zrejme zaktivizoval v jeho prospech
asi 5 % voličov, ktorí by pravdepodobne ani nešli
voliť. A za odmenu sa stal záhadným šéfom dodnes
úplne nepochopiteľného a absolútne ezoterického
štátneho elektronického média, dôkladne zovretého
finančnými chápadlami komerčných súkromných firiem. Uvádzam to len preto, že išlo pre mňa osobne
o nezabudnuteľnú skúsenosť, čo všetko so sebou
prináša demokracia.
Dlhodobá absencia kultúrnej a mediálnej politiky
štátu, sústavné preferovanie mienkotvorných umeleckých osobností bytostne spätých s doterajšou
opozíciou, neschopnosť spravodajských služieb
vopred informovať premiéra o starostlivo pripravenej
provokácii s nahrávkou, povýšenecké správanie sa k
okruhu spojencov na politickej i širšej spoločenskej
scéne vyústilo do situácie, ktorú už niekto výstižne
označil ako hlavolam. Kľúčovou otázkou ostáva, či
zloženie parlamentu a črtajúce sa možnosti vládnej
koalície vôbec garantujú číru existenciu a územnú
celistvosť Slovenska.
Drahí voliči – veriaci i neveriaci v skutočnú či
iba zdanlivú, teda tzv. zastupiteľskú vládu ľudu
– držme si palce a dajme sa prekvapiť najbližšími krokmi držiteľov poslaneckých mandátov,
ktorým sú vždy bližšie rozličné privátne vzťahy
ako proklamované záujmy verejnosti.

Ročník X.

l

CENA 0,25 €

Strana SMER-SD vyhrala voľby suverénne a jasne. Oproti roku 2006 si polepšila takmer o 6 percent. A pritom na tejto
strane spočívala celá ťarcha vládnutia
za štyri roky. Musela čeliť krízam, či už
plynovej, finančnej, ekonomickej. Musela čeliť masovému mediálnemu tlaku
doslova dennodenne. Musela naprávať
chyby, aby sme mohli vstúpiť do Schengenu,
do eurozóny, zvládnuť schválenie Lisabonskej zmluvy. Čeliť revizionistických chúťkam
z druhej strany Dunaja. Bola to sizyfovská
robota, ale všetko zvládla a naštartovala
slovenskú pokrízovú ekonomiku. Voliči
to strane dali najavo a tých 35 percent

vo voľbách je jasne deklarovaným uznaním vlády, v ktorej prvé husle hrala táto
strana. To percento by bolo ešte vyššie,
ak by sa Košický či Prešovský kraj nestal miestom tragédie spôsobenej záplavami. Smer-SD pred štyrmi rokmi zvíťazil v
piatich krajoch, teraz až v siedmich. Jedinou
výnimkou je Bratislava, kde vyhrala SDKÚ.
Najviac hlasov strana Roberta Fica dostala
v: Trenčianskom kraji – 44,8%, Žilinskom
kraji – 42,5%, Prešovskom kraji – 41,7%,
Banskobystrickom kraji – 35,2%, Košickom
kraji – 31,6%, Nitrianskom kraji – 30,7% a
Trnavskom kraji – 27,0%. Smer-SD bude v
parlamente zastupovať 62 poslancov. (dk)

Poverenie dostal R. Fico
Prezident SR Ivan Gašparovič 14. júna poveril predsedu Smeru-SD Roberta Fica zostavením vlády.
Zostal tak verný tradícii, že s takýmito rokovaniami
začne víťaz volieb. Smer-SD získal v sobotňajších
(12.6.) parlamentných voľbách 34,79 percenta hlasov. Podľa jeho slov by bolo nespravodlivé, ak by víťaz
volieb nedostal toto poverenie. „Nebolo by to ani správne, ak by predseda strany, ktorá získala najväčšiu podporu voličov, neprijal moje poverenie,“ uviedol prezident.
Fico poverenie prijal a dostal termín pokúsiť sa zostaviť
nový kabinet do stredy (23.6.) budúceho týždňa. Zdôraznil, že z formálneho aj neformálneho hľadiska urobí
všetko preto, aby na Slovensku vznikla silná a stabilná
vláda. Tá má byť zložená z dvoch partnerov. „Chcem,
aby tu bola alternatíva voči myšlienke zostaviť vládu prakticky zo šiestich politických subjektov,“ upozornil s tým, že súčasťou štyroch súčasných opozičných
strán sú ďalšie dve združenia politikov. Vidí v tom obrovský prvok nestability do budúcnosti. Premiér oficiálne
požiada o stretnutia predsedov politických strán, ktoré
majú zastúpenie v parlamente. Z možnej spolupráce
nevylúčil žiadnu z nich. Poukázal na to, že vláda by sa
na základe výsledkov volieb dala zostaviť s ktoroukoľvek
opozičnou stranou. Pripravený je aj na to, že ani jeden
z oslovených subjektov neprijme pozvanie na rokovanie.
Nestretne sa však s lídrami frakcií, ktoré sa podľa neho
vytvorili v Moste-Híd a SaS.
Zároveň deklaroval, že pokiaľ sa mu nepodarí vytvoriť kabinet z dvoch subjektov, ktorý sa bude
orientovať na sociálny charakter štátu, urobí všetko
pre plynulý prechod moci. „Nebudeme robiť žiadne prekážky, požiadam každého jedného ministra,
aby tým najkultivovanejším spôsobom pripravil odovzdanie jednotlivých rezortov,“ ubezpečil.
Hlava štátu prijme písomné vyhlásenie súčasných
stredopravých strán v prípade, že sa dohodnú na zostavení vlády. Pripomenul však, že v jeho ústavnej právomoci je aj vymenovanie menšinového kabinetu. „Ale
Prezident SR Ivan Gašparovič (vľavo) s manželkou Silviou (vpravo) odo- k tomu určite nepríde,“ podotkol s tým, že od utorka
vzdávajú svoj hlas vo volebnej miestnosti v Bratislave počas parlament- (15.6.) chce hovoriť s každou stranou, ktorá sa dostala
ných volieb 12. júna 2010.
FOTO TASR - Tomáš Halász
(TASR)
do Národnej rady.

Pravicový zlepenec neprežije spolu ani rok
Predseda Smeru-SD Robert Fico je absolútne
spokojný s volebným výsledkom svojej strany,
ktorý sa tesne pred spočítaním všetkých hlasov
pohybuje okolo 35 percent. V reakcii na tento
výsledok vyhlásil, že je pripravený prijať poverenie od prezidenta SR na zostavenie novej vlády.
Napriek tomu však Fico pripustil aj možné pôsobenie v opozícii, ak sa na novom kabinete
dohodnú doterajšie opozičné strany. „Som absolútne spokojný, ani vo sne som s takýmto číslom nerátal. Oprávňuje nás to postaviť
sa pred pána prezidenta, prijať poverenie a
uchádzať sa o zostavenie vlády na ďalšie
štyri roky,“ konštatoval s tým, že by rokoval so
všetkými stranami, ktoré sa dostali do parlamentu. Pokúsil by sa pritom prioritne o zostavenie kabinetu zloženého iba z dvoch politických
subjektov. Na výsledok vo voľbách je absolútne hrdý. Pripomenul, že Smer-SD suverénne
vyhral vo všetkých obvodoch okrem bratislavského. Stranu preto považuje za absolútneho
víťaza hlasovania. „Budeme robiť všetko preto,
aby Smer-SD bol opäť dominantným politickým
subjektom vládneho kabinetu na ďalšie štyri
roky. Či sa nám to podarí, záleží od toho, ako

budú prebiehať rokovania s konkrétnymi politickými stranami,“ avizoval. „Ak sa rozhodnú
zostaviť vládu a budú chcieť vládnuť so 78
mandátmi, tak im to želáme, ale v tom prípade bude Smer-SD veľmi razantnou alternatívou k tejto pravicovej vláde,“ upozornil.
Fico deklaroval, že jeho strana je psychicky,
programovo aj hodnotovo pripravená na vládnu ale aj opozičnú alternatívu. „Nikoho prosiť
nebudeme. Máme svoje hodnoty,“ upozornil
s tým, že Smer-SD chce pokračovať v silnom
sociálnom štáte a ochrane národných záujmov
SR. So žiadnou zo strán, ktoré budú najbližšie
štyri roky pôsobiť v Národnej rade SR, sa zatiaľ telefonicky nespojil. „Nebol dôvod ani čas
komunikovať s ostatnými subjektmi,“ ozrejmil s
tým, že prezident SR Ivan Gašparovič je s ním
pripravený hovoriť dnes popoludní. Zároveň je
presvedčený o tom, že pravicový zlepenec neprežije spolu ani rok, keďže je hodnotovo úplne odlišný. „Do roka je po nich, možno aj skôr.
Čo to je za vládu? Je to vládna koalícia, ktorá
pre nás bude ako cukrík na tanieri,“ konštatoval. Očakáva preto od SDKÚ-DS, SaS, KDH a
Mostu-Híd, že sa budú správať primerane a že

majú záujem na stabilnej vláde. Fico sa teší na
to, ako tieto subjekty budú riešiť dekriminalizáciu marihuany, ako aj tému partnerstiev homosexuálov.
(TASR)

Premiér a predseda strany SMER-SD Robert Fico s
manželkou Svetlanou Ficovou odchádzajú z volebnej miestnosti v Bratislave počas parlamentných
volieb 12. júna 2010.
FOTO TASR - Tomáš Halász
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ÚVK potvrdila výsledky volieb

Ústredná volebná komisia (ÚVK) potvrdila predbežné výsledky sobotných (12.6.) volieb do Národnej rady SR. Víťazom
parlamentných volieb sa stala strana Smer-SD so ziskom
34,79 percenta hlasov, nasledujú SDKÚ-DS s 15,42-percentným ziskom a SaS, ktorú podporilo 12,14 percenta voličov.
Do parlamentných lavíc tiež zasadnú zástupcovia KDH (8,52 percenta), Mosta-Híd (8,12 percenta) a SNS (5,07 percenta). Pred
bránami zákonodarného zboru naopak zostali súčasné parlamentné strany ĽS-HZDS (4,32 percenta) a SMK (4,33 percenta). Volebná účasť dosiahla 58,83 percenta. Ako najbližšie realite sa ukázalo
hlasovanie voličov v Dudinciach (okres Krupina). Najviac zo 150
poslaneckých mandátov získal na základe výsledkov volieb SmerSD, ktorý bude v parlamente zastupovať 62 poslancov. Pod hlavičkou SDKÚ-DS bude v NR SR sedieť 28 poslancov, v prípade
SaS 22 poslancov. KDH bude mať 15, Most-Híd 14 a SNS deväť
zákonodarcov. Na udržanie si väčšiny potrebuje vládna moc aspoň
76 poslancov.
Spracovanie výsledkov prebehlo podľa predsedníčky Štatistického úradu SR Ľudmily Benkovičovej bez osobitých komplikácii, v
niektorých sumarizačných útvaroch spôsobili menšie problémy výpadky elektriny v dôsledku nepriaznivého počasia.
Výsledky boli ako prvé spracované v Trnovci nad Váhom (okres
Šaľa), a to 42 minút po uzatvorení volebnej miestnosti. Prvá zápisnica z obvodnej volebnej komisie bola podpísaná 13. júna o 03.46
h za obvod Svidník. Naopak, najdlhšie sa výsledky sumarizovali v
Bratislave, kde k podpisu zápisnice došlo o 12.10 h.
Vo volebných zoznamoch bolo celkovo zapísaných 4 362 369 voličov, z toho k urnám pristúpilo 2 558 565 ľudí. Odovzdanie hlasu
zo zahraničia využilo 5 861 osôb. Počet platných hlasov dosiahol
2 529 385, teda 98,63 percenta z celkového počtu odovzdaných
hlasov.
(TASR)

POMOHOL AJ HANZEL?
Aj najväčší oponenti a nepriatelia
R. Fica krútia nechápavo hlavami: Ako je to možné, že po tom
všetkom je strana SMER-SD
nielen najsilnejšou politickou
silou v krajine (to bola predsa
aj do volieb), ale získala aj úctyhodný počet nových voličov? Po
tých všetkých útokoch nielen zo
strany opozície, ale aj odtiaľ, odkiaľ by to nikto neočakával. Napríklad od bývalého člena Smeru a poslanca NR SR za túto
stranu B. Hanzela. Útoky o tom,
ako R. Fico kupčil s miestami na
kandidátke do parlamentu bola

skutočne nechutná. Ďalší nečakaný, v tomto prípade anonymný
útok, prišiel v súvislosti s tzv. telefonickou nahrávkou hlasu R.
Fica pri odpočúvaní keď sa do
telefónu chválil tým, koľko miliónov (vtedy ešte korún) získal na
volebnú kampaň v roku 2002!
Na toto sa tak dali nachytať
niektoré tzv. mienkotvorné médiá, ale nie voliči. Tých dokonca
pribudlo. Takže, vďaka vám,
pán Hanzel a neznámy dobrodinec. Akosi ste pozabudli, že
takýto hyenizmus máva niekedy
aj úplne opačný efekt... (vm)
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Na snímke zľava vedenie strany SMER-SD, podpredsedovia strany Igor Federič, Marek Maďarič, Pavol Paška, predseda strany Robert Fico, podpredsedovia Robert Kaliňák a Dušan
Čaplovič na rannej tlačovej konferencii po oznámení neoficiálnych priebežných výsledkov
FOTO TASR - Tomáš Halász
parlamentných volieb 13. júna 2010 v Bratislave.

Nediplomatické aktivity

Kto bude na moste pánom?

Ešte pred voľbami sa v jednej z bášt
SMK – v Dunajskej Strede uskutočnil
predvolebný míting Strany maďarskej
koalície. Na veľké prekvapenie sa na
ňom zúčastnil aj veľvyslanec Maďarskej republiky v Bratislave Antal Heizer.
Ako povedal „prišiel podporiť iniciatívu
SMK.“ Nuž, na niečo také diplomati vo
svete nemajú slov. Je to určite ojedinelý prípad vo svetovej diplomacii: skutočne sa nestáva, aby hlavný predstaviteľ jednej krajiny v druhej išiel v nej na
predvolebné zhromaždenie niektorej
politickej strany a ešte tam aj aktívne
agitoval. Keby pán Heizer bol veľvyslancom inej krajiny, nie Maďarska, tak
by po takejto aktivite jeho diplomatická
kariéra s najväčšou pravdepodobnosťou definitívne skončila. Ale Budapešť
má na celú záležitosť svoj pohľad... Nakoniec, aktivity pána veľvyslanca Csákymu nepomohli.
(mez)

Slovenskí Maďari to nebudú mať v novom parlamente ľahké. Predovšetkým preto, lebo v dejinách NR SR
majú najokrajovejšie zastúpenie, teda je ich tam najmenej od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Okrem toho už sami vo svojej strane Most-Híd nie
sú jednoznačne pánmi. Nie náhodou podpredseda
strany SMER-SD R. Kaliňák v nedeľňajšej povolebnej
diskusii v STV nadhodil problém jednoty v „Moste“.
Bude mať B.Bugár dostatočnú autoritu, aby zvládol svojich kolegov, členov OKS (Občianska konzervatívna strana) z ktorých až siedmi sa dostali do NR SR iba vďaka
krúžkovaniu? Teraz má Most-Híd 14 poslancov, z toho
presne polovicu Slovákov. Z toho jednoznačne vyplýva,
že jazykom poslaneckého klubu sa stane slovenčina. Nevieme si totiž predstaviť, že Peter Zajac a spol. sa teraz
začnú učiť hovoriť po maďarsky.
Alebo B. Bugár požiada o pridelenie tlmočníka (veď
by ho nemusel platiť on, ale NR SR) a bude aj takto
deklarovať názorovú jednotu v tejto strane? Mosty sú
síce v živote spoločnosti veľmi dôležité stavby, ale
predsa sa stáva, že niektoré z nich sa stanú životunebezpečné, iné schátrajú, alebo ich poškodí veľká
voda...
JÁN SLIAČAN

SMER-SD nesklame svojich voličov
Voľby do NR SR 2010 máme za sebou. Poznáme ich víťaza – je ním strana
SMER-SD. Po štyroch rokoch, počas ktorých stála na čele vládnej koalície, vyhrala ešte presvedčivejšie ako v predchádzajúcich voľbách. Získala
34,79% z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, čo je takmer
o 6%, teda približne o 200 000 viac, než v roku 2006. SMER-SD je teda
jednoznačný víťaz volieb. Žiaľ, že v politike nie vždy platí, že „víťaz berie
všetko.“ Ani v tomto prípade to tak nie je. Nič to, nie je dôvod k slzám...
Druhá najsilnejšia politická strana v
krajine – pravicová SDKÚ-DS dostala
15,42% hlasov. Rozdiel teda skutočne
výrazný. Napriek tomu z pravicového tábora falošne zaznieva, „že sa zopakoval
český varian.“ Nuž, čísla nepustia. V ČR
bol rozdiel medzi víťaznou ČSSD a druhou ODS iba dve percentá. To je podstatný údaj. SMER-SD, až na Bratislavu
a niekoľko južných okresov Trnavského a
Nitrianskeho kraja
zvíťazil
vo všetkých regiónoch a okresoch republiky. V TV Markíza vznikla z toho virtuálna mapa, na ktorej SMER-SD označili
červenou farbou. Takto vznikla veľká červená plocha, ktorú premiér R. Fico pohotovo nazval „červená mapa Slovenska.“
Tá jeho a celú stranu zaväzujú nesklamať
svojich voličov. SMER-SD sa ocitne v
opozícii a bude pôsobiť veľmi zásadovo
a dôsledne.
Vládnu koalíciu budú tvoriť SDKÚ-DS,
SaS, KSH a Most-Híd. Róbert Fico tento zlepenec charakterizoval ako čosi, čo
„nebude dobré pre stabilitu štátu“ a predpovedal mu rok existencie. Nuž, čo možno očakávať od takejto koalície, v ktorej
zároveň budú bigotní katolíci a liberálni
voľnomyšlienkari, presadzujúci manžel-

oliči v sobotňajších
parlamentných
voľbách boli vyjadrili svoj názor na budúce smerovanie Slovenska. Zároveň
vyslovili veľkú podporu
politike strany SMER – sociálna demokracia.
estáva sa samozrejmosťou, skôr výnimočnosťou, že vládne
strany si v priebehu vládnutia prilepšia volebný výsledok. Strana Roberta
Fica to dokázala. Vďaka
skĺbeniu slov so skutkami sme získali dôveru približne 35 % voličov. Ľudia ocenili ochranu štátu
pred hospodárskou a sociálnou krízou, investície
do pracovných miest, bezplatné školstvo a zdravotníctvo. Napriek nebývalému volebnému úspechu
SMER-u si cestičky k sebe
hľadajú štyri pravicové, ale
hodnotovo odlišné strany.
Proti klasickej rodine bude stáť záujem o homesexuálne rodiny. Proti silnému štátu sa tiež postaví
štát minimálny, ktorý hlavne v zložitej ekonomickej
situácii bude minimálne
brániť a chrániť jednoduchých ľudí. Výsledky volieb musíme rešpektovať
a aj po voľbách nekompromisne
presadzovať
program pre Slovensko,
jeho regióny a ľudí. Na
tomto miesto preto chcem
poďakovať všetkým, ktorí
nás podporili vo voľbách
a dali nám dôveru naďalej
hrdo a úprimne presadzovať národno-štátne záujmy a spoločenské potreby. Verím, že strana SMER
– sociálna demokracia aj
v tomto volebnom období
utvrdí občanov v tom, že
Slovensko potrebuje sociálnu demokraciu a nezaslúži si chladnokrvnú
vládu pravice, ktorá zodpovednosť za všetko hádže aj na chudobných,
chorých,
bezbranných.
Presne týmto ľuďom musí
byť ponúknutá pomocná
ruka. Pre svoj dôstojný život potrebujú cítiť stabilnú
oporu, ktorú im dokonca
ani pred voľbami nesľuboval Sulík, Mikloš či Švejna.
Ekonómovia, vnímajúci reálny život cez príjmy, ale
nie prostredníctvom empatie a citov.
stupujeme do volebného obdobia, kde
nám nebude chýbať razancia, dôslednosť a snaha pomáhať. Preto sa teším na roky tvrdej práce
pre ľudí, za Slovensko.

stvá osôb rovnakého pohlavia a fajčenie
marihuany? Ján Figeľ je síce schopný
urobiť všetko preto, aby sa podieľal na
moci, ale toto mu jeho voliči, ktorých je
stále menej a menej, len tak neodpustia. Figeľ si trúfal najmenej na 10% ale
dostal iba 8,52% až o 3,63% menej než
nováčik na slovenskej politickej scéne –
SaS. Pritom ešte nie tak dávno si trúfal na
druhé miesto – byť v závese za Smerom!
Skutočne, priveľká trúfalosť. Nakoniec,
KDH môže byť až veľmi rado, že je tam,
kde je. Určite však nebude rado z toho,
že sa od neho očakávajú kompromisy v
súvislosti s názormi členov SaS. Uvidíme,
čo z toho všetkého bude, ale nič dobré
sa (pre KDH) nečrtá. Nakoniec, toto hnutie už má svoje
skúsenosti s odchodom
z vládnej koalície a asi ho bude mať možnosť zopakovať...
Zdá sa, že najlepšie je na tom SDKÚ-DS.
Táto strana ešte nikdy voľby nevyhrala,
ale opäť sa hrá na lídra. Dokonca na víťaza! Jej predstavitelia už neustále opakujú ako si občania želajú zmenu, ako ich
potešia tým, že pod ich vedením ju vláda
i parlament vykonajú. Len si pozrime, koľko ľudí u nás chce tú zmenu: SMER-SD
dostal dohromady hlasy 880 111 voličov,

za SDKÚ-DS hlasovalo 390 042 občanov. Poriadny rozdiel! To však „modrým“
nebráni v tom, aby sa nepasovali za spasiteľov národa i celej republiky. Skutočne
trápne...
Tých trápností bolo však viac. Vezmime si
takú Úniu – stranu pre Slovensko s pánmi B. Záhradníkom, P. Hagyarim, Z. Martinákovou a ďalšími. Celá kampaň týchto
ľudí vychádzala „ z výmeny opotrebovaných tvárí.“ Podľa Únie celá spoločnosť
netrpezlivo na to čaká. Až tak, že ju
formou odovzdania
svojho hlasu požiadalo o to „až“ 17 741
voličov. Približne o 3000 viac, než želali
rušňovodičovi Palimu z Humenného zasadnúť do poslaneckej lavice a cez prestávky bezstarostne konzumovať svoj alkoholický nápoj, čo si ako železničiar na
veľmi zodpovednom mieste nemôže dovoliť. V percentách je to 0,70% ku 0,56
v prospech Únie. Záhradníkovi a spol.
nezostáva nič iné ako mať radosť z toho,
že nazbierali viac hlasov ako celá Paliho
strana, ktorú tvoria dvaja ľudia a ktorá má
v názve prívlastok „recesistická“. Nikto z
nás nevedel pochopiť, kde nová SDĽ berie toľko elánu a predovšetkým peniaze
na vytrvalú, dlhú a bombastickú kampaň.
Na
ľavicovú stranu
bez podpory silných sponzorov a spoločností išlo skutočne o nepochopiteľné
obrovské finančné prostriedky. Nuž, SDĽ
nenazbierala ani 3% hlasov, čo by jej zaručilo aspoň minimálnu kompenzáciu jej
predvolebných nákladov. Zo všetkých
strán na nás útočili bilboardy SDĽ, re-

klamné šoty, inzeráty v novinách a časopisoch. Za tie peniaze mohla SDĽ dať
postaviť jeden prvotriedny penzión pre
nesolventných dôchodcov a tak by niečo
konkrétne a užitočné urobila pre tých, na
ktorých jej (vraj) tak záleži...
Nuž, o mnohých našich kolegoch si
všetci môžeme myslieť čo chceme. Akurát nepochopíme, že druhý deň po voľbách sa už predstaviteľom tých strán,
ktoré by v najbližšom čase mohli vytvoriť
vládnu koalíciu, vnucujú a niekde pchajú. Nemusíme bližšie určovať to miesto...
Bolo to nechutné. Iné bolo tragikomické.
Napríklad keď J. Figeľ tvrdil, že KDH je
neobyčajne stabilné hnutie, do ktorého
sa vracajú tí, ktorí z neho pred časom
odišli. Asi mal na mysli jednu konkrétnu
osobu – I. Šimka. Čo iné mu zostávalo?
V Slobodnom fóre, ktorého
bol zakladateľom,
sa mu ušla iba stolička podpredsedu,
potom založil Misiu 21 a tá na našej politickej scéne úplne prepadla. Potom je aj
KDH dobré...
I. Radičová po voľbách povedala iba
jednu prijateľnú vetu, ktorá vychádzala
zo súčasnej reality: „SMER-SD má obrovský volebný potenciál, je to strana s
veľkým počtov voličov a priaznivcov. To
musíme mať stále na pamäti...“. Tu ani
tak nešlo o kompliment, ako o prejav
obavy pred neobyčajne skúseným a silným politickým protivníkom, ktorý má už
dostatočné skúsenosti nielen z vládnutia,
ale aj pôsobenia v opozícii. Aj z toho má
„vedúca sila pravicovej koalície“ doslova
strach...
VLADIMÍR MEZENCEV
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Obludné špinavosti
Na Slovensku prebieha absolútne nelegálna predvolebná kampaň založená na škandalizovaní strany, ktorá tvorí základ vládnej koalície a vlády
SR. „To, čo sa deje v rámci predvolebnej kampane, nemá nič spoločné
s demokraciou v krajine, ktorá je členským štátom EÚ“, vyhlásil 11.
júna na tlačovej konferencii predseda vlády a Smeru-SD Robert Fico.
Kampaň spočíva podľa neho v nelegálnych postupoch založených na
podvrhoch, klamstvách a falšovaní. V tejto súvislosti pripomenul údajne
listy mimoparlamentnej SDĽ, na ktorých sa má nachádzať sfalšovaný
Ficov podpis. Upozornil aj na to, že SDĽ nalepuje a bude nalepovať po
autách nálepky s nápisom Nevoľte SDĽ, ktoré vyzerajú, ako keby ich
vyrobila strana Smer-SD. Jej predseda to však jednoznačne odmieta.
Fico skritizoval aj slovenskú tlač, ktorá podľa neho okrem iného odmieta uverejňovať stanoviská Smeru-SD k útokom voči tejto strane. Za
nelegálny považuje Fico aj údajný pokyn v spoločnosti Fax Copy. Tá
podľa Fica sľubuje za kompletnú zbierku hlasovacích lístkov Smeru-SD,
SNS a ĽS-HZDS 10 % zľavu na všetky služby. „Je to kupovanie hlasov,
aké nemá obdoby,“ zdôraznil a pripomenul, že spoločnosť je úzko naviazaná na stranu SaS Richarda Sulíka.
Líder Smeru-SD tvrdí, že neodmieta ani tvrdú kampaň, no „nemôže byť
založená na zneužívaní mena predsedu vlády a na kupovaní hlasov“,
ako sa deje v tej aktuálnej. „Toľkoto špinavosti voči jednej strane tu ešte
nebolo,“ vyhlásil.
(TASR)

Hon na čarodejnice

Na fotografii predseda SNS Ján Slota, vpravo podpredsedníčka strany Anna Belousovová s novinármi počas prestávky 52. schôdze Národnej rady SR 26. mája 2010 v Bratislave.
FOTO TASR - Martin Baumann
Poslanec najsilnejšej vládnej stra- vanie a demagogické nejasnosti,

Kauciu už neuvidí deväť strán Krúžkovanie oslovilo najviac voličov

Deväť politických strán, ktoré sa uchádzali v sobotňajších
(12.6.) voľbách do Národnej rady (NR) SR o podporu voličov,
príde o volebnú kauciu vo výške 16.596 eur. Jej zloženie bola
jedna z podmienok kandidatúry. Polovica z 18 subjektov však
nedosiahla volebný výsledok aspoň dve percentá, a tak si štát
polepší dovedna o 149.346 eur. Pod dvojpercentnou hranicou
skončili Ľudová strana Naše Slovensko, KSS, Únia - Strana pre
Slovensko, Paliho Kapurková, veselá politická strana, Európska demokratická strana, Nová demokracia, Strana rómskej koalície, Združenie robotníkov Slovenska a Aliancia za Európu národov. Ostatným
subjektom budú kaucie vrátené. Úspešnejšie strany so ziskom tri
percentá hlasov a viac získajú okrem vráteného vkladu aj príspevky
od štátu. SMK a ĽS-HZDS, ktoré skončili pod prahom zvoliteľnosti, si
polepšia o príspevky na činnosť a príspevky za získané hlasy. Šestica
strán, ktoré sa dostali do NR SR, okrem týchto peňazí dostane od
štátu aj peniaze za jednotlivé poslanecké mandáty. Najviac získa víťaz volieb Smer-SD, ktorý dostal najvyšší počet hlasov a v parlamente
bude mať 62 poslancov. Zákon hovorí, že strane patrí za prvých 20
mandátov tridsaťnásobok priemernej mzdy za každé jedno poslanecké kreslo. Za 21. mandát a každý ďalší ide o dvadsaťnásobok priemernej mzdy. Okrem Smeru-SD má viac ako 20 poslancov aj SDKÚDS (28) a SaS (22). Osobitnú kategóriu tvorí SDĽ, ktorej volebný zisk
2,41 percenta hlasov znamená, že strana síce nedostane žiaden z
príspevkov, ale vráti sa jej volebná kaucia.
(TASR)

Mosta-Híd, najmenej SaS
Možnosť zakrúžkovať svojho
politika na kandidačnej listine
využívali v sobotných (12.6.)
parlamentných voľbách najčastejšie voliči strany MostHíd. Svoj preferenčný hlas
v tomto prípade odovzdalo
82,88 percenta z ich sympatizantov. Naopak najmenej táto
možnosť oslovila voličov SaS,
keďže ju využilo 68,09 percent
hlasujúcich. Paradoxne práve v
SaS spôsobilo rozhodovanie ľudí
najväčšie zmeny, keďže poslední
štyria ľudia zo 150-člennej kandidátky sa prekrúžkovali až do parlamentu. Najviac preferenčných
hlasov - 569.921 získal predseda
Smeru-SD Robert Fico, nasledujú ho jeho stranícki kolegovia Robert Kaliňák so ziskom 395.088
hlasov a Pavol Paška (224.332).
Štvrtá priečka z pohľadu „krúžkovania“ patrí líderke SDKÚ-DS
Ivete Radičovej, svoje sympatie

jej takto vyjadrilo 223.762 ľudí.
Prvú päticu uzatvára Ivan Mikloš,
ktorého podporilo 185.445 sympatizantov SDKÚ-DS. Významnú
podporu od voličov pocítil aj šéf
Most-Híd Béla Bugár, ktorého na
ich kandidátke označilo 137.913
hlasujúcich. Viac ako 100.000
preferenčných hlasov získal aj
Marek Maďarič zo Smeru-SD
(122.835), rovnako i líder SaS
Richard Sulík (120.491). Silnú
podporu od voličov pocítil tiež
predseda KDH Ján Figeľ, ktorého pozíciu chcelo zakrúžkovaním
podporiť 117.548 ľudí.
Viac ako 100.000 hlasov získal
už iba Ján Počiatek zo SmerSD, označilo ho 111.180 osôb.
Podľa zákona o voľbách do NR
SR dostávajú kandidáti v rámci
jednotlivých politických subjektov mandáty pridelené strane v poradí, v akom sú uvedení
na hlasovacom lístku.
(TASR)

Jedna dedina, dva volebné okrsky, jeden presvedčivý víťaz

GAZDOVSKÝ ROZUM OPAŤ NEZLYHAL
O obci Ploské v okrese Košice-okolie väčšina
z nás počula po prvýkrát iba v súvislosti s nedávnymi povodňami. Nachádza sa v údolí rieky
Torysa, tečú cez ňu dva potoky a práve preliata
voda spôsobila, že ľudia si nakoniec museli ratovať holé životy. “Celý víkend začal tak pekne.
Mali sme tu oslavy dňa detí, na ktorom sa zúčastnila aj poslankyňa Európskeho parlamentu
pani Monika Smolková, v nedeľu mali sviatok
hasiči, tradične pripravili zaujímavý program a
v noci prišla na nás pohroma,“ spomínajú občania Ploského.
Dedina sa predsa len trochu líši od ostatných
na Slovensku. Má dve časti, vzdialené od seba
asi tri kilometre. O Ploskom, v ktorom žije asi
550 obyvateľov, existuje prvá písomná zmienka z roku 1270. Ortáše nemajú také bohaté
dejiny, i keď sú neobyčajne zaujímavé. V roku
1907 sa skupina Lemkov, teda Rusínov z
dnešného územia Poľska v Beskydách na poľsko-ukrajinskom pomedzí, ešte ale na území
Rakúsko-Uhorska, rozhodla hľadať nový život
niekde na juhovýchodnom Slovensku. Teda
tam, kde je úrodná zem. Jeden z vozov však
zapadol do mastnej, ílovitej pôdy a to presvedčilo hľadačov nového domova, aby zapustili
korene na tomto mieste, na hraniciach dvoch
historických žúp – Abovskej a Šarišskej. Veď
to predsa musí byť nádejná úrodná zem! Ľudia
z Ortášov poznajú svoje korene, všetci vedia,
odkiaľ prišli nie až tak dávno ich predkovia.
Či už to bolo z Poľska alebo z územia terajšej
Ukrajiny, ale jazykom svojich starých rodičov

už nerozpráva prakticky nikto. K svojim koreňom sa síce hlásia, ale už sa cítia byť Slovákmi...
Zaujímavé v súvislosti s voľbami bolo to, že v
obci, v ktorej dohromady žije cca 850 obyvateľov, boli až dva volebné okrsky. V Ploskom
zo 445 zapísaných voličov prišlo k urnám 275
občanov, teda takmer 62% oprávnených voliť.
Boli medzi nimi dokonca jedna 91-ročná pani
a dvaja 87-roční muži! Z 18 politických strán
aspoň jeden hlas dostalo dvanásť z nich. Bez
konkurencie a jednoznačnou prevahou vyhral
SMER-DS, dostal až 169 hlasov (61,45%).
Ďaleko, ďaleko za ním zaostala SDKÚ-DS s 35
hlasmi (12,7%). Nasledovali KDH s 28 hlasmi,
14 dostala SaS, 9 HZDS, 6 SDĽ, po tri SNS
a EDS, dva hlasy získalo Naše Slovensko, po
jednom Únia, Paliho kapurková, KSS...
Podobná situácia bola v Ortášoch, i keď tam
najstaršia volička mala „iba“ 87 rokov. SMERSD zo 128 možných dostal až 77 hlasov
(60,1%), SDKÚ-DS tam dostala v porovnaní so
Smerom ani nie tretinu (!!!) hlasov – len 21, čo
predstavuje16,4%. O symbolickú tretiu priečku sa rozdelili SNS a SDĽ – po šesť hlasov,
štyri dostala SaS, po tri HZDS a EDS, po dva
hlasy dôvery získali v tejto „osade“ KSS, KDH
a AZEN, jeden volič hlasoval za rómsku koalíciu a ďalší za Most-Híd. Tu predovšetkým prekvapuje zisk iba dvoch hlasov KDH. O vzťahu
týchto ľudí k Smeru svedčí aj to, že R. Fico
dostal 51 preferenčných hlasov, po 33 sa
ušlo R. Kaliňákovi a P. Paškovi. Na ostatných

hlasovacích lístkoch jednoducho nekrúžkovali
nikoho. Keby sme to „premenili na drobné“ tak
samotný predseda Smeru dostal viac hlasov,
než SDKÚ-DS, SaS, KDH a niekoľko ešte ďalších strán dohromady! Bez komentára... Pri
východe z volebnej miestnosti našu pozornosť
zaujala asi 80-ročná babka, ktorá si hovorila
pre seba: „Ako by som nedala hlas pánovi
Jahniatkovi, ako by som ho nezakrúžkovala,
keď on toľko veľa urobil, aby sme mali plyn...“.
Nuž, potom že tí starší ľudia niekde v osadách
alebo na lazoch sa nevyznajú v domácej politike. Až veľmi dobre.
V Ortášoch milo prekvapili Rómovia. Prichádzali z vlastnej iniciatívy, teda neorganizovane,
sviatočne oblečení a patrične volebne naladení. Iná skupina si iba odskočila v pracovnom,
zrejme niekde stavala alebo rekonštruovala
dom. Všetci prišli s úsmevmi na tvárach, odvolili, odišli. Nezainteresovaný pri pohľade na
nich bol presvedčený, že tu Strana rómskej koalície musí získať veľmi solídny počet hlasov.
Dôveru jej však prejavil iba jeden z nich...
Ploské so svojou osadou Ortáše sme si vybrali skutočne náhodne. Nemali sme žiadnu
predstavu o tom, koľko hlasov tu môže získať
SMER-SD. To, že v oboch volebných okrskoch získali „Ficovci“ vyše 60% hlasov, to už
vôbec nebola náhoda. Takýchto miest v republike bolo určite viac. Nie náhodou bol na Slovensku v priemere každý tretí hlas odovzdaný
strane SMER-SD...
Vladimír MEZENCEV

ny Smer-SD Dušan Jarjabek je
presvedčený, že na Slovensku
nebola v posledných týždňoch
predvolebná kampaň, ale hon
na čarodejnice. Práve on zaujal
spomedzi oslovených predstaviteľov parlamentných subjektov
jeden z najkritickejších postojov,
pričom mal na mysli najmä konanie niektorých opozičných strán a
médií. „Kampaň mi neuveriteľne
pripomína rok 1998, keď opozícia
spievala jednu pesničku s niektorými médiami. Súčasná kampaň
bola poznačená ich neuveriteľným
tlakom a pesničkou „Čím horšie
tým lepšie“, zdôraznil pre TASR.
Poukázal pritom na časté zveličo-

ktoré podľa jeho slov vyjdú najavo
až po voľbách, no ich výsledok
môžu ovplyvniť. „Bola to veľmi neférová kampaň voči Smeru-SD,
ktorý zvolil nekonfrontačný postup. Ja som sa zúčastňoval aj na
veľkých mítingoch, tam nepadlo
jedno jediné slovo voči opozícii,
čo sa o opozičných kolegoch povedať nedá,“ deklaroval Jarjabek,
ktorý za najsvetlejší moment kampane považuje to, že sa NR SR
dokázala stretnúť aj tesne pred
voľbami a prijať zákony súvisiace
s ničivými povodňami. Za najneslušnejšie považuje predstieranie
sociálneho cítenia zo strany Ivety
Radičovej (SDKÚ-DS).
(TASR)

Hagyari pohorel na rodnej hrude

Absolútne volebné víťazstvo strany SMER-SD, ktorá získala v terajších voľbách dokonca ešte viac hlasov ako v roku 2006, je
nespochybniteľné. Rovnako ako skutočnosť, že občanov, ktorí
prišli podporiť ďalší rozvoj nášho štátu, pribudlo v každom kúte
Slovenska. Stalo sa tak dokonca aj v Prešove, meste, kde dlhé
roky vládla pravica. Zo 40 908 voličských hlasov dostal SMERSD 12 705, SDKÚ-DS 8 281, ba dokonca SaS so svojimi 6 501
hlasmi preskočila KDH (6 303). Doslova trápne dopadla strana
Únia, ktorej spoluzakladateľom je terajší prešovský primátor Pavel Hagyari. Ten dokázal „v rodnom meste strany“ získať iba 893
hlasov. Viac dokázal v tomto nemaďarskom krajskom meste získať aj Most-Híd (1 124 hlasov). Podobne drvivé víťazstvo zaznamenal
SMER-SD aj na území Prešovského kraja, v ktorom sa volieb zúčastnilo
332 260 občanov. Tu získal 41,68% platných voličských hlasov, druhé
skončilo KDH so 14,97%, SDKÚ-DS obsadila až tretie miesto s 13,66%.
K urnám prišlo najviac voličov v okrese Prešov (57,77%), potom v Medzilaborciach (56,07%) a v Poprade 56,06%). Zaujímavá je skutočnosť,
že svoje zastúpenie v obvodnej volebnej komisii obvodu Prešov (okresy
Prešov a Sabinov), v ktorom bolo odovzdaných 93 911 hlasov, odignorovali dve tradičné parlamentné strany, KDH a SNS. Priebeh volieb bol
podľa zisťovaní komisie bezproblémový na území celého obvodu. Výnimkou môže byť iba niekoľko starších horlivých voličov, ktorí sa domáhali
otvorenia jednej z volebných miestností ešte pred 7. hodinou s tým, že
oni na svojich hodinkách už sedem majú!
(mo)

Oneskorené prebudenie
Líderka SDKÚ-DS Iveta Radičová sa v rámci predvolebnej
kampane začala zaujímať aj o Rómov a bohorovne vyhlásila, že súčasná vláda pre Rómov neurobila nič. Keby sa tak
pozrela za seba, uvidela by Sodomu a Gomoru. Za osem
rokov Dzurindovej vlády sa odohrávalo na Slovensku rómske rabovanie a sociálne nepokoje v rómskych osadách. A
vtedy chodili po rómskych osadách všelijakí komisári, ktorí
sľubovali spolu s vládou všetko možné, ale nepreložili ani
krížom slamy. Po štyroch rokoch Ficovej vlády sa objavili kde-tu
aspoň aké také domčeky pre Rómov, ako napríklad vidno vedľa
cesty v Gemerskej Hôrke, ale aj na východe republiky. Za štyri
roky samozrejme vláda rómsky problém nevyrieši, ale za osem
rokov Dzurindovej vlády sa dalo aspoň pohnúť z miesta. Ale skôr
sa išlo dozadu. A to bolo za vlády aj takých sociálnych expertov
ako je pán Kaník a pani Radičová. Bolo by treba spýtať sa samotných Rómov, či pocítili niečo k lepšiemu. Nájdu sa aj takí,
ktorí budú súhlasiť. Ale vynášať súdy niekde z hlavného mesta len
tak naverímboha, nesvedčí o zrelosti líderky SDKÚ-DS na funkciu
líderky opozície. Nakoniec, Rómovia svoj názor prejavili vo voľbách...
(dk)

ZAUJALO NÁS

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Nie veľké Maďarsko, ale „iba“ Uhorsko!
Prešlo 90 rokov od konferencie víťazov v I. svetovej vojne
vo Francúzsku, známej ako Trianonská. Dala definitívnu
bodku za rozpadom Rakúsko-Uhorska. Rakúsko síce zostalo, i keď samozrejme, v iných hraniciach, Uhorsko definitívne zaniklo. Pred deväťdesiatimi rokmi. Napriek tomu, že
odvtedy prešlo tak veľa rokov, mnohí obyvatelia terajšieho
Maďarska si to akosi stále nechcú uvedomiť.
Jedným z dôvodov je aj to, že maďarčina nepozná výraz „uhorský“.
Dosť nepochopiteľné, pretože v
Uhorsku žilo menej Maďarov, než
príslušníkov ostatných národov a
národností dohromady. (Chorváti, Slováci, Rumuni, Srbi, Rusíni,
Ukrajinci, Poliaci, Slovinci, Rakúšania). Bola to skutočne mnohonárodnostná krajina, ktorú
však Maďari stále tvrdošijne
nazývajú „Veľké Maďarsko.“
Každý, kto sa narodil v Uhorsku, bol pre nich predovšetkým
Maďar, i keď za celý svoj život
sa nenaučil hovoriť po maďarsky. Najhoršie na tom všetkom je
však konštatovanie, že aj dnes si
prevažná väčšina Maďarov myslí, že „my sme prišli o dve tretiny
našej domoviny, teda vlasti (!?),
prišli sme o milióny našich oby-

vateľov...“. O akých obyvateľov
prišli, keď tí, našťastie, zostali žiť
tam, kde sa narodili, teda na Slovensku, v Poľsku, Srbsku, Chorvátsku, Rakúsku, Rumunsku...?
O čo prišli Maďari, keď zostali žiť
tam, kde žili ich predkovia, teda
tam, kde žijú dodnes?
Tri generácie Maďarov „prežili“
Trianon. Dávno sa mali zmieriť s touto dejinnou udalosťou,
ktorá zákonite prišla koncom I.
svetovej vojny. Žiaľ, väčšina sa
s tým nezmierila dodnes. Je to
smutné, ba dokonca tragické
konštatovanie. Samozrejme,
roky pociťujeme maďarský
iredentizmus. Tak, ako ho pociťujú aj v susedných krajinách.
Dokonca aj v rakúskej spolkovej
krajine Burgenland, ktorá tiež
bola súčasťou Uhorska. Maďar-

sko teda v histórii neprišlo o nič.
Naopak, len si bralo to, čo mu
historicky nikdy nepatrilo. Dejiny
niekedy zaznamenávajú aj spravodlivé udalosti. Jednou z nich
bol definitívny rozpad Rakúsko
-Uhorska. Pri tejto príležitosti
mám stále pred očami jednu
demonštráciu v Budapešti pred
budovou nášho veľvyslanectva.
Jedna miestna dáma vo veku
asi 40 – 50 rokov vykrikovala
do kamery reportéra jednej zo
slovenských televízií: „My sme
vám podarovali svoju zem, a vy
takto?!“ Nuž, tu je už každý komentár zbytočný. Akurát človekovi, bez ohľadu na jeho národnosť,
musí byť smutno, že za 90 rokov
sa v myslení Maďarov veľmi málo
zmenilo. Samozrejme, časť výnimkám. Tie však vždy potvrdzujú pravidlo. Dejiny z minulosti i samotné
skúsenosti zároveň hovoria, že aj
prevažná väčšina „maďarských
komunistov-internacionalistov“
tiež vždy snívala o tzv. veľkom
Maďarsku. Teda Uhorsku. Aj tu je
každý komentár zbytočný...
Ján SLIAČAN

Hnedý mor prichádza z juhu
Nuž, dočkali sme sa toho, že pred televízne
kamery si v diskusnej relácii STV O 5 minút
12 sadli oproti sebe lídri dvoch najsilnejších
politických strán v krajine – R. Fico za SMERSD a Iveta Radičová (SDKU-DS). Nečudo, že
prvou témou diskusie bolo prijatie zákona o
dvojitom občianstve maďarským parlamentom, ktorý z hľadiska medzinárodného práva
i dobrých susedských stykov je doslova odsúdeniahodný a pre celú Európu neprijateľný.
Vo svojich úvodných slovách premiér R. Fico
pripomenul, že terajší maďarskí predstavitelia
pravice sa hrdo hlásia k Mníchovskej dohode (!)
a všetkému čo spôsobila, a na druhej strane neuznávajú to, čo nasledovalo po oboch vojnách.
Mal na mysli najmä vytvorenie Maďarska v jeho
súčasných hraniciach a „návrat“ do tohto priestoru v roku 1945. Spomenul antinacistické tradície
slovenského národa, jedným z prejavov ktorých
bolo vypuknutie SNP... Na druhej strane tu bolo
Maďarsko ako najvernejší stúpenec a partner hitlerovského Nemecka. Nečudo, že z Maďarska
sa dnes na všetky strany valí hnedý mor, ten tam
predsa vždy bol doma. Raz síce v otvorenejšej forme, inokedy v skrytej.
Pani Radičovej nezostávalo nič iné, iba v tom podstatnom súhlasiť s lídrom najsilnejšej politickej
strany. Vzápätí však šokovala tým, že v Maďarsku
je predsa dosť síl a hnutí, ktoré s Orbanom a Job-

bikom nesúhlasia. Máme sa však spoliehať na ne?
Nuž, skutočne trápne vyjadrenie. Keby konkrétne
spomenula aspoň jednu politickú stranu, jedno
občianske hnutie, ktoré by kategoricky vystúpilo
proti stupňovaniu napätia vo vzťahoch k Slovensku! Nakoniec, FIDESZ s jeho vodcom Orbánom
sa netajili, že jedným z ich prvých a rozhodujúcich cieľov je prijať zákon o dvojitom občianstve.
Až na skutočne malé výnimky za tento vo svete
neprijateľný zákon hlasovala aj prevažná väčšina
socialistov! Či chceme alebo nie, či sa to niekomu páči, alebo nie, iredentizmus je to, čo spája
prevažnú väčšinu Maďarov! Skutočne by bolo
zaujímavé nájsť u našich južných susedov stranu,
hnutie alebo aspoň občianske združenie, ktorých
idey a ciele vychádzajú z toho, že občania Slovenskej republiky maďarskej národnosti sú „len
a len“ občanmi SR a Európskej únie! Nikdy nie
Maďarskej republiky. Veď stačí všetko to, čo sa
v Maďarsku robí v súvislosti s 90. výročím podpísania Trianonskej zmluvy. Väčšina Maďarov tento
akt stále považuje za národnú tragédiu (!) i keď
práve tých 90 rokov dalo za pravdu tým, ktorí práve touto zmluvou pomohli v strednej Európe vytýčiť spravodlivé hranice medzi Maďarskom a jeho
susedmi. I keď sa odvtedy v strednej Európe veľa
zmenilo, Maďarsko zostalo v priestore, ktorý mu
historicky patrí.
Vladimír MEZENCEV

TROCHU TO PREHNALI!

Pred voľbami si politici nekladú pred ústa servítky. Nemôžeme sa im čudovať, veď ide o boj o každý hlas. Ten má skutočne niekedy cenu zlata. Prostriedky tohto boja sú všelijaké. Niekedy však ide o doslova podpásové údery. Našťastie,
náš volič je na ne zvyknutý. Najčastejšie prichádzajú sprava, ale
stáva sa, že prídu z opačného krídla. Tak môžu zasiahnuť ešte
nečakanejšie a zároveň bolestivejšie. V predvolebných novinách
KROKY, ktoré vydáva KSS, sa doslova píše: Voľte jedinú antifašistickú stranu – voľte KSS! Nuž, je to predovšetkým urážka doterajšej vládnucej koalície. Len pre zaujímavosť – práve počas
pôsobenia koalície na čele so SMER-om sa odbojárom zvýšili
dôchodky. Robert Fico, ale v neposlednom rade aj Vladimír Mečiar robia a robili všetko preto, aby všetky prejavy neonacizmu a
extrémizmu boli likvidované už v zárodku. O Jánovi Slotovi si každý môže myslieť čo chce, ale počas rokov strávených vo funkcii
primátora Žiliny pravidelne v apríli spoločne s predstaviteľmi veľvyslanectiev Ruskej federácie a Ukrajiny navštevoval hroby padlých
sovietskych vojakov a takto vzdával úctu osloboditeľom. Noviny
KROKY ešte aj pred voľbami si poriadne „podali“ predsedu strany
SMER-SD a zároveň premiéra R. Fica. Týmto už nikoho neprekvapili. Ťažko povedať, prečo jedna ľavicová strana tak systematicky
útočí na druhú ľavicovú stranu. Na tú, ktorej sa podarilo zjednotiť
prevažnú časť súčasnej slovenskej politickej ľavice. Nemožno sa
preto čudovať, že KSS ostala osamotená a nemá žiadneho spojenca. Komunisti si musia uvedomiť, že v útočení na SMER-SD a
jej lídra pomáhajú nie sebe, ale tej pravici, ktorú tak nemajú radi.
Nuž, čo tu už možno dodať...
DÁVID DONČÁK

PhDr. MILAN PIOVARČI

podpredseda Únie slovenských novinárov

Všeobecne platí, že len rodina zabezpečí zdravý vývin a výchovu potomstva v spoločnosti.
Zdôraznime, že len rodina, ktorá
vznikla na základe monogamného manželstva a najbližších príbuzenských vzťahov. Je to najmä
preto, že rodinu tvoria manželia
– rodičia, deti – súrodenci, prípadne starí rodičia. Monogamické manželstvo ako základ rodiny
zabezpečuje oveľa lepšiu, kvalitnejšiu starostlivosť, opateru a výchovu detí, ale aj pomoc zostarnutým neraz nevládnym členom
širšej rodiny – starým rodičom.
Prináša vzory ženskej nežnosti, mužskej priamosti, ľudskej súdržnosti, láskavosti, milosrdenstva, tolerancie... To však nie je jej
jediné poslanie. Rodina musí vytvárať aj zdravý súlad so školou,
aby sa maximálne využili schopnosti detí pri vzdelávaní a uplatnení v živote. Škola a rodina sú
základom aj dobrých medzigeneračných vzťahov. Tento proces by mal popri škole podporiť aj pracovný kolektív, lebo tam
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je nevyhnutná súdržnosť mladej,
začínajúcej generácie a staršej
generácie, ktorá obohacuje začínajúcich skúsenosťami odchádzajúcich. V práci sa utvárajú zložité viacvrstvové vzťahy. Medzi
najdôležitejšie patrí medzigeneračná výmena, akou je napríklad
pre mladších preberanie pracovnej erudície starších, na druhej
strane snaha mladších pomáhať
odchádzajúcej generácii ľahšie
sa prispôsobiť novým podmienkam, ktoré prináša život na odpočinku. Nebývajú to ľahké situácie.
Mladá generácia musí žiť s tým,
že po rokoch aj ona odíde na odpočinok. Je to nevyhnutný kolobeh života. Preto je dôležité, aby
to obe skupiny zobrali ako životnú nevyhnutnosť. Spoločnosť citlivo posudzuje aj starostlivosť bývalých zamestnávateľov i blízkej
rodiny k tejto skupine ľudí. Seniorský vek by mal byť vždy tým
najsilnejším motívom pre dobrosrdečnosť a snahu pomôcť prežiť starým ľuďom jeseň života čo
najspokojnejšie. Jeden zo seniorov nám povedal: „Ťažká a zložitá staroba má z toho hľadiska výhodu, krásna a spokojná staroba
zasa nevýhodu – v oboch prípadoch pomerne skoro odchádzajú.“

Ešte raz na tému: BOCIANIE HNIEZDO
Dôvera verejnosti voči novinárom a médiám skutočne klesá,
tak ako o tom píše autor článku v 18 čísle SR pod názvom Bocianie hniezdo. Nedozvedeli sme sa o tom až po zverejnení
spomenutého prieskumu, ale signalizovali to už aj každodenné
rozhovory vo verejnosti na túto tému. Nedá sa už proste prehliadať, komu vlastne novinári v našich mienkotvorných novinách posluhujú a s kým sympatizuje ich zamestnávateľ. Podľa toho si už môže
každý z nás urobiť vlastný názor o tom, ako je to vlastne so slobodou
tlače, objektivitou a nezávislosťou. Nepresviedčajú nás ani súčasné
argumenty vydavateľov a majiteľov novín, že vysoké pokuty ktoré platia pošpineným alebo nepravdivo obvineným osobnostiam nášho politického života sú likvidačné a je tým ohrozená sloboda tlače. Stačilo
by však písať pravdivo, objektívne, nevymýšľať si, nešpiniť, neurážať a
neboli by súdy, nikto by nikoho nelikvidoval. Takéto nárokovanie si v
mene slobody tlače na beztrestnosť, ak budem niekoho verejne urážať, niekomu ubližovať, verejnosť zavádzať a klamať, je trocha zvrhlé.
Už aj kvôli tomu, že takto vybuchnutá munícia zasahuje aj iných, deti
i celú rodinu. Vďaka takýmto klamstvám však premiér Fico, páni Mečiar, Lexa, Harabin...už prišli k pekným pár miliónom, možno i preto
sa o ních tak nepriaznivo píše. Takéto čosi sa totiž neodpúšťa. Žiaľbohu však kvôli novinárom, ktorí nerobia alebo nerobili česť žurnalistike,
poklesli preferencie tejto profesie už na minimum. Čo sa týka relácie
Sedem s.r.o - sú už trápni. To ich chi-chi-chi a cha-cha-cha už dávno
nikoho nepriťahuje a ničim neobohacuje. Divím sa, že osoby tak dlho
sa pohybujúce v umeleckej brandži sa ešte nezamysleli nad zotrvávaním v tejto relácii. Bolo by dôstojnejšie opustiť toto hniezdo včas, skôr
ako ich odpíše niekto iný.
Rudolf Slezák

POLITICKÉ
SENTENCIE
MILAN KENDA

DOSPEL A DOZREL
Ako romantický mládenec
chcel urobiť dieru do sveta a
dnes by si dal vŕtať koleno za
desať centov.
PROFESIONÁLNY SPEVÁK
Profesionálny spevák je taký
typ Slováka, ktorý si nepotrebuje vypiť na to, aby spieval.
KOROK JE ICH VZOR
Podaktorí jedinci sú spojovacím článkom medzi korkom a
človekom: sú ustavične hore.
RADA PRE PODNIKATEĽOV
Podnikatelia, kúpte si vysoké
klobúky. Až skrachujete, poslúžia vám ako hlboké klobúky.
V LONE KAPITALIZMU
Príšerne pískajúce kolieska
nákupných vozíkov už odradili
nejedného zákazníka od mrhania peňazí.
PROFESIONÁLI
Niekto vie v kšeftovaní chodiť,
iný zasa sedieť.
PANCIER ZNESIE VŠETKO
Svet potrebuje čoraz viac pancierových automobilov!
Najmä pre masových rečníkov.
KRYCÍ MANÉVER
Založiť súkromnú firmu je spôsob, ako pred manželkou
ospravedlniť kúpu drahého auta.
AKTUALITA
Som vedec. Je dnes niekto
menej?
NEPRAJNÍCI NEPOCHOPILI
Naši neprajníci by chceli byť na
našom mieste so svojimi neschopnosťami. Zabúdajú, že
naše miesta si vyžadujú naše
neschopnosti!
PREDOVŠETKÝM
Časy sa menia? Frázy sa menia!
DUŠEVNÝ NOMÁD
Je to duševný nomád! Stále
uniká pred zodpovednosťou.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Je po voľbách
Je po voľbách, ale v čase keď
píšem glosár ešte neviem výsledky, takže témy určite nebudú volebné, nakoniec v ostatnej dobe ich bolo požehnane a
v najbližších dňoch ešte bude,
vlastne v médiách s kratšou periodicitou už aj je. V rámci krátkeho oddychu od volebnej tematiky som si spomenul na
staršiu správu z Grécka, podľa ktorej 230 daňových úradníkov nepodalo daňové priznanie. Neuveriteľné. Podľa
príslovia je vraj pod lampou najväčšia tma, ale že až taká, v
ktorej sa stratia (alebo aspoň
si to oni myslia) vyše dve stovky úradníkov, to som netušil.
Tento prípad ukázal, v čom je
slabina byrokracie. Úradníci si
svoj post vysvetľujú ako výhodu na čerpanie „zamestnaneckých“ benefitov. Niečo na spô-

sob lacnejšieho cestovania pre
zamestnancov železníc. Lenže
podľa tejto logiky by mali mať
policajti dovolené kradnúť, poslanci nedodržiavať zákony ktoré schvaľujú atď. Nenašiel som
správu o tom ako úradníkov potrestali, ale doživotný zákaz na
pôsobenie vo verejnej funkcii
by mal byť tým najmenším trestom.
Potopa
Katastrofálne záplavy obrali ľudí
o majetok, ohrozili životy a vyplavili na povrch aj to, že sme
celé roky ignorovali varovanie
prírody. Krízové situácie zobudili v ľuďoch pocit spolupatričnosti, pomáhali a pomáhajú aj
tí, ktorých sa živel bezprostredne nedotýkal, pretože si uvedomili, že všetko so všetkým
súvisí. Otázkou je, či nám
toto poučenie ostane v pamä-

ti aj vtedy, keď vody opadnú a
škody odstránime (i keď zásahy živlu do života pre mnohých
ostanú trvalou traumou). Dúfajme, že keď sa pozrie budúca
reprezentácia na výšku sumy za
spôsobené škody, nikdy už nepovie žiadna vláda a žiadny verejný činiteľ, že na preventívne
protipovodňové opatrenia nie
sú peniaze. Žiaľ, objavili sa aj
hyeny, ktoré nešťastie svojich
spoluobčanov využili na kradnutie. Tento úkaz sa objavuje
aj pri iných nešťastiach a preto
by mal byť hyenizmus trestaný
ako obzvlášť nebezpečný trestný čin.

Bryndza
Pred časom Štátna veterinárna
a potravinová správa vykonala
kontrolu bryndze – okrem iného
sa zisťoval podiel ovčej a kravskej hrudky vo výrobku. Podľa
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potravinového kódexu má byť
tento podiel minimálne 50 na
50 percent, aby sa dalo hovoriť
o bryndzi ako ovčom syre. Našla sa však aj bryndza (?) s podielom 3 percentá ovčej hrudky
(dovoz z Poľska), ktorá bola samozrejme najlacnejšia. Nejdem
teraz rozoberať odbornú diskusiu, ktorú kontrola vyvolala v
médiách a na príslušných inštitúciách. Z pohľadu spotrebiteľa
si myslím, že podstatné je informovať zákazníka – ponúkame ti
lacný tovar, ale má takéto zloženie. Pri tradičnom masle a rôznych masielkach a náhradách
už zákon jasne povedal, musia sa ponúkať oddelene a ich
zloženie musí nájsť zákazník na
obale. Rovnako by to malo byť
aj s bryndzou (dokedy ju takto
vôbec môžeme nazývať?), ale aj
s akýmkoľvek iným tovarom.
Jozef Šucha

HISTÓRIA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Jún 2010

5

Odhalili jazdeckú sochu kráľa Svätopluka
Byť sebou nie je jednoduché, usiluje sa o to každý z nás, a ako dnes prezentujeme aj my tu, na
bratislavskom Hradnom vrchu, usiluje sa o to
aj slovenský národ. Konštatoval to v nedeľu pri
príležitosti slávnostného odhalenia jazdeckej
sochy kráľa Svätopluka v areáli Bratislavského
hradu prezident SR Ivan Gašparovič. Na hlavnom
nádvorí hradu, vyzdobenom pri príležitosti 1130.
výročia vydania buly pápeža Jána VIII., ktorou
uznal Svätopluka za kráľa, sa prezident prihováral asi dvom až trom stovkám pozvaných prítomných, vrátane predsedu parlamentu Pavla Pašku,
premiéra Roberta Fica, predsedníčky Ústavného
súdu Ivetty Macejkovej, viacerých poslancov NR
SR, členov vlády a diplomatov.
Efektnú svetelnú a hudobnú šou
dopĺňal veršami moderátor Dušan Jamrich a spevom Otokar
Klein a Dušan Jarjabek, ktorý sa
predstavil v dvojúlohe poslaneckého hosťa a speváka. Úvodné
slovo patrilo prezidentovi, ktorý
spolu s ďalšími dvoma najvyššími
ústavnými činiteľmi celý projekt
Svätoplukovej sochy inicioval.
„Udržiavajúc život v pohybe,
otvárame sa aj do vnútra svojich dejín, našu štátotvornú
identitu vynášame na svetlo
sveta aj pred nami stojacim
Svätoplukom. Vyjadrujeme
ním a skrze neho našu zakorenenosť v historickom čase,
našu konkrétnu celistvosť,
ničím nezameniteľnú podstatu,“ dodal prezident. Pripomenul, že na bratislavskom hrade
bol podpísaný zákon o československej federácii. „Tu Alexander Dubček zasadil tri lipy. Je logické, že sa sem po tisíc rokoch
vracia aj Svätopluk,“ zdôraznil
Ivan Gašparovič.
Predseda parlamentu
PAVOL Paška
uviedol svoj prejav vyslovením
spolupatričnosti všetkým občanom Slovenskej republiky,
ktorí teraz bojujú z následkami
jednej z najväčších povodní,
aká v posledných rokoch našu
krajinu zasiahla. „Asi sa nedá
začať inak, ako vyjadrením spolupatričnosti všetkým občanom,
ktorí bojujú s vodným živlom.
Snáď tým najlepším odkazom

Svätoplukovej jednoty je naša
spolupatričnosť, a prísľub štátu
k pomoci a odškodneniu občanov,“ vyhlásil.
„Každý, kto sem zavíta, bude
mať možnosť vidieť, že Slovensko má starú a slávnu históriu, že sme sa tu ako národ
neocitli včera,“ komentoval odhalenie
Svätoplukovej
sochy
na nádvorí bratislavského hradu,
ktorý sa práve z iniciatívy Národnej rady (NR) SR komplexne rekonštruuje. „Je to istým
spôsobom aj osobné zadosť
učinenie. Po desaťročiach
chátrania sa našli prostriedky
na rekonštrukciu hradu,“ pripomenul Paška.
Diskusie historikov o tom, či bol
Svätopluk niekedy osobne na
bratislavskom hrade podľa Pašku nesúvisia s tým, či má, alebo
nemá byť na hrade inštalovaná
jeho socha. „Podstatné je, že
je to národný symbol a má
právo mať tu svoje miesto,“
povedal. V opačnom prípade by
sa mohli začať diskusie aj o tom,
či má byť socha sv. Václava na
Václavskom námestí v Prahe,
kde tiež pravdepodobne historický Václav nikdy nebol, alebo
o tom, či môže byť v Národnej
rade busta Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý v novej budove parlamentu z časových dôvodov ani
nikdy nemohol byť. „Národní nihilisti“, ako nazval kritikov inštalovania sochy na bratislavskom

hrade, podľa Pašku spochybňujú všetko veľké, čo Slovákom
história dáva.
„Drahé Slovenky, drahí Slováci, vzácni hostia, aj keď
sme všetci v mysliach, ale aj
v konkrétnymi rozhodnutiami
s našimi spoluobčanmi, ktorých poškodila voda, dnešný
dátum sa navždy zapíše do
sŕdc slovenských vlastencov,“ otvoril svoj príhovor
predseda vlády
Robert Fico,
podľa ktorého Svätopluka akceptovali dvaja po sebe idúci
pápeži, Ján VIII. a Štefan V.
„Pápež Ján VIII. ju (bulu, pozn.
TASR) ako najvyššia autorita
vtedajšieho sveta napísal, aj
adresoval v júni 880 z Ríma a
začína sa slovami: Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu vladárovi. Tieto slová
sme aj vpísali na podstavec
pod sochu pamätníka,“ povedal Fico. Sochu tohto veľkého
kráľa však Slovensko na mieste, akým je bratislavský hrad,
doteraz nemalo, preto je podľa
premiéra dobré, že sa ju práve
za jeho vlády podarilo realizovať. „Je záväzkom, aby sa ľudia, ktorí budú slovenský štát
viesť, merali práve s činmi a
rozhodnosťou kráľa Svätopluka,“ povedal.
Pozitívnou stránkou slovenskej
hrdosti podľa Fica je, že aj
keď Svätopluk
vládol
na tomto území mnoho rokov
pred tým, ako nastali časy sv.
Štefana, alebo sv. Václava, nevytvára to v našom národe pocit
nadradenosti. „Dokazuje to, že
na tomto území súvisle žijeme pätnásť storočí. O životaschopnosti Slovákov svedčí,
že sme tu dlhé storočia žili aj
bez ochrany vlastného štátu,“
povedal.
Premiér zdôraznil, že popri cyrilometodejskej tradícii je práve
svätoplukovská druhým pilierom
národného sebavedomia. „Až
odhalením jazdeckej sochy
kráľa starých Slovákov sme
potvrdili význam druhého piliera, svätoplukovskej štátotvornej tradície,“ vyhlásil Fico,
ktorý dúfa, že Slováci budú

chodiť k novej soche so svojimi
deťmi pripomínať si práve túto
tradíciu.
„Slováci si vlastnú slobodu na
dejinách vyvzdorovali. Kráčajú búrkami európskych dejín
osudovo. Každý mierumilovný národ v priestore strednej
Európy si na prítomnosť a
skutky Slovákov bude musieť
zvyknúť a rešpektovať nás,“
uzavrel svoj príhovor predseda
vlády.
Kardinál Ján Chryzostom Korec
sa slávnostného aktu nezúčastnil osobne, poslal však posolstvo. Pripomenul, že prvá diecéza medzi slovanskými národmi
vznikla v Nitre pod právomocou
arcibiskupa Metoda. „Svätopluk mu už predtým, roku
873 ako arcibiskupovi odovzdal všetky kostoly a kňazov
svojej ríše a to slovienskych i
latinských z franskej ríše,“ pripomenul. Spomenul však aj
vyhnanie
slovienskych kňazov
po Metodovej smrti, ktoré bolo
podľa neho výsledkom komplikovanej medzinárodnej situácie.
Do podstavca Svätoplukovej sochy následne siedmi slovenskí
predsedovia VÚC, s výnimkou
bratislavského, ktorého nahradil
starosta Nového mesta Richard
Frimmel za mestské časti Bratislavy, umiestnili kúsky zeme zo
svojich krajov.
Odhalenie sochy slávneho kráľa
napokon v zmysle svätoplukovskej tradície spečatili traja najvyšší ústavní činitelia SR, prezident Ivan Gašparovič, predseda
parlamentu Pavol Paška a predseda vlády Robert Fico symbolickým zviazaním troch prútov,
ktoré majú symbolizovať jednotu
slovenského národa. Autorom
modelu sochy Svätopluka je
akademický sochár
Ján Kulich,
ktorý ju aj s autorskými právami
daroval Národnej rade SR. Socha samotná na žulovom podstavci je vysoká 7,8 metra, je
odliata z bronzu. Umiestnená
bude na hlavnom nádvorí pred
vstupom do hradného objektu.
Pre podporu myšlienky a realizáciu celého projektu vzniklo
občianske združenie Sväto-

Socha kráľa Svätopluka, ktorú v nedeľu 6. júna 2010 slávnostne odhalili v areáli Bratislavského hradu traja najvyšší
slovenskí ústavní činitelia.
FOTO NR SR
pluk, založené z iniciatívy troch
najvyšších ústavných činiteľov
– prezidenta SR Ivana Gašparoviča, predsedu NR SR Pavla
Pašku a predsedu vlády SR Roberta Fica. Účelom OZ je podpora a
rozvoj
historicko-kultúrnych
a spoločenských hodnôt viažucich sa k slovenskej štátnosti.
Financie potrebné na realizáciu
diela vo výške 270.000 eur boli
pokryté z verejnej zbierky.
Ako informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR,
Bratislavský hrad ako miesto
osadenia sochy nebol vybraný
náhodne.
„Ide o jeden zo symbolov slovenskej štátnosti od jej kore-

ňov v období Veľkej Moravy
až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993. K hradu sa
viažu viaceré potvrdené historické fakty, napr. lokalizácia
významného cirkevno-správneho centra Veľkej Moravy na
hradnom kopci, ako aj podpis
Zákona o československej federácii v roku 1968 a Ústavy
Slovenskej republiky v roku
1992,“ uvádza sa vo vyhlásení
tlačového odboru úradu vlády.
Kráľ Svätopluk pochádzal z
dynastie Mojmírovcov, od 50.
rokov 9. storočia bol kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva,
v rokoch 871 až 894 tretím a
najvýznamnejším
panovníkom Veľkej Moravy. Zomrel v
(TASR)
roku 894.

Na snímke traja najvyšší ústavní činitelia, predseda NR SR Pavol Paška (druhý zľava), prezident Ivan Gašparovič (druhý sprava) a predseda vlády Robert Fico (vpravo). Prezident preberá
tri prúty počas odhaľovania jazdeckej sochy kráľa Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu 6. júna 2010.
FOTO TASR - Tomáš Halász

Čítajte SLOVENSKÝ ROZHĽAD aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
Nasledujúce číslo novín dostanete 23. júna 2010 v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava na celom Slovensku
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Brusel nevie uplatniť pravidlá
Európska komisia začala v júni verejné konzultácie o uplatňovaní balíka z roku 2005 na
služby všeobecného hospodárskeho záujmu
(SVHZ).
Balík obsahuje usmernenia určujúce, kedy je štátne
financovanie SVHZ zlučiteľné s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Balík bol prijatý v júli 2005 v nadväznosti na prelomové rozhodnutie Európskeho súdneho
dvora (ESD) vo veci Altmark. Takto týždenník Slovenský rozhľad o tom informoval tlačový predstaviteľ
EK na Slovensku, ktorý nám poskytol nasledujúce
informácie: „Verejné služby zohrávajú v európskom modeli spoločnosti kľúčovú úlohu. Niektoré
oblasti činnosti rozhodne nemôžu byť ponechané
výlučne trhovým mechanizmom a členské štáty
majú z veľkej časti slobodu rozhodnúť, ktoré služby sa budú považovať za služby všeobecného
záujmu. V kontexte jednotného trhu však musíme
zaručiť, že poskytovanie takýchto služieb bude
prebiehať v súlade s pravidlami stanovenými zmluvou na účely predchádzania porušovaniu hospodárskej súťaže. Toto je ešte dôležitejšie v období,
ako je to súčasné, v ktorom je na prekonanie krízy,
podporu rastu a zlepšenie sociálnej kohézie základnou podmienkou rozpočtová konsolidácia,“
uviedol Joaquín Almunia, podpredseda Európskej
komisie a komisár pre hospodársku súťaž, a zároveň dodal: „Komisia vypracuje nezaujaté hodnotenie, aby sa čo najkonkrétnejším spôsobom zistili výhody, ktoré priniesol balík právnych predpisov
z roku 2005, a prirodzene aj prípadné problémy,
s ktorými sa členské štáty a záujmové skupiny pri
jeho využívaní mohli stretnúť“.
Európska komisia začala 10. júna verejné konzultácie s cieľom zhodnotiť používanie balíka
týkajúceho sa SVHZ z roku 2005. Balík má za
cieľ ozrejmiť, za akých podmienok môže byť
štátne financovanie SVHZ považované za zlučiteľnú štátnu pomoc.
Politika hospodárskej súťaže sa nevzťahuje na všetky služby všeobecného záujmu, ale len na služby
„hospodárskeho“ rázu, tzn. na služby všeobecného
hospodárskeho záujmu. Právo EÚ definuje „hospodársku“ činnosť ako akúkoľvek činnosť spočívajúcu
v poskytovaní tovaru a/alebo služieb na určenom
trhu, ako sú napríklad vysielanie, energetika, doprava a poštové služby.
Európsky súdny dvor sa v rozsudku vo veci
Altmark vyjadril, že kompenzácia za SVHZ predstavuje štátnu pomoc podľa článku 107 ods. 1
zmluvy, a teda podlieha kontrole Komisie, pokiaľ nie sú splnené štyri kumulatívne podmienky:
• príjemca musel byť poverený jasne stanovenou
úlohou v oblasti verejných služieb,
• parametre pre výpočet kompenzačných platieb

musia byť stanovené vopred a to objektívnym a
transparentným spôsobom,
• kompenzácia nesmie presiahnuť sumu nákladov, ktoré vzniknú pri plnení verejných služieb a od
ktorých sa odpočítajú príjmy získané poskytovaním
služby (kompenzácia však môže zahŕňať primeraný
zisk),
• o príjemcovi sa rozhodne v rámci verejnej súťaže
alebo náhrada je vypočítaná na základe nákladov
dobre fungujúceho podniku s primeraným vybavením na poskytovanie verejných služieb.
Hranica je 30 miliónov eur a obrat nesmie byť väčší
ako 100 miliónov eur.
Komisia prijala v júli 2005 na základe rozhodnutia vo veci Altmark „balík o SVHZ“, ktorý pozostáva z:
– rozhodnutia Komisie (vychádzajúceho z článku
106 ods. 3 Zmluvy o EÚ) určujúceho podmienky, na
základe ktorých sú kompenzácie spoločnostiam za
poskytovanie verejných služieb zlučiteľné s pravidlami o štátnej pomoci a nemusia byť vopred oznámené Komisii. Rozhodnutie sa vzťahuje na nemocnice
a sociálne bývanie bez ohľadu na kapacitu, ako aj na
ďalšie sektory, v ktorých kompenzácia nepresiahne
30 miliónov eur za rok a pokiaľ ročný obrat prijímateľa nepresiahne 100 miliónov eur. Rozhodnutie zahŕňa aj leteckú a námornú dopravu na ostrovy v rámci
EÚ, ako aj letiská a prístavy pod určitými hraničnými
počtami prepravených pasažierov;
– rámca určujúceho podmienky, na základe ktorých
kompenzácia, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie,
môže byť po oznámení Komisii a jej následnom
preskúmaní považovaná za zlučiteľnú s pravidlami
o štátnej pomoci. Kompenzácia, ktorá presiahne
náklady na verejné služby alebo je využívaná spoločnosťami na iných trhoch, ktoré sú otvorené hospodárskej súťaži, nie je oprávnená a nie je zlučiteľná s
pravidlami zmluvy o štátnej pomoci.
Rozhodnutie a rámec obsahujú ustanovenia o
tom, že Komisia vypracuje hodnotiacu správu
založenú na jej poznatkoch o fungovaní balíka,
ako aj na výsledkoch širokých konzultácií, ktoré
Komisia uskutoční, pričom základom budú najmä údaje poskytnuté členskými štátmi v správach o vykonávaní rozhodnutia.
Európska komisia uverejnila 10. júna správy členských štátov o uplatňovaní pravidiel, ako aj dotazník
určený poskytovateľom verejných služieb, používateľom verejných služieb, zainteresovaným stranám,
občanom a iným zainteresovaným subjektom. Výsledky verejných konzultácii poslúžia ako odrazový
mostík pre hodnotenie balíka právnych predpisov z
roku 2005 a pre prípadné návrhy na jeho zlepšenie.
Verejné konzultácie sú k dispozícii na internetovej
stránke: http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html
DUŠAN D. KERNÝ

Zbytočný návrh na zmenu

Minister financií Ján Počiatek nesúhlasí s pozmeňovacím návrhom podpredsedu KDH Daniela Lipšica, ktorý počíta s tým, že
na zmierňovanie následkov ničivých povodní sa vyčlení aj 27
miliónov eur určených na výstavbu Národného futbalového štadióna (NFŠ). Zároveň však nevylučuje, že dotáciu pre štadión v
tomto roku predsa len vláda použije na pomoc ľuďom.
Podľa vlastných slov na to ale nepotrebuje zmenu zákona o štátnom
rozpočte, ktorú navrhuje Lipšic. „Z mojej kompetencie vyplýva, že takéto rozpočtové opatrenie som schopný vykonať aj ja sám, keď sa tak
rozhodnem,“ vyhlásil 10. júna na pôde Národnej rady SR v rozprave k
jednému z legislatívnych návrhov z tzv. protipovodňového balíčka Počiatek. Lipšicov návrh by však podľa neho nepriamo novelizoval zákon
o štátnom rozpočte, čo by mohlo skomplikovať právnu čistotu dnes
prijímanej legislatívy. Takýto zásah je navyše, ako tvrdí, zbytočný a nie
je vôbec nutný. Šéf rezortu financií pripomenul, že parlament rieši v
prvom kole krízovú pomoc, ktorú je nutné dostať k občanom v týchto
dňoch. „Preto je aj taký zhon, aby sme boli schopní zabezpečiť čo najväčšiu sumu v tento moment a hlavne tu riešime to, či sa politické strany do tejto aktivity pridajú, alebo nie,“ poznamenal. Dodal, že dnešnými
krokmi sa ale pomoc obciam a občanom nekončí. „Budeme musieť
hľadať aj ďalšie zdroje a prealokovať zdroje z mnohých ďalších kapitol.
A medzi tými položkami, ktoré potenciálne prichádzajú do úvahy, je aj
(TASR)
dotácia na NFŠ v tomto roku a množstvo ďalších položiek“.

MIKLOŠKO – neželaná osoba

Slovenského poslanca Františka Mikloška, ktorý „ilegálne“ navštívil región Náhorný Karabach, prekvapilo, že jeho meno figuruje v Azerbajdžane
na zozname neželaných osôb. Uviedol to azerbajdžanský spravodajský
portál TodayAz. Ak nejaký Azerbajdžanec prekročí ukrajinsko-slovenskú
hranicu bez víz, bude to považované za porušenie zákona. Slovensko
by nebolo nadšené takýmto prístupom cudzinca. Rovnako Azerbajdžan
nezaujíma, či je Mikloško poslanec alebo obyčajný človek, komentuje
TodayAz. Poslanec mal informovať úrady v Baku o svojich plánoch navštíviť suverénnu časť ich územia a „zákaz vstupu do Azerbajdžanu bude
preňho dobrou lekciou pre jeho neúctivosť“.
(krátene, TASR)

Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika v stredu 9. júna 2010 slávnostne otvorili prvú časť
nového letiskového terminálu. Prvé lety z novej vybavovacej haly začali prevádzkovať od štvrtka 10. júna 2010. Na snímke hore slávnostné prestrihávanie pásky novej vybavovacej haly,
zľava minister kultúry SR Marek Maďarič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír
Vážny, predseda vlády SR Robert Fico, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti
Letisko M. R. Štefánika, a.s., (BTS) Zdeněk Schraml a generálny riaditeľ ZIPP Bratislava,s.r.o,
František Hirner. Na snímke dole pohľad na interiér novej vybavovacej haly.
FOTO TASR - Štefan Puškáš

Výstava v Košiciach pod názvom VRÁŤME SA K ČERSTVÝM POTRAVINÁM

Minister PôDOHOSPODÁRSTVA mal radosť
V minulých dňoch minister poľnohospodárstva Vladimír Chovan otváral v Košiciach netradičnú výstavu. Jej názov bol
VRÁŤME SA K ČERSTVÝM POTRAVINÁM. Niesla sa v znamení už prvých výsledkov realizácie zákona o predaji z dvora v praxi. Pán minister bol po prehliadke
výstavných priestorov, besedách s vystavovateľmi a ochutnávke niektorých vystavených produktov spokojný. Tak úprimne.
Nemusel nasadzovať profesionálne úsmevy politika. Už aj preto, lebo bol medzi
svojimi. Ľuďmi, spojenými s pôdou, alebo
s tými, ktorí dokážu zužitkovať to, čo dáva
rastlinná a živočíšna prvovýroba v malých,
často rodinných prevádzkach.
Prevažná väčšina vystavovateľov, pričom opäť zdôrazňujeme, že išlo o nie
veľké potravinárske podniky ale predovšetkým o rodinné farmy, sa na výstavu pripravila skutočne profesionálne. Ponúkali svoje produkty s odborným
výkladom, aktuálnymi reklamnými letákmi
a brožúrkami a pokiaľ niekto z rôznych
príčin nekupoval - mal možnosť bezplatne ochutnať kvalitnú a čerstvú produkciu
– ako zdôraznil minister V. Chovan – bez
konzervantov. Teda takú, na akú si u nás
pamätajú iba tí skôr narodení. Na výstave
dominovali rôzne druhy syrov, bryndza,
žinčica, med, údeniny, cestoviny, vína...

Kto prešiel okolo jednotlivých vystavovateľov, vizuálne i chuťovo zhodnotil ich výrobky, určite konštatoval, že tým slovenským
poľnohospodárstvom to nie je až také zlé.
Samozrejme, je to iba pohľad laika a konzumenta. Na výstave je všetko skutočne krajšie, než je každodenná realita.
Jedno je však isté: za kvalitu svojej produkcie sa slovenskí farmári skutočne nemusia hanbiť. Naopak môžu byť na svoju
prácu patrične hrdí!
Súčasťou výstavy VRÁŤME SA K ČERSTVÝM POTRAVINÁM bol workshop na
ktorom sa hovorilo o aktuálnej potravinárskej legislatíve, vrátane legislatívy predaja
potravín priamo spotrebiteľovi, o hygienických štandardoch pri predaji z dvora,
aktualizácii zákona o potravinách a doterajších skúsenostiach z priameho predaja z dvora. Pred odchodom z výstavy
minister V. Chovan pre Slovenský rozhľad
povedal: „Samotnú výstavu organizuje
súkromná firma, zameraná na výstavníctvo. Naše ministerstvo nad ňou prevzalo
záštitu. Okrem toho odbornými garantmi
výstavy sú Regionálna poľnohospodárska
a potravinárska komora v Košiciach a Výskumný ústav potravinársky v Bratislave.
Výstava má regionálny charakter a trvá iba
dva dni z jednoduchého dôvodu: vystavujú tu a predávajú čerstvé potravinárske

produkty bez konzervantov a pokiaľ sa
majú dostať k spotrebiteľovi v ideálnom
stave, tak tie dva dni sú akurát. Ide o potraviny, ktoré v obchodných reťazcoch pri
ich dnešnom systéme práce nenachádzajú svoje miesto. Túto výstavu podporujeme aj preto, lebo na organizáciu
nie je ekonomicky náročná a okrem
toho výrobky z dvora majú obmedzený marketing. Okrem toho výstava Vráťme sa k čerstvým potravinám je dobre a
priamo nasmerovaná spotrebiteľovi vo
veľkej aglomerácii, veď len v samotných
Košiciach žije asi 250 000 ľudí. Organizátorom výstavy skutočne nemám čo vyčítať, neviem však, akú urobili propagáciu
tomuto podujatiu, jednoducho jej úroveň
a kvalitu nemôžem posúdiť. Vystavovatelia prišli s produkciou, ktorej základ tvoria
kvalitné suroviny a okrem toho s pestrým
sortimentom výrobkov...“
Na výstave sme stretli aj zástupcov firmy
SWAM Košice, ktorá sa zaoberá nielen
predajom vozidiel značky Renault, ale aj
ich úpravou na mobilné mliečne automaty. Z celkového počtu 79 automatov na
predaj mlieka na Slovensku je deväť mobilných, pričom do konca roka ich má byť
až o 40 viac. Vo Swame asi dovolenkovať
nebudú, čaká ich náročná práca...
JÁN SLIAČAN
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Ešte medveďa neodrali a už na jeho kožu pili
Slovenské parlamentné voľby, to je vždy niečo, čo takmer vždy
ukazuje na slovenskú malosť a aj slabosť. Voliči obyčajne vždy
naletia na bezduché sľuby, ktoré nemajú reálny základ. Viac ako
dvadsať percent aj v týchto voľbách naletelo napríklad nečitateľnej strane SaS, či Mostu-Híd, kde sa potulujú takí politickí štamgasti ako Dostál, Šebej a spol. Strana Most-Híd má zrejme naozaj dobré finančné zázemie, keď dokázala krátko pred voľbami
rozdávať peniaze niektorým Rómom, ktorí si po dedinkách za ne
robili guľáše. SaS zasa skôr pripomína anglický klub Chelsea aj
s jeho majiteľom Abramovičom. Dokázali si napríklad získať aj
komentátora Krajcera, inak celkom rozvážne uvažujúceho mládenca, ktorý potom hral za tento klub ako vo vytržení.
Komentátori či politológovia bez pravicových strán. Pravicová strarozdielu hovorili o týchto dvoch na SaS? Alebo Most-Híd? To je
stranách ako o prekvapení volieb. jednoducho nespojiteľné, spája
Vôbec to prekvapením nebolo,
ich teda len všetkých túžba po
peniaze a mecenáši
moci a voliči im k tomu pomohli.
hrajú v slovenských voľbách čo- Iste, nečakalo sa, že Most-Híd
raz vážnejšiu úlohu, tak ako inde bude tak vysoko a že SMK zostavo svete. Časom sa o tom možno ne pred bránami parlamentu, rovdozvieme viac.
nako ako ĽS-HZDS. Už niekoľko
V týchto voľbách, tak ako aj dní pred samotnými voľbami bol
predtým sa jasne ukázalo, Pál Csáky napriek „údajnej“ podže agentúry výskumu verej- pore V. Orbána
nej mienky nie sú ani nezáznačne nervózny.
vislé ani nestranné, ale hrajú Orbán je veľký pragmatik a celkom
si svoje politické hry. Z ich pokojne mohol hodiť SMK cez pašéfov sa potom stanú politoló- lubu, netreba byť naivný a čakať,
govia, ktorí sa tvária ako Vasili- že sa bývalý kamarát Orbán z vesa Premúdra.
čera na ráno stane jeho nepriateBolo naozaj zábavné sledovať, ľom. Ilúzia strany, ktorá navonok
keď sa po zatvorení volebných akože spája, sa hodí „do krámu“
miestností objavili výsledky akého- Orbánovej politiky. A spolu so
si pofidérneho prieskumu, ktorý stranou SaS a SDKÚ- DS môžu
priviedol líderku SDKÚ-DS doslo- akože „urovnávať“ slovenskova do amoku a bola schopná nie- maďarské vzťahy až tak, že Slolen tancovať, ale aj
ta sa stane naozaj prorokom.
vatry preskakovať.
Na budúci rok bude Maďarsko
Bolo celkom jasne vidieť tú veľ- predsedať Európskej únii a za
kú túžbu po moci, nech sa deje, šesť mesiacov určite spríjemní
čo sa deje. Bujaro oslavovali aj v život takto vzniknutej koalícii.
strane SaS, či slovenskí janičiari v Údajne stredopravá koalícia, ktorá
Most-Híd.
vo svojich predvolebných
S pribúdajúcimi hodinami po
sľuboch
uzatvorení miestností a výsled- bola na úrovni komunistickej strakov, ktoré prúdili do masmédií ny a sľubovala riešenia a blahobyt,
zo štatistického úradu, začínali už celú povolebnú noc chodila
mrznúť aj úsmevy v niektorých na vohľady, jedny k druhým. Moc
centrálach strán. Hlavne v SD- bola na dosah, nie zmena a tak
KÚ-DS, ktorá si v konečnom treba pre to urobiť aj nemožné.
výsledku oproti roku 2002 po- KDH, ktoré sa nevie vymaniť z
horšila o štyri percentá. Takže tých ôsmich percent tiež oslavolíderka Yveta Radičová s miliónom valo zlatým šampanským, ale čo
hlasov z prezidentských volieb vô- oslavovalo, nevedno. Možno to,
bec nepresvedčila, naopak, skla- že bude vo vládnej koalícii piate
mala. Snaží sa to zakrývať aj tým, koleso na voze. Páni farári budú
že hovorí o zisku všetkých akože na kancľoch zalamovať rukami.

Ale moc je nemoc. A ešte ich
čaká vysvetľovanie odmietnutie
Lisabonskej zmluvy v Bruseli. To
tiež nebude jednoduché. Rovnako jednoduché nebude splniť na
domácej scéne sľuby či riešenia,
ktoré sa skôr podobali na reč papagájov z amazonských pralesov.
Bezduchosť programov všetkých
štyroch strán, ktoré vytvoria koalíciu, je
skutočne veľkolepá
a stvoriť z tohto galimatiášu programové vyhlásenie bude neriešiteľný
rébus. A tak už teraz možno povedať, že ak takýto dokument uzrie
svetlo sveta, bude to na občanov
Slovenskej republiky to isté, ako
keď vpadli Turci na Poníky.
Jediným svetlým bodom povolebných výsledkov je rezignácia Predsedníctva SMK, čo
je chlapské rozhodnutie. Ak
SDKÚ-DS stratila štyri percentá
oproti minulým voľbám, ženské
rozhodnutie absentuje. Ale je
celkom zjavné, že v tejto strane
sa začnú hýbať škatule, pretože
ďakovačka Ivety Radičovej po
voľbách svojim spolupracovníkom
všeličo naznačila.
ĽS-HZDS vlastne pochovali jej
niekdajší členovia Mikuš, Urbáni
a Kramplová. Ale aj to, že Vladimír
Mečiar je síce jeden z
najschopnejších
politikov
na Slovensku, ale od začiatku
existencie hnutia si jednoducho
nevie vybrať správnych ľudí na
správne miesta. Za tie roky sa už
mohol poučiť a nie opakovať tie
isté chyby. Slovenská národná
strana zasa doplatila na to, že slovenský volič jednoducho postrehol, že táto strana nedisponuje
kádrami, ktoré by mohli v slovenskom vládnutí čosi znamenať. To
sa nedá tak, že chytím v poli
zajaca a urobím ho ministrom.
Mladých národniarov zasa prilákal do svojho košiara Kotleba, strednú a staršiu generáciu si naklonila k sebe strana
Smer-SD, ako to vidno napríklad z volebných výsledkov v
Žilinskom kraji.

Iveta Radičová ako premiérka?
Tak toto na Slovensku ešte nebolo, skutočne totiž
hrozí, že Iveta Radičová sa stane slovenskou premiérkou. Riško bude držať balónik, Figeľ dostane občas
vareškou poza uši a Bugár bude držať diétu. Monotónnym hlasom nám bude ako študentom oznamovať,
čo sa máme naučiť a koľkokrát napísať za trest vetu
- Zmena je na dosah. Keď napríklad príde na návštevu
Slovenska Angela Merkelová, jej manžel nebude mať
partnera, ktorý by sa mu venoval. Ibaže by ho suploval
Dzurinda, ale tomu by museli dať hokerlík. Alebo Kaník? Ten bude ašpirovať zasa na ministerstvo práce a

sociálnych vecí, ktoré už raz spolu s Ivetkou dokatovali.
Zrejme na úrade vlády bude treba prebudovať aj kúpeľňu, zvýšia sa výdavky na make-up. Futbal premiérka
zrejme hrať nebude, iba ak otvorí ihrisko slávnostným
výkopom. Na Slovensko môže prísť aj Orbán na bielom
koni, však ju už raz podporil a teraz treba podporu aj
vrátiť. Obklopí sa Žiťnanskou, Dubovcovou, Rosovou,
Vášáryovou či Cibulkovou a vtipy o blondínkach budú
kolovať Slovenskom jedna radosť. Inak, toľko žien
môže znamenať aj revolúciu, hoci stačia už aj dve. A
tak Mikuláš Dzurinda sa musí mať na pozore.

Dokumentarista

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Výhra, ktorá nie je prehrou
Prezident Slovenskej republiky podľa tradície poveril víťaza volieb stranu SMER-SD zostavením novej vlády. Ostatné strany,
ktoré sa dostali do parlamentu, koalíciu so SMERom odmietli. A
jasný víťaz volieb bude v opozícii so 62 poslancami.
Tieto strany už začali rokovať o koalícii, je jasné, že ich dohadovanie
sa bude zložité a aj únavné. Koalícia týchto strán so 79 poslancami
bude naozaj krehkou koalíciou, ktorá chce silou mocou vládnuť, ale si
neuvedomuje, do akej zložitej situácie vstupuje. Svetová kríza ešte nekončí, v Európskej únii je zložitá situácia, ohrozené je euro, ekonomickí
experti avizujú ďalšie ekonomické problémy. Na Slovensku kríza spôsobila vzostup nezamestnanosti, ktorej ešte nie je koniec. Pravicová
koalícia sa tvári, že má čarovný prútik, ktorým všetko vyrieši. To sú však
len populistické reči, predvolebné sľuby. Určite sa však zastaví výstavba diaľnic, zastavia sa zrejme aj niektoré projekty, ktoré naštartovala
vláda R. Fica. Rekonštrukcia Zákonníka práce a podobné chytráctva
pravice spôsobia, že už na jeseň možno očakávať na Slovensku sociálne nepokoje, nehovoriac už o katastrofálnom dôsledku záplav na
produkciu potravín. Ak sa už teraz avizuje desaťpercentné zvyšovanie
cien slovenskej potravinovej produkcie, toto číslo môže byť po pravicových zásahoch ešte o päť percent vyššie. Vyvstáva aj otázka, či sa
takáto koalícia nepokúsi o zrušenie slovenského zákona o dvojakom
občianstve. Čo ak sa slovenské školstvo dostane do rúk Most-Híd, alebo financie do rúk Ivana Mikloša? Takáto koalícia môže zvrátiť aj
zrušenie niektorých ministerstiev, politika odvodov spôsobí chaos, môžeme sa rozlúčiť s niektorými investormi, ktorí avizovali,
že prídu na Slovensko. Prvovoliči, vysokoškoláci, ktorí sa ocitli v
radoch nezamestnaných, zostanú tam alebo znova budú putovať
za hranice, kde už tiež ruže nekvitnú. Platenie školného bude
krokom späť a spôsobí, že sa rozšíria rady nezamestnaných. Je
jasné, že americký prezident Obama nebude kryť Dzurindovcom
chrbát tak, ako Bush junior. Pochopiteľne aj Rusko zrejme prehodnotí politiku voči Slovensku.
Robert Fico má pravdu – takáto koalícia naozaj nevydrží pri moci ani
rok. Slovensko sa ocitne v nestabilite a škody, ktoré napácha, sa budú
len ťažko naprávať. A to nie je naozaj dobrá správa pre Slovensko. Eufória vyskoč strán a tých, ktoré si nadávajú do kresťanských, rýchlo vyprchá, hladných pribudne tak ako hladových dolín a ani na konci tunela
Branisko nebude žiadne svetlo.
Výhra strany SMER-SD v týchto voľbách nie je teda prehrou. Naopak,
len ešte viac posilní túto stranu, pretože aj tých štyridsať percent občanov, ktorí nevolili, o necelý rok zistia, čo sa vlastne stalo. A budú voliť. A
pošlú slovenskú pravicu do čerta.

Prázdninová vláda Nástup slovenských liberálov
Aj keď sa podarilo dať dohromady pravicový zlepenec, vláda nebude zostavená skôr ako do konca tohto mesiaca. Potom sa začnú
dovolenky a pravicové strany pôjdu oddychovať, aby si oddýchli po
prebdených nociach po voľbách a koaličnom mudrovaní, kým stvoria programové vyhlásenie svojej vlády. To znamená, že vlády sa
ujmú až koncom augusta. A riešeniami, ktorých obsah je neznámy,
sa začnú zaoberať v septembri, aby dali dohromady parlament v
ktorom bude figurovať veľa neznámych tvári. A tak kým sa pravicová
vláda rozkuká, uplynie sto dní vlády, ktorá dohromady nič neurobí.
Ale to sa už musí začať pripravovať na komunálne voľby, ak ich nechce prehrať na celej čiare. Zatiaľ nezamestnanosť bude rapídne
rásť, zastaví sa hospodársky rast. Za ten čas sa budú po juhu Slovenska prechádzať také či onaké gardy a Jobbik si bude zakladať
kancelárie, kde sa budú podávať žiadosti o dvojaké občianstvo.
SMK sa radikalizuje a bude svorne s Jobbikom a Fideszom mútiť
na juhu Slovenska vodu. Prístupnosť Radičovej k Orbánovi budú
Fideszovci pokladať za slabosť a patrične ju využijú. Treba očakávať horúcu politickú jeseň, ktorú budú v Bruseli sledovať s nemým
úžasom. Koncom roka sa začnú v koalícii objavovať prvé trhliny a jej
statika bude vážne narušená. Slovensko zažije najbiednejšie Vianoce v novodobej histórii.

Najkrajšie vystihol slovenské parlamentné voľby expremier Ján
Černogurský, ktorý napísal, že v
novej vláde budú udávať tón SDKÚ-DS a SaS, čo znamená, že
budú vládnuť liberáli. Dodal aj to,
že sa mu to nepíše ľahko. Zabudol
však ešte na liberálov v Moste –
Híd, ktorí sa vytiahli výťahom tejto
strany do parlamentu. Čiže, v tomto zlepenci sa KDH stratí ako ihla v
kope sena. Líderka SDKÚ-DS povedala, že ak by niekto z tej štvorice, ktorá sa rysuje, odmietol ísť
do vlády, pokladala by to za zradu.
Zradu nástupu k moci liberálov.
Kresťansko-demokratické hnutie
už vo svojej dvadsaťročnej existencii narobilo dosť osudových chýb,
ktoré spôsobili, že strana, ktorá
mala byť kresťanskými hodnotami
dominantnou na slovenskej poli-
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tickej scéne, vždy sa dostane do
situácie, že je niekde „prifarená“.
Teraz ju prifarili k liberálom a Ján
Figeľ ešte otvára zlaté šampanské. Naozaj sa musí Jánovi Čarnogurskému písať ťažko o tom, čo sa
stalo a čo sa stane, keď sa KDH
spolčí s liberálmi. ALE KTO CHCE
KAM, POMOŽME MU TAM. Liberáli div nevyskakujú z kože od.
radosti. Dokonca akási spisovateľka Kapitáňová napíše, že celý
potenciál ľavice na Slovensku je
tých 35 percent a že je tomu rada.
Akosi pozabudla na takmer dvojmiliónový potenciál, ktorý nevolil.
Nechal sa počuť aj liberál Fedor
Gál, ktorý sa hlboko skláňa pred
liberálmi z Mostu-Híd, s ktorými sa
hral na Slovensku na akýchsi revolucionárov. Samozrejme, medzi
týmito exponentmi liberálov nemô-

že chýbať Martin Bútora, ktorého
teší, že na Slovensku získala pozoruhodnú podporu strana „etnickej spolupráce“ (Most – Híd). O
akú „etnickú spoluprácu“ ide sa
dozvieme, ak si pozrieme poslanecký elektorát tejto strany. Práve v čase vyvrcholenia volebnej
kampane na Slovensku maďarský
parlament prijal zákon, čo zostalo
mimo pozornosti slovenských médii, ktorý dal na na rovnakú úroveň
komunizmus a nacizmus a priestupky komunistického režimu dal
na úroveň holocaustu. Zákon sa
stal súčasťou Trestného poriadku
a ak niekto v Maďarsku spomenie
komunizmus v dobrom, dostane
basu od jedného do troch rokov.
Slovenskí liberáli zrejme nebudú
chcieť za Orbánom zaostať a budú
sa mu chcieť vyrovnať.

Komentátor istého denníka zasa
načrel do svojich dokumentov a
znova sa „venoval“ Vladimírovi
Mečiarovi, tak ako už niekoľkokrát. Dokonca tvrdí, že neostane
po ňom ani mýtus, lebo ho „obišli“ voliči. Pravdou však je, že
voliči sa akosi uspokojili a mnohí
neprišli k volebným urnám lebo
si mysleli, že všetko je jasné a
vládu zostavia Fico s Mečiarom.
Kým voliči Smeru-SD zabodovali, Mečiarovi voliči sa nechali učičíkať. Mečiarova mládež na druhej strane predvolebnú kampaň
nezvládla, predseda zabudol, že
čo si neurobí sám, to nebude.
Komentátor sa však poriadne
mýli, ak V. Mečiara zaradil medzi
tuctové politické figúrky. Tuctové
politické figúrky na Slovensku sú
tie, ktoré sa práve chystajú vládnuť po parlamentných voľbách.
Tento kardinálny omyl komentátorovi možno o rok-dva treba
pripomenúť. Vladimír Mečiar
neodišiel a ani ho do minulosti
neposlali voliči. Vráti sa aj vďaka
tuctovým figúrkam, ktoré dnes v
eufórii po voľbách trepú nezmysly a v amoku liberalizmu si v kresťanskom Slovensku zlomia väzy,
do roka a do dňa.

Čaká nás úžasná vláda
Z kuloárov pravicových zoskupení, ktoré sa chystá vytvoriť vládu,
prenikli informácie, že ministrom
zahraničných vecí sa má stať
Mikuláš Dzurinda, známy to kariérny diplomat zo slovenských
železníc. Ministrom národnej
obrany by mal byť doslúžilý karatista František Šebej, ktorý sa
na staré kolená nechá titulovať
prívlastkom – novinár a jeho
rota rýchleho nasadenia Dostál,
Zajac, Osuský, pôjde robiť poriadky do Afganistanu. Podpredsedom vlády by sa mal stáť Béla
Bugár, ministrom kultúry a cestovného ruchu Daniel Krajcer,
ministrom práce a sociálnych
vecí Lubomír Kaník. Ministrom
hospodárstva zasa Richard Sulík. Bývalá sudkyňa Dubovská
bude ministerkou spravodlivosti.
Ale najhorúcejšia správa je, že
ministrom
pôdohospodárstva
by mal byť Ján Figeľ. O ďalších
ministroch sa rokuje, zrejme
vzniknú aj nové ministerstvá, aby
sa podarilo uspokojiť všetkých
ambicióznych politikov zlepenca pravicovej vlády. Je tam totiž
veľa hladných žalúdkov a miest
je zasa príliš málo.

Máme sa na čo tešiť
Ak vznikne pravicová koalícia, do
parlamentu sa dostanú mená,
ktoré sa prekrúžkovali do čela,
ako napríklad Kaník na kandidátke SDKÚ, Šebej, Dostál, Zajac,
Osuský na kandidátke Most-Híd,
Vášáryová na kandidátke SDKÚ
či neznáme mená na kandidátke
SaS, ktoré skočili z posledných
150 miest celkom dopredu. Zaujímavé to bude hlavne v strane
Most-Híd, kde jastraby z OKS
budú tvrdiť muziku a Bugár ich
asi len ťažko zvládne. Pre týchto politických bezdomovcov sa
tak Bugár stal výťahom, do ktorého nastúpili a tak sa vlastne
Most-Híd stal plný všelijakých
chutí, kde okrem papriky bude aj
hrach, na ktorom sa môže B. Bugár poriadne pošmyknúť. Bude
tiež zaujímavé sledovať, kam sa
zaradí Most-Híd v európskych
štruktúrach, rovnako ako strana
SaS. Obidve strany sú zatiaľ európski bezdomovci.

Stranu pripravil
veštec DUŠAN KONČEK
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Čakanie na inscenovanie
Najnovšia kniha prozaika, dramatika a filmového scenáristu Petra Kováčika
s názvom dve hry... (Matica slovenská, Martin 2009) obsahuje samostatné,
typologicky odlišné, ale tematicky súvisiace dramatické diela – Hurban a
Povstanie (1848). Hneď v úvode recenzie musím konštatovať, že knižné vydávanie neinscenovaných hier renomovaných autorov svedčí o tom, že je niečo
zhnité v slovenskom profesionálnom divadelníctve a v celom rezorte kultúry.

Bloudek). Po metamorfózach spoločenského usporiadania a vlastníckych vzťahov dnes v nových kontextoch vnímame
viaceré pertraktované problémy. Aj lídri
meruôsmych rokov museli hľadať uspokojivú motiváciu davov: „cesta, ktorá vedie k
slobode, je tá istá, čo vedie k bohatstvu;“
alebo: „porobený národ má otrokov, ale nie
boháčov.“ My však už vieme, že bohatstvo
je vždy len pre niekoho a na úkor ostatných,
preto sme teraz takí nadšení tým, že konečne máme svojich vlastných boháčov, hoci
nie sme nimi my, ale rozličné kriminogénne
živly, citovo otupení egoisti a sociálni psychopati.
Áno, napriek všetkých vznešeným métam vždy víťazí sila a podlosť, kým z
proklamovaných hodnôt, ako sú pravda a spravodlivosť, napokon zostane
len bolestné vytriezvenie z ilúzií. Pripomeňme si však posolstvo z doslovu
Tomáša Winklera: „roky 1848 – 1849
sú východiskom modernej slovenskej
politiky, položili základ národného
jestvovania Slovákov, pretože tí vstúpili
do dejín s historicky jasnou perspektívou a programom“. Naozaj ide o tému
historicky nosnú, dramaticky podnetnú
a myšlienkovo inšpirujúcu, preto Matici slovenskej, ktorá hry knižne vydala,
treba poďakovať a rovnako nástojčivo
sa treba spýtať, dokedy budú drámy žijúcich klasikov čakať na inscenovanie?

Prvá hra je koncipovaná ako komorná dráma s ôsmymi postavami, situovaná na faru
Jozefa Miloslava Hurbana, pričom sa z hľadiska chronológie historických udalostí príznačne odohráva v máji 1848. Autor plasticky a pôsobivo portrétuje hlavného hrdinu
ako zraniteľného človeka s citlivou dušou a
chorým telom. Peter Kováčik s rozsiahlou
tvorivou skúsenosťou a osobnostným
nadhľadom celkom prirodzene a nenútene uplatňuje znalosť širokého registra
dramatických výrazových prostriedkov.
Duchaplné dialógy postupne odkrývajú zložité a konfliktné vzťahy. Brilantná
kompozícia prostredníctvom intímnej,
manželskej, rodinnej i sociálnej psychológie preniká pod povrch zobrazovaných javov a dejov. Autor nevdojak
preukazuje zmysel pre svojrázny humor na
hrane spoločenskej a národnej tragédie.
Zaujímavé napätie vytvára medzi archaizujúcimi prvkami v jazyku (vrátane maďarských
fráz a maďarského komolenia slovenčiny) a
tendenciou k modernému spôsobu vyjadrovania, čo vhodne dopĺňajú segmenty v
miestnom dialekte a modlitby v liturgickom

jazyku slovenských evanjelikov, ktorým
bola kralická čeština. Viacrozmerná hra
akcentuje stále aktuálnu otázku všetkých
intelektuálov a duchovných vodcov – pracujú a obetujú sa pre národ alebo luzu?
Ani nepríjemná odpoveď sa s odstupom
času nemení – ten, kto vynakladá úsilie v
prospech nadosobných cieľov a verejného
záujmu, sa skôr alebo neskôr dočká osobného sklamania.
Druhá hra Povstanie (1848) má znaky náčrtu historickej fresky s viacerými postavami (sú medzi nimi Jozef Miloslav Hurban,
Ľudovít Štúr a Michal Miloslav Hodža).
Časovo je vymedzená rozpätím mesiacov september a október 1848. Text
má mnohé kvality uvedené pri reflexii
predchádzajúceho artefaktu, ale zmena autorskej optiky vyúsťuje do polôh
dramatizovaného pásma s prvkami
deklaratívnosti a revolučného pátosu.
Autor opäť ani v trúchlivých situáciách
nestráca humor, ktorý je miestami čierny. V jazykovej mozaike popri už spomínaných vrstvách nachádza uplatnenie
aj hovorová čeština (postavy Janeček a

Okamihy zázrakov

Mesto, kde má literatúra miesto

Spolok slovenských spisovateľov (SSS)
s finančným príspevkom Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky pozýva záujemcov o poéziu na prezentáciu 18.
básnickej zbierky Pavla Stanislava Piusa Okamihy zázrakov z produkcie Vydavateľstva SSS. Publikácia vychádza
dvojjazyčne – v slovenčine a v taliančine
(preložil Tiziano Vita). Dielo uvedú predstavitelia SSS – predseda PhDr. Ján Tužinský, PhD., a tajomník Mgr. art. Pavol
Janík, PhD. Ukážky z tvorby zaznejú v
umeleckom prednese Mgr. art. Jozefa
Šimonoviča. Podujatie sa uskutoční v
utorok 22. júna 2010 o 15.00 h v Klube
slovenských spisovateľov na Laurinskej
ulici č. 2 v Bratislave. Vstup je voľný.
Stranu pripravil pavol janík

Neraz som už konštatoval, že Nitra je
hlavné mesto slovenskej kultúry a osobitne literatúry. Na uvedenom stanovisku skutočne niet čo meniť. Kiež by aj iné
významné centrá na Slovensku, vrátane
Bratislavy, mali šťastie na osvietených
predstaviteľov s porozumením pre zmysel a potreby vnútorného života spoločnosti, ktorého najkoncentrovanejším
prejavom je práve umelecké slovo. V
Nitre sa prirodzene umocňujú hlboké
tradície s dynamickou súčasnosťou, čo
vytvára predpoklady aj pre budúci pozitívny vývoj.
Almanach Nitra nadväzuje na vzdialenejšiu i
bližšiu minulosť. Tá novšia úzko súvisí s mimoriadne činorodou Nitrianskou odbočkou
Spolku slovenských spisovateľov, ktorá v
okruhu svojho pôsobenia nachádza žičlivé
prostredie a priaznivé podmienky. Symbió-

za Nitry a v nej žijúcich literárnych tvorcov i
literárnych vedcov vyúsťuje do vyššej kvality, keď po doterajších úspešných desiatich
vydaniach obnoveného Almanachu Nitra sa
priamo mesto ako inštitúcia stáva garantom
materiálneho zabezpečenia ďalších ročníkov hodnotného edičného projektu.
Nechcem byť nevďačným Bratislavčanom,
ale úprimne ma znepokojuje, že moje rodisko si už pomaly ani nevie prísť na meno a
ustavične sa s nadšeným ponižovaním seba
samého utvrdzuje v postavení predmestia
neďalekých veľkomiest, ktoré sú metropolami okolitých štátov. Oveľa sympatickejší je
suverénny postoj Nitry, ktorej elity si uvedomujú plnú zodpovednosť za pokračovanie
a rozvíjanie bohatstva nepodliehajúceho
času, naopak v plynutí dejov a dejín dozrievajúceho ako archívne vína a kryštalizujúceho sa v podobe duchovných drahokamov.

Dôležitosť kategórie času a priestoru

Rešpektovaná filozofka a renomovaná spisovateľka Etela Farkašová v najnovšej knihe esejí
Čas na ticho (Vydavateľstvo
Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2009) rozvíja
svoje typické a charakteristické
témy. Veď už jej prozaický debut
z roku 1978 sa príznačne nazýva Reprodukcia času. Slovníky
slovenských spisovateľov (Praha
1999 a Bratislava 2005) zhodne
konštatujú, že autorka už v uvedenej knižnej prvotine „naznačuje dôležitosť kategórie času a
priestoru“. Slovníky slovenských
spisovateľov 20. storočia (Bratislava – Martin 2001 a 2008)
uvádzajú, že sa Etela Farkašová
vo svojich dielach dotýka témy
„ticha a zátišia v hluku súčasnej
civilizácie“.
Aktuálna publikácia vo mne
nevdojak evokuje ďalšie kreatívne súvislosti, ktoré prezentovaný titul usúvzťažňujú aj v
širších kontextoch. Napríklad –
básnik Jozef Mihalkovič v zbierke Albá (1971) opätovné zve-

rejnenie básní zo svojich dvoch
predchádzajúcich kníh dopĺňa
novým cyklom veršov nazvaným
Spôsob ticha, čím predznamenáva vlastné tvorivé smerovanie,
ktoré sa naplno prejavilo v poetickej kolekcii Kam sa náhlite
(1974). Dovoľte mi tiež pripomenúť moju báseň Pochádzame
z parkovísk zo zbierky Zrkadlo
na konci leta (1984): „Mestá a
diaľnice / nás vyňali z prírody, /
zamestnania zo svete. // V nepretržitej pohotovosti / a v strehu
/ za volantmi rýchlych áut, / bez
povšimnutia míňame parkoviská,
/ z ktorých sme vzišli. // Dopravné značky / nás neomylne vedú
/ stále vpred“.
Dokonca si trúfnem odcitovať
fragment z mojej básne Filmová
predpoveď číslo jeden zo zbierky Do videnia v množnom čísle
(1985), ktorú – pravdaže celú –
zostavovateľ Peter Zajac zaradil
do antológie súčasnej civilizačnej poézie Druhý polčas (1987):
„Aké príklady nám dávajú / dvíhajúce sa trupy lietadiel? / Čím

sa nám prihovárajú / viacjazyčné
oznamy leteckého dispečingu?
/ Nevieme. / Zabudli sme. /
Ešte stále sme nič nepochopili.
/ Celkom nič. // Optikou palubných okien / bez záujmu pozorujeme zmenšovanie sveta, /
vynechávanie detailov / a len tak
mimochodom sa učíme rozumieť
/ duševnému životu vtákov, /
osvojujeme si ich neomylný zmysel pre závratné výšky, / rýchly
pohyb a / správny smer“.
V načrtnutých súradniciach
sa dozaista treba zmieniť o
známej piesni Reklama na
ticho z repertoáru hudobnej
skupiny Team, ktorá vznikla
v roku 1988 a ktorej text napísal básnik Daniel Hevier.
Napriek neporovnateľnej literárnej a umelecko-technickej
úrovni nemožno pri rekognoskácii tvorivého terénu zabudnúť ani na autorské texty
populárneho interpreta Petra
Nagya Vraky áut z roku 1987
(„kam sa tak ponáhľaš / vraky
áut len za sebou nechávaš“) a

Len pomaly z roku 2002.
Ako vidieť – najnovšie eseje Etely Farkašovej priamo i nepriamo,
vedome i nevedome vstupujú
do filiácií s jej doterajšou vlastnou tvorbou, ale aj do korelácií
s podnetmi iných autorov. Napokon štruktúra knihy neobyčajne
vzdelanej a nesmierne sčítanej
autorky sa celkom prirodzene
významnou mierou opiera o impulzy celého radu popredných
mysliteľských a estetických autorít. Dielo pokračuje v polemike
s čoraz konzumnejším a ustavične rýchlejším životným štýlom,
v ktorom krátkodyché úsilia,
okamžité ciele a egocentrické
pôžitky znemožňujú orientáciu
na vzdialenejšiu budúcnosť trvalo udržateľného rozvoja v zmysle
zachovania prírodných i duchovných hodnôt. Strhujúce tempo
bezohľadného materiálneho rastu môže nastupujúcim generáciám zanechať smutné dedičstvo v
podobe ekologickej katastrofy,
citovej vyprahnutosti a zdevastovanej kultúry.

Kráľ Svätopluk v klube spisovateľov

Matica slovenská a Spolok slovenských spisovateľov 8. júna 2010 v
bratislavskom Klube spisovateľov uviedli do života knihu popredného
slovenského historika Matúša Kučeru Kráľ Svätopluk. Publikácia je
komplexným dielom o živote, pôsobení a najdôležitejších historických
súvislostiach spájajúcich sa s najmocnejším veľkomoravským panovníkom, ktorý vládol v rokoch 846 až 894. Autor sústredil poznatky o
Svätoplukovi pochádzajúce z mnohých dobových prameňov a dokumentov, vrátane cirkevných. V knihe jednoznačne dokazuje, že súčasťou Svätoplukovho kráľovstva bolo aj dnešné Slovensko a malo tri
centrá – Nitru, Bratislavu a Devín. Kráľ Svätopluk dosiahol odpútanie
Veľkej Moravy zo sféry franského vplyvu a územne ju rozšíril do podoby rozsiahleho stredoeurópskeho štátu. Pozícia Veľkomoravskej
ríše sa upevnila Svätoplukovou žiadosťou o priamu pápežskú ochranu, ktorou nadobudla status plne suverénnej kresťanskej mocnosti.
Svedectvo o tom vydal pápež Ján VIII. v liste Industrie Tue z roku 880
a Svätopluk sa stal duchovným synom Petrovej stolice. Svätoplukovo
meno v európskej tradícii možno porovnávať s významnými panovníkmi, akými boli Karol Veľký, anglický kráľ Alfréd Veľký, bulharský kráľ
Simeon a ďalší kľúčoví predstavitelia svetskej moci.

Ceny a prémie Literárneho fondu
Literárny fond udelil Ceny a prémie za rok 2009, ktoré oceneným autorom odovzdali 16. júna
2010 predseda výboru Sekcie
pre pôvodnú literatúru PhDr. Ján
Tužinský, PhD., riaditeľ LF JUDr.
Ladislav Serdahély a predsedovia
jednotlivých porôt – PhDr. Andrea Bokníková, PhD., Ladislav
Ballek, Mgr. Jitka Rožňová, doc.
PhDr. Eliáš Galajda, CSc. a doc.
PhDr. Vasiľ Choma, CSc.
Cenu za pôvodnú literárnu tvorbu získal Anton Hykisch (román
Rozkoše dávnych čias), prémie
v kategórii poézia dostali Rudolf
Dobiáš a Erik Ondrejička, v kategórii prózy Pavel Vilikovský a Veronika Šikulová, v kategórii tvorby
pre deti a mládež Marta Hlušíková, v kategórii literatúry faktu Jozef Bob, Emíre Khidayer a Ivan
Szabó, v kategórii esejistiky Etela
Farkašová, Jozef Mihalkovič a
autorský tandem Vladimír Petrík s
Vladimírom Barboríkom.
Cenu Ivana Kraska za literárny
debut získal Vladimír Štefanič (ro-

mán Kráľovná z Tammiru – priatelia čarovnej vŕby), prémiu dostala
Katarína Šajbanová.
Cenu Imre Madácha za pôvodné
dielo v maďarskom jazyku získala Anikó Polgárová (próza Régésznő körömcipőben / Archeologička v lodičkách), prémie dostali
József Keserű, Gergely Vida a
Árpád Tőzsér.
Cenu Ivana Franka za pôvodné
dielo v ukrajinskom jazyku získal
Ivan Jackanin (dielo Čornyj jaščyk
zriloji damy / Čierna skrinka zrelej
dámy), ktorému udelili aj prémiu
za preklad slovenskej publikácie
do ukrajinčiny, ďalšiu prémiu dostal Jozef Zbihlej.
Cenu Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku
za roky 2008 – 09 získal Jozef
Kudzej (knihy Bajky – zabavljajky
/ Bájky – zabávajky a Bajkarjovy
dumy / Bájkarské rozjímania s
prihliadnutím na diela Duchovny
pisňi / Duchovné piesne a Pacerky / Ruženec).

Dvanásť kníh v Nitre
Literárny Klub Janka Jesenského a nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov pripravili na koniec mája v Divadle Andreja Bagára
prezentáciu nových dvanástich kníh. Za prítomnosti autorov a kultúrnej
verejnosti sa predstavili Peter Korec s titulom Paradoxy ohňa, Almanach
Nitra, Marína Čeretková - Gallová - Život a dielo, Andrej Červeňák - život v
literatúre - môj album, Andrej Červeňák - 40 statí o slovenskej literatúre,
Ľudovít Čutrík - Sága slovenskej dediny II, kolektív autorov - Don Quijote
a Idiot, Stanislav Háber s dvomi titulmi Oskár ide do neba a 100+1 láska,
Jana Štefánia Kuzmová - Zrkadlo a Zrkadlenie, Natália Muránska - (Kon)
texty ruskej literatúry a Laco Zrubec - Franz Liszt. Akcia sa stretla so širokou odozvou verejnosti, ktorá si už v Nitre vďaka autorovi Petrovi Korcovi,
ktorý ju poriada vždy v máji, zvykla na tieto literárne oberačky.
(st)
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Slovensko je novými diaľnicami opäť kratšie
Motoristi dostali v pondelok 7. júna do užívania tri nové diaľničné úseky na východe Slovenska. Dva z nich pod Spišským hradom,
jeden na západnom okraji Prešova, ich celková dĺžka je vyše 15 kilometrov. Od podvečernej 18. hodiny prestal teda zabíjať ďalší
z mnohých úsekov smrti cesty I/75, známy
ako „Župčianska hora“. Podľa policajných
štatistík zahynulo na ňom v priebehu rokov
2004 až 2009 až 9 ľudí pri 218 dopravných
nehodách.
Unikátom úseku D1 Svinia-Prešov západ je mimoúrovňová estakáda na západnej strane krajského mesta, najmä technickým prevedením
„mosta 215“, slúžiaceho ako odvádzač dopravy
z Prešova. Predpínacie laná a káble sú totiž uložené nie vo vnútri samotnej konštrukcie o dĺžke
350 metrov, ale v krycích potrubiach pod ňou.
Navyše, vnútorný priestor medzi káblom a potrubím je vyplnený protikoróznym cementovým
mliekom. Je iba prirodzené, že generálny riaditeľ NDS Igor Choma pri jeho otváraní nezabudol
pochváliť, že práve tento most získal vďaka práci
projektantov a Inžinierskych stavieb Košice ocenenie Národného komitétu Medzinárodnej betonárskej federácie FIB za inovatívny prístup k návrhu a k samotnej realizácii za rok 2009. Krátke
slávnostné otvorenie „prešovského úseku“ diaľnice za prítomnosti vedúcich predstaviteľov štátnej
exekutívy bolo pripravené práve na vrchole tejto
konštrukcie, takže zároveň bolo aj poslednou statickou previerkou stavbárskej zdatnosti a kvality.
Premiér Robert Fico vo svojom otváracom príhovore vyzdvihol skutočnosť, že ocenenia zahraničia nezískavajú len technické diela, ale celý systém pružnej prípravy, financovania a realizácie výstavby diaľničnej siete Slovenska, rozbehnutých
po roku 2006 a pokračujúcich dynamickým tempom aj v ťažkom období svetovej ekonomickej krízy vďaka používaniu projektov PPP. Ako povedal,

tento systémový program získal prvé miesto v Európskej únii a tretie miesto na svete.
- Ako sami teraz vidíte, kto bude voliť Fica,
bude zároveň voliť aj výstavbu diaľnic - povedal s humorom premiér na záver svojho vystúpenia.
Nový diaľničný úsek D1 Svinia-Prešov západ má
celkom 9 mostov, postavených od roku 2006.
Najdlhší je bezmála pol kilometrový mostný objekt
pri obci Župčany (presne 494 m), ďalší z nich, pri
smrteľnými nehodami známej obci Svinia má výšku bezmála 30 metrov.
Svoje zaujímavosti má aj nový 3 km dlhý
úsek D1 Studenec-Beharovce neďaleko západného portálu tunela Branisko. Bol vybudovaný v (na slovenské pomery) rekordnom
čase 14 mesiacov, pričom pred samotným
štartom stavebných prác sa stavbári museli vysporiadať aj s radom zložitých ekologických problémov. Jedným z nich bolo napríklad kompletné vychytanie a presťahovanie
v tejto lokalite žijúcich sysľov pasienkových.
Ani najzápadnejší z troch nových úsekov diaľnice
Jablonov-Studenec (zatiaľ však iba v polovičnom
profile o dĺžke 5,2 km) nie je obyčajným a všedným, keďže sa tiahne popod Spišský hrad, najrozľahlejší v strednej Európe a v blízkosti známej
Spišskej Kapituly a kúpeľov Sivá Brada.
Všetci motoristi s nádejou čakajú na chvíľu,
kedy budú dokončené a odovzdané posledné nedostavané úseky „D jednotky“ medzi
Jánovcami a Studencom na spišskej a medzi Fričovcami a Sviniou na šarišskej strane
Braniska. Deň, kedy bude možné jazdiť po
diaľnici medzi Popradom a Prešovom plynulo a bez prerušení, je však k motoristom bližšie každým dňom. A každým dňom je vďaka
Ficovou vládou rozbehnutej výstavbe diaľnic
bližšie aj zo západného na východné Slovensko.

Novinka linky 112
V budove Obvodného úradu
Prešov bol pred časom odštartovaný celoslovenský projekt budovania siete integrovanej záchrannej služby. V súvislosti s ním by mali v jednom
stredisku spoločne pracovať zástupcovia všetkých zúčastnených inštitúcií – zdravotníkov, hasičov a polície,
čím sa predpokladá zvýšenie
účinnosti tohto systému linky
112. Prešovský projekt je vzorový, skúsenosti z neho budú
aplikované pri zriaďovaní podobných stredísk v krajských
mestách. V týchto dňoch začali testovanie využitia linky
112 pre sluchovo a rečovo
postihnutých – pomocou sms
správ.

Bez romantiky

Fotografie sú z odovzdávania diaľničného úseku D1 Prešovzápad - Svinia v pondelok 7. júna 2010.

MUVINA svetovo

V stredu 16. júna začal v Prešove 15. ročník medzinárodnej súťaže pestovateľov hrozna a výrobcov vín MUVINA 2010 Prešov.
Šesť odborných komisií zložených z odborníkov klasických vinárskych štátov, ktorým „šéfuje“ profesor Ferod Malík, posudzuje vyše 550 značiek vín z celého sveta (iba moravskí vinári
zaslali 216 súťažných vzoriek), z ktorých určia šampiónov a nositeľov medailí.

SMER Afrika 2010 do Prešova

Mladší žiaci športovej triedy ZŠ Prostějovská v Prešove, vedení trénerom Rastislavom Mäsiarikom sa stali konečnými víťazmi celoslovenského mládežníckeho futbalového turnaja SMER Afrika 2010,
keď po predchádzajúcich vyraďovacích súťažiach zdolali vo finále
rovesníkov z Dolného Kubína. Iba v samotnom Prešovskom kraji sa
postupových kôl tohto megaprojektu realizovaného Úradom vlády
SR v spolupráci s vyššími územnými celkami, zúčastnilo 108 školských družstiev, čo predstavuje 1 378 aktívne športujúcich chlapcov. Organizátorom tejto časti turnaja bol známy futbalový tréner
a poslanec prešovského krajského parlamentu Mikuláš Komanický.
Nielen samotní víťazi celoštátneho turnaja, ale aj chlapci zo ZŠ B.
Krpelca v Bardejove, ktorí v záverečnom finálovom turnaji získali 5.
priečku, boli odmenení ďakovnými listami za vzornú reprezentáciu
kraja, ktoré im odovzdal predseda Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) Peter Chudík, za prítomnosti poslanca Národnej rady
SR Stanislava Kubáneka a poslanca PSK Mikuláša Komanického.
Konečné poradie finálového turnaja SMER Afrika 2010: 1. Prešov,
2. Dolný Kubín, 3. Senica, 4. Nitra, 5. Bardejov.

Premiér avizoval zmeny „povodňovej“ legislatívy
Predseda Národnej rady SR Pavol
Paška, predseda vlády Robert Fico
a dvojica predsedov samosprávnych
krajov východného Slovenska Peter
Chudík (prešovský) a Zdenko Trebuľa
(košický) rokovali v pondelok 7. júna
o ďalšom postupe pri odstraňovaní
povodňových škôd na území Slovenska a obnove poškodenej a zničenej
infraštruktúry.
Iba na cestách Prešovského kraja ostalo v závere 22. týždňa 12 veľmi poškodených mostov, niektoré z nich potrebujú totálnu stavebnú rekonštrukciu (napr.
Orlov). Prvý odhad hovorí o potrebe minimálne 4,7 milióna eur. Pritom, ďalších
približne 8,5 milióna bude potrebných na
obnovu zničených cestných telies, v mnohých prípadoch odplavených celkom alebo čiastočne. Robert Fico v tejto súvislosti
uviedol, že vedenie štátu si uvedomuje terajšiu situáciu, za ktorej peniaze chýbajú
nielen chudobným, ale aj bohatším regiónom, na ktoré tiež negatívne vplýva hospodárska a finančná kríza, takže pomoc

na obnovu infraštruktúry je potrebná celoplošne.
Premiér Robert Fico však zdôraznil, že
v prvom rade je potrebné pomôcť vodou
postihnutým rodinám, ktoré potrebujú
rýchlo aspoň čiastočne znormalizovať svoj
život: Bojujeme naraz na dvoch frontoch. Kým my sa tu priamo na mieste oboznamujeme so skutočným rozsahom katastrofy a pripravujeme kroky ďalšieho postupu, minister vnútra
Robert Kaliňák pripravuje v Bratislave so svojim tímom pravidlá rýchleho
poskytnutia prvej, najsúrnejšej finančnej pomoci rodinám (dnes už známa
finančná „prvá pomoc“ vo výške od
300 do 3 tisíc eur).
Ďalej avizoval pripravované kroky súvisiace s právnou legalizáciou pomoci: Vláda už na svojom zasadnutí v stredu 9.
mája bude rokovať o úprave zákona
o politických stranách s tým, že všetky politické strany dostanú v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami tohto roku pomerným spôsobom
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o 4 milióny eur menej. Takto ušetrené peniaze budú poskytnuté postihnutým rodinám. Musíme konať rýchlo,
aby sme ešte pred voľbami stihli nový
zákon schváliť v skrátenom legislatívnom konaní v Národnej rade SR.
Všetky kroky avizované premiérom boli
vlastne realizované v priebehu 23. týždňa.
Kým Robert Fico na jednej strane ocenil účinnú pomoc rezortu obrany priamo
v teréne a spolu s tým pochválil aj pracovné nasadenie hasičov, záchranárov a policajtov, ale aj pracovníkov niektorých energetických podnikov, napr. elektrikárov,
na druhej strane sa pozastavil nad vyslovene nepochopiteľne negatívnym prístupom niektorých funkcionárov samosprávy k ponúkanej pomoci: Na našu žiadosť
o rýchle nahlásenie škôd, adresovanú
starostom obcí a primátorom miest,
primátori Trebišova a Slovenského
Nového Mesta vôbec nereagovali ani
napriek urgenciám. Primátor Slovenského Nového Mesta po čase reagoval odpoveďou, že žiadne škody ne-

majú, aby na ďalší deň poslal obsiahly niekoľkostranový zoznam, podobne
urobil aj primátor Trebišova. To im je
v takejto situácii politická nevraživosť
dôležitejšia ako pomoc vlastným občanom?
Premiér Robert Fico sa nakoniec obrátil
svojou výzvou k veľkým firmám a korporáciám pôsobiacim na území Slovenska, aby
svojimi finančnými prostriedkami, technickou a materiálnou pomocou vyšli v ústrety
samosprávnym krajom v ich snahe o normalizáciu života v regiónoch ich pôsobnosti. Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa má obavy nielen
z materiálnych škôd, ale aj z premnoženia
hmyzu po opadnutí vody a začatí teplého
počasia. Preto už teraz, ako informoval,
vedenie krajskej samosprávy spolupracuje s odborníkmi v tejto oblasti, aby spoločne pripravili účinné kroky na ochranu občanov v postihnutých oblastiach a zabránili vzniku a prenosu infekčných chorôb
lietajúcim hmyzom, najmä premnoženými
komármi.

Situácia rodín, bývajúcich
v domoch postavených na
svahu hradného vrchu v Kapušanoch pri Prešove vôbec
nie je ružová. Svah ešte stále nie je stabilizovaný, naďalej
sa pomaly posúva a v spodnej časti sa hromadí a vytvára
terénne vlny. Tri rodiny prišli
o strechy nad hlavou definitívne, osud ďalších je v rukách
vody, ktorá stále tečie pod povrchom terénu. Aj keď situácii by mali pomôcť vrty a povrchové odvodňovanie, úspech
nie je istý ani u ďalších 15 rodinných domov okrem nešťastnej sedmičky. O romantike bývania pod hradom dnes
nemôže byť ani reči. V závere minulého týždňa pokračovali zosuvy aj v Nižnej Myšli
a v Malej Lodine.

Svojrázny krst
Prakticky iba niekoľko hodín uplynulo od slávnostného otvorenia diaľničného úseku D1 Svinia-Prešov západ,
keď z novučičkého asfaltového koberca vyletel cez zvodidlá vodič z podtatranského Svitu a svoj nedobrovoľný
let zakončil na lúke pod svahom telesa diaľnice. Kým vodič skončil na odd. úrazovej
chirurgie prešovskej fakultnej
nemocnice, kde bol na pozorovaní, posledná cesta vozidla povedie s najväčšou pravdepodobnosťou do šrotu.

Najstaršia fakulta
Suverénne najstaršou zložkou Prešovskej univerzity je
Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ktorá si v týchto dňoch
pripomína 60 ročné jubileum
svojho založenia. Jej štúdijné programy majú akreditácie na všetky tri stupne vysokoškolského štúdia, vrátane
habilitácií a inaugurácií. Súčasťou osláv jubilea bolo aj
slávnostné posvätenie novej
zvonice bardejovského chrámu sv. Serafína Sarovského,
ktorého sa zúčastnili pražský metropolita Českých krajín a Slovenska Kryštof, arcibiskup prešovský a Slovenska Ján a arcibiskup Demetrios z USA.

Stranu pripravil
MILAN ORSZÁGH

ZAHRANIČIE

SLOVENSKÝ ROZHĽAD
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Katyň – mnoho otázok, málo odpovedí
Katyň je pre Poliakov doslova prekliatím. Katyň 1 a
Katyň 2 – to je mnoho otázok a málo odpovedí. F. D.
Roswelt svojho času povedal, že v politike neexistujú
náhodné udalosti, ale všetko je dopredu naplánované.
Katyň 1, likvidácia poľských vojakov a civilov v Katyni v roku
1940 nie je taká jednoznačná,
ako sa napríklad javí niektorým
slovenským autorom a historikom. Počúval som riaditeľa Múzea SNP, ktorý bohorovne vyložil
Katyň 1, ako vinu stalinizmu. Čo
na tom, že existujú doslova
tony materiálov,
ktoré spochybňujú verziu ku
ktorej dospela aj Medzinárodná
komisia v roku 1943, ktorú samozrejme pozvali Nemci?
V STV zasa ukázali mapku s
postupom nemeckých a sovietskych vojsk na ktorej je ukázané, ako obsadili obidve krajiny
Poľsko. Pritom sa samozrejme
zabudlo povedať, že Červená
armáda obsadila hranicu terajšej Západnej Ukrajiny a terajšiu hranicu Bieloruska, ktoré dovtedy okupovali Poliaci,
čo sa zasa udialo na základe
paktu
Ribbentrop-Molotov.
Nemci napadli Poľsko 1. septembra 1939 a Sovieti začali obsadzovať spomínané územia 17.
septembra. Slovenská história
zamlčuje napríklad aj nemecko
-poľský pakt, na základe ktorého
sa Poliaci aktívne podieľali na
rozpade vtedajšieho Československa. Keď poľský ministerský
predseda Beck odmietol Hitlerov návrh na križiacku výpravu
smerom na Východ, Nemci obsadili Poľsko. A obsadenie Poľska sprevádzala nemecká akcia
AB – zničenie
poľskej elity,
čo sa v priebehu dvoch týždňov
hitlerovcom takmer podarilo. Zaujímavé je, že „poľská elita“ sa
potom ocitla v sovietskom zajatí,
prečo sa nepostavila na odpor
Hitlerovi? A kde skončila „poľská
elita“, ktorú Nemci v rámci akcie
AB likvidovali? Na tieto otázky
zatiaľ niet odpovedí.
Rovnako niet odpovedí na
otázky, ktoré sprevádzajú
exhumáciu hrobov v Katyni
v roku 1943. Trinásteho apríla
oznámili Nemci svetu, že našli
hroby zavraždených poľských
dôstojníkov a civilov, v hroboch
údajne boli nemecké pištole
značky Walter, ktorými boli za-

vraždení a ruky mali zviazané
špagátom nemeckej výroby, pričom niektorí boli v uniformách a
iní zasa v civile a v ich šatách sa
našli desiatky dokumentov. Podľa tejto verzie Berija so Stalinom
vedeli na jar 1940, že Nemecko
napadne Sovietsky zväz o rok aj
niekoľko mesiacov a tak predložili Nemcom na podnose, aby
objavili Katyň.
To je naozaj ako z rozprávky. Pritom sa vie, že keď
NKVD likvidovala
odporcov stalinistického režimu,
nebolo možné ich nijako identifikovať. To patrilo k základným
princípom tejto zločineckej organizácie. Okrem toho na kopci Kozía Hora bola oddychová
zóna NKVD, kde oddychovala
sovietska elita, rozložená asi
400 metrov od masových hrobov. Obyvatelia Smolenska
a Katyne vedia, že tu sa po
obsadení Sovietskeho zväzu
budoval tajný nemecký bunker „medvedí brloh“, ktorý
po postavení navštevovali nemeckí pohlavári Keitel, Jodl,
Himmler a Hitler dvakrát. Zaujímavé je, že 13. marca 1943,
keď Nemci oznámili svetu zvesť
o masových hroboch, bol práve
v bunkri Hitler. Je jasné, že bunker nestavala vlastnými rukami
Eva Braunová s Hitlerom, ale
zajatci, aj poľskí zajatci. ktorí sa
nachádzali v sovietskych táboroch, po nemeckom vpáde zasa
v nemeckých rukách.
A tiež sa vie, že Nemci po výstavbe takýchto bunkrov staviteľov
jednoducho likvidovali. K doteraz známym pravdám patria fakty
o tom, že
Sovieti postrieľali
od dvoch do troch tisíc zajatých
Poliakov, ktorí boli podľa nich
vinní za masaker 15 tisíc červenoarmejcov z rokov 1920-1921.
Faktom je, že Medzinárodná komisia pozostávajúca z 12 expertov rôznych európskych krajín,
ktorú Nemci pozvali na exhumáciu tiel, podpísala vyhlásenie
o tom, že vinu nesie Sovietsky
zväz. Dvaja experti neskoršie
svoje stanovisko zmenili. Český
doktor Hájek a bulharský doktor

Markov. Pochybnosti mal aj anglický expert, ktorý tvrdil, že telá
boli v zemi 1,5 roka a nie viac rokov. Na Norimberskom procese
bola nastolená aj Katyň, ako
vina Nemcov,
ale bola pre pochybnosti odmietnutá. Sovietska komisia,
Burdenkova komisia, ktorá začala Katyň skúmať v roku 1944 po
vyhnaní Nemcov zo Smolenska,
zasa zvalila vinu na Nemcov.
Katyň 1 dodnes nie je dôsledne objasnená, objavujú sa aj
teórie, že keď Sovieti popravili dve až 3 tisícky Poliakov,
Nemci tieto hroby využili a
previezli svoje poľské obete
práve sem, aby potom mohli
vytvoriť propagandistickú akciu, ktorá mala spochybniť
Stalina. Vtedy totiž už nemecká armáda vojnu prehrávala.
Gorbačov odovzdal Poliakom
dokumenty, vlastne ich Jelcin
odovzdal Jaruzelskému, ktorý
tiež bol pôvodne zajatcom Sovietov, ale boli to len kópie tajných dokumentov a nie originály.
Ako sa vyrábali, je skutočne zaujímavé. Najskôr zmizli na rok a
potom sa objavili. Potom sa zasa
stratili v Poľsku. Na ich výrobe
sa podieľal známy Jakovlev, ktorý bol pravou rukou Gorbačova a
zároveň človek, ktorého si
získala CIA.
Gorbačov v eufórii bol schopný
priznať, že Rusi zhodili bomby
na Hirošimu a Nagasaki. A kópie
je možné aj spochybniť, išlo totiž
len o dva z troch dokumentov,
známych ako zápisky Beriju.
Ideálne by bolo, keby všetky
dokumenty vydalo súčasné
Rusko ale aj súčasné Poľsko
do rúk nestrannej medzinárodnej komisie, ktorá by
určite dospela k nejakému
zásadnému výsledku, aby
pravda nebola spochybnená
a poznaná.
Nebolo dosť Katyne 1, aby neprišla Katyň 2? Havária poľskej delegácie na čele s prezidentským
manželským párom a poľskou
elitou. Deň predtým sa poklonili
pamiatke obetí v Katyni premiéri
Poľska a Ruska. Treba totiž vedieť, že v Katyni boli v hroboch
popravení tak Rusi, Bielorusi
aj Ukrajinci. Obidvaja premiéri
hovorili o obetiach totalitného
režimu. Otázkou zostáva, prečo
sa na tomto akte nezúčastnil aj

poľský prezident. Ale letel tam
na druhý deň s prejavom, ktorý bol oveľa ostrejší ako to, čo
povedali deň predtým premiéri
Ruska a Poľska. Ostrejší v tom
zmysle, že jednoznačne chcel
obviniť vtedajší Sovietsky zväz
a jeho nástupcu Rusko z genocídy Poliakov. Je známe, že v
tomto roku mali byť prezidentské
voľby a poľský prezident
mal preferencie
pod tridsať percent a bolo jasné,
že už prezidentom ďalej nebude. A tak si chcel urobiť imidž na
Katyni, lebo to je naozaj boľavá
stránka medzi Rusmi a Poliakmi.
Prišlo k úžasnej tragédii, ktorá
vzrušila celý svet. Rusi zareagovali skutočne dojemne, urobili čo sa dalo, uctili si pamiatku poľského prezidenta naozaj
dôstojne, hoci nepatril k priateľom Ruska. Televízne stanice
okamžite zaradili do vysielania
film poľského režiséra Vajdu, o
Katyni, režisérov otec bol tiež
obeťou KatynE.
Zaujímavé je, že prvé informácie
o tragédii a dosť dôveryhodné,
hovorili o tom, že pilot nalietaval
tri či štyri razy nad letisko, aby
pristál, napriek tomu, že veža
mu odporučila iné letisko. Na
Smolenskom letisku však boli
pripravené masovo informačné
prostriedky aj televízny štáb,
ktorý mal vstúpiť live do prenosu
poľskej televízie o Katyni. Hovorilo sa o naliehaní na pilota zo
strany delegácie. Prvé verdikty
hovorili o tom, že pilot nalietaval
len raz a v hustej hmle zavadil
krídlom o brezy a tiež, že žiadne naliehanie nebolo. Aká bola
skutočnosť - však zatiaľ oficiálne
potvrdené nie je. Poľského prezidenta pochovali ako mučeníka
v krakovskom Waveli, na pohreb
prišiel aj ruský
prezident napriek hrozbe popola z islandskej sopky. Americký prezident neprišiel a v čase
pohrebu poľského prezidenta
hral golf, čo Poliakov naozaj podráždilo. Katyň 2 spôsobila, že
poľsko-ruské vzťahy sa začali
meniť k lepšiemu. Hľadanie démonov neprospieva ani jednej z
týchto dvoch krajín. Poliaci musia zabudnúť na Poľskú ríšu a
Rusi na to, že budú komandovať
Európu. Ich spolupráca naopak
prispeje v stabilizácii Európy.
DUŠAN KONČEK
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Európska zahraničná politika

Európska komisia dnes prijala návrh, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok vzhľadom na vytvorenie Európskej
služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Tieto zmeny, o ktorých sa intenzívne diskutovalo s odborovými zväzmi, by mali
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými zamestnancami ESVČ, ktorí pochádzajú z troch rôznych útvarov
– Rady, Komisie a diplomatických služieb členských štátov.
Uvedený návrh je predpokladom pre stanovenie základného rámca personálnej politiky ESVČ, netýka sa však jej organizačnej štruktúry ani jej budúceho smerovania v tejto
oblasti. Slovenský rozhľad o tom informoval Z. Halán, tlačový predstaviť EK v Bratislave.
Hlavným cieľom navrhovaných zmien, hovorí sa v tlačovej správe,
je naplniť základné požiadavky v oblasti ľudských zdrojov, ktoré
sú nevyhnutné na vytvorenie ESVČ, a to presunom úradníkov z
Komisie a Rady a náborom diplomatov z členských štátov. Maroš
Šefčovič, podpredseda Komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu uviedol: „Vytvorenie tejto novej diplomatickej služby predstavuje pre EÚ obrovskú príležitosť. Našim
zámerom je zabezpečiť, aby personálne obsadzovanie ESVČ
prebehlo účinným, transparentným a spravodlivým spôsobom v
súlade s cieľmi stanovenými v zmluve. Je mimoriadne dôležité,
aby sme zabezpečili primerané a geograficky vyvážené personálne zastúpenie diplomatických služieb členských štátov a v tejto
súvislosti sme navrhli sériu opatrení, ktoré nám pomôžu tento cieľ
splniť.“
Po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o vytvorení ESVČ dôjde k
priamemu presunu veľkého počtu zamestnancov Komisie a Rady
do ESVČ, a to na úrovni jednotlivcov alebo v rámci oddelenia.
Všetky voľné pracovné miesta budú uverejnené a prístupné pre
uchádzačov z diplomatických služieb členských štátov.
V záujme zabezpečenia primeraného personálneho zastúpenia
diplomatických služieb môže vysoký predstaviteľ rozhodnúť, aby
bolo v prípade určitých pozícií možné do 30. júna 2013 uprednostniť uchádzačov z diplomatických služieb členských štátov
za predpokladu, že majú v zásade rovnocennú kvalifikáciu. Po
úvodnej fáze bude rovnaký prístup k voľným pracovným miestam
rozšírený aj na úradníkov Európskeho parlamentu a ostatných inštitúcií EÚ.
Rovnaké zaobchádzanie
Návrh okrem otvoreného výberového konania zabezpečuje
všetkým zamestnancom rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o
pracovné podmienky. Navrhuje sa, aby boli úspešní uchádzači z diplomatických služieb členských štátov zamestnávaní ako
dočasní zamestnanci za rovnakých pracovných podmienok ako
úradníci. Zmluvy týchto dočasných zamestnancov bude možné
predĺžiť na viac ako v súčasnosti povolených šesť rokov. Navyše,
ak sa budú presunutí úradníci z Komisie alebo Rady chcieť vrátiť
do svojej pôvodnej inštitúcie, inštitúcie týmto jednotlivcom uľahčia mobilitu a budú s nimi zaobchádzať rovnako ako so svojimi
internými uchádzačmi.
„Ministerstvo“ vytvorené podľa Lisabonskej zmluvy
Lisabonskou zmluvou, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra
2009, sa vytvoril úrad vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý je zároveň jedným z
podpredsedov Komisie. Zmluva rovnako stanovuje, že vysokému
predstaviteľovi pri výkone jeho funkcie pomáha Európska služba
pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Vytvorenie ESVČ, konštatuje tlačová správa, si vyžaduje ustanovujúce rozhodnutie, ktoré bolo
predložené Rade 22. apríla, ďalej zmenu a doplnenie nariadenia
o rozpočtových pravidlách a služobného poriadku, ako aj prijatie
opravného rozpočtu. Článok 27 zmluvy stanovuje, že ESVČ pozostáva z úradníkov z príslušných útvarov Rady a Komisie, ako
aj z personálu dočasne vyslaného diplomatickými službami členDUŠAN D. KERNÝ
ských štátov.

Cesta z jednej krízy spoločnosti viedla do druhej, ešte priepastnejšej
PERESTROJKA „SLÁVI“ JUBILEUM
Pred štvrťstoročím, presne 23. apríla
1985, poldruha mesiaca po zvolení
Michaila Gorbačova za generálneho
tajomníka ÚV KSSZ, zaznelo z jeho úst
po prvýkrát slovo „perestrojka“ (prestavba). Bolo to v časoch vrcholenia
nedostatku potravín v Sovietskom
zväze a zároveň politicko-spoločenskej krízy. Gorbačov vedel, že
„prišiel čas zmien, veľkých činov a
dôležitých spoločenských riešení,
otvorenia priestoru iniciatíve a tvorivosti ľudí“. Perestrojka sa teda začala
na aprílovom plenárnom zasadnutí ÚV
KSSZ a skutočne sa stretla s nadšením
najmä v straníckom aparáte.
Prvý muž krajiny si získal veľa sympatií.
Predovšetkým tým, že už prvé oficiálne vystúpenie na pléne si napísal sám.
Necitoval v ňom ani Lenina, ani Marxa s Engelsom. Na rozdiel od svojich

Niektorí historici tvrdia, že boj proti
alkoholizmu sa zrodil v Gorbačovovej hlave len preto, lebo jeho brat
i švagor (brat manželky Raisy) boli
alkoholikmi, okrem toho veľmi dobre vedel, ako a koľko pijú stranícki
funkcionári a pracovníci aparátu.
Ani on však v nijakom prípade nechcel likvidovať obrovské a kvalitné
vinice, ani vylučovať z komunistickej strany funkcionárov len preto,
lebo na svadbách ich detí si pripíjali na šťastie novomanželov šumivým vínom alebo vodkou. Len pre
zaujímavosť – jedného zo sovietskych
veľvyslancov v tých časoch odvolali s
okamžitou platnosťou iba preto, lebo
sa svojich predstavených v ministerstve
zahraničných vecí opýtal - čo má robiť
ZAČALA SA PROHIBÍCIOU
so zásobami alkoholických nápojov vo
Prestavba začala tzv. suchým záko- svojej rezidencii... Samozrejme, akcia
nom, teda čiastočnou prohibíciou. vyvolala reakciu a národ začal o to viac
predchodcov Brežneva, Černenka a
Andropovova – ktorí sa v podstate nelíšili jeden od druhého, ani rétorikou,
ani zlým čítaním pripravených prejavov.
Gorbačov prišiel s novými ideami, s
cieľmi dosiahnuť aktívny stranícky život,
so zavádzaním vedecko-technického
rozvoja a výmenami straníckych kádrov.
Fandili mu aj preto, lebo často navštevoval divadelné predstavenia, stretával
sa s jednoduchými občanmi, neustále
hovoril o odzbrojení. Na rozdiel od svojich predchodcov a ostatných členov
politbyra, ktorí žili s nespoločenskými
babičkami, mal vedľa seba modernú a
príťažlivú manželku Raisu Maximovnu,
ktorá sa zaujímala o literatúru, výtvarné
a dramatické umenie...

páliť „na čierno“ nekvalitnú a doslova
nebezpečnú samohonku. Boj za triezvosť stál krajinu najmenej 67 miliárd
rubľov – o toľko sa zmenšili príjmy štátu
z predaja alkoholických nápojov.
DEMOKRACIA, ALE...
Napriek veľkým slovám o ekonomických reformách sovietske hospodárstvo naďalej upadalo. Pritom iba strojárenstvo po roku 1985 dostalo 200
mld. rubľov, viac ako predtým za desať
rokov. Dnes si aj Gorbačov priznáva, že
to bol neuvážený krok. Najskôr mali investovať do poľnohospodárstva, potravinárskeho a spotrebného priemyslu.
Čím viac však bolo v sovietskej spoločnosti demokracie a osobnej slobody,
tým viac chýbali v obchodoch potraviny,
televízory, odevy, práčky...
Po šiestich rokoch prestavby v Sovietskom zväze jeden z najvýznamnejších

ekonomických reformátorov v krajine,
autor tzv. šokovej terapie sovietskeho hospodárstva, výrazne pravicový
ekonóm Jegor Gajdar o perestrojke
povedal: „Aprílové tézy ÚV KSSZ o prestavbe z roku 1985 tvoria zaujímavý dokument. Dovoľuje odhaliť tajomstvo 20.
storočia – prečo sa tak rýchlo rozpadlo
celkom v poriadku fungujúce hospodárstvo Sovietskeho zväzu. Za šesť rokov
sa tak podarilo úplne rozložiť spotrebiteľský trh i finančný systém, zanechať v
roku 1991 krajinu bez valutových zásob
a zásob obilia – na to skutočne bolo
treba vynaložiť nemalé úsilie“.
Slová, ktoré skutočne nepotrebujú komentár. Nakoniec, prestavba – keď nie
spôsobila, tak v každom prípade urýchlila rozpad Sovietskeho zväzu a Rusko
potrebovalo celé dve desaťročia, aby
sa opäť stalo veľmocou...
Vladimír MEZENCEV

spoločnosť
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Osvedčené princípy vysokoškolského vzdelávania nahradzujú pravidlá, platné pre veľkochovy

Klasické prejavy plagiátorstva
Už niekoľko mesiacov sledujeme škandál v súvislosti so štúdiom a najmä udeľovaním diplomov
na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka. Mnohí z
nás si pritom pomysleli: „Chudák Dubček, ten
sa musí v hrobe obracať. Takto znevážiť jeho
meno...“ Nechajme univerzitu v Trenčíne, problémy s ňou si musí vyriešiť Ministerstvo školstva, a
ako sám konštatoval pán minister, aj orgány činné v trestnom konaní, teda polícia a prokuratúra.
Problémy, o ktorých sa teraz už otvorene hovorí,
však existujú dlhší čas.
Nie tak dávno sa prejavili v
Nitre v súvislosti s diplomovou
prácou jedného opozičného
poslanca NR SR. Išlo o klasický prejav plagiátorstva, ale
všetkým zainteresovaným sa
ich podarilo zamiesť pod koberec. Keď sa takéto veci dejú na
štátnych
univerzitách,
čo sa potom môže robiť na súkromných vysokých školách?
Takúto otázku si právom môže
položiť každý, kto študoval na
niektorej z vysokých škôl a teda
vie ako to tam chodí... Teda aj
absolvent jednej, či dokonca dvoch vysokých škôl v
minulosti musí nechápavo
krútiť hlavou nad mnohým,
čo sa u nás v súvislosti s
akademickým vzdelávaním
deje. Mnohí vysokoškolskí pedagógovia podnikajú, existujú
celé katedry, na ktorých od
asistentov po profesorov každý
má svoju vlastnú firmu, a na tej
mu oveľa viac záleží, než nad
ďalším vlastným vzdelávaním a
už veľmi málo nad vyučovacím
procesom študentov. Okrem
toho tam, kde bol v minulosti
tvrdý výber maturantov na vysokoškolské štúdium je dnes
jednoduchý nábor. Azda sa

nenájde vo svete štát s takou
malou rozlohou rozdelený na
osem administratívnych regiónoch pričom v každom krajskom sídle je minimálne jedna
štátna univerzita! Málokto sa
však zamyslí nad tým, že už
niekoľkokrát za sebou sa
ani jedna slovenská vysoká
škola nedostala medzi 500
najkvalitnejších akademických učebných zariadení na
svete. Znamená to, že naše
vysoké školy (česť výnimkám)
sú na úrovni tých, ktoré pôUniverzita Komenského so sídlom v Bratislave na Šafárikovom námestí, má napriek mnohým problémom stále po Univerzisobia napríklad v Bangladéši,
te veterinárneho lekárstva v Košiciach najvyššiu úroveň medzi vysokými školami na Slovensku.
Foto: Milan Piovarči
Hornej Volte, Benine, Zambii... Študenti
a už samotná myšlienka na sopisu, v tom horšom sa iba – pozn. autora). Za predchá- čudo, že v zahraničí sústavne hovorí o poklese kvality zmenil titulok a poprehadzovali dzajúcich dvadsať rokov sa ne klesá záujem o štúdium
sú vynaliezaví
vysokoškolského vyučova- odstavce. Mnohí akademic- veľa zmenilo v spoločnosti aj v na slovenských univerziľudia.
nia. Jednoducho, študenti sa kí pedagógovia sa ani netaja prístupe spoločnosti k vysoko- tách, pričom jednou z mála
Využívajú internet nielen na zís- naučili kradnúť duševné vlast- tým, že vysokoškolské
školskému vzdelaniu. Priznaj- svetlých výnimiek je Univerkavanie potrebných informácií, níctvo, ale pre objektivitu mume si, pre mnohých mladých zita veterinárneho lekárstva,
ale najmä na doslova kradnu- síme dodať, že nielen oni. Kto
skriptá napíšu
mať vysokoškolské vzdelanie v súčasnosti podľa odbornítie (kopírovanie) seminárnych pozorne sleduje
v priebehu niekoľkých hodín. dnes neznamená získanie ve- kov najkvalitnejšia vysoká
prác a pedagógovia im na
Stačí otvoriť niekoľko iných domostí, potrebných pre vy- škola v republike. Ministo neprídu, lebo odovzdané
odbornú tlač
autorov z toho istého odbo- konávanie konkrétneho povo- terstvo školstva plánovalo
práce jednoducho nečítajú. tak sa pravidelne stretne s ru (dvoch-troch) a nové sú na lania, ale predovšetkým vstup napríklad zrušiť v priemere
Urobia si čiarku, že ten a ten príspevkami, ktoré už niekedy svete. Darmo, musíme si pri- do vyššej spoločenskej vrstvy. 10-15 študijných programov
prácu odovzdal a tá nakoniec niekde čítal. Ako sa hovorí, znať, že „osvedčené princípy A získanie
na každej univerzite... To je
onedlho skončí v koši. Nieke- od „A“ po „Z“. Len je pod nimi vysokoškolského
vzdelározhodne krok vpred. Veď
dy o seminárnych prácach podpísaný iný docent (profe- vania nahradzujú pravidlá, prirodzenej autority sme sa aj v našom vysokom
učitelia so študentmi disku- sor, prodekan, či prorektor platné pre veľkochovy.“ (V medzi vrstovníkmi nie svojimi školstve presvedčili, že metovali... Teraz sa univerzity pre vedecký výskum...). V tom úvodzovkách je tento citát iba vedomosťami, ale titulom a nej je niekedy viac...
spoliehajú na protiplagiá- lepšom prípade išlo aspoň o preto, lebo je to výrok jedného diplomom, často získaným nie
torské počítačové programy preklad zo zahraničného ča- vysokoškolského
profesora najčestnejším spôsobom. NeVladimír Mezencev

PU v najvyššej kategórii Vlastenectvo slabá stránka výchovy
Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj odovzdal
dnes Prešovskej univerzite (PU) v Prešove dekrét o priznaní
štatútu univerzitnej vysokej školy. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce vo vysokoškolskej aule ho v mene
PU prevzal jej rektor René Matlovič. Mikolaj v príhovore uviedol, že akreditačná komisia na zasadnutí 8. júna konštatovala, že overila účinnosť opatrení, ktoré prijala PU na odstránenie nedostatkov brániacim jej zaradeniu do kategórie
univerzít. Zároveň ju navrhla zaradiť do najvyššej kategórie
vysokých škôl.
Podstatou komplexnej akreditácie bolo podľa Mikolaja to, že
každej vysokej škole sa nastavilo zrkadlo vlastnej kvality. Vyjadril
spokojnosť s tým, že PU to pochopila veľmi skoro a v priebehu
jedného roka sa jej podarilo splniť kritériá a nastavila svoj počet
prijímaných študentov k počtu pedagógov s titulom profesor, docent a PhD.
„Som rád, že sa zamerala aj na doktorandské štúdium. Podarilo sa jej prijať také množstvo doktorandov, ktoré si univerzitný štatút vyžaduje. Myslím si, že to zrkadlo v ktorom sa
PU videla, jej pomohlo, aby zmenila svoj doterajší rozvoj a
otočila ho tým správnym smerom,“ uviedol pre médiá Mikolaj.
Rektor univerzity Matlovič konštatoval, že museli prijať množstvo
opatrení, ktoré viedli k skvalitneniu vzdelávacích výskumných a
manažérskych aktivít. Zaradenie do elitnej kategórie vysokých
škôl je podľa neho zaväzujúce a kladie na univerzitu vyššiu mieru
zodpovednosti.
„Myslím si, že pre naše mesto a pre Prešovský kraj je to veľmi
dobrá správa, pretože bude sa tu dať plnohodnotne študovať vo
všetkých troch stupňoch štúdia, budú sa môcť ďalej vykonávať habilitačné a vymenovacie konania, môže sa ďalej rozvíjať výskum,
čo tento región veľmi potrebuje,“ dodal rektor.
(TASR)

Keď si človek vezme do rúk
publikáciu Vstávajte vlastenci (Úvod do vlasteneckej výchovy) a len zbežne
ju prelistuje, bude na jednej
strane veľmi nemilo prekvapený. Zistí, že po roku 1989
je táto téma v literatúre i
publicistike takmer na pokraji záujmu. Preto si zostavovateľ tohto diela RNDr.
Ján BIBENIK, CSc., zaslúži
skutočne slová úprimného
uznania.
V neposlednom rade aj preto,
lebo túto publikáciu vydal iba
s pomocou vlastných finančných zdrojov. Na prípravu a
tlač tejto knihy neprispela
žiadna štátna ani mimovládna
inštitúcia. Zostavovateľ správne konštatuje, že na výchove
k vlastenectvu zatiaľ asi nikomu nezáleží... Predsa sa však
našlo dosť Slovákov, ktorí k
vydaniu publikácie prispeli
nejakým podnetom, impulzom
alebo nápadom. Boli to V. Hornáček zo spoločnosti Korene,

historik Dr. L. Deák, DrSc.,
z Historického ústavu SAV,
PhDr. J. Mižák, predseda
MO Matice slovenskej v Košiciach, pronárodne orientovaní
spisovatelia a publicisti Dr. V.
Fábry, doc. M. Beňo, CSc.,
H. Handžárik, Dr. Ľ. Pajtinka,
Dr. J. Jovankovič. Nemožno
nespomenúť ani ďalších, ktorí sa podieľali na vydaní tejto
publikácie. Sú to Mgr. D. Bebková z Pedagogickej knižnice
a R. Smolárová z Univerzitnej
knižnice. Zostavovateľ knihu
venoval tisíckam obetavých
učiteľov, ktorí sa deň čo deň
stavajú pred naše deti, aby z
nich vychovali plnohodnotné
ľudské bytosti.
O tom, aby si našinec urobil
predstavu o tejto publikácii,
ktorá tak dlho chýbala predovšetkým pedagógom, hovoria názvy jednotlivých kapitol: Vznik a vývoj národov,
Nerovnomerný vývoj národov, Nacionalizmus, Môže
byť Slovák vlastencom bez

toho, aby ho neoznačili za
nacionalistu?, Vzťahy Čechov a Slovákov, Vlastenectvo v dnešnej Európe, Láska k rodnému kraju, Vzťahy
Slovákov a Maďarov, Mýty
a vlastenectvo, Slovenská
vzájomnosť, Škodlivé predstavy o vlasti... a tak by sme
mohli pokračovať. Jedno je
však isté, vlastenecká výchova, napriek snahe zo strany
ministerstva školstva, nepatrí
medzi silné stránky vyučovacieho procesu v našich základných i stredných školách.
Práve preto je táto publikácia
potrebná (nielen v školstve)
tak ako v kuchyni soľ. Okrem
toho nemožno nepoďakovať
zostavovateľovi za ojedinelú
prácu, ktorá v slovenskej literatúre tak chýbala.
Publikáciu si záujemcovia
môžu objednať na adrese:
EKO-KONZULT, P. O. BOX
61, 851 07 Bratislava 57.
JÁN SLIAČAN

Dolu vedou
PAVOL JANÍK

Bohéma I
Umelecký svet trápi večný
smäd.
Bohéma II
Zasa zle je, niekto leje.
Bohéma III
Kde je pivo, tam je živo!
Slovenský pravopis I
Ryža v rizote.
Slovenský pravopis II
Skry v skrini.
Slovenský pravopis III
Zívanie sa ozýva.
Slovenský pravopis IV
Satira satyra.
Pamäti spamäti
Kopa árov memoárov.
Moje drámy
Ceny bez scény.
Optimistická lyrika
Spln slnka.
Námesačná lyrika
Nov snov.

VOĽBY 2010
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Poslanci NR SR za stranu SMER-SD Voľby vyhral Smer-SD,
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Robert Fico, Doc., JUDr., CSc.
Predseda vlády SR
Robert Kaliňák, JUDr.
Minister
Pavol Paška, Mgr.
Predseda NR SR
Marek Maďarič, Mgr.
Minister
Ján Počiatek, Ing.
Minister
Dušan Čaplovič, Doc., PhDr., DrSc. Podpredseda vlády SR
Ľubomír Jahnátek, Prof., Ing., CSc. Minister
Viera Tomanová, Ing., PhD.
Ministerka
Richard Raši, MUDr., MPH	
Minister
Igor Federič, Ing.
Vedúci Úradu vlády SR
Jaroslav Baška, Ing.
Minister
Ľubomír Vážny, Ing.
Minister
Miroslav Číž, JUDr.
Podpredseda NR SR
Ján Richter, JUDr.
Poslanec NR SR
Vladimír Faič, RSDr.
Poslanec NR SR
Peter Žiga, Ing.
Štátny tajomník
Jana Laššáková, JUDr.
Poslankyňa NR SR
Renáta Zmajkovičová, JUDr.
Poslankyňa NR SR
Stanislav Kubánek, Bc.
Poslanec NR SR
Juraj Blanár, Ing.
Predseda VÚC
Tibor Glenda, Ing.
Poslanec NR SR
Magda Košútová, Ing.
Poslankyňa NR SR
Martin Glváč, JUDr.
Štátny tajomník
Ján Podmanický, JUDr., PhDr.
Poslanec NR SR
Peter Kažimír, Ing.
Štátny tajomník
Jozef Burian, Ing.
Poslanec NR SR
Pavol Pavlis, Ing.
Poslanec NR SR
Viktor Stromček, Ing.
Vedúci kancelárie NR SR
Dušan Muňko, Ing.
Generálny riaditeľ
Maroš Kondrót, Ing.
Poslanec NR SR
Dušan Galis, Mgr.
Poslanec NR SR
Jozef Buček, Mgr.
Štátny tajomník
Mojmír Mamojka, Prof., JUDr., CSc. Poslanec NR SR
Peter Pelegrini, Ing.
Poslanec NR SR
Jozef Valocký, MUDr.
Poslanec NR SR
Branislav Ondruš, Mgr.
Riaditeľ
Dušan Jarjabek, Mgr.
Poslanec NR SR
Marián Saloň, Ing.
Generálny riaditeľ
Igor Choma, Ing.
Splnomocnenec vlády SR
Vladimír Jánoš, PaedDr.
Poslanec NR SR
Pavol Goga, PaedDr.
Poslanec NR SR
Ľubomír Želiezka
Konateľ spoločnosti
Vladimír Matejička, Bc.
Poslanec NR SR
Ľubomír Petrák, Ing., CSc.
Poslanec NR SR
Iveta Lišková, Ing., PhD.
Živnostníčka
Ľuboš Martinák, Ing.
Poslanec NR SR
Mikuláš Krajkovič, Bc.
Poslanec NR SR
Dušan Bublavý, Bc.
Starosta
Ladislav Lazár, Ing.
Generálny riaditeľ
Darina Gabániová, MUDr., PhD.
Poslankyňa NR SR
Ľubica Rošková, PhDr.
Poslankyňa NR SR
Bibiána Obrimčáková, Mgr.
Štátna tajomníčka
Andrej Kolesík, Mgr.
Asistent poslanca NR SR
Ján Senko, PhDr.
Poslanec NR SR
Ivan Varga, Ing.
Poslanec NR SR
Viliam Jasaň, RSDr.
Poslanec NR SR
Jana Vaľová, Mgr.
Poslankyňa NR SR
Marián Kovačócy, Ing.
Poslanec NR SR
Peter Šuca, PaedDr.
Prednosta
Anna Vitteková, JUDr.
Štátna tajomníčka
Róbert Madej, JUDr.
Poslanec NR SR
Marián Záhumenský, Ing.
Poslanec NR SR

Bratislava
Bratislava
Košice
Ivanka pri Dunaji
Bratislava
Bratislava
Nitrianske Hrnčiarovce
Bratislava
Košice
Bratislava
Dohňany 110
Banská Bystrica
Štiavnické Bane
Nitra
Prašice
Košice
Vlkanová
Trnava
Prešov
Žilina
Alekšince
Trenčín
Bratislava
Stará Bystrica
Piešťany
Košice
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Košice
Bratislava
Banská Bystrica
Galanta
Stupava
Bratislava
Stará Ľubovňa
Žilina
Prievidza
Topoľčany
Bánovce nad Bebravou
Komárno
Hurbanova Ves
Bratislava
Medzilaborce
Vápeník
Častkovce
Košice
Čataj
Michalovce
Stropkov
Bratislava
Očová
Hlohovec
Bratislava
Humenné
Trnava
Nová Lesná
Trenčín
Zvolen
Dvory nad Žitavou

vládnuť však bude pravica

Na Slovensku je to už tak. Strana, ktorá vyhrá nakoniec musí ísť do opozície. V prípade
strany Smer-SD je to obzvlášť smutné. Ľavicová strana Roberta Fica získala takmer 35
percent hlasov občanov, ktorí sa zúčastnili
na voľbách do Národnej rady SR. Vzhľadom
na pravicových charakter ostatných parlamentných strán, len ťažko nájde koaličný
potenciál na zostavenie novej vlády. Pritom
všetky pravicové strany, ktoré sa dostali do
parlamentu deklarovali, že majú záujem posilniť sociálny charakter vládnutia na Slovensku. Po skončení volieb už však hovoria len o
posilňovaní pravicového charakteru nového
vládneho kabinetu, ktorý by chceli spoločne
vytvoriť SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd.
O alternatíve pravicovej vlády sa síce hovorilo už
aj v predvolebnej kampani, ale len málokto veril
tomu, že sa to stane tak rýchlo aj skutočnosťou.
Smer-SD síce v tohtoročných voľbách získal väčšiu voličskú podporu ako v roku 2006, ale jeho
doterajší partneri ĽS-HZDS a SNS „vybuchli“ na
celej čiare. Strana Vladimíra Mečiara dokonca
neprekročila ani päť percentnú hranicu, potrebnú na vstup do parlamentu. Vzhľadom na dlhodobejší vývoj preferencií okolo 40 percent sa ani
z pohľadu strany Smer-SD nedá hovoriť o veľkom
úspechu. Čo rozhodlo o výsledku v tohtoročných voľbách? To je otázka, ktorá zrejme bude
politikov vládnej koalície Roberta Fica asi trápiť
veľmi dlho. Objektívne musíme priznať, že Smer-

SD musel čeliť tak nevyberanému sústredenému
útoku pravicových strán, akému snáď nečelil ani
Vladimír Mečiar, keď sa proti nemu spojili takmer
všetky politické strany. Z tohto pohľadu môžeme
hovoriť o úspešnom výsledku našej jedinej ľavicovej strany v slovenskom parlamente. Žiaľ, voľby
ukázali aj negatívnu nadprácu našich médií, ktoré
nezakryte podporovali opozičné politické strany,
vrátane verejnoprávneho Slovenského rozhlasu
a Slovenskej televízie, ktorá sa síce naoko tvárila
ako provládna, ale v konečnom dôsledku umocňovala účinnosť útokov opozičných politikov. Či
už výberom respondentov, ale možno i preceňovaním niektorých „údajných“ informácií,
ako aj ich vierohodným tlmočením. Mohli by
sme polemizovať nad tým, či to robili vedome
alebo nevedome. Naivné by pritom bolo predpokladať, že osoby vďačné za svoju novinársku
dráhu likvidácii žurnalistov v STV po nástupe
vlády Mikuláša Dzurindu, nekonali cieľavedome.
Predvolebná kampaň jednoznačne ukázala, že
ĽS-HZDS, SNS a strana Smer-SD nemajú objektívny priestor v našich elektronických médiách.
Tie však zásadným spôsobom ovplyvňujú verejnú mienku na Slovensku. Možno už preto
nadišiel čas, aby ich mediálni experti začali
vážne uvažovať aj o založení televízie, v ktorej by mohli slobodne prezentovať národnoštátne aj ľavicové názory a tak zvýšili účinnosť svojho pôsobenia na našu verejnosť.
Vladimír Dobrovič

Zastúpenie Maďarov sa oslabilo
Vypadnutím Strany maďarskej koalície (SMK) z parlamentu sa značne oslabilo
politické zastúpenie maďarstva na „Felvidéku“. Uviedol
to dnes podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI šéf kabinetu národnej politiky Hnutia
za lepšie Maďarsko-Jobbik
István Szávay.
Jobbik považuje výsledky volieb
v SR z maďarského hľadiska
za mimoriadne zlé, pričom vidí
mnoho dôvodov na zamyslenie.
SMK sa podľa vyhlásenia Jobbiku nedokázala povzniesť nad
dávnejšie diskusie a rozštiepila
sa. V kampani sa namiesto prezentácie svojho programu venovala osočovaniu svojho rivala a
odmietala volebné diskusie.

Politické strany, ktoré získali najvyšší počet hlasov v jednotlivých obvodoch

Zdroj: Štatistický úrad SR

Jobbik viní za vzniknutú situáciu
jednoznačne premiéra Viktora
Orbána a jeho ministra zahraničných vecí Jánosa Martonyiho,
ktorých rozhodná podpora SMK
dosiahla pravý opak. Nepomohla lepšiemu výsledku, ale zvýšila
šance prepadu. Po odstúpení
celého vedenia SMK ešte existuje šanca na obnovu strany tak,
aby si v jesenných regionálnych
voľbách aspoň čiastočne zachovala svoje pozície, k čomu
Jobbik želá SMK veľa šťastia.
Na margo osempercentného úspechu strany Most-Híd
Szávay poznamenal, že v
14-člennej frakcii sedia v rovnakej miere Maďari aj Slováci. Most-Híd, ktorý má ťažkosti pri určení vlastnej identity,

bude zrejme súčasťou novej
vládnej koalície, čím sa teoreticky môžu dostať k dôležitým funkciám aj maďarskí
politici. Politik Jobbiku však
spochybnil schopnosti MostaHíd presadzovať „ciele napomáhajúce zachovanie maďarstva
na Felvidéku“, akými sú slobodné používanie maďarského
jazyka, vzdelávanie či kultúrna
a územná autonómia. Prípadný
vznik vlády pravého stredu v SR
možno zmierni tlak na maďarskú
menšinu v SR. „Zodpovednosť
Mosta-Híd v tejto záležitosti je
veľmi veľká, ich snahy sú však
zatiaľ nejasné. Väčšina Maďarov
sa rozhodla pre nich, dúfame,
že nesklamú poskytnutú dôveru,“ uzavrel Szávay.
(TASR)

Bez väčších nákladov a zodpovednosti
Pôsobenie rôznych agentúr zameraných na výskum verejnej
mienky počas predvolebnej kampane a v priebehu tohtoročných
volieb do Národnej rady SR môžeme bez zveličovania označiť
minimálne za neštandardné. V mnohých prípadoch sme mohli
nadobudnúť dojem, akoby za skutočnosť vydávali želania spriaznených politických strán. Niektoré nimi zverejnené výsledky evidentne zavádzali verejnosť. Úplným vrcholom boli ich odhady
volebných výsledkov tesne po zatvorení volebných miestností.
Namiesto toho, aby si počkali na prvé správy Štatistického úradu
SR, bez hanby predpovedali strane Smer-SD volebný výsledok
28-29 percent. Pribúdajúcimi neoficiálnymi informáciami Štatistického úradu síce korigovali svoje predpovede, „zabudli“ však na
ospravedlnenie. Aj preto sa len ťažko zbavíme dojmu, že výsledky
výskumov verejnej mienky môžu byť účelové, že nie sú založené
na objektívnom skúmaní. Môžeme preto tiež predpokladať, že o
nich rozhoduje potenciálny objednávateľ, ako aj všetci tí, čo sú
ochotní za účelovo prispôsobené výsledky zaplatiť. Ukazuje sa,
že umelým deformovaním uskutočňovaných agentúrnych výskumov volebných preferencií politických strán mohli určitej skupine zvýšiť jej voličský potenciál, súčasne však ostatným s veľkou
pravdepodobnosťou odradili ich sympatizantov. Preto by bolo
dobré, keby sa nad týmto problémom zamysleli aj naši legislatívci
a v konečnom dôsledku iniciovali opatrenia, ktoré by zamedzili tomuto beztrestnému zavádzaniu občanov. Vlado Boršanský
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