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Neberte ľuďom, zoberte bankám!

Dovolím si parafrázovať svoju poznámku 
spred niekoľkých desaťročí a skonštatovať, 
že politika je slovo nášmu ľudu cudzie, a tak 
náš človek nemá pre činnosť nositeľov moci 
slušného mena. Áno, už pred rokom 1989 
u nás formálne vládol ľud (tiež prostredníc-
tvom svojich vyvolených zástupcov), ale aj 
vtedy verejný život na Slovensku a vôbec v 
slovanských štátoch používal takmer výluč-
ne cudzokrajné pojmy – (podľa abecedy) 
agitácia, angažovanosť, aparát, avantgarda, 
buržoázia, centralizmus, idealizmus, ideo-
lógia, imperializmus, internacionalizmus, 
káder, komunizmus, konsolidácia, kontinui-
ta, kooptácia, kríza, materializmus, nomen-
klatúra, normalizácia, orgán, plán, politika, 
proletár, propagácia, revolúcia, rezíduum, 
socializmus, systém, transparent a podobne.
Odvtedy sa toho veľa nezmenilo, iba mierne 
obmenilo – teraz skloňujeme najmä (opäť v 
abecednom poradí) termíny typu alternatíva, 
demokracia, dominancia, efektívnosť, flexibilita, 
globalizácia, hegemón, imunita, indícia, integrá-
cia, koalícia, konzervativizmus, kozmopolitizmus, 
liberalizmus, líder, monetarizmus, negociácia, 
opozícia, pacifizmus, parlamentarizmus, privati-
zácia, program, prosperita, pluralita, reštitúcia, 
tendenčnosť, transparentnosť, tripartita či vízia. 
Vládnutie, riadenie a spravovanie sveta, štátu, 
kraja, okresu, mesta alebo obce si však z režimu 
do režimu v podstate odovzdávajú rovnaký štafe-
tový kolík, dokonca ho spravidla držia v rukách tí 
istí ľudia, prípadne ich deti, vnuci či iní príbuzní.
Veľkopanské maniere i malomeštiacke spôsoby, 
rodinkárstvo a privilégiá sa neomylne uplatňujú 
v každom zdanlivo protichodnom usporiadaní 
spoločenských a hospodárskych vzťahov. Čoraz 
viac chápavých individualít a premýšľavých 
kolektívov si uvedomuje, že personálne výme-
ny mocenských garnitúr prakticky nijako ne-
posúvajú koleso dejín (iba ak do kruhu), preto-
že psychické a biologické konštanty človeka, 
jeho vlastnícke inštinkty, prestížne túžby, ka-
riérne ambície, exhibicionistické ašpirácie i 
pôžitkárske sklony pretrvávajú pod tenkou a 
popraskanou škrupinou sústavne, ale márne 
premaľovávaných firemných cedúľ, propagan-
distických floskúl a politických fráz. 
A tak aj základný demokratický akt, akým sú voľ-
by, pripomína skôr orloj, v ktorom sa dookola 
krútia a zjavujú staré známe tváre i nové neznáme 
postavy, pričom inteligentnejšia časť populácie 
už dobre vie, že nik neprekročí svoj tieň a tobôž 
hranice presne a prísne stanovené určujúcimi 
siločiarami záujmov (nevolených) najsilnejších 
ekonomických korporácií a finančných skupín. 
Volení reprezentanti poskytujú rozmanitými od-
tienkami pravicovej i ľavicovej rétoriky a legenda-
mi o neviditeľnej ruke trhu len čoraz chatrnejšiu, 
priehľadnejšiu a deravšiu oponu chladnokrvným 
dravcom dôsledne sa opierajúcim o nespochyb-
niteľnú vedúcu úlohu konkrétnych držiteľov ab-
straktného kapitálu.
Najväčším tajomstvom, najvýraznejším zlom a 
najohavnejšou karikatúrou súčasnosti je fakt, že 
nie ideál relatívnej sociálnej spravodlivosti, ale 
práve naopak – princíp dramaticky narastajúcej 
absolútnej majetkovej hierarchie je nezlučiteľný 
so skutočnou demokraciou. Do jej dosiahnutia 
ešte pretečie veľa vody všetkými riekami modrej 
planéty a na politickej scéne sa od čias Jaroslava 
Haška vystrieda mnoho pestrých zostáv rozlič-
ných strán mierneho pokroku v medziach nekriti-
zovateľného kapitalizmu.

PAVOL JANÍK

Príležitosť na (ne)úspech

Nórsky kráľ Harald V. s manželkou kráľovnou Sonjou (vľavo) počas spoločného fototermínu s prezidentom SR Iva-
nom Gašparovičom a jeho manželkou Silviou 26. októbra 2010 vo Veľkej sále Prezidentského paláca v Bratislave.
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Dlhodobou filozofiou najsilnejšej 
opozičnej strany SMER-SD je, že 
hospodársky rast Slovenskej re-
publiky by mal byť v čase hospo-
dárskej krízy podporovaný najmä 
veľkými verejnými investíciami. 
Ak sa však už pravicová vláda 
Ivety Radičovej rozhodla zasta-
viť veľké verejné investície a tým 
zabrzdiť hospodársky rast, avšak 
potrebuje určité zdroje, nemala 
by ísť cestou zdaňovania, cestou 
brania peňazí tým najslabším a 
najchudobnejším. 
„Z tohto dôvodu ponúkame pravi-
covej vláde alternatívu, vďaka kto-
rej, ak bude schválená, by nemu-
sela pristupovať k zvyšovaniu dane 
z pridanej hodnoty, to znamená k 
ďalšiemu zdražovaniu, ktoré sa už 
stalo, okrem chaosu, charakteris-
tickou črtou vládnutia pravice za jej 

prvých 100 dní. Spomenutou alter-
natívou je návrh Zákona o odvodoch 
vybraných finančných inštitúcií a o 
zmene a doplnení niektorých záko-
nov. Vláda by jednoducho mala brať 
peniaze odtiaľ kde sú, a nie odtiaľ, 
kde je to pre vládu najjednoduchšie, 
ktorá vôbec nemá chuť sa púšťať 
do odborných diskusií s bankovým 
sektorom, je veľmi ťažké osobitne 
dodaniť banky. Ale zase je veľmi jed-
noduché zobrať dôchodcovi, ktorý 
má dôchodok povedzme 300 eur, 
tak, že mu prakticky všetko zdražie, 
a to počnúc potravinami, energiami, 
až po diaľničné nálepky,“ povedal 
Robert Fico. 
SMER-SD chce ľudí od takéhoto 
bezdôvodného zdražovania chrániť, 
a preto predložila predmetný ná-
vrh zákona s výzvou pre vládu, aby 
upustila od zvyšovania DPH, keďže 

také isté peniaze, ten istý objem fi-
nančných prostriedkov môže získať 
vláda tým, že by osobitne zdanila 
slovenské banky. „Je teraz už na 
vláde a celej koalícii, aké rozhod-
nutie prijme, či pôjde cestou útoku 
proti najslabším a najchudobnejším, 
alebo prijme zákon v národnej rade, 
ktorý zabezpečí, že tieto peniaze za-
platia banky zo svojich ziskov,“ zdô-
raznil Robert Fico.
Návrh o dodatočnom zdanení 
bánk je v súlade so závermi Eu-
rópskej rady zo 17. júna 2010, 
kedy Európska rada výslovne 
súhlasila s tým, že členské štáty 
by mali zaviesť režimy odvodov a 
daní pre finančné inštitúcie tak, 
aby sa zabezpečilo spravodlivé 
rozdelenie záťaže a aby sa za-
viedli stimuly na obmedzenie sys-
témových rizík. Osobitné odvody, 

osobitné dane pre banky, nie sú 
v EÚ ničím výnimočným. V súčas-
nosti prakticky každá krajina EÚ 
uvažuje o tom, že by ako určitý 
prejav zodpovednosti finančné-
ho sektora za svetovú finančnú 
krízu zaviedla podobné špeciálne 
dane a odvody. Niektoré krajiny 
takto už urobili, niektoré krajiny 
o tom veľmi intenzívne uvažujú, 
napríklad susedné Poľsko. 
Podľa návrhu SMER-SD by sa toto 
opatrenie, pokiaľ ide o príjmy do 
štátneho rozpočtu, malo aplikovať 
len do obdobia, pokiaľ deficit štátne-
ho rozpočtu opäť neklesne pod 3%. 
Potom by sa príjmy z tohto odvodu 
stali súčasťou osobitných štátnych 
aktív a tieto aktíva by sa následne v 
budúcnosti používali len na eliminá-
ciu rôznych rizikových situácií, ktoré 
by mohli vzniknúť. (ľk)

Opozičná strana Smer-SD 
bude oficiálnou cestou for-
mou listu protestovať v hlav-
nom sídle Transparency In-
ternational (TI) v Berlíne proti 
politizovaniu jej slovenskej po-
bočky. Na tlačovej konferencii 
to uviedol predseda Smeru-SD 
Robert Fico s tým, že Transpa-
rency International Slovensko 
(TIS) je číro politickou inšti-
túciou a pobočkou SDKÚ-DS. 
TI aktuálne zverejnila správu, 
podľa ktorej sa Slovensko vo 
vnímaní korupcie naďalej pre-
padáva.
Fico zdôraznil, že TI viedla v ro-
koch 1998 až 2009 Emília Sičá-
ková-Beblavá, teda manželka 
niekdajšieho štátneho tajomníka 
ministerstva práce a dnes poslan-
ca SDKÚ-DS Miroslava Beblavé-
ho. „Ona akože potom odstúpila, 
no vykonáva funkciu programo-
vej riaditeľky,“ poznamenal. Lídro-
vi Smeru-SD sa nepáčil ani postup 
TI v minulých obdobiach počas 
káuz vlád Mikuláša Dzurindu, ako 
predaj SPP, Branisko či „vláčiky“. 
„Nepamätám si, že by boli tak 
aktívni, ako boli za mojej vlády,“ 
povedal. So správou o zhoršovaní 
postavenia Slovenska nesúhlasí a 
ako protiklad jej stavia prieskum 
verejnej mienky, podľa ktorého je 
trend opačný. Sičákovú-Beblavú a 
jej manžela označil Fico za veľmi 
zaujímavú dvojicu. „Keď sa pani 
Sičákovej-Beblavej v roku 2005 
novinári pýtali, za koľko kúpili 
rodinný dom, odpovedala, že sa 
nepamätá. 

Pokračovanie na 3. strane

Čítajte na stranách 2. a 12.

Protest SMER-u

Zmeny vedú iba k jednému cieľu, ovládnuť 
súdnictvo za cenu pokrivenia vlastných 
pravidiel, ktoré ste ešte v predchádzajú-
cich vládach presadili a dosadiť si svojich 
nominantov, ktorí nedokázali uspieť v sud-
covských voľbách a nie sú sudcovskými 
autoritami... Opierate svoju takzvanú re-

formu o dvadsať ľudí, ktorí v sudcovských 
kolektívoch sú odsudzovaní za to, že jed-
nak nemajú dôveru, a jednak ide o ľudí, 
ktorí majú rôzne, aj nezákonné rozhodnu-
tia, aj prieťahy v súdnom konaní. A nezna-
menajú žiadny vzor pre ostatných tisícšty-
risto sudcov...  Čítajte na 7. strane

Ak vidím niečo negatívne, tak to 
bola v prvých rokoch jednostranná 
orientácia na neviditeľnú ruku trhu, 
podceňovanie úlohy štátu a jeho re-
gulačných mechanizmov vo vzťahu 

k trhu, dôraz na ekonomické ukazo-
vatele na úkor sociálnej situácie ob-
čanov a preferovanie individualizmu 
pred solidaritou.

Čítajte na 5. strane

ŠTEFAN hARABIN, predseda Najvyššieho súdu SR

MILAN FTÁČNIK, kandidát na primátora mesta Bratislava

Nórsky kráľ harald V. a kráľovná 
Sonja ukončili 28. októbra 2010 
vo večerných hodinách návštevu 
SR a odleteli späť do vlasti. Ich 
historický pobyt v SR bol dôleži-
tou diplomatickou a spoločenskou 
udalosťou a mal veľký význam v 
rámci posilňovania bilaterálnych 
hospodárskych vzťahov medzi 
krajinami. 
Počas troch dní oficiálnej štátnej náv-
števy, ktorá sa konala na pozvanie 
prezidenta SR Ivana Gašparoviča s 
manželkou, absolvovali ich veličen-
stvá kráľ a kráľovná stretnutia s naj-
vyššími predstaviteľmi krajiny, zástup-
cami podnikateľskej sféry, zúčastnili 
sa na viacerých zaujímavých kultúr-
nych a spoločenských podujatiach. 
Úroveň vzťahov medzi Slovenskou 
republikou a Nórskym kráľovstvom 

označil kráľ Harald V. za vynikajú-
cu. Vyjadril preto presvedčenie, že 
jeho návšteva SR bude prínosom k 
ešte intenzívnejšej spolupráci medzi 
krajinami. Nórsko prostredníctvom 
grantov výrazne podporuje viaceré 
projekty, napríklad na obnovu kultúr-
nych pamiatok. Doteraz SR získala 
70 miliónov eur, pričom v nasledujú-
cich štyroch rokoch by mala dostať 
ďalších 80 miliónov eur. Memorandá 
o porozumení, ktoré stanovujú priority 
grantov pre obdobie rokov 2009 až 
2014, podpísali premiérka Iveta Radi-
čová a šéf nórskej diplomacie Jonas 
Gahr Store.
Celou návštevou sa niesol odkaz 
Björnstjerne Björnsona, bojovníka 
za nezávislosť Nórska a slobodu 
malých utláčaných národov vrá-
tane Slovenska. Výstavu o spiso-

vateľovi, dramatikovi a nositeľovi 
Nobelovej ceny za literatúru, ktorý 
je spojivom medzi oboma národ-
mi, otvoril nórsky kráľovský pár na 
Bratislavskom hrade.
Okrem hlavného mesta hostia zavítali 
aj do vinohradníckej Modry, histo-
rickej Banskej Štiavnice a Žiaru nad 
Hronom. Chceli vidieť najmä miesta a 
objekty, na ktorých rekonštrukciu sa 
využili financie zo spomínaných fon-
dov, a zaujímali ich aj podnikateľské 
subjekty, kde má podiel nórsky kapi-
tál. Videli tradičnú slovenskú kultúru a 
ochutnali aj klasické slovenské jedlá 
a vína. Zo Slovenska si novodobí mo-
narchovia odviezli okrem zážitkov aj 
viacero darov, napríklad veľkú krištá-
ľovú vínnu súpravu, krištáľovú plastiku 
plachetnice, poľovnícky kalich či en-
cyklopédiu o Slovensku. (TASR)

Návšteva prínosom k ešte intenzívnejšej spolupráci 
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Diaľnice potrebujeme 
ako soľ, vláda Rober-

ta Fica si to veľmi dobre 
uvedomovala. Práve preto 
spustila ich výstavbu a ak-
tivity, ktoré s tým súvisia. 
Nová, pravicová vláda, na-
miesto toho aby pokračo-
vala v rozbehnutých pro-
jektoch, prípadne aby ich 
jemne korigovala podľa 
svojich predstáv robí niečo 
nevídané, hoci podľa svo-
jich predstáv. 

Vláda premiérky Ivety Ra-
dičovej v čase krízy, ne-

dostatku pracovných prí-
ležitostí, mimoriadnych 
vý kyvov na trhu práce a v 
čase mimoriadnej sociál-
nej nestability ide budovať 
diaľnice tak, že: pozastavu-
je projekty, trhá podpísané 
zmluvy, vypína motory bag-
rov na rozostavaných úse-
koch a vyháňa ľudí zo sta-
venísk. Má na to právo a v 
plnej miere musí niesť zod-
povednosť za každé svoje 
rozhodnutie. Diaľnice sú 
spôsobom, ako prekoná-
vať dopady krízy, udržiavať 
zamestnanosť a vytvárať 
predpoklady na to, že Slo-
vensko bude mať kvalitnú 
a bezpečnú dopravnú in-
fraštruktúru. Takú sieť diaľ-
nic a rýchlostných ciest, 
vďaka ktorým zo západu 
na východ prídu investície 
a krajina bude naprieč svo-
jou dĺžkou i šírkou atraktív-
nym európskym regiónom. 
Minulá vláda to veľmi dobre 
chápala. Preto spustila od-
vážne a racio nálne inves-
tičné projekty. Vďaka ním 
sa východniarom omnoho 
ľahšie cestuje na stredné 
aj západné Slovensko. Ča-
sovo krátka prevádzka no-
vých diaľničných úsekov 
bola skúškou správnosti. 
Napriek tomu terajšia koalí-
cia nemá záujem pokračo-
vať v dobrých krokoch svoj-
ho predchodcu. Nielenže 
nenadväzuje na projekty a 
pripravenú dokumentáciu, 
ale opovrhuje najúprimnej-
šími záujmami spoločnosti. 

Zlé veci sa nedajú na-
právať ešte horšími, ho-

ci vo vzťahu k diaľnicam 
nás o tom presviedča re-
zort dopravy, ministerstvo, 
ktoré riadia východnia-
ri. Ľudia, ktorých susedia, 
spoluobčania, rovesníci, 
musia cestovať za prácou 
naprieč Slovenskom kom-
plikovane, po mnohých ne-
kvalitných cestách. Diaľ-
nice sú tepnami, v ktorých 
musí pulzovať ekonomic-
ký život národného hospo-
dárstva. Preto si zaslúžia 
vysokú prioritu. Škoda, že 
táto nekompetentná vláda 
to ani za prvých sto dní ne-
pochopila.

Taká je základná charakteristika 
prvých 100 dní pravicovej vlády 
Ivety Radičovej zo strany predsedu 
SMER-SD Roberta Fica. Podľa šéfa 
najsilnejšej opozičnej strany vláda 
I. Radičovej počas prvých 100 dní v 
žiadnom prípade nebojovala so sve-
tovou hospodárskou krízou a s jej 
dopadmi, ale začala chaotický boj s 
ľuďmi žijúcimi na Slovensku. Práve 
ich sa ako keby rozhodla potrestať 
za dôsledky ťažkej hospodárskej krí-
zy.
Robert Fico na tlačovej konferencii ve-
novanej prvým 100 dňom vlády skon-
štatoval, že počas tohto obdobia vláda 
potvrdila svoju absolútnu nepriprave-
nosť na prijímanie vážnych krokov. „Táto 
vláda by sa dala nazvať aj ako vláda 
jednodňových rozhodnutí. Pretože to, 
čo platí dnes, už neplatí zajtra a zajtra 
zase príde ďalšie rozhodnutie, ktoré 
bude zmenené na ďalší deň. Naša vše-
obecná charakteristika, ak by som mal 
zhodnotiť túto vládu, je veľmi stručná 
a už sme ju použili – je to vláda chao-
su a zdražovania“, zároveň vyjadril ľú-
tosť nad tým, že premiérka odôvodňuje 
tento chaos a zdražovanie hrozbou tzv. 
gréckej cesty na Slovensku. Podľa neho 
je evidentné, že Slovensku, ktoré za mi-
nulý rok zaznamenalo najvyšší hospo-
dársky rast a len priemerný deficit v rám-
ci krajín Európskej únie, žiadna grécka 
cesta nehrozila a nehrozí. Robert Fico 
pripomenul aj tú skutočnosť, že nie-
lenže sa nenapĺňajú sľuby strán vlád-
nej koalície, ktoré vyslovovali počas 
predvolebnej kampane, ale že je tu 
aj obrovský rozdiel medzi progra-
movým vyhlásením vlády a tým, čo 
vláda robí, pretože mnohé návrhy 
zákonov, ktoré sú predložené, pre-
dovšetkým ich obsah smerujúci k 
zdražovaniu, sa v programovom vy-
hlásení vlády vôbec nevyskytli. „Vláda 
premiérky Radičovej za prvých 100 dní 
prijala rozhodnutia, ktoré predovšetkým 

vedú k zníženiu hospodárskeho rastu, k 
vysokej inflácii a k zmrazeniu platov. Tie-
to dôsledky svojho vládnutia vláda sama 
priznáva v dokumente, ktorý Minister-
stvo financií Slovenskej republiky dalo 
k dispozícii aj verejnosti. Vláda nemala 
odvahu pokračovať vo veľkých projek-
toch. Definitívne zastavila výstavbu Ná-
rodného futbalového štadióna. Zastavila 
výstavbu diaľnic. Zastavila ďalšiu stavbu 
letiska. Nebudú sa robiť ani ďalšie veľké 
investičné celky, ktoré pomáhali Sloven-
skej republike pri hospodárskom raste,“ 
spomenul Robert Fico niektoré kroky 
vlády, spôsobujúce spomalenie hospo-
dárskeho rastu na Slovensku.
Potvrdzuje sa, že vláda, ktorá je zlo-
žená fakticky zo šiestich politických 
zoskupení, bude mať vnútorný po-
tenciál na ďalšie a ďalšie konflikty. 
Prejavy neúcty k ústavným inštitúci-
ám, k Ústave SR, veľmi vážne proto-
kolárne zlyhania a rôzne rozhodnutia 
a kroky, znevážili Slovenskú republi-
ku v zahraničí. Ukazuje sa veľká mie-
ra nekompetentnosti ministrov, ale 
bohužiaľ, aj pani premiérky. 
„Očakávali sme iný nástup vlády Slo-
venskej republiky. Očakávali sme, že 
príde vláda, ktorá sa jasne postaví k 
problémom, ktoré priniesla kríza. Ale 
chaos a zdražovanie nie je program, 
ktorý môžeme akceptovať a nemô-
žeme mať k takémuto programu ani 
žiadnu úctu. Rešpektujeme výsledky 
parlamentných volieb, rešpektujeme, 
že tento zlepenec, ktorý tu je, má dnes 
na Slovensku väčšinu, že sú schopní 
prijímať v Národnej rade Slovenskej 
republiky zákony. Na druhej strane 
budeme tvrdohlavo ďalej presadzovať 
našu alternatívu postavenú na hospo-
dárskom raste a budeme veľmi dô-
sledná opozícia vo vzťahu k tejto vlá-
de, pretože si myslím, že Slovensko si 
takúto vládu nezaslúži. A 100 dní uka-
zuje, že táto vláda dobrá nie je,“ dodal 
Robert Fico. (ľk)

Podľa aktuálneho prieskumu agentúry FOCUS, parlamentné voľby 
by v októbri vyhral Smer-SD so ziskom 40 percent a Slovenská ná-
rodná strana by získala 7,8 percent. Súčasné strany vládnej koalície 
by tak voliči odsunuli do opozície. Do Národnej rady SR by sa ešte 
dostali SDKÚ-DS so ziskom 18 percent, SaS 8,5 percent, KDH 7,4 
percent a Most-Híd so 6,8 percentmi voličských hlasov. V praxi by 
to znamenalo, že Smer-SD by obsadila v parlamente 68 kresiel, 
SDKÚ-DS 31, SaS 14, SNS 13, KDH 13 a Most-Híd 11. Pod päť-
percentnou hranicou zvoliteľnosti by skončili strany SMK (4,6 %), 
ĽS-HZDS (3,7 %), SDĽ (1,4 %), KSS (0,9 %) a iné strany (0,9 %). 
Takže, najvýraznejším pozitívnym výsledkom 100 dňového vládnutia 
pravicového zlepenca koaličných strán je, že im občania už po krát-
kej dobe vyslovili nedôveru. Ohodnotili tak ich doterajšie kroky, ako 
aj verejne známe pripravované protisociálne opatrenia. Domnievam 
sa, že keby videli do ich duší, pravicové strany by nevolili vôbec. 
Ako informovala TASR, tento prieskum verejnej mienky uskutočnila 
v dňoch 5.-11. októbra agentúra FOCUS. Výberovú vzorku tvorilo 
1033 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 
18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkost-
ných kategórií sídiel a krajského členenia. Respondentom bola 
položená otázka: „Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali 
tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany. Ktorej 
strane by ste dali svoj hlas?“ Celkovo 70,3 percent respondentov-
potenciálnych voličov rozdelilo svoje preferencie, 16,0 percent res-
pondentov by nešlo voliť a 13,7 percent odpovedalo „neviem“, resp. 
„nechcem odpovedať“. VLADIMÍR DOBROVIČ

Koalícia stratila dôveru voličov

Na snímke zľava Marek Maďarič, poslanec NR SR, Robert Fico, podpredseda NR 
SR a Robert Kaliňák, poslanec NR SR počas tlačovej konferencie.

 FOTO TASR - Štefan Puškáš

Vláda chaosu a zdražovania

V mimovládnom sektore sa od nástupu 
novej vlády napriek veľkým nádejam 
nič zásadné neudialo. Na internetovej 
stránke Centrálneho portálu pre ne-
ziskový sektor to po sto dňoch vlády 
konštatoval Pavol Demeš. „Nástup 
vlády Ivety Radičovej vyvolal v komuni-
kácii mimovládnych organizácií nebý-
valý optimizmus. Mnohí sme očakávali, 
že nový kabinet a parlament pristúpi k 

systémovým zmenám a dožijeme sa 
otvorenej a partnerskej komunikácie,“ 
uviedol Demeš. Očakávania sa opierali 
tak o sľuby, ako aj programové vyhláse-
nia vlády. Upozornil však, že už „uply-
nulo niekoľko mesiacov a nič zásadné 
sa neudialo“. Nevznikol ani post splno-
mocnenca pre občianskú spoločnosť, 
ktorého vytvorenie avízovala premiérka 
bezprostredne po nástupe do úradu.

Zásadná zmena neprišla

Od začiatku novembra čakajú kompetencie 
rezortov zmeny. Vyplýva to z novely zákona 
o organizácii ústrednej štátnej správy, ktorú 
podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. In-
formovalo o tom Tlačové oddelenie Kance-
lárie prezidenta SR 25. októbra 2010.
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu príde 
o agendu cestovného ruchu a koordináciu vy-
užívania finančných prostriedkov z fondov EÚ, 
ktoré sa presunú pod rezort dopravy. Rezort 
kultúry príde aj o agendu menšinovej kultú-
ry, ktorá prejde pod vicepremiéra pre men-
šiny. Podpredseda vlády bez ministerstva 
sa bude na základe schváleného pozmeňo-
vacieho návrhu spolupodieľať aj na plnení 
úloh týkajúcich sa rozhlasového a televíz-
neho vysielania programov národnostných 
menšín.
Ministerstvo dopravy bude koordinovať i prípra-
vu politík regionálneho rozvoja. Na rezort pre-
chádza „aj pôsobnosť v oblasti stavebnej výroby 
a stavebných výrobkov, tvorby a uskutočňovania 
bytovej politiky a poskytovania štátnej prémie k 
stavebnému sporeniu, ako aj v oblasti verejných 

prác, stavebného poriadku a územného pláno-
vania okrem ekologických aspektov“.
Zmeny sa dotknú i Ministerstva hospodár-
stva a výstavby SR. To bude v rámci svojej 
pôsobnosti v oblasti zahraničného obchodu 
zastrešovať aj obchodovanie s vojenským 
materiálom. Rezort zahraničných vecí od 
januára získa pod svoju strechu aj riadenie 
slovenských obchodných zastupiteľstiev v 
zahraničí, obchodní radcovia aktuálne pat-
ria pod ministerstvo hospodárstva.
S účinnosťou zákona bude rezort diplomacie 
zabezpečovať aj koordináciu realizácie politík 
EÚ. Ministerstvo hospodárstva opätovne získa 
od rezortu obrany kompetencie v oblasti obcho-
dovania s vojenským materiálom.
Novela prináša aj zmeny v názvoch troch rezor-
tov. Ide o Ministerstvo hospodárstva a výstavby 
SR, ktorého názov sa zmení na Ministerstvo 
hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR bude po novom Minister-
stvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR a Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu 
SR zas Ministerstvom kultúry SR.

ZMENy KoMPEtENcií V REZoRtoch

Fakt, že imunita poslancov NR SR nebo-
la zrušená, je prehra premiérky Ivety Ra-
dičovej, či sa na to budeme pozerať zľa-
va alebo sprava. Je to zároveň po troch 
mesiacoch vládnutia prvý nesplnený 
bod programového vyhlásenia vlády a 
zrejme nie posledný. Vyhovárať sa na to, 
že za toto zrušenie nehlasovala strana Smer 
je scestné, predsa do programového vyhlá-
senia vlády nemožno dať body o ktorých nie 
je jasné, že sa splnia väčšinou vládnej ko-
alície. Prehru premiérky naštartovali jej 
vládni ministri, ktorí začali písať čierne 
knihy predchádzajúcej vlády, sádzali 
expremiéra Fica do basy len tak mirnix-
dirnix. Naznačená ústretovosť strany 
Smer bola premrhaná nielen konaním 
ministrov, ale aj konaním a vyhlásenia-
mi premiérky. Táto prehra je výpoveďou 
neschopnosti a nesystémovosti súčasnej 
vlády a koalície, ktorá nemá nič spoločného 
s budovaním Slovenskej republiky a jej sme-

rovanim k lepšej budúcnosti. Nič lepšie po 
troch mesiacoch vládnutia nemôže rozum-
ného človeka napadnúť, len slová sloven-
skej hymny: Zastavme ich bratia... Toto 
vysvedčenie má takmer celoslovenský 
rozmer a všetko nasvedčuje tomu, že 
pominie aj slovo „takmer“. 
Ak chce v takomto trende premiérka a vlád-
na koalícia ďalej pokračovať, mala by sa 
buď zamyslieť, alebo zastaviť sa. Je lepšie 
zísť z nesprávnej cesty včas, ako v nej ďa-
lej pokračovať. Nehovoriac už o tom, že 
takmer celé Slovensko hovorí o tom, že 
tu vládne niekto iný a nie pani Iveta Ra-
dičová, ktorá často hovorí o riešeniach. 
Jediným logickým riešením by bolo 
zbaviť sa jarma a povedať si, že ani vy-
hnanie z raja a životná erózia nezlomili 
načisto matku živých, muž ju však zhodil 
na najhlbšie dno a tak sa stala výčitkou 
na mužovom svedomí...

DUŠAN KONČEK

Prehra premiérky ivety Radičovej

V prírode si každý príde na svoje a tí chytrejší si prídu aj na cudzie, aj tak by sa dali charak-
terizovať vzťahy Slovenska a Maďarska za súčasnej vlády. Vysoký činovník Zsolt Németh už 
povedal, že po príchode súčasnej vlády sa vzťahy zlepšili. Nuž, v troch krajinách vybavujú 
vstupné víza na Slovensko maďarské ambasády. Logickejšie by bolo, keby to boli tri české, 
ale logika súčasnej vládnej garnitúre očividne chýba. Novelizácia zákona o štátnom jazyku 
v podaní podpredsedu vlády Chmela je ďalší ústupok, ergo slabosť Slovenska. A to ešte na 
úpravu čaká zákon o dvojakom občianstve, podľa maďarskej notovej osnovy. G. Soros nie 
náhodou bol v posledných dňoch na Slovensku. Vraj pre rómsku problematiku, ako keby v 
jeho rodnej vlasti nebola vypuklejšia. Vo vzduchu visí otázka môjho priateľa Východniara: Ta 
keľo za to chceš? To sa samozrejme nehovorí, lebo len deti a blázni si môžu dovoliť hovoriť 
pravdu, ako povedal pán Churchill. A ten pravdu nikdy nepovedal. Tak ako každý politik či 
šíber formátu G. Sorosa. USA sa prestali venovať Európe a strednej i východnej takmer 
úplne, čo je úrodná pôda pre takého experta ako je pán Soros, ktorý vie, že peniaze hýbu 
nielen svetom ale predovšetkým ľuďmi. Len sa tak v tichosti pýtam, čo je to 80 miliónov eúr 
od Nórskeho kráľovstva, lebo mi neušlo, ako sa pri podpise tejto zmluvy pani premiérka 
potuteľne usmievala. Inak pán G. Soros nechodí na návštevy tak často, musí mu to stáť za 
to, keď sa niekde vyberie. Jeho axiómou je, že majetku nikdy nie je dosť. A z tohto pohľadu 
sa treba na jeho návštevu aj pozerať. JÁN hORÁR

Majetku nikdy nie je dosť
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Nejeden občan si občas vzdychne: 
mali sme rôznych predsedov NR 
SR, rôzneho politického presved-
čenia, katolíkov i ateistov. Veď si 
len na nich spomeňme: František 
Mikloško, Ivan Gašparovič, Jo-
zef Migaš, Jozef hrušovský, Pavol 
Paška... Každý z nich bol sám se-
bou, neopakovateľný, sú to ľudia a 
práve preto ani v tejto funkcii neboli 
neomylní a súpermi, ale predsa...
Všetci vedeli dodržiavať nevyhnutný 
protokol, vyplývajúci z ich postave-
nia druhej najvýznamnejšej osoby v 
štáte.
Nuž, predseda strany SaS do tejto 
kategórie rozhodne nepatrí. Jeho žo-
viálnosť síce chvíľami môže pôsobiť 
dokonca sympaticky, ale to by musel 
sedieť v laviciach pre radových poslan-
cov, nie na stoličke prvého muža nášho 
zákonodarného zboru. Nechceme 
spomínať jeho už notoricky známe spo-
ločenské prešľapy, o ktorých vie verej-
nosť naozaj dosť. A to sa ešte poriadne 
na svojej stoličke ani nezohrial. „Mister 
okej“, ako ho nazývajú, je 

SKUTOČNE SVOJRÁZNy 
ČLOVEK, 

ktorý sa zrejme stále viac cíti podni-
kateľom, než zodpovedným politikom. 
Ešte potrvá veľmi dlho, pokiaľ si v par-
lamente získa patričnú autoritu. Pokiaľ 
si ju teda získa. Asi ťažko. Jeho vyjad-
rovacie schopnosti, rešpektovanie ur-
čitých zásad a zvykov sú preňho niečo 
ako španielska dedina. Ešte šťastie, že 
z dvoch strán má pri sebe skúsených 
poradcov – B. Bugára a J. Hrušovské-
ho. Tí už mu pošepkajú, čo má kedy 
urobiť a čo povedať.
Ťažko povedať aké má náš predse-
da NR SR vzdelanie. Študoval vraj 
všelikde, dokonca aj v Nemecku, 
ale čo a ako dlho nikto nevie. Nuž, 
utešme sa aspoň tým, že teraz na-
vštevuje školu života.
Pán predseda má však veľa záujmov 
a starostí a tak nestíha ani zasadanie 
koaličnej rady. Veď musí rozmýšľať nad 
tým ako čo najlepšie využiť Liberálny 
dom, teda, aby táto eseročka prinášala 
pre 16 členov SaS, samozrejme vrá-
tane jej predsedu, čo najviac peňazí. 
Žoviálnosť sem – žoviálnosť tam, ale 
pán predseda NR SR vie aj poriadne 
zahryznúť. Tak napríklad vtedy, keď za-
reagoval na nespokojnosť premiérky s 
jeho plánmi na využívanie Liberálneho 
domu. Jednoducho jej odkázal, nech 
si dá do poriadku 

FINANCOVANIE SDKÚ-DS!
Darmo, je to náš vševed. Zostavenie 
komisie, ktorá mala rozhodnúť o osu-
de sochy Svätopluka na nádvorí Brati-
slavského hradu, bol len taký zastierací 
manéver. Veď nakoniec sám rozhodol, 
že socha tu môže zostať, ale len v prí-
pade splnenia niektorých podmienok – 
ktoré, samozrejme, nadiktoval on sám.
V prípade poslanca Stanislava Kubáne-
ka ukázal, že sa dokonca dobré vyzná 
aj v medicíne. Veď kto iný by na pôde 
parlamentu mal rozhodnúť, kedy 
má ísť pán poslanec na lekársky 
zákrok a potom na liečenie keď nie 
on sám? Čo ho po tom, že mandáty a 
imunitný výbor predsedovi parlamentu 
odporučili ospravedlniť neúčasť S. Ku-
báneka na septembrovej schôdzi NR 
SR a vrátiť mu polovicu platu. Pritom, v 
tomto poslaneckom klube má koalícia, 
ktorej členom je aj SaS, väčšinu ako v 
každom klube. Jeho predsedom je Gá-

bor Gál (Most-Híd). Na stranu S. Kubá-
neka sa aktívne postavila aj skúsená 
poslankyňa za KDH Mária Sabolová!
Všetci rešpektovali lekársku správu v 
ktorej sa okrem iného uvádza: 

„Menovaný v dňoch 19. 8. až 
9. 9. 2010 absolvoval na zákla-
de Návrhu na KL ZP a pozva-
nia kardiologických kúpeľov 
následnú, pokračujúcu liečbu 
– kardiorehabilitáciu v centre 
kardiorehabilitácie kúpeľov 
Vyš né Ružbachy. Táto rehabili-
tácia je neoddeliteľnou súčas-
ťou liečby s ochorením, ktorým 
trpí klient. Nástup na pobyt v 
centre kardiorehabilitácie je 
určovaný charakterom ocho-
renia, momentálnym zdravot-
ným stavom klienta absolvovať 
tento náročný program, od prí-
slušnej zdravotnej poisťovne a 
termín stanovuje liečebné za-
riadenie.“

Stanislav Kubánek nebol ani na rekre-
ácii, ani na výlete, ale na liečení, ktoré 
automaticky nasleduje po operačnom 
zásahu, ktorý tento poslanec absolvo-
val. Nepochopiteľné, kam sa v tomto 
prípade stratila žoviálnosť a lojálnosť 
pána predsedu parlamentu, i keď aj 
bez nich by mal 

AKCEPTOVAŤ ROZhODNUTIA 
poslaneckého klubu, keď už jeho vlast-
né zlyhalo na celej čiare. Podľa S. Ku-
báneka predseda NR SR porušil § 63 
Rokovacieho poriadku NR SR a zákon 
č. 120 / 1993 Zb. z. Domáhať sa svo-
jej pravdy je pripravený súdnou cestou. 
V tejto súvislosti Stanislav Kubánek po-
vedal:
„Predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky Richard Sulík in-
tenzívne a energicky dokazuje 
neznalosť problematiky, ktorá je ne-
vyhnutným predpokladom pre dôs-
tojné riadenie parlamentu. Viem to 
nielen z jeho štýlu vedenia schôdzi 
parlamentu a názorovej ucelenos-
ti, ale zažil som to na vlastnej koži. 
Predseda parlamentu v ostatnom 
čase využil svoje právo a niekoľkým 
poslancom siahol na výšku odmien. 
Argumentoval rôznymi dôvodmi, pre-
zentoval to s mediálnym úspechom 
ale aj neznajúc pritom problematiku. 
Posledným dôkazom, ktorý potvrdzuje 
toto konštatovanie, je rozhodnutie vo 
vzťahu k mojej osobe nakoľko R. Sulík 
ignoruje závery nedávneho rokovania 
Mandátového a imunitného výboru 
Národnej rady Slovenskej republiky. 
Ak predseda NR SR 

OPOVRHuje SPOlOČNýMI 
A IdeNTIcKýMI záVeRMI 

členov významného parlamentného 
výboru, ktorí pochádzajú z rôznych 
koaličných aj opozičných strán, mô-
žeme to smelo považovať za opovr-
hovanie názormi opozičných súperov 
aj nedocenenie stanovísk koaličných 
partnerov. Ale predovšetkým ide o 
ignorovanie záverov parlamentného 
výboru. Nakoľko záver rokovania je vo 
vzťahu k mojej osoby identický tak zo 
strany vládneho, ako aj opozičného 
politického tábora, ide o všeobecnú 
politickú zhodu motivovanú racionál-

nymi závermi. Tam, kde však zvíťazil 
rozum, má problém pán Sulík. Prob-
lém vôbec nevnímam v krátení posla-
neckej odmeny, ale vo svojvoľnom a 
bezprecedentnom výklade zákona 
predsedom parlamentu, čo je 

V PRáVNOM ŠTáTe 
neprípustné. Nebijem sa o peniaze, 
ale za princípy. Za to, čo inštitúcii 
dáva dôveru, politikom vážnosť a spo-
ločnosti hodnotu. Medzi princípmi 
nemožno kľučkovať, treba ich rešpek-
tovať a napĺňať. Parlamentnému vý-
boru som doručil nespochybyteľné 
dôkazy a v predstihu som informo-
val predsedu parlamentu o dôvo-
doch mojej neúčasti na dávnejšom 
rokovaní NR SR. V mojom prípade 
nešlo o chrípku ani o žiadne kozme-
tické zásahy. Napriek tomu pán Su-
lík konal tak, ako mu je vlastné. Bez 
znalosti vecí. Arogantne. Pojašene. 
Ignorantsky. Je to jeho štýl. Nebudem 
ho ale ticho tolerovať, hlavne vtedy, ak 
ignoruje závery parlamentných výbo-
rov. Vytvára tak atmosféru bezprece-
dentných rozhodnutí a demolácie 

záKONITOSTI A PRáVA. 
Dovolím si tvrdiť, že je katom slušnos-
ti, pretože jeho svojvôľa prekračuje 
hranice.“
Treba zdôrazniť, že pred jedným z 
parlamentných výborov – v tomto prí-
pade pre nezlučiteľnosť funkcií – stál 
aj samotný predseda NR SR Richard 
Sulík. Tento výbor mu neudelil žiadnu 
pokutu za výlet súkromným lietadlom 
do Salzburgu, pretože členom výbo-
ru stačilo predložiť faktúry o uhradení 
všetkých výdavkov, spojených s touto 
cestou. Ako povedala predsedníčka 
výboru Renáta Zmajkovičová (SMER-
SD) zákon je nastavený tak, že povin-
nosť si splnil.
Predtým sa našli aj takí, ktorí Sulí-
kovi vyčítali, že na tomto krátkom 
výlete do rakúskeho Salzburgu 
utratil niekoľko tisíc eur. Predseda 
NR SR kontroval tým, že si ich čest-
ne zarobil. To mu naozaj veríme. 
Prečo však, v čase krízy, neminul 
radšej túto sumu niekde na území 
Slovenska? Musel ísť utrácať práve k 
našim bohatším susedom? Tu je morál-
no-etický problém celého výletu. Akosi 

si nevieme predstaviť, že by napríklad 
chorvátska predsedníčka vlády Jadran-
ka Kosorová si odskočila na poriadne 
drahú večeru do Talianska alebo Gréc-
ka. Toto by jej obyvatelia Chorvátska 
asi len tak neodpustili. Veď práve v ta-
kýchto situáciách sa prejavuje vzťah k 
svojej domovine...
Pán predseda NR SR má ešte jeden 
problém: diplomatický protokol akosi 
neberie do úvahy neoficiálnych partne-
rov, teda tých, ktorí nie sú manželmi, 
resp. manželkami. Na jednej strane je 
to síce 

JEhO SÚKROMNÁ ZÁLEžITOSŤ, 
ale na druhej v našich zemepisných šír-
kach stále platí, že jeden z najvýznam-
nejších predstaviteľov krajiny sa má 
ukazovať na oficiálnych podujatiach so 
svojou zákonitou manželkou. V prípa-
de R. Sulíka sa to realizovať nedá, 
i keď so svojou družkou už majú 
dve deti a nakoniec ona sama ako-
si netúži ukazovať sa na verejnosti. 
Okrem toho ju s najväčšou pravde-
podobnosťou čaká ďalšie vystúpe-
nie v súdnom procese proti vlastné-
mu otcovi, ktorý mal od ľudí vylákať 
asi pol miliardy (!) korún (cca. 16,6 
mil. eur). V tomto prípade pánovi 
predsedovi parlamentu nie je čo 
závidieť, veď podľa jeho slov otec 
svoju dcéru Alexandru, terajšiu 
družku R. Sulíka, „nastrčil“ do svo-
jej nebankovky ešte ako 19-ročnú a 
on sám sa s ňou zoznámil až tri roky 
po tom, ako polícia 

ZAČALA VyŠETROVANIE 
súvislosti s jej krachom. Otec napriek 
tomu, že od ľudí vylákal stovky miliónov 
korún, svojej dcére zanechal iba dlžo-
by a dokonca jeden exekučný príkaz 
na nebankovku zaplatil sám Sulík...
Nuž, nechajme jeho súkromie súk-
romným a o to viac budeme očaká-
vať jeho ďalšie reakcie na lekárske 
postupy, ktoré tak iniciatívne ko-
mentoval v prípade S. Kubáneka. 
Veď určite nezostane iba pri tomto 
jednom prípade. Mister Okej má 
však ešte jednu možnosť: osprave-
dlniť sa nikdy nie je neskoro, pri-
čom ľudské je síce chyby urobiť, ale 
chlapské zároveň si ich aj uvedomiť 
a priznať... VLADIMÍR MEZENCEV
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Na snímke predseda SaS Richard Sulík – odborník na všetko a podpredseda 
SaS jozef Mihál.  FOTO TASR - Martin Baumann

Predseda Národnej rady SR Richard Sulík ignoruje závery parlamentného výboru

Muž Na NesprávNoM Mieste

Prečo tá nepresnosť?
PhDr. Milan Laca, kandidát 
na primátora Prešova za 
strany SMER-SD,ĽS-hZDS 
a hZD je v metropole Šari-
ša známa osobnosť. Vie sa 
o ňom aj to, že po voľbách 
v roku 2006 odišiel z radni-
ce a vrátil sa k pedagogike 
– stal sa zástupcom riadite-
ľa Strednej odbornej školy 
(SOŠ) technickej na Vol-
gogradskej ulici. hovorilo sa 
o tom aj na tlačovej besede, 
na ktorej ho strana SMER-
SD predstavila ako svojho 
kandidáta. Zúčastnil sa na 
nej aj vedúci prešovskej fi-
liálky jediného regionálne-
ho denníka na východnom 
Slovensku. Je teda dosť 
nepochopiteľné, prečo vo 
svojom príspevku o M. Laco-
vi napísal, že vykonáva funk-
ciu riaditeľa základnej školy.
Nuž, dalo by sa napísať že 
ide iba o tzv. chybičku krá-
sy. Riaditeľ či zástupca ria-
diteľa, základná škola, či 
stredná odborná – všetko 
v jednom. Nuž, pre koho? 
Pre čitateľov rozhodne nie. 
Ťažko však povedať, prečo 
sa autor dopustil týchto ne-
presností. Azda chcel nimi 
demonštrovať svoju neúctu 
k tomuto kandidátovi na pr-
vého muža Prešova? 

MMF: Slovensko porastie 
o rok najrýchlejšie
Slovenská ekonomika bude 
na budúci rok rásť najrých-
lejšie v Európskej únii. Tento 
rok ju predstihne len švédska 
s tempom rastu na úrovni 4,4 
percenta, uviedol Medzinárod-
ný menový fond v novej prog-
nóze. V tomto roku sa podľa 
fondu slovenský hrubý domáci 
produkt reálne zvýši o 4,1 % a 
na budúci o 4,3%. Na budúci 
rok sa zvýši aj tempo rastu oko-
litých krajín, v ČR na 2,2 per-
centa, v Poľsku na 3,7 percen-
ta a v Maďarsku na 2 percenta. 

JÁN SLIAČAN

dokončenie z 1. strany
Ona nesúhlasila ani s tým, 
aby jej dom fotili. Je evi-
dentné, o koho ide,“ po-
vedal. Beblavý zase podľa 
Fica v roku 2006 ako štátny 
tajomník rezortu práce riadil 
Európsky sociálny fond tak, 
že na dva roky došlo zo stra-
ny Bruselu k zastaveniu jeho 
financovania. „A táto dvojica 
bude rozhodovať a určovať, 
ako ľudia vnímajú korupciu 
na Slovensku za tej alebo 
onakej vlády. Budeme na 
to poukazovať v Berlíne,“ 
avizoval. Podľa najnovšieho 
vydania Indexu vnímania ko-
rupcie organizácie TI sa Slo-
vensko naďalej prepadáva. V 
Indexe merajúcom vnímanie 
korupcie vo verejnom sek-
tore za rok 2009 na stup-
nici od 0 (najviac vnímaná 
korupcia) po 10 (najmenej 
vnímaná korupcia) Slovensko 
dosiahlo skóre 4,3. Celkovo 
obsadilo 59. až 61. miesto 
zo 178 skúmaných krajín, a 
oproti roku predtým kleslo o 
päť priečok. (TASR)

Protest SMER-u
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SyMBOLy ŠTÁTNOSTI
Konzervatívci sa vyznamenali, 
keď prišli s návrhom, aby sa zo 
školských tried odstránili sym-
boly slovenskej štátnosti. Zá-
stava, štátny znak a preambu-
la ústavy ich dráždia, ako býka 
v aréne červené súkno. Zaují-
malo by ma, či sa im nedvíhal 
žalúdok, keď pri skladaní po-
slaneckej prísahy museli polo-
žiť ruku na Ústavu SR.
Symboly štátnosti nie sú vý-
myslom Slovákov. Má ich kaž-
dý štát a správa sa k nim s pat-
ričnou úctou. Američania svoju 
štátnu zástavu dokonca vyve-
sia aj v súkromných domoch. 
Ich deti sa v škole učia pream-
bulu ústavy naspamäť.
U nás sa stále nájdu „bojov-
níci za demokraciu“, ktorým 
symboly prekážajú. Diskutujú 

o nich ako opilci v krčme, kto-
rí vždy (a bez argumentov) do-
okola hovoria o nejakej téme, 
aj keď ich už nikto nepočúva.

VEREJNOPRÁVNE MéDIÁ
S geniálnym nápadom ako od-
politizovať verejnoprávne mé-
diá prišiel minister kultúry. Ich 
riaditelia a rada sa budú voliť v 
parlamente. Nuž, ak parlament 
nie je priamo extraktom a kon-
centrovaným výluhom politi-
ky, tak potom ani espresso nie 
je káva. Zákon o zlúčení STV 
a SRo je strategickým ťahom, 
ako okamžite prevziať politic-
kú kontrolu nad týmito média-
mi. Netreba pracne vymieňať 
členov rád, netreba hľadať dô-
vody na odvolanie riaditeľov. 
Zákon umožní okamžite dosa-
diť na tieto miesta svojich ľu-

dí, ktorých (nepoliticky) schváli 
koaličná väčšina v parlamen-
te. Aby tento cieľ „netrčal“, vy-
pustí sa národu dymová clona, 
tvrdením, že to je jediná mož-
nosť, ako zachrániť milióny eur.
Stačí jeden zákon prijatý v 
skrátenom legislatívnom kona-
ní a z verejnoprávnych médií 
sa stanú médiá nesvojprávne. 
Prax, ktorú Krajcer získal za ro-
ky pôsobenia v súkromných te-
levíziách prináša svoje ovocie. 
Možno už pozná aj recept, ako 
ich dostať do súkromných rúk.

ChUDOBNEJŠÍ 
DôChODCOVIA
Národný hrdina Jánošík vraj 
bohatým bral a chudobným dá-
val. Odvisol na šibenici, lebo to 
sa nepatrí. Súčasná vláda ne-
chce skončiť na „popravisku“ a 

preto berie chudobným a bo-
hatých necháva na pokoji. Ho-
vorím o Mihálovom návrhu na 
valorizáciu dôchodkov. Už sa 
bude pri výpočte brať do úvahy 
iba inflácia. Dôchodcovia do-
stanú vždy len toľko, aby sa dr-
žali nad vodou pri stúpajúcich 
cenách. Na profit zo stúpajú-
cich miezd môžu zabudnúť, re-
álna hodnota ich dôchodkov 
bude klesať. V súčasnosti je 
priemer dôchodkov necelých 
60 percent z priemernej mzdy, 
o niekoľko rokov to už bude 
iba niečo okolo 50 percent. A 
je to! Pôjdu dôchodcovia štraj-
kovať? Minister práce, expert 
na hľadanie cestičiek na ob-
chádzanie daňových zákonov, 
našiel cestičku ako obrať chu-
dobných a nedotknúť sa boha-
tých. JOZEF ŠUChA

GLosár Slovenského rozhľadu

SLOVENSKé MAMIČKy
Slovenské tango? Krúženie 
okolo sporáka.

POZNATOK Z DEJÍN
Pre gilotínu je každá ľudská hla-
va, tak génia ako idiota, príleži-
tosťou na sebarealizáciu.

ČAS JE PRÍSNy SUDCA
Z nejednej glorioly po vyžiarení 
zostane nula.

Z DEJÍN KTOREJKOĽVEK 
REVOLÚCIE
Poslednou vymoženosťou akej-
koľvek revolúcie je nastolenie 
predrevolučných pomerov.

ZAUJÍMAVé
Pokiaľ je hlúposť stručne formu-
lovaná, vyvoláva v nás pochyb-
nosti.

RECEPT NA ÚSPECh 
V POLITIKE
Načo ľudí sprosto klamať, keď 
ich možno mystifikovať?

ChyTRÁCI
Išli riešiť sociálne aspekty trho-
vého hospodárstva. Preto sa 
preobliekli do montérok prv, 
ako nasadli do bavorákov.

AXIÓMA
Morálne právo platí, žiaľ, iba s 
plným zásobníkom.

RECEPT NA ÚSPECh
Rozprávajte v náznakoch a nos-
te aktuálne odznaky.

ŤAžKO ByŤ OPTIMISTOM
Ťažko byť optimistom, keď po 
celý život nás sprevádza pre-
vaha nedoplatkov nad preplat-
kami.

VŠETCI NA ČOSI ČAKÁME
Jedni čakajú na ďalšiu revolú-
ciu, druhí na akcie so znížený-
mi cenami.

PRINCÍP BULVÁRU
Nie je dôležité, či sú tvrdenia 
podložené. Len nech sú škan-
dalózne.

poLitiCKÉ 
seNteNCie

MILAN KENDA

Neraz sa v živote stretávame s 
ľudmi, o ktorých sa vyjadríme, 
že sú dôstojnými reprezentant-
mi svojej rodiny, svojho stavu, 
skrátka pôsobia dôstojne. Je 
nám jasné, že dôstojnosť neme-
riame oblečením, bohatstvom 
či uhladeným správaním sa na-
vonok. Položili ste si niekedy 
otázku, čo je to dôstojnosť?
V jednom slovníku sme našli ta-
kúto charakteristiku tohto slo-
va: dôstojnosť je vlastnosť ale-
bo stav, keď niekoho oceňujú, 
uznávajú, vážia si ho. Ľudská 
dôstojnosť súvisí s tým, ako sa 
na seba pozeráme sami, i s tým, 
ako s nami zaobchádzajú alebo 
nás hodnotia iní. Náš pohľad na 
nás samotných môžu ovplyvňo-
vať rôzne faktory. To, ako sa na 
nás pozerajú iní a ako s nami 
zaobchádzajú, hrá veľkú úlohu 
v tom, ako sa hodnotíme sami 
a akú hodnotu si pripisujeme v 
každodennom živote.
Niekdajší americký prezident 
Harry Truman po skončení 2. 
svetovej vojny v roku 1945 po-

vedal: „Musíme vybudovať nový 
svet, v ktorom sa bude rešpek-
tovať večná dôstojnosť člove-
ka.“ Prezident, ako aj mnohí iní 
po 2. svetovej vojne verili, že sa 
človek dokáže poučiť z minu-
losti a vybudovať „nový svet“, 
kde sa bude uznávať dôstoj-
nosť všetkých. Jeho predpoklad 
sa, žiaľ, nesplnil, lebo ustavič-
ne sa presviedčame, že dôstoj-
nosť ľudí sa denno-denne po-
šliapava. V každej spoločnosti 
sú chudobní bezradní a zrani-
teľní ľudia. To však neznamená, 
že človek je bezmocný voči tým, 
ktorí ho ponižujú preto, že je tre-
bárs telesne postihnutý, že po-
chádza z iného kúta sveta, kde 
sú iné spôsoby i hodnoty na ľud-
skú dôstojnosť alebo je len me-
nej či viac nemajetný. To však, 
že človek či už vlastným priči-
nením alebo z iných dôvodov 
vzbudzuje pozornosť i hodnote-
nie iných, nemusí oslabovať po-
cit jeho vlastnej dôstojnosti. Sú 
to skôr postoje a reakcie dru-
hých, čo môžu človeka oberať o 
dôstojnosť, keď dostáva pome-
novanie „spodina“, úbohý sta-
rec či chudák, hoci objektívne 
i vaše osobné hodnotenia sved-
čia o tom, že napriek istým von-
kajším znakom ste dôstojným 
človekom.

Figeľov brat je obvinený z podvodu
Brat ministra dopravy Jána Figeľa je obvinený z podvodu za 
dva milióny eur. Informoval o tom denník Plus jeden deň. Vy-
šetrovanie Antona Figeľa potvrdila prokuratúra aj polícia. Prí-
pad vykazuje znaky nebankových subjektov, ktoré obrali ľudí o 
celoživotné úspory. „Sú obvinené dve osoby z trestného činu 
podvodu. Stíhané sú na slobode,“ uviedla Andera Dobiášová z 
policajného prezídia. Podľa vyšetrovacieho spisu mal A. Figeľ 
vylákať v rokoch 1998 – 2006 od 24 ľudí v prepočte 1,99 mili-
óna eur s tým, že ich použije na odblokovanie účtu v cyperskej 
banke. Minister sa od brata dištancoval. „Táto téma je otázkou 
môjho brata, ktorý žije vlastným životom a nesie zodpoved-
nosť za svoje činy.“ Figeľovo meno sa v poslednom čase spo-
mína v niekoľkých kauzách. Napríklad pridelenie bytu v centre 
Bratislavy len za 54 390 korún či dosadenie jeho švagra do 
Národnej ďiaľničnej spoločnosti bez výberového konania.

Šéf SiS príde o jeden plat, nepriznal majetok
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Karol Mitrík príde o me-
sačný plat. V stanovenej lehote tridsať dní po nástupe do funkcie 
neodovzdal Národnej rade majetkové priznanie. Výbor pre nezlú-
čiteľnosť funkcií začal voči nemu konanie. Podľa predsedníčky 
výboru Renáty Zmajkovičovej má Mitrík desať dní na vyjadrenie, 
pokuta ho však neminie. Majetok musí priznať dodatočne. Prečo 
to nespravil včas, hovorca tajnej služby nepovedal. (TASR)

Konečne sa podarilo našej vlá-
de nájsť nepriateľa, ktorý sa roz-
ťahuje ako žaba na prameni a 
bráni nám čerpať z tohoto zdro-
ja všetko potrebné pre dôstojný 
život. Už od prvej chvíle jej vlád-
nutia vyvinula za pomoci médií 
a všelijakých odborníkov a po-
litikov obrovskú mediálnu kam-
paň, počas ktorej spracúvala 
verejnosť v tom zmysle, že naši 
dôchodcovia sú príčinou sú-
časných hospodárskych prob-
lémov, nezamestnanosti, zdra-
žovania a pod. Nikdy to takto 
otvorene síce nikto nepovedal, 
ale ak vám bude niekto ustavič-
ne a každý deň predkladať na 
tanier, koľko štát vynakladá na 
dôchodcov, koľko pracovných 
miest dôchodcovia zaberajú, 
koľko ľudí na nich musí robiť..., 
zákonite vám z toho vychádza, 
že každý by mal pochopiť, akou 
ťarchou títo ľudia sú pre spoloč-
nosť. Nečudo, že sa potom už 
objavujú aj také názory, či je vô-
bec potrebné predlžovať ľudský 

život vrážaním ďalších prostried-
kov do zdravotníctva na udrža-
nie pri živote neužitočných ľudí, 
ktorým ešte, aj keď mizerne, 
dôchodky valorizujeme. Toto 
všetko sa každý deň pretria-
sa nielen v médiách, ale aj na 
pracoviskách, kde sú pracujúci 
dôchodcovia vystavovaní všeli-
jakým narážkam a posmeškom, 
že zaberajú miesto mladým 
rodinám. A to aj v takých prí-
padoch, keď starý pán robí za 
pár halierov vrátnika, upratuje, 
kosí v objekte trávu, strihá stro-
my. Robí to za také peniaze, za 
ktoré by mladý človek, ak má 
čo i len trocha zodpovednosti 
voči svojej rodine, nikdy nepri-
jal. Ak by prijal, mal by vedieť, 
že aj jemu raz budú vypočítavať 
z tejto sumy dôchodok. Kaž-
dý by mal vedieť, že ak sa po 
tých predčasných dôchodcoch 
uvoľnia nejaké mizerne platené 
miesta, znamená to, že sme vy-
tvorili aj veľkovýrobu mizerných 
dôchodkov. A ešte niečo. Na 

úradoch, v sociálnej poisťovni, 
v parlamente i vo vláde sedia 
už poväčšine iba mladí ľudia, 
vzdelaní a schopní, ktorí dnes 
hľadajú financie tak veľmi po-
trebné pre ozdravenie verejné-
ho deficitu. 
Ako je možné, že nikto z tohoto 
množstva ľudí si nevšimol, že 
po našich cestách jazdia kami-
onisti z platom upratovačiek, že 
kvalifikovaní elektrikári robia za 
minimalnú mzdu... Treba ešte 
jasnejší dôkaz toho, že niekto 
riadne neodvádza dane, že tu je 
„keš“, teda dvojité vyplácanie? 
Ako to, že doteraz nikto ešte 
nepritvrdil a neurobil v týchto 
financiách a únikoch poriadok? 
Nebude to tým, že v parlamente 
je takmer každý podnikateľom 
a tí si už svoje záujmy ustrá-
žia? Zdá sa, že „deportovanie“ 
predčasných dôchodcov z na-
šich pracovísk je jednoduchšie. 
Väčšia je iba hanba za takéto 
rozhodnutie.

RUDOLF SLEZÁK 

NepriateLia NáŠHo Štátu

Najsilnejšia parlamentná strana Smer-SD 
už vypracovala vlastnú predstavu o spô-
sobe šetrenia na platoch ústavných čini-
teľov. Kým koaličné subjekty presadzujú 
uvoľnenie zmrazenia poslaneckých platov 
a ich následné zníženie o dvojnásobok výš-
ky deficitu, návrh Jozefa Buriana, Roberta 
Fica, Jany Laššákovej a Pavla Pašku (všetci 
Smer-SD), ktorý predložili na novembrovú 
schôdzu NR SR, predstavuje ponechanie 
platov ústavných činiteľov na súčasnej 
úrovni. Tá sa nemenila od roku 2008.
Smer-SD tak chce pokračovať v línii zmrazova-
nia, ktorú presadil ešte ako vládna strana pred 
dvoma rokmi. Burian, Fico, Laššáková a Paška 
argumentujú, že ich návrh bude znamenať prí-
nos do štátneho rozpočtu vo výške približne je-
den milión eur. „Navrhuje sa, aby ústavným čini-
teľom, t.j. prezidentovi SR, poslancom NR SR a 
členom vlády SR, nebola v roku 2011 priznaná 
valorizácia, pričom platy týchto ústavných čini-
teľov zostanú na úrovni roku 2008,“ uvádza sa 
v dôvodovej správe. Smer-SD tak chce predísť 
vyše 14-percentnej valorizácii.
Koaličná predstava, ktorou sa tiež bude parla-
ment zaoberať na novembrovej schôdzi, spočí-
va v tom, že platy poslancov prejdú valorizáciou 
a následne sa znížia o dvojnásobok deficitu. 
Predseda NR SR Richard Sulík (SaS) nazval 
viazanosť platov na deficit ako Ficov odvod. 

Zároveň sa navrhuje aj zníženie paušálnych 
náhrad poslancov o desať percent a zlúčenie 
nákladov na asistenta a kanceláriu do jednej vý-
davkovej položky a jej zníženie na 90 percent 
hrubej mzdy poslanca. Sulík dodal, že celko-
vé náklady na poslancov by mali tak byť v roku 
2011 nižšie o 10,13 percenta, čo predstavuje 
úsporu necelých 1,3 milióna eur ročne.
Fico nazval tento spôsob úpravy platov za ne-
zmysel. Podľa neho to odmieta celá vládna koa-
lícia a je už preto zhodený zo stola. „Odmieta to 
absolútne celá vládna koalícia. Keď sa bavíme 
na chodbách s kolegami, je zrejmé, že nikto do 
tohto nepôjde, pretože nikto nechce riskovať, 
že o štyri roky bude mať poslanec o 6000 eur 
vyšší plat ako má teraz,“ upozornil pre týždňom 
expremiér.
Pod koaličný návrh sa podpísali ako navrhova-
telia 32 poslanci. Okrem KDH tam majú zastú-
penie všetky vládne strany. Anton Marcinčin 
(KDH) pred časom uviedol, že viazanie platu 
poslanca na výšku deficitu podľa jeho názoru 
kresťanskí demokrati nepodporia. Domnieva 
sa, že to znie veľmi populisticky a „takýto pravi-
cový populizmus nie je dobrý“.
Ktorá verzia napokon prejde a v akej podobe, 
rozhodnú poslanci na posledných dvoch tohto-
ročných schôdzach zákonodarného zboru. 
Prvá sa začína už 3. novembra, druhá 30. no-
vembra. (ľk)

Poslancom chce zachovať zmrazené platy

Bumerang sa vracia Miklošovi
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zamietol ďalšiu snahu Sloven-
ského plynárenského priemyslu zvýšiť ceny plynu pre domácnosti 
a cenu plynu na výrobu tepla. To je známe. Menej známe je to, 
že SPP, kde má 49 percentný podiel GDF Suez a E.ON Ruhrgaz 
navrhol 40 percentné zvýšenie cien plynu od decembra tohto 
roka!!! Čo znie naozaj neuveriteľne a hovorí o bezcitnej drzosti SPP. 
Predtým URSO zamietol aj ďalšie zvýšenie cien plynu od novembra, 
kde SPP požadovalo len 7,5 percentné zvýšenie pre domácnosti 
a 10,5 percenta pre vykurovanie. A SPP sa vyhráža, samozrejme 
bude tlačiť na súčasnú vládu, ktorá jednoducho tlaku podľahne,  
a tak sa na budúci rok môžeme obávať ďalšej série zdražovania. Bu-
merang sa teda vracia a padá na hlavu tým, ktorí vtedy tiež bezcitne 
predali SPP a zisky sa stratili v nedohľadne. Ak dnes Ivan Mikloš, 
ktorý stál pri tom predaji vykrikuje smerom na Smer, kde sú 
tie peniaze, tak sa ho tiež treba spýtať a tieto z predaja SPP 
sú kde? (dk)

Súd zakázal používať značku SDĽ
Strana demokratickej ľavice do-
stala 21. 10. 2010 rozhodnutie 
súdu o predbežnom opatrení, 
ktorým na základe žiadosti pred-
sedu Smeru Roberta Fica zaká-
zal používať ochrannú známku. 
V žalobe Smer argumentuje, že 
pôvodná SDĽ bola vymazaná 

z registra na základne zlúče-
nia so Smerom. 
Podľa Smeru je súčasná SDĽ 
„pravicový výtvor, ktorý vzni-
kol, aby poškodil stranu.“ SDĽ 
predbežné opatrenia prirovnala 
k praktikám totalitného režimu 
alebo mečiarizmu. (TASR)
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jedným z tých, ktorí by 
chceli magistrát nášho 
hlavného mesta navrátiť 
občanom je doc. RNdr. 
Milan Ftáčnik, cSc. Aby 
svoju víziu mohol usku-
točniť, kandiduje na funk-
ciu primátora Bratislavy. 
O dôveru Bratislavčanov 
sa uchádza ako nezávis-
lý kandidát, s podporou 
strany Smer-Sd, ktorá má 
dlhodobo najväčšiu dô-
veru slovenských obča-
nov. Po odchode z veľ-
kej politiky sa M. Ftáčnik 
úspešne etabloval v ko-
munálnej sfére vo funk-
cii starostu Petržalky, 
najväčšej mestskej čas-
ti v Bratislave. Naše otáz-
ky sme zamerali tak, aby 
sme vám priblížili najmä 
jeho názory na uskutoč-
nené spoločenské zme-
ny a politický vývoj od no-
vembra 1989 až po dnes. 

■ Čo pre vás znamenal a zname-
ná november 1989?
V pravom slova zmysle oslobodenie 
a šancu na pozitívne zmeny vo fun-
govaní spoločnosti. Priniesol osobnú 
slobodu, obnovenie demokratických 
mechanizmov a slobodnú súťaž ideí 
o budúcnosti Slovenska.

■ Ako vnímate z pohľadu vašich 
osobných skúseností nie len po-
zitíva novembra 1989, ale aj jeho 
negatívne dôsledky. Čo považu-
jete za pozitívne pre vývoj našej 
spoločnosti a v čom, podľa vás, 
novembrový prevrat aspoň na ur-
čitú dobu zastavil ďalší vývoj na 
Slovensku?
V zásade sa naplnili slová Ralfa Da-
hrendorfa, ktorý povedal, že de-
mokratické zmeny je možné zaviesť 
do 6 mesiacov, ekonomické zme-
ny do 6 rokov a na zmenu myslenia 
bude potrebných 60 rokov. Ešte do 
prvých slobodných volieb boli prijaté 
zákony zaručujúce osobné slobody 

jednotlivca ako aj Listina základných 
práv a slobôd. Postupne sa prijímali 
zákony garantujúce fungovanie trho-
vej ekonomiky, aj keď nie vždy to bol 
rámec sociálne a ekologicky oriento-
vanej trhovej ekonomiky ako to píše 
Ústava SR v článku 55. Dokázali sme 
vyriešiť štátoprávne problémy v rámci 
Československa a vznikla samostatná 
Slovenská republika. Ak vidím niečo 
negatívne, tak to bola v prvých ro-
koch jednostranná orientácia na 
neviditeľnú ruku trhu, podceňova-
nie úlohy štátu a jeho regulačných 
mechanizmov vo vzťahu k trhu, 
dôraz na ekonomické ukazovate-
le na úkor sociálnej situácie obča-
nov a preferovanie individualizmu 
pred solidaritou. Ale to už je politi-
ka. Som jednoznačne presvedče-
ný, že november 1989 je pozitívnym 
medzníkom v našich dejinách, je to 
nový začiatok.

■ V ponovembrovom období ste 
boli dlhší čas v tzv. veľkej politi-
ke. Vám sa, aj po čiastočnom od-
chode z veľkej politiky, podarilo 
uplatniť najmä v oblasti školstva 
a vedeckého rozvoja. Čo vám po-
mohlo preklenúť toto obdobie, vo 
vašom prípade zrejme predčasné-
ho politického dôchodku? 
Do politiky som vstupoval v roku 
1990 ako učiteľ vysokej školy a ním 
som zostal aj počas pôsobenia vo 
veľkej politike. Učil som na čiastoč-
ný úväzok ako poslanec a neskôr aj 
ako minister školstva. Keď som neus-
pel v parlamentných voľbách 2002, 
bolo pre mňa prirodzené vrátiť sa na 
Univerzitu a pokračovať v pedagogic-
kom a vedeckom pôsobení. Vzhľa-
dom na 12 ročnú prestávku to ne-
bolo jednoduché. Po štyroch rokoch 
ma opäť zlákala politika, tentoraz ko-
munálna a vstúpil som do nej napl-
no ako starosta mestskej časti a po-
slanec mestského zastupiteľstva. Len 
pre poriadok uvádzam, že kontakt so 
školou som neprerušil ani v tomto ob-
dobí a dodnes si v kolónke povolanie 
hrdo píšem „vysokoškolský učiteľ“.

■ Stať sa starostom najväčšej 
mestskej časti v našom hlavnom 
meste, to nie je zlý začiatok v ka-
riére regionálneho politika. Ako vy 
sám hodnotíte úspešnosť vášho 
pôsobenie vo funkcii starostu bra-
tislavskej Petržalky? Čo ste pred 
voľbami sľubovali Petržalčanom, 

čo sa vám z toho podarilo splniť 
a čo ste nedokázali a prečo?
Nie je mojou úlohou sa hodnotiť, to 
prenechám na iných. Dôveru ob-
čanov som v roku 2006 získal s vo-
lebným programom, z ktorého som 
potom každoročne verejne skla-
dal odpočet. Urobil som to aj teraz 
na záver volebného obdobia, keď 
som sumarizoval, čo sa mi podari-
lo ale aj čo sa mi nepodarilo splniť. 
Za tri najvýznamnejšie výsledky 
tohto volebného obdobia v Petr-
žalke považujem to, že sme uro-
bili výmenu okien na všetkých zá-
kladných a materských školách 
zriadených mestskou časťou, vrá-
tane nevyhnutných opráv striech. 
To na jednej strane znamená lepšie 
podmienky pre vzdelávanie a výcho-
vu detí a na druhej strane dlhodobé 
zníženie spotreby tepla na úrovni viac 
ako 30%, pričom náklady na projekt 
sú takmer 5 mil. Eur, ktoré si mest-
ská časť zobrala formou úveru. Ďa-
lej je to revitalizácia 50 verejných 
detských ihrísk ako zlepšenie kva-
lity verejného priestoru, ktorú sme 
robili v spolupráci s rodičmi s ná-
kladom takmer 800 tisíc Eur. Tre-
tím výsledkom je zavedenie elek-
tronických aukcií ako základného 
nástroja verejného obstarávania, 
ktoré prinieslo významnú úsporu 
verejných zdrojov (len v roku 2009 
ušetrila mestská časť viac ako 450 
tisíc Eur. Dosiahli sme aj ďalšie po-
zitívne výsledky, akými je zriadenie 
zberného dvora pre odovzdanie veľ-
korozmerného odpadu, dokončenie 
rekonštrukcie moderného zariadenia 
opatrovateľskej služby a rekonštruk-
cia ďalšieho sociálneho zariadenia, 
revitalizácia nenáročných športovísk 
pre staršiu školskú mládež, začatie 
obnovy terás panelových domov pr-
výkrát po 35 rokoch, zriadenie pr-
vej verejnej školskej knižnice a takto 
by som mohol pokračovať. Nepoda-
rilo sa nám naštartovať výstavbu ná-
jomných bytov, ani dosiahnuť prelo-
ženie elektrického vedenia ponad 
jazero Veľký Draždiak, kde plánuje-
me vytvoriť oficiálnu rekreačnú zónu. 
Neuspeli sme ani v zlepšovaní verej-
nej dopravy, či obstarávaní územných 
plánov zón ako nástrojov na regulá-
ciu investičnej výstavby, a to najmä 
pre neochotu mesta. Niektoré pro-
jekty sme museli odsunúť aj preto, že 
naše príjmy znížila finančná a hospo-
dárska kríza.

■ Síce ešte zostávate na regio-
nálnej úrovni, ašpirovanie na pri-
mátora nášho hlavného mesta je 
však už len krôčikom do vysokej 
politiky. Aký program ponúkate 
Bratislavčanom, v prípade, že vám 
dajú svoj hlas? 
Moja kandidatúra na primátora nie 
je krokom do vysokej politiky. Tú veľ-
mi dobre poznám, ale teraz sa ch-
cem sústrediť na komunálnu politiku. 
Preto som ani neuvažoval o kandida-
túre na funkciu poslanca Národnej 
rady, ale uchádzam sa len o funkciu 
primátora. Ponúkam svoje politic-
ké skúsenosti, znalosť problémov 
Bratislavy a výsledky, ktoré sa mi 
podarilo dosiahnuť v Petržalke. 
Mám pripravený volebný program, 

ktorý prináša zásadné zmeny v ria-
dení a fungovaní mesta. Na prvom 
mieste je to zmena vzťahu samo-
správy k občanovi. Presadzujem 
myšlienku otvorenej samosprávy 
a verejnej kontroly. Plánujem zve-
rejňovať informácie aj nad rámec 
zákona, a to všetky zmluvy a fak-
túry na internetovej stránke mes-
ta. Chcem sa pravidelne stretávať 
s občanmi a zaviesť pravidelné 
dni otvorených dverí, aby mohli 
prísť aj oni za mnou. Budem orga-
nizovať verejné diskusie k zásad-
ným problémom mesta a stretnu-
tia s neziskovými organizáciami. 
Zavediem princíp, aby všetky zá-
sadné materiály prechádzali verej-
ným pripomienkovaním, aby ob-
čania mali čas sa k nim vyjadriť. 
Presadzujem, aby sa všetky verej-
né obstarávania robili elektronic-
kými aukciami, tak ako sme to za-
viedli v Petržalke. 
Druhým pilierom môjho programu je 
riešenie problémov dopravy. Ako dô-
ležitú zmenu chcem presadzovať zvý-
šenie podielu cyklistickej dopravy, 
vrátane vybudovania nových trás pre 
cyklistov. V programe mám definitív-
ne rozhodnutie o nosnom dopravnom 
systéme, ktorý by mal byť postavený 
na integrovanej koľajovej doprave. 
Budeme musieť prihliadnuť na to, na 
čo mesto má a na čo nemá. To roz-
hodnutie sa týka aj Starého mosta. 
Za reálnu alternatívu považujem elek-
tričku zo Šafárikovho námestia cez 
Starý most až na juh Petržalky. Treba 
ju porovnať s alternatívou mestského 
vlaku popod Dunaj, ktorý by ale mu-
sel ísť v zapustenom koridore. Met-
ro alebo iné zapustené riešenie ne-
považujem finančne za reálne. Viac 
uprednostňujem rozširovanie elek-
tričkových a trolejbusových tratí. Pod-
porujem integrovanú dopravu aj s vy-
užitím existujúcich železničných tratí 
v meste. Treba zaviesť preferenciu 
MHD, a to nielen električiek, ale aj 
autobusov a trolejbusov, aby sa ob-
čan verejnou dopravou dostal do cie-
ľa skôr a oplatilo sa mu presadnúť na 
ňu z osobného auta.
Treťou oblasťou môjho programu je 
kvalita života, kde prinášam ponu-
ku pre mladé rodiny formou finanč-
ne prístupných detských jaslí, pre se-
niorov posilnenie sociálnych služieb 
a zriadenie Rady bratislavských se-
niorov ako poradného orgánu primá-
tora. Pre skvalitňovanie mestského 

priestoru navrhujem posilniť postave-
nie hlavného architekta a posilniť od-
bornosť rozhodovania o investičných 
projektoch, a to aj cez medzinárodnú 
komisiu odborníkov. Plánujem zverej-
ňovať všetky navrhované projekty ako 
aj stanoviská mesta k nim. To umožní 
vtiahnuť do diskusie aj občanov. Pod-
porujem zmenu stavebného zákona, 
aby bolo reálne možné zastaviť a od-
strániť čierne stavby. Chcem presa-
dzovať konkrétne kroky k ochrane ze-
lene a k jej ďalšiemu rozvoju. Mojou 
ambíciou je aj budovanie športovísk, 
v Bratislave nám chýbajú plavárne, 
futbalové štadióny, mestská hala pre 
basketbal, ale aj menšie nenáročné 
športoviská. 

■ Kandidujete síce ako nezávis-
lý kandidát, ale s podporou naj-
silnejšieho politického subjektu, 
teda strany Smer-SD. Aj váš voleb-
ný program je orientovaný v pro-
spech väčšiny občanov a nie na 
presadzovanie individuálnych zá-
ujmov zbohatlíkov, ktorí chcú na 
území hlavného mesta profito-
vať za každú cenu, vrátane pod-
nikania na úkor ostatných obča-
nov. Bratislavčania skôr inklinujú 
k podpore pravicových politikov. 
Je preto dosť pravdepodobné, že 
v mestskom poslaneckom zbo-
re budú výrazne prevažovať pra-
vicovo orientovaní politici. Viete 
si predstaviť úspešné naplňova-
nie vášho volebného programu aj 
v takom prípade? 
Aj na takúto situáciu som priprave-
ný. Mám za sebou dobrú skúsenosť 
z Petržalky, kde 37 poslancov zo 40 
bolo zvolených za pravicovú koalí-
ciu SDKÚ-DS a KDH. Napriek tomu 
sme sa dokázali dohodnúť na spoloč-
ných programových prioritách, ktoré 
sme poskladali z volebných progra-
mov starostu a poslancov. Veľká časť 
z nich sa aj splnila. Každý rok sme 
mali schválený rozpočet, takže mest-
ská časť fungovala aj napriek rozdie-
lom medzi nami. Dokázali sme ich 
preklenúť preto, že sme navzájom 
rešpektovali to, že sme dostali dô-
veru od voličov, ktorí od nás očaká-
vajú zlepšenie života v mestskej čas-
ti a presadzovanie verejného záujmu. 
Ak môj volebný program na budúce 
štyri roky získa dôveru občanov, som 
pripravený presadzovať ho za kaž-
dých okolností. 

VLADIMÍR DOBROVIČ

hovoríme s MILANOM FTÁČNIKOM, kandidátom na primátora mesta Bratislava

Stop presadzovaniu individuálnych záujmov
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Joj, keby švagor ministra dopravy, za vlády Ro-
berta Fica, alebo Vladimíra Mečiara, sa dostal 
bez výberového konania na lukratívne miesto v 
rezorte dopravy, to by bolo kriku zo strany opo-
zičných politikov. Tých politikov, ktorí „vďaka“ 
tomu, že oklamali svojich voličov, dostali prí-
ležitosť na Slovensku po štyroch rokoch opäť 
vládnuť. Okamžite aj s výraznou podporou našich 
„nezávislých“ médií by kričali, že ide o do neba vo-
lajúce rodinkárstvo. V prípade, že Štefan Ungrady, 
švagor predsedu kresťanských demokratov Jána 
Figeľa je skutočne nenahraditeľný odborník, pro-
sím nech tieto riadky neberie osobne. Spôsob, 
akým sa však dostal na 

POST VEDÚCEhO 
investičného odboru Národnej diaľničnej spoloč-
nosti v Prešove, kde bude vplývať na miliónové 
investície, ale minimálne zaváňa rodinkárstvom. 
Neútočím naňho, ale opätovne len dávam do po-
zornosti, že predvolebné sľuby KDH, tak ako ostat-
ných strán súčasnej vládnej koalície, boli viac ako 
neúprimné. Predseda KDH, podpredseda vlády a 
šéf rezortu dopravy Ján Figeľ má plné ústa kritiky 
svojho predchodcu, pritom zjavné rodinkárstvo od-
mieta priznať. „Zo zásady som proti rodinkárstvu. 
Na druhej strane som presvedčený, že skúsení od-
borníci by nemali byť vylúčení z práce kvôli tomu, 
že sú niekoho príbuzným,“ uviedol minister dopra-
vy. Veľmi rád s nim súhlasím, vyčítam mu však, ako 
aj celej súčasnej vládnej koalícii, ich odlišný meter 
pri posudzovaní tohto zrejme hlboko zakoreneného 

NEGATÍVNEhO JAVU, 
ktorý asi nebude problémom len slovenských poli-
tikov. Predseda Kresťanskodemokratického hnutia 
sa síce snaží tváriť ako svätec, ale aj na základe 
jeho odlišného prístupu, keď ide o jeho príbuz-
ných, si však moju dôveru nezískal. 
Brat J. Figeľa je obvinený zo závažného podvodu. 
Celý prípad pritom vykazuje znaky nebankoviek, 
ktoré obrali ľudí o celoživotné úspory. Vyšetrovanie 
Figeľovho brata potvrdili na prokuratúre aj polícii. 
Podľa vyšetrovacieho spisu, Anton Figeľ od roku 
1998 do roku 2006 (teda, počas dvoch koaličných 
vlád Mikuláša Dzurindu, v ktorej bolo aj KDH) mal 
vylákať od 24 osôb po celom Slovensku hotovosť 
dokopy vo výške 60 miliónov Sk (1,99 milióna eur). 
Časť peňazí mal brat predsedu KDH, podpredsedu 
vlády a ministra dopravy J. Figeľa zasielať spoluob-
vinenému Vladimírovi Vaclaviakovi na účet do čes-
kej banky. Malo ísť o sumu 41 miliónov korún (1,36 
mil. eur). Ostatné si mal nechať Figeľ.
Obete svojho podvodu presviedčal tým, že peniaze 

použije na odblokovanie účtu spoločnosti Aluweld, 
vedeného v cyperskej banke. Mal im za to sľúbiť 
vysoké úroky. Dôverčiví ľudia však svoje peniaze 
už nikdy nevideli. Anton Figeľ svojim obetiam pred-
kladal falošné dokumenty. V prípade uznania viny 
by mu hrozil 12-ročný trest. Minister dopravy sa k 
prípadu svojho brata vyjadrovať nechce. „Táto téma 
je otázkou môjho brata, ktorý 

žIJE VLASTNýM žIVOTOM 
a nesie zodpovednosť za svoje činy,“ reagoval Ján 
Figeľ. Len ťažko tento prístup k blížnemu môžeme 
označiť za kresťanský. Minister vlády Ivety Radičo-
vej síce nemôže niesť zodpovednosť za činy svojho 
brata, ale mal by verejnosť ubezpečiť, že sa nepo-
kúsi nezákonným spôsobom pomôcť bratovi dostať 
sa z tejto nepríjemnej šlamastiky. Dištancovať sa od 
vlastného brata však už vonkoncom nepovažujem 
za čin hodný kresťana.
Dôveru ministra J. Figeľa vo verejnosti nahlodala aj 
v poslednom čase otvorená kauza pridelenia lac-
ného bytu v Bratislave, ktorý síce získal zákonným 
spôsobom, ale možno aj na základe neetického 
uprednostnenia pred ostatnými uchádzačmi. Záu-
jem verejnosti vyvoláva aj jeho vysoký plat. Okrem 
príjmu ministra totiž berie ako bývalý eurokomisár 
aj dávku vyše 11-tisíc eur z Bruselu. S takým príj-
mom si opasky určite uťahovať nemusí, takže on 
je na tisíce kilometrov vzdialený od sociálnych 
problémov slovenských občanov. Máme, čo sme 
chceli. Smer-SD je síce najsilnejšou politickou 
stranou v Národnej rade SR, ale povestný kúsok 
chýbal, aby mohol pokračovať vo vláde sociálnej 
politiky na prospech väčšiny slovenských občanov. 
Parlamentná matematika nepustí. Voliči politických 
strán súčasnej vládnej koalície opäť uverili sľubom. 
Nepomôže ani súčasné vytriezvenie. Voličov pra-
vicových strán snáď presvedčia až protisociálne a 
protinárodné opatrenia, ktoré bez hanby pripravuje 
súčasná vláda Ivety Radičovej.

VLADIMÍR DOBROVIČ

NiE VŠEtci SME Si RoVNí

ján a Anton Figeľovi

Naša redakcia priniesla niekoľko prí-
spevkov na tému predaja mlieka z auto-
matov a v neposlednom rade vyjadrenie 
vtedajšieho ministra pôdohospodárstva 
SR Vladimíra Chovana na túto tému. 
Nie náhodou bol jedným z propagáto-
rov priameho predaja surového mlieka 
spotrebiteľom. Menšiu radosť, resp. 
žiadnu, prejavili obchodné reťazce, kto-
ré (s výnimkou COOP Jednota) sa sna-
žili presvedčiť širokú verejnosť o škodli-
vosti takéhoto predaja, dokonca o jeho 
nebezpečí pre naše zdravie! Nuž, aj 
priemerný občan zistil odkiaľ fúka vietor: 
zrazu taký prehnaný záujem a nečakaná 
starostlivosť o zdravie občanov prameni-
li iba z toho, že hypermarkety sa začali 
báť o svoj biznis s mliekom. Nuž, je síce 
pekné, že začali hovoriť o hygiene pre-
daja a o všetkom, čo s ním súvisí, ale 
na druhej strane, kontroly hygienikov a 
ŠOI naraz v skladoch našli v potravinách 
nadnárodných obchodných reťazcov 
dokonca hlodavce! Nechajme ale hy-
permarkety tým, ktorí sú zodpovední za 

všetko, čo s ich pôsobením u nás súvisí.
Leto je už dávno za nami a na Slovensku 
sme nezaregistrovali zdravotné problémy 
zákazníkov, ktorí si kúpili surové mlieko 
z niektorého z mliečnych automatov, ale-
bo od prvovýrobcu. Teda, v systéme 
priameho predaja. Niektorí odborní-
ci z regionálnych ústavov verejného 
zdravotníctva však sami odporúčajú 
pitie surového mlieka! Samozrejme, 
pri dodržiavaní prísnych podmienok, pri-
čom certifikát na predaj dostávajú len tí, 
ktorí majú zdravé a kontrolované chovy. 
A tak sa u nás nemusíme obávať. Veď na 
sústavnú veterinárnu kontrolu chovu, z 
ktorého sa mliečne automaty zásobujú, 
naväzuje hygiena dopravy a predaja.
Čo je však najzaujímavejšie – podľa mno-
hých odborných štúdií pri konzumácii i 
nepasterizovaného mlieka zaznamenali 
výrazný pokles výskytu astmy, alergickej 
nádchy a ekzémov! Okrem toho zainte-
resovaní intenzívne diskutujú o obsahu 
mliečneho tuku a prítomnosti konjugo-
vanej kyseliny linolovej v ňom. Táto ne-

nasýtená mastná kyselina znižuje riziko 
srdcovo-cievnych ochorení, tlmí pocit 
hladu, pomáha pri chudnutí, urýchľuje 
metabolizmus tukov.
Je teda dosť dôvodov na to, aby sme sa 
snažili konzumovať surové kravské mlie-
ko, či už kúpené z dávkovacieho automa-
tu alebo priamo z poľnohospodárskeho 
podniku. V oboch prípadoch však od 
výrobcov. Napriek upozorneniam zo stra-
ny „odborníkov“ z obchodných reťazcov. 
Napriek všetkým prednostiam priameho 
predaja môžu byť v hypermarketoch spo-
kojní: objem priameho predaja mlieka 
predstavuje asi 1,5% z celkového množ-
stva predaného mlieka na Slovensku.
Ťažko predpokladať, že súčasné ve-
denie Ministerstva pôdohospodár-
stva SR bude mať záujem pokračovať 
v rozširovaní siete mobilných mlieč-
nych dávkovacích automatov. Už asi 
len preto, lebo s takýmto predajom 
sa začalo v čase predchádzajúcej 
vládnej koalície a stretlo sa s veľkým 
záujmom zo strany spotrebiteľskej 
verejnosti. 
Nuž, táto vláda a v tomto prípade kon-
krétne ministerstvo pôdohospodárstva 
nemá záujem pokračovať v tom, čo bolo 
dobré, prospešné, zaujímavé a čo obča-
nia privítali tak spontánne... 

VLADIMÍR MEZENCEV

Prečo už utíchlo vyvolávanie obáv z automatov na mlieko?

Potvrdilo sa: je nezávadné a ešte k tomu zdravé!
Pravda o odkalisku v Slovinkách
Spravodajská TA3 sa denne aj niekoľkokrát nezaoberala ničím iným, len 
odkaliskom v Slovinkách. Po tragédii v Maďarsku sa maľujú najhoršie 
obrazy ak sa tým vraj nebudeme zaoberať, tieto spravodajské pletky do-
konca prebudili aj ministerstvo a už začína konať. Zaujímavé je, že tento 
akože „objavený“ problém má aj inú stránku. A tak sme sa dozvedeli aj to, že 
odkalisko kúpil neznámy muž, po ktorom sa márne pátra. Aj napriek tomu, že 
vlastne ide o súkromný majetok, bude ministerstvo pôdohospodárstva problém 
riešiť. Ochrancovia prírody sa nechávajú počuť, aké sú tam škodliviny, ktoré nás 
div neumoria a podobne. To všetko je, či môže byť pravda. Pravdou však je aj 
to, že na tomto odkalisku sú pomerne v hojnej miere zastúpené aj také prvky 
Mendelejevovej sústavy ako zlato a striebro. Pred niekoľkými rokmi sme boli na 
tomto odkalisku s odborníkom z Baníckej fakulty v Košiciach. Existuje dokonca 
výskum, ktorí presne eviduje percentuálne zastúpenie zlata, striebra, medi na 
tomto odkalisku. Pri ťažbe za komunizmu neexistovali kvalitné odlučovače, ktoré 
by triedili tieto prvky, neexistujú vlastne ani dnes. Keby totiž existovali, tak by 
stačilo nainštalovať takýto odlučovač na odkalisko, zapáliť si fajku a čakať, koľko 
zlata, striebra či medi sa ocitne takpovediac vo vašej peňaženke. Traduje sa 
historka o tom, že za komunizmu jeden úradník zo Sloviniek so zlatom chodil po 
Prahe, aby ho niekde zaradili, ale nemali kde, lebo zlato sa v Slovinkách predsa 
neťažilo a tak vznikol administratívny problém. Je jasné, že odvodňovací systém 
nie je celkom dokonalý. Ale ešte nikdy nikoho nenapadlo, aby napríklad začal 
tradične vodu z odkaliska premývať a možno by sme boli mnohí prekvapení, čo 
sa dá vyryžovať aj takýmto spôsobom. Podobné haldy, ktoré obsahujú vzácne 
kovy, sú aj pri zatopenej striebornej bani pri Rožňave. Keď z týchto háld zača-
li voziť zeminu na obchvat Brzotína, nikoho to nevzrušovalo. V deväťdesiatych 
rokoch sa snažili zeminu z týchto háld voziť do Belgicka, potom to skončilo. V 
západných krajinách existujú odlučovače, ktoré by sa dali možno využiť a získať 
drahé kovy priamo na povrchu. Prototyp takéhoto odlučovača, ktorý sa nevyužil 
v praxi, existoval v pivničných priestoroch Baníckej fakulty v Košiciach pred no-
vembrom 1989. Potom sa naň zabudlo. Z tohto problému, ktorý akože objavila 
TA3, je zaujímavé jedno, absolútna neprofesionalita spravodajských redaktorov, 
ktorí dávajú priestor kadekomu, len nie odborníkom a robia z komára somára. 
Lebo, kto sa má zodpovedne k tomuto odkalisku vyjadriť, ak nie odborníci z 
Baníckej fakulty? JÁN hORÁR

Prvú polovicu tohto roka charakterizoval aj boom v zavádzaní automa-
tov na predaj mlieka. Kravského, surového a teda takého, aké naše naj-
mladšie pokolenie už ani nepozná. Po dlhom čase sme si opäť zvykli na 
zástupy kupujúcich, ich čakanie však sprevádzala spokojnosť s kvalitou 
i cenou ponúkaného surového mlieka agropodnikmi alebo družstvami. 
V súčasnosti na Slovensku pôsobí viac ako 90 mliečnych automatov, 
predovšetkým mobilných.

O dôležitosti tohto zákona, z hľa-
diska výchovy mladého človeka k 
vlastenectvu už od školských la-
víc, sa snáď nemusíme presvied-
čať. Od začiatku to boli politici 
SMK, ktorí sa usilovali o deho-
nestovanie tohto národnoštátne-
ho prvku na prospech výchov-
no-vzdelávacieho pôsobenia na 
našich školách, vrátane sloven-
ských škôl s vyučovacím jazykom 
maďarským. Priam fanaticky 
sa tzv. zástupcovia maďarskej 
menšiny bránia všetkému, čo 
nevonia maďarčinou. Až mám 
pocit, že by svojim deťom najrad-
šej aj zatĺkli ich slovenský pôvod. 
Od malička do nich hustia ma-
ďarčinu, vzorom sú pre nich len 
osobnosti z Veľkého Uhorska. 
Keby mohli, tak by spievali len 
maďarskú hymnu, školské triedy 
by vybavili maďarskými štátnymi 
symbolmi. Slovenčinu učia na 
školách s vyučovacím jazy-
kom maďarským ako cudzí 
jazyk. Pritom nevedia, lepšie 
povedané nechcú vedieť, že na-
koniec škodia svojim potomkom, 

pretože pokiaľ neovládajú štátny 
jazyk, je len logické, že ťažšie 
nachádzajú svoje uplatnenie na 
Slovensku. 
Považujem priam za tragické, 
že v záujme udržania pravicovej 
vlády, prišla skupina koaličných 
poslancov Most-Híd, SaS a SD-
KÚ-DS s iniciatívou zrušiť v škol-
ských triedach slovenské štátne 
symboly. 
Títo koaliční poslanci chcú z 
právnej normy vypustiť povinnosť 
umiestňovať v školských triedach 
štátne symboly novelizáciou zá-
kona. Odstránenie ustanovenia, 
ktoré povinnosť zavádza, navrhu-
jú aj preto, že podľa nich to nie 
je prejav vlastenectva, ale jeho 
dehonestácie. „Nech je štátna 
zástava, text hymny aj pream-
buly v škole, ale nie v každej 
triede,“ poznamenal jeden z 
predkladateľov návrhu novely 
Ondrej Dostál (poslanec OKS za 
stranu Most-Híd). Poslanci záro-
veň žiadajú vypustiť povinnosť 
zapracovať do štátnych vzdeláva-
cích programov výchovu k vlaste-

nectvu a k úcte k štátnym symbo-
lom. „Nemáme nič proti výchove, 
ale nemyslíme si, že toto má byť 
riešené v tomto zákone,“ povedal 
Dostál, podľa ktorého už výcho-
vu k vlastenectvu rieši školský zá-
kon. Návrh priniesol do podateľ-
ne Národnej rady SR Dostál. Pod 
túto iniciatívu sa ďalej podpísali aj 
Peter Zajac, Peter Osuský (po-
slanci OKS za stranu Most-Híd), 
Miroslav Beblavý z SDKÚ-DS a 
Jozef Viskupič (Obyčajní ľudia 
za stranu SaS). „Prichádzame s 
tým, pretože si myslíme, že táto 
vec mala byť riešená už dávno,“ 
povedal Dostál. Že by to bola daň 
za to, že ich Bugárovci dostali do 
parlamentu? Môžeme sa len do-
mnievať. Som, ale presvedčený, 
že od slovenských občanov urči-
te nedostali vo voľbách hlasy na 
to, aby navrhovali zákony smeru-
júce proti národnoštátnym záuj-
mom Slovenska. Žiaľ, aj takých-
to „Slovákov“ máme v Národnej 
rade SR. Cez vlastnú politickú 
stranu by sa Ondrej Dostál, Pe-
ter Zajac, Peter Osuský (OKS na 
kandidátke strany Most-Híd), ani 
Jozef Viskupič (Obyčajní ľudia na 
kandidátke strany SaS) do parla-
mentu nedostali. Je len na ško-
du, že náš volebný zákon je na-
toľko benevolentný, že umožňuje 
takouto formou obísť požiadavku 
5 percentnej voličskej podpory. 

VLADIMÍR BORŠANSKý

hanba skupine koaličných poslancov
V uplynulom volebnom období sa koaličným stranám Smer-
SD, SNS a hZDS-ĽS, napriek veľkému odporu poslancov 
SMK, podarilo novelizovať zákon o štátnych symboloch. Zá-
konom zakotvili povinnosť v školských triedach umiestňovať 
grafické znázornenie štátnej zástavy, textu štátnej hymny a 
preambuly Ústavy SR. Takmer všade vo svete je táto zásada 
samozrejmosťou. Na Slovensku, aj vzhľadom na rozpínavosť 
politikov maďarskej národnosti, to bol veľmi ťažký, ale zato 
veľmi záslužný národnoštátny čin. 

Hlavné mesto Ukrajiny bude v dňoch 11. - 13. no-
vembra dejiskom jubilejného X. všeslovanského 
zjazdu. Toto významné stretnutie zástupcov slo-
vanských organizácií z celého sveta sa ponesie v 
znamení idey Slovanský svet a jeho význam pre bu-
dúcnosť v roku 65. výročia veľkého víťazstva nad 
fašistickým Nemeckom vo Veľkej vlasteneckej voj-
ne. Slovanské hnutie je veľmi rozmanité. Všetci si 
však uvedomujú jedno: na našej planéte žije vyše 
400 miliónov ľudí, ktorí sa hlásia priamo k niek-
torej zo slovanských národností, alebo aspoň k 
slovanskému pôvodu. Jednoducho, slovanstvo je 
taký fenomén, bez ktorého si súčasnú svetovú ci-

vilizáciu nemožno ani predstaviť. SR na nastávajú-
com X. všeslovanskom zjazde bude reprezentovať 
10-členná skupina predstaviteľov Združenia slo-
vanskej vzájomnosti. Ide o najstaršie a najvýznam-
nejšie občianske združenie na Slovensku, ktoré 
sa orientuje na aktívne kontakty s organizáciami v 
zahraničí, zameranými na upevňovanie slovanskej 
vzájomnosti. Slovensko-ukrajinská spoločnosť 
so sídlom v Bratislave, ktorej členmi sú známe 
osobnosti slovenskej diplomacie, vedy, medicíny 
a umenia, pripravila na počesť X. všeslovanského 
zjazdu dva večery slovenskej a ukrajinskej piesne 
– jeden v B. Bystri a druhý v Nitre.  (mez)

sLoveNsKý svet do Kyjeva
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Š. Harabin následne konštatoval, že tak závažné-
mu návrhu (novela zákona o Súdnej rade a novela 
zákona o sudcoch a prísediacich) „chýba odborná 
celospoločenská diskusia, ignorovali sa pripo-
mienky najväčších sudcovských stavovských orga-
nizácií Združenia sudcov Slovenska a Slovenskej 
únie nezávislého súdnictva ako aj názory sudcov-
ských rád, pléna Najvyššieho súdu. Predmetný ná-
vrh zákona nebol prerokovaný so Súdnou radou 
SR. Návrh na 

ROZPOROVé KONANIE 
prišiel o 10.00 ráno s tým, že poobede má byť roz-
porové konanie.... Súdna rada nemohla preroko-
vať v trojhodinovej lehote návrh zákona, ktorý ur-
čil minister spravodlivosti resp. ministerka. A preto 
sme žiadali o určenie nového dátumu. I napriek to-
mu nový dátum nebol určený, preto som sa obrá-
til aj na premiérku a premiérka i napriek tomu ne-
umožnila prerokovanie predmetného materiálu so 
Súdnou radou, čo je ústavná podmienka. Pre-
to v tejto spojitosti, hneď navrhujem, aby mate-
riál bol vrátený vláde, aby sa dodržala Ústava 
Slovenskej republiky. Súdna rada i napriek to-
mu písomne poslala viaceré pripomienky k zásad-
ným otázkam, ktoré neboli zohľadnené. To sa tu 
za posledných 20 rokov nestalo! Viaceré navrho-
vané zmeny neboli dané na pripomienky a súdna 
rada sa o nich dozvedela až z návrhu predložené-
ho do Národnej rady.“

Podľa Š. Harabina ministerka spravodlivosti zá-
merne nezriadila novú legislatívnu radu vlády, kto-
rá by jej takýto materiál neodobrila, pretože v ňom 
ide o školácke chyby. “A týmto materiálom sa vná-
ša do súdnictva napätie, vytvárajú sa skupiny, pod-
súva sa podprahovo do vedomia korupcia v justí-
cii zo strany orgánov štátnej moci. Pani ministerka, 
vy hovoríte 

O VyMOžITEĽNOSTI PRÁVA? 
Akú chcete vymožiteľnosť práva, keď vy, ako štát-
ny orgán, člen vlády, hovoríte o korupcii? Vy ako 
štátny orgán útočíte na druhý štátny orgán, na sú-
dy, vy potom chcete, aby človek, ktorý vojde do 
pojednávacej miestnosti mal dôveru vo vzťahu k 
súdom? ... hovorím tu verejne, tieto zmeny ve-
dú iba k jednému cieľu, ovládnuť súdnictvo 
za cenu pokrivenia vlastných pravidiel, ktoré 
ste ešte v predchádzajúcich vládach presadi-
li a dosadiť si svojich nominantov, ktorí nedo-
kázali uspieť v sudcovských voľbách a nie sú 
sudcovskými autoritami...  Pani ministerka, vy 
sa opierate o skupinu, ja ju nazývam takzvané oko 
dvadsaťjedna, alebo oko dvadsať. Kto sú títo ľu-
dia? Sú to vaši bývalí funkcionári, ktorí kolabovali s 
politickou mocou. Na základe toho potom boli voľ-
by v súdnej rade. Títo ľudia kandidovali, ale sud-
covský zbor ich odmietol. A nezvolil ich do súdnej 
rady. Prečo ich nezvolil? Lebo nie sú prirodzené 
autority v sudcovských kolektívoch. Títo ľudia bo-
li funkcionármi združenia sudcov Slovenska. ...Tí-
to ľudia kandidovali v združení sudcov Slovenska. 
Sudcovský zbor ich odmietol, lebo nechce s ni-
mi mať nič spoločné. Preto založili takzvanú plat-
formu skupinu dvadsať. To sú títo ľudia. A vy opie-
rate svoju takzvanú reformu o dvadsať ľudí, 
ktorí v sudcovských kolektívoch sú odsudzo-
vaní za to, že jednak nemajú dôveru a jednak 
ide o ľudí, ktorí majú rôzne, aj nezákonné roz-
hodnutia, aj prieťahy v súdnom konaní. A ne-
znamenajú žiadny vzor pre ostatných tisícšty-
risto sudcov... Hovoríte o transparentnosti. Keď 
som vás pozval na plénum najvyššieho súdu, vy 
ste neprišli. No prečo ste neprišli, lebo ste sa bá-
li zrejme vystúpiť pred osemdesiatimi dvomi sud-
cami. Tam totiž nejde o to hovoriť nejaké mediálne 
frázy. Pred sudcami treba argumentovať. V justícii 

od roku 2006 nastal taký trend, že sme znižovali 
počet starých vecí. Znížili sme počet starých vecí 
nad päť rokov o dvadsaťšesť tisíc, vy ste nám zane-
chali ako ministerka, a predtým ešte štátna tajom-
níčka sedemdesiatdva tisíc vecí starších ako tri ro-
ky. Konanie sme na krajských súdoch zrýchlili o 
sto percent. Na Najvyššom súde som za rok do-
siahol zrýchlenie súdneho konania o sto percent. 
Ja sa vás pýtam, k čomu a ku ktorému zrýchle-
niu súdneho konania vedie váš predkladaný mate-
riál? Ani k jednému, to vám môžem povedať rovno. 
Predstavitelia politických strán súčasnej koalície 
dlhodobo cez média sa snažia spoločne s mimo-
vládnymi organizáciami navodiť dojem, že súdy sú 
netransparentné a rozhodujú nezákonne, bez dô-
kazov. To tu pred chvíľou povedala aj pani minister-
ka. Vyberajú si jednotlivo prípady a snažia sa 

ŠKANDALIZOVAŤ SUDCOV 
podsúvaním jednoznačných argumentov, pritom 
sa nikdy neriešili problémy súdnictva, ako sú pre-
ťaženosť súdov, sudcov, následne dlho trvajú-
ce súdne spory. Neriešili sa nikdy problémy mož-
ných obštrukcií zo strany jednotlivých procesných 
strán, neriešili sa nikdy pracovné podmienky sud-
cov, celý rad skutočných problémov. Idete znižo-
vať počet sudcov... tým, že odsúvate niektorých 
starých sudcov do dôchodku. My sme navýšili po-
čet sudcov o dvesto, preto sa nám podarilo od-
strániť tie staré veci, aj zrýchliť súdne konanie. Ja 
som zvedavý, aký výpadok toto bude mať za ná-
sledok, keď sto sudcov vypadne zo sudcovského 
zboru. Potom sa vám navýšia zase staré veci, pôj-
du do Štrasburgu, a tam budeme platiť škody, ale 
vy ich asi z vlastného vrecka neuhradíte. Pani mi-
nisterka, akú dôveryhodnosť mala justícia, keď ste 
odchádzali? Ona sa už desať rokov pohybuje vždy 
len na úrovni tridsať percent. A vy hovoríte o tom, 
že len teraz má tridsať percent, keď vy ste prišli. 
Veď, keď ste vy odchádzali, mala 28 až 29 per-
cent. ... Súdy rozhodujú o osude päť a pol milióna 
ľudí, a mnohé rozhodnutia sa týkajú aj nadchádza-
júcich generácii. Ich rozhodovanie je častokrát u 
niektorých, áno, aj nezákonné a netransparentné. 
Pýtam sa preto, či si niekto uvedomil z týchto kriti-
kov, že keď chceme moderné súdnictvo, že treba 
do justície aj investície? A investície do ľudských 
zdrojov. A do celého súdneho systému. Veď roč-
ne napadne na súdy Slovenskej republiky viac ako 
dvesto tisíc prípadov. Vyše 1400 sudcov ich vyba-
ví ročne viac ako milión, teda vydáva 

VIAC AKO MILIÓN ROZhODNUTÍ. 
Toto ľuďom vy nehovoríte. A idete znižovať investí-
cie do justície, čo sa zase premietne do spoma-
lenia súdneho konania. Návrh rozpočtu, ktorý je 
napríklad pre Najvyšší súd, znamená odobratie 
sudcov Najvyššieho súdu. Asistentov. Pritom prá-
ve predchádzajúca vláda umožnila rozšíriť počet 
asistentov. A na základe toho sa podarilo zrých-
liť súdne konanie na Najvyššom súde. Vy ho za-
se chcete spomaliť, keď budeme musieť prepustiť 
asistentov... Ale pritom skutočné prešľapy, ako al-
kohol za volantom u sudcov, falšovanie účasti sud-
cov pri hlasovaní, chyby pri rozhodovaní o väzbe 
obžalovaných z vrážd, ktorí sa následne dostáva-
jú na slobodu, sú ticho tolerované zo strany sú-
časnej vládnej koalície a dávané pod koberec.“ 
Rečníckou otázkou sa Š. Harabin obrátil na pani 
ministerku, aby vysvetlila poslancom Národnej ra-
dy, ako chce otvárať a stransparentňovať justíciu, 
keď sudcovi, ktorý falšoval prítomnosť na pojedná-
vaní, uvoľnila rozhodovaciu činnosť. „Falšoval zá-
pisnicu o pojednávaní. Dvaja sudcovia tam neboli, 
neboli na pracovisku, je podpísaná zápisnica. Pa-
ni ministerka mu uvoľnila činnosť. Tak toto je poria-
dok v justícii? Prepúšťať vrahov z väzby? A keď sú 
disciplinárne stíhaní, tak naraz týchto ľudí postaví-

me do polohy kritikov Harabina.“ 
Podľa vyjadrenia Š. Harabina je skutočný stav justí-
cie na Slovensku dobrý, aj keď je vždy čo zlepšo-
vať. Upozornil však na dôležitosť správneho výberu 
sudcov. „Všetci sudcovia musia byť vymenova-
ní prostredníctvom spravodlivého a transpa-
rentného výberového konania. Tento proces 
musí byť nezávislý od exekutívnej legislatívnej 
moci. Výberové orgány sú v rámci členských štá-
tov rôzne. Niekde vymenováva súdna rada, niekde 
nezávislý orgán. Je jasnou všeobecnou zása-
dou, že vo výberovom orgáne musí byť väčši-
na vybraná z radov justície. Nie traja politickí 
nominanti, čo predstavuje tento návrh záko-
na. A všetci musia byť nezávislí od vnútorných a 
vonkajších vplyvov... 

... Rozhodnutia súdnej rady sú transparentné. 
Všetky sú zverejnené na internete. Na rozdiel od 
rozhodnutí koaličnej rady. Koaličná rada rozhodu-
je o päť a pol milióna obyvateľov a rozhodnutia nie 
sú zverejnené nikde, ale 

ROZhODNUTIA SÚDNEJ RADy 
sú zverejnené na internete. A súdna rada rozhodu-
je iba o 1 400 sudcov, alebo viac ako 1 400 sud-
cov a má všetky rozhodnutia transparentne zverej-
nené. Neexistuje všeobecná inkompatibilita medzi 
členstvom v rade a predsedníctvom na súde. Hoci 
samozrejme, v otázkach, ktoré súvisia so súdom, 
ktorého je daný člen predsedom, musí byť veľmi 
opatrný, aby sa vyhol konfliktu záujmov vo všetkých 
otázkach, vrátane vymenovania a disciplinárnych 
konaní vo vzťahu k jeho súdu. Veď členstvo pred-
sedu súdu v Súdnej rade je priam nutné, pre-
tože keď sa rokuje o otázkach súdnictva do-
tyčného regiónu z určitého kraja a z určitého 
okresu, o personálnych, materiálnych otáz-
kach, tak sa priam vyžaduje, aby predseda sú-
du tam bol. Pýtam sa, v čom rieši návrh zákona 
z dielne pani ministerky spravodlivosti tieto prob-
lémy? Veď výberové konania za uplynulé šty-
ri roky sa diali podľa pravidiel, ktoré nechala 
na ministerstve pani ministerka. Tie sa neme-
nili. To je ľahko preukázateľné. Prekáža jej inšti-
tút justičných čakateľov, ktorý je napríklad v sused-
ných Čechách veľmi vysoko pozitívne hodnotený? 
Tým pádom aj výber sudcovského zboru? Na Slo-
vensku prokuratúra má justičných čakateľov. Jus-
tiční čakatelia na prokuratúre môžu byť a na súde 
nemôžu byť? Vy zamieňate dva pojmy. Vyšší súdny 
úradník, ktorého ste zaviedli, je inštitút pomocníka 
sudcu. Hej, to je úradník. A justiční čakateľ je člo-
vek, ktorého konkrétne 

URČENý SUDCA NA SÚDE 
pripravuje na výkon sudcovského povolania. Pre-
to si to Česi nechali, preto si to nechala prokura-
túra a často sa nám stávalo vo výberových kona-
niach, že práve išiel justičný čakateľ z prokuratúry 
a uspel na výberových konaniach na súdy, pretože 
majú lepší výber. Preto sme zaviedli justičných ča-
kateľov. Ja sa pýtam, pani ministerka, či Vám ide 
o to, aby budúce výbery na sudcov vyzerali tak, 
ako dnes obsadzujete voľné miesta na minister-
stve spravodlivosti a v celej spoločnosti? Tak po-
tom sa sudcom bude môcť stať výlučne naprí-
klad pán Nechala, pracujúci pre mimovládny 

sektor, napojený na súčasné politické strany 
alebo váš ministerský úradník Maliar, ktorý sa 
ako vyšší súdny úradník stal riaditeľom Sek-
cie civilného práva na ministerstve spravodli-
vosti a nemá ani justičnú skúšku a vyberá sud-
cov. Vyšší súdny úradník prišiel na výberové 
konanie na Najvyšší súd vyberať sudcu. Pani 
ministerka, toto je odbornosť? Podľa čoho ich vy-
beráte? Podľa členstva v strane? To tu už raz bolo. 
Opäť pôjdu z úradníckych stoličiek ľudia rovno do 
talára pred voľbami ako sa to stalo v roku 2006? 
Pani ministerka! Mali ste dvanásť úradníkov na mi-
nisterstve spravodlivosti a všetci išli rovno do talára 
bez výberových konaní! Tak o to vám ide? To takto 
bude vyzerať výber budúcich sudcov? Predložený 
návrh zákona o súdoch a sudcoch výrazne zasahu-

je do súčasného usporiadania súdnej moci. Mení 
postavenie sudcov, zakladá zásadné koncepčné 
zmeny organizácie súdnictva a tým odstupuje od 
vyváženej úpravy prijatej konsenzom politických síl 
a sudcovského zboru na základe dlhotrvajúcich le-
gislatívnych príprav v rokoch 1999 až 2003. Pri-
jatie navrhovaného zákona bude súdna moc 
považovať za nové podriadenie súdnictva vý-
konnej moci vo všetkých zásadných otázkach 
riadenia súdov, postavenia sudcov, a za od-
klon od medzinárodne akceptovaných odpo-
rúčaní, garantujúcich nezávislosť súdnej mo-
ci. Pri posudzovaní návrhov legislatívnych 

ZMIEN TýKAJÚCICh 
SA STATUSU SUDCU, 

správy a samosprávy súdnictva, je potrebné zod-
povedať na otázku, či navrhované zmeny posilnia 
dosiahnutý stupeň systémových prvkov nezávislos-
ti a samostatnosti súdnej moci alebo naopak? Ne-
závislosť a samostatnosť súdnej moci znižujú 
alebo ich úplne odstraňujú? Základným krité-
riom posudzovania navrhovaných zmien je zabez-
pečenie reálneho naplnenia ústavnej zásady nezá-
vislosti súdnej moci na výkonnej a zákonodarnej a 
oddelenia výkonu súdnej moci od iných štátnych 
orgánov. Bez nezávislých sudcov nemôže dôjsť k 
oprávnenej a zákonnej implementácii práv a slo-
bôd. V dôsledku toho nie je nezávislosť súdnictva 
požiadavkou len samou o sebe, nezávislosť sud-
cu nie je výhoda pre sudcu, ani privilégiom 
sudcu, ale je to odôvodnená potreba umožniť 
sudcom naplniť ich úlohu ochrancov práv a 
slobody ľudí. Ústava zakotvila princíp nezávislosti 
súdnej moci a oddelenia jej výkonu od iných štát-
nych orgánov. ...Posilňovanie verejnej občianskej 
kontroly súdnej moci v súvislosti s výberovými ko-
naniami na funkciu sudcu a sudcu vyššieho stup-
ňa, akékoľvek vyššie sudcovské funkcie, na funk-
ciu predsedu súdu je možné, vzhľadom na kontext 
navrhovaných legislatívnych úprav, považovať za 
simulovanie skutočného zámeru, ktorým je abso-
lútne podriadenie súdnej moci, moci výkonnej, i 
tým, že výkonná moc bude rozhodovať o tak zá-
sadnej otázke, akou je výber kandidátov na funk-
ciu sudcu. Podľa navrhovanej zmeny bude mať 
na určenie väčšiny členov výberovej komisie 
vplyv politická moc, najmä minister spravod-
livosti... 

Pokračovanie na 8. strane

Z vystúpenia predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana harabina na pôde parlamentu 19. októbra 2010

Znižujú nezávislosť a samostatnosť súdnej moci
Na začiatku sa obrátil na ministerku spravodlivosti slovami: „Celý čas rozpráva o vnútornej ko-
rupcii. Tak ja sa pýtam, ako učiteľka Právnickej fakulty či je znalá aj v základoch určitých no-
riem Trestného práva. Keď je vnútorná korupcia, pýtam sa jej, koľko podala ona trestných 
oznámení? Lebo to je vážna vec. ... Pri tej mediálnej kampani, ktorú vytvárate pani minister-
ka, je to zázrak, že justícia má 30 percentnú dôveru. Ktorý z politikov má 30 percentnú dô-
veru? Pritom treba povedať, že na súde 50 percent ľudí vždy prehrá, lebo iba polovica môže 
byť úspešných. Čiže, tí sú nespokojní. Pokiaľ ide o trestné právo, tam môžeme hovoriť, že 99 
percent ľudí je nespokojných, pretože maximálne 1 percento je oslobodených alebo, keď 
aj nie sú oslobodení, tak sú nespokojní s výškou udeleného trestu... Ja neviem, či toto čo vy 
produkujete nemá viesť k tomu, pokiaľ ide o transparentnosť a výberové konania, že na zá-
klade týchto vývodov si trestných sudcov budú voliť väzni v Leopoldove. Tak možno zvolia iba 
vás, lebo vy budete všetko oslobodzovať. A potom, kde bude bezpečnostná situácia štátu?“

Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefan Harabin.  FOTO TASR - Tomáš Halász
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dokončenie zo 7. strany
Predkladaný návrh pod rúškom obnove-
nia dôvery v spravodlivosť, v štát a jeho 
inštitúcie, koncentruje moc v rukách mi-
nistra spravodlivosti ako reprezentanta 
exekutívy. Zaväzuje Súdnu radu prideliť 
sudcu na výkon funkcie podľa výsledkov 
výberového konania, v ktorom má minis-
ter a ministerstvo rozhodujúcu personál-
nu a 

RIADIACU PôSOBNOSŤ, 
teda pokiaľ ide o členov výberovej ko-
misie, organizáciu výberových konaní. 
...Navrhovaná zmena v zložení členov vý-
berových komisií, v ktorých budú mať väč-
šinu politickí nominanti, dvaja členovia 
menovaní výkonnou mocou, ministrom 
spravodlivosti a jeden člen volený par-
lamentom, je v príkrom rozpore s požia-
davkou odporúčania Rady Európy 9412 
o nevyhnutnej podmienke nezávislos-
ti orgánu zodpovedného za výber od vlá-
dy a štátnej správy. ...Oslabenie účas-
ti orgánov sudcovskej samosprávy na 
výberových konaniach na sudcov a 
predsedov súdov je zásahom do pod-
statnej kompetencie, aby sudcovský 
zbor participoval tak, ako to predpo-
kladá ústava, na správe súdov a nedo-
stal sa do stavu, keď boli sudcovské 
rady iba poradnými orgánmi. Práve v 
dôsledku tejto negatívnej skúsenosti kriti-

zovanej i zahraničím, ústavodarca výslov-
ne zakotvil oprávnenie orgánom sudcov-
skej samosprávy podieľať sa výraznejšie 
na riadení a správe súdov. Nie je preto 
možné súhlasiť s tvrdením, že navrho-
vané riešenie zabezpečuje vyváženie 
nastavenia vzťahu medzi správou sú-
dov a sudcovskou samosprávou. Na-
vrhované riešenie v oblasti personálnych 
kompetencií vo vzťahu výberu do funkcie 
predsedu súdu je negatívnym riešením, 
keďže upravuje absolútnu právomoc or-
gánu výkonnej moci, čím sa predseda sú-
du podriaďuje záujmom aktuálneho víťaza 
politického zápasu o výkonnú a zákono-
darnú moc. ...Predkladateľ navrhovanou 
úpravou fakticky 

NEGUJE INŠTITÚT 
justičných čakateľov, ako spôsob prí-
pravy na výkon funkcie sudcu. Ide o ne-
rešpektovanie Európskej charty o zákone 
pre sudcov, ktorý výslovne upravuje výber 
kandidátov na sudcov a ich prijímanie do 
radov sudcov, i ďalšie vzdelávanie... V sú-
vislosti s navrhovaným posilnením zásady 
náhodného prideľovania vecí je potreb-
né uviesť, že prax nemá s náhodným pri-
deľovaním a prerozdeľovaním vecí prob-
lémy. Tvrdenie o tom, že dôjde k zúženiu 
priestoru pre korupciu, nemá žiadny ra-
cionálny základ, je nedôvodné, neopod-
statnené a zavádzajúce. Obchádza všetky 

princípy súdneho konania, zabezpečujú-
ce aktívnu účasť účastníkov konania, ako 
aj orgánov prokuratúry a možnosti 

PRESKÚMAVANIA ROZhODOVANIA 
vo viacinštančnom postupe. Javí sa síce, 
že tento spôsob prideľovania a prerozde-
ľovania vecí, ktorý nie je v Európe bežne 
zaužívaný, môže byť objektívnym spôso-
bom prideľovania vecí. Skúsenosti však 
ukazujú, že ak je neskúsenému sudco-
vi náhodným výberom pridelené väčšie 
množstvo skutkovo alebo právne obtiaž-
nych vecí, prejavuje sa to negatívne na 
včasnosti i na kvalite rozhodovania. ...Je 
nenormálne, aby predseda súdu, ktorý 
má dôveru štátu, aby uložil aj trest doži-
votia, nemá dôveru, aby rozhodol o pride-
lení veci. Keď je množstvo vecí u jedného 
sudcu tak nahromadené, že to spomaľu-
je súdne konanie. Tak na jednej strane 
štát mu dá dôveru, aby udelil trest doži-
votia vrahovi, ale odoberá mu tú dôveru 
v tom smere, aby objektívne zrýchlil ko-
nanie vo veciach, ktoré dlho stoja? To je 
nonsens. Súdna rada je pripravená k zá-
sadnej a plodnej diskusii o potrebných 
zmenách zákonov.“ 
Predseda Najvyššieho súdu Štefan Ha-
rabin v závere svojho vystúpenia prisľú-
bil poslancom, že im pošle viac ako 30 
strán pripomienok k navrhovanej novele 
zákona, ktoré prijala Súdna rada. Poslan-

com tiež pripomenul, že svojim rozhod-
nutím píšu históriu. Podľa jeho vyjadrenia 
sa toto obdobie bude nazývať „nie práv-
nym štátom, pretože sa pohltí nezávislosť 
súdnej moci a súdne rozhodnutia budú 
mať trpkú príchuť ako v 50 rokoch minu-
lého storočia, kedy sa museli rozhodnutia 
špeciálnych ľudových súdov po novembri 
1989 rehabilitovať. Bolo to obdobie tzv. 
laického prvku v justícii. Mali by sme sa 
poučiť z histórie. Nie je predsa normálne, 
aby vrátnik v nemocnici vyberal vo výbero-
vom konaní primára ortopédie, aj keď je 
tento vrátnik čestný a korektný, ale to ne-
znamená, že ešte vrátnik nemocnice mô-
že vyberať primára ortopédie.“ Opätovne 
pripomenul, že všetky 

JUSTIČNé ZÁKONy ZOSTALI 
presne tak, ako boli nastavené pani mi-
nisterkou. „Takže tu skutočne ide len a 
len o jednu vec, o absolútnu koncentrá-
ciu moci politickej v radoch justície a za 
ďalšie, keď sa toto prijíma, bude to zna-
menať len a len predĺženie súdneho ko-
nania a ďalšie škody, ktoré budeme pla-
tiť v Štrasburgu. Radovému občanovi 
táto zmena neprináša absolútne nič. 
Ba priam zhoršuje jeho postavenie a 
možnosť dosiahnutia rýchleho súdne-
ho konania na súde.“ Poznamenal na 
záver svojho vystúpenia v NR SR predse-
da Najvyššieho súdu.

Znižujú nezávislosť a samostatnosť súdnej moci
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 CSS Slnečný dom Prešov
Kontaktné údaje: DSS v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov
 tel.: 051/747 0382, fax: 051/747 0381
 e-mail: sekretariat@dss-sb.vucpo.sk
 web: www.dsssabinov.sk

PhDr. Anna Homzová
koordinátorka projektu a riaditeľka DSS v Sabinove

www.sia.gov.sk www.esf.gov.sk

Ak sa niekedy vravelo, že cesta sa 
uvoľní násilím, na Slovensku sa cesta 
uvoľňuje po rokovaní koaličnej rady, 
čo je znásilňovanie demokracie. Vláda 
jednoducho na Slovensku v súčasnos-
ti nevládne, vládne koaličná (z)rada, 
ktorá sa skladá zo štyroch predsedov 
šiestich zlepených agentúr, či ese-
ročiek. Vláda nemôže vládnuť, lebo 
predsedníčka vlády je len podpred-
sedníčkou strany, ktorá v koalícii tvrdí 
muziku. Predseda tejto strany si zasa na 
poste ministra zahraničných vecí buduje 
súkromné centrum moci, bez ktorého je 
predsedníčka vlády len obyčajná štatistka, 
ktorá vlastne o ničom nerozhoduje. Pred-
sedovia koaličných strán, minimálne dva-
ja, nemajú, hoci sa to zatiaľ zdá že majú, 
nijaký bičík na dva subjekty, ktoré sa v ich 
stranách usadili, lepšie povedané, ktoré 
sa vyniesli na pleciach týchto strán do 
parlamentu. Obyčajní ľudia tak isto ako 
OKS začnú, a už aj začali, vystrkovať rož-
ky a budúcnosť ukáže, že ich ambíciám 
sú tieto strany príliš úzke. Obyčajní ľudia 
si už budujú svoj imidž, lebo len do kon-
ca roka platí zmluva, že sú so SaS spo-
jení pupočnou šnúrou. V budúcom roku 
ju rozstrihnú. OKS sa od začiatku vzniku 
vlády tvárila ako keby nevedela napočítať 
do päť, ale toto zdanie už pomaly ale isto 
prestáva byť pravdou a je celkom jasné, že 
„vlastenci“ Bugárovi zlomia väzy, len ten o 
tom ešte nevie. A tak koaličná (z)rada sa 

bude musieť schádzať stále častejšie, 
lebo inak sa vláda k ničomu nedopracu-
je. Táto narýchlo „zbuchnutá“ koalícia totiž 
od začiatku jej vzniku nie je istá sama so 
sebou. Noviny Slovenský rozhľad hneď 
krátko po vzniku tejto koalície napísali, že 
vydrží od počatia možno len tých obligát-
nych deväť mesiacov, napísali sme, že je 
možný aj druhý variant – rekonštrukcia vlá-
dy. Vyzerá to skôr na túto alternatívu – pri-
chádza totiž na Slovensko obdobie, keď 
sa nebudú rekonštruovať hrady, ale vlády.. 
Koaličná (z)rada bude musieť zasadať div 
nie pernamentne, aby vyriešila ten či onen 
problém alebo dosadenie nominantov na 
posty. Po dvadsiatich rokoch demokracie 
na Slovensku je totiž dnes každý v čom-
si namočený, vrátane toho, že si omočil 
nohy v nejakej strane. A tak na Slovensku 
platí, že keď je niekto uvidený, znamená 
to, že je prichytený. Pokus s obyčajnými 
ľuďmi zasa ukazuje, aká je veľká naivita 
medzi ľuďmi, čo sa týka politikárčenia. 
Koaličná (z)rada samozrejme nemôže 
permanentne zasadať, lebo jej potom 
hrozí ponorková nemoc, čo je prvý krok k 
tomu, aby sa z koalície stalo mravenisko, 
kde mravce chodia kade tade, len nie po 
jednej ceste. A ešte keď do tohto mrave-
niska začína ryť minister financií so svojimi 
balíčkami a liberalizáciou všetkého čo nie 
je privarené, chaos v mravenisku sa len 
stupňuje. Cesta sa teda neuvoľní násilím, 
ale rekonštrukciou. DUŠAN KONČEK

Nevládne vláda, ale koaličná (z)rada

Predseda NR SR – expert na všetko
V osobe predsedu Národnej rady Slovenskej republiky máme experta na 
všetko. už sme zistili, že je expert na sochárstvo, expert na trestný poria-
dok, ako koho posadiť do basy, expert na výpočty zníženia platov poslan-
cov ktorým nikto nerozumie, lebo sú tak vysoko sofistikované, že na to 
nestačí ani poslanecká prax. Vlastne, tento druhý najvyšší ústavný činiteľ 
je expert na všetko, okrem svojej ústavnej funkcie. Expertne sa vyzná dokon-
ca aj v tom, ako udeliť pokutu poslancovi a jednoducho sa vykašlať na všetky 
okolnosti, ktoré pokutu vylučujú. Nedávno prednášal o problematike Rómov a 
tak sa z neho vykľul expert aj na túto veľmi delikátnu problematiku. Vieme, že 
je expertom na marihuanu, dokonca aj na financie, lebo ašpiroval aj na post 
ministra financií. Nezostáva nič iné, len aby ho jeho strana navrhla na zápis do 
Guinessovej knihy rekordov. A to je vo funkcii len niekoľko mesiacov, ak vydrží 
v tejto funkcii rok, potom už bude na výpočet jeho schopností málo aj jedna 
stránka Guinessovej knihy rekordov. Pán Richard Sulík nás o tom dennodenne 
presviedča až tak vehementne, že jeho strane klesajú preferencie úmerne jeho 
schopnostiam, paradoxne však podľa neho za toto môžu médiá, teda tie isté 
médiá, ktoré ho do parlamentu dostali. Je to jasné, lebo jeho strana je vlastne 
ako internetová známosť na jedno použitie. (dk)

Zlý SigNál 
Krajský šéf SDKÚ-DS MUDr. 
Marek Vargovčík zatiaľ v poli-
tike veľa neurobil. Aj tí, ktorí ho 
volili, by si iba veľmi ťažko spo-
menuli na to, čo urobil pre Ko-
šice. Tí, ktorí majú lepšiu pamäť 
však vedia, že tento košický 
viceprimátor je zároveň poslan-
com MČ Košice, VÚC Košice 
a teraz už aj NR SR! Nie tak 
dávno vyhlasoval, že sa väčšiny 
svojich poslaneckých mandátov 
vzdá. Teraz to však už neplatí. 
Odpustí si iba poslancovanie v 
mestskej časti, teda vzdá sa iba 
najmenej lukratívnej funkcie. V 
prípade zvolenia za mestského 
poslanca a úspechu pravice vo 
voľbách do mestského zastupi-
teľstva by sa s najväčšou prav-
depodobnosťou uchádzal opäť 
o stoličku viceprimátora. Keby 
sa nakoniec košická politická 
pravica nedohodla na spoloč-
nom kandidátovi na primátora, 
tak by s najväčšou pravdepo-
dobnosťou kandidoval aj na 
prvého muža druhého najväč-
šieho mesta republiky! Len aby 
za tými jeho funkciami bolo cítiť 
nielen tie solídne finančné od-
meny, ale aj nejaké konkrétne 
pracovné výsledky. Zatiaľ ich 
akosi nevidieť.  JÁN SLIAČAN
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Väčšina trvácnych a hod-
notovo ustálených vecí ma-
teriálnej a duchovnej kul-
túry rodí sa z vytrvalého 
tlaku a rozhodnutí jednot-
livcov, ale aj celých gene-
rácií. V rovine kultúry a po-
litiky platí toto všeobecné 
konštatovanie zvlášť váž-
ne a je uholným kameňom 
vyspelosti politiky a stálos-
ti kultúry. Proces zrodu na-
šej modernej štátnosti je s 
takouto medzi generačnou 
konzistenciou bytostne spo-
jený. A túto spojitosť nijako 
nemožno oddeliť ani od po-
litika a politiky, ako nám ju 
prezentuje vo svojej knižke 
Dôstojný život pre všetkých 
Ivan Gašparovič. Túto zvia-
zanosť podčiarkuje zmys-
luplná nadväznosť na jeho 
predchádzajúcu prácu Mys-
lím národne, cítim sociálne.
Sú to knižky predovšetkým 
programové. Ale tento program 
bol a je obsiahnutý v rozličných 
formách a obsahoch v celej 
ceste našich politických zápa-
sov a dejín. Aj v dejinách našej 
kultúry. Ivan Gašparovič si ho 
neprivatizuje, ale s vedomím 
zodpovednosti rozhodol sa to-
muto programu venovať svoje 
sily, zástoj i praktické politické 
sily, ktoré má ako prezident re-
publiky k dispozícii. Pripomína 
nám veci, javy a udalosti, ktoré 
by pre nás v každodennom ob-
čianskom živote mali byť samo-
zrejmé. Žiaľ, nie sú! Zaľudňu-
je politiku odkazmi na veľkých 
mužov a ženy našich politic-
kých dejín, aby nám pripome-
nul, že bytie v nej, by ani dnes 

nemalo byť iba výsadou, ale 
predovšetkým službou.
Takto sa pred nami odvíja ob-
raz našej zložitej cesty dejina-
mi, ich uzlovými bodmi, ale aj 
naša neraz komplikovaná ces-
ta súčasným svetom. I to, ako 
si komplikujeme život sami. V 
rámci EÚ i globálnych prepo-
jení sveta. Je zaiste veľa fakto-
rov, ktoré negatívne krivia našu 
vlastnú tvár aj tvár našej vnútor-
nej politiky, ale sme povinní na-
právať predovšetkým tie, ktoré 
sú priamo v nás. Ján Chalupka 
nám cez hĺbku času odkazuje, 
že „Kocúrkovo je na Slovensku 
všade, kde zapichneš palicu“. 
A zaiste je aj v slovenskej poli-
tike. Ak jej niečo naozaj chýba 
– je to duch! Presnejšie, du-
chovný a teda zákonite aj ľud-
skejší rozmer. V tomto zmysle 
je vo svojej knihe Ivan Gašpa-
rovič viac na strane občana 
ako politiky. Nemusí to byť 
vždy explicitne. Ale často je 
to tak. A je to pochopiteľné  
tým skôr, že viacero textov, 
ktoré kniha obsahuje, vzni-
kalo pri konkrétnych príleži-
tostiach. Teda primárne boli 
určené pre konkrétne publi-
kum, pre jedinečnú príleži-
tosť. Nijako im to však neu-
berá ani na razantnosti, ani 
na hĺbke.
Samozrejme, s kompetencia-
mi autora Ivana Gašparoviča 
a postavením prezidenta Iva-
na Gašparoviča nie sú spojené 
iba práva, ale aj – ak to mám 
povedať jemne – isté obme-
dzenia. Dignita akejkoľvek kva-
lity môže byť a zaiste aj je za-
väzujúca. Ale v rovine načisto 

človečej z nej človečinu naozaj 
cítiť. A keď som pri tom ostat-
nom slove, žiada sa mi na zá-
ver tejto poznámky vysloviť, že 
ešte som nezaznamenal toto 
slovo verejne vyslovené a pri-
znané z úst slovenského po-
prevratového politika... A vô-
bec, za city akoby sa naša 
politická reprezentácia hanbi-
la... rovnako ako za solidaritu, 
príchylnosť k vlastnému náro-
du a štátu. Je teda dobré, keď 
hlava štátu vie, že človek má aj 
srdce.
Ivan Gašparovič nám to pri-
pomína aj vo svojej kniž-
ke. Ak ju takto vieme aj pri-
jať. Rozumovania sa v tomto 
štáte totiž už dlhodobo po-
núka toľko, že by sme mohli 
z neho aj načisto zhlúpnuť. 
Tak ako nás varoval Roche-
foucault: „Najväčším nebez-
pečenstvom modernej doby 
je učený hlupák“. 
A celkom prirodzene si každá 
doba o sebe namýšľa, že je 
moderná. Aj tá naša – postmo-
derná!

JÁN TUžINSKý

Zaľudňuje politiku odkazmi

Dňa 21. apríla 1989 zasadalo 
predsedníctvo Zväzu českoslo-
venských spisovateľov. Preroko-
valo okrem iného protesty proti 
odsúdeniu Václava Havla, respek-
tíve intervencie v jeho prospech. 
V posledných dňoch a týždňoch 
intervenovali na Zväze českoslo-
venských spisovateľov za Václava 
Havla tieto zahraničné kultúrne in-
štitúcie: Zväz spisovateľov Dánska; 
Zväz spisovateľov Slovinska; Zväz 
spisovateľov Srbska; Zväz spiso-
vateľov Maďarska; Zväz spisovate-
ľov Nórska; Zväz pracujúcich Tlač 
+ papier – Nemecká spolková re-
publika; PEN Maďarsko, Srbsko, 
Literárna spoločnosť Wellesto – 
Zväz sovietskych socialistických 
republík – Estónsko; a niektoré iné 
menej významné kultúrne organi-
zácie. 
Predsedníctvo Zväzu českosloven-
ských spisovateľov (ZČSS) vec po-
súdilo a zaujalo k nej toto stanovis-
ko: Václav Havel nebol súdený za 
svoju literárnu tvorbu, ani za svoje 
názory. ZČSS nesúhlasí s jeho ná-
zormi, ale obhajuje jeho práva na 
ne. Verejné manifestovanie týchto 
názorov – tak ako to bolo v prípa-
de Václava Havla za jeho organi-
zátorskej a osobnej účasti, vyvo-
lalo však spoločenské napätie a 
vedome uviedlo do nebezpečen-
stva množstvo – predovšetkým 
mladých ľudí. Tento postup nie je 
ani politicky, ani eticky prijateľný. 
Je v rozpore so zákonmi, ktoré iste 
možno meniť, ale kým sa to nesta-
ne, treba ich rešpektovať. Úcta k 
zákonom a ich dodržiavanie je zá-
kladným atribútom každého práv-

neho štátu. ZČSS preto nemôže 
prevziať zodpovednosť za také-
to konanie Václava Havla, ani za 
jeho následky, tým skôr, že Václav 
Havel nie je jeho členom. Napriek 
tomu ZČSS dáva prednosť politic-
kej argumentácii a dialógu pred 
represiami. Zvlásť zdôrazňuje po-
trebu prehlbovania demokracie, 
bez ktorej nemožno realizovať 
prestavbu. Podľa nášho názoru 
nie bezvýhradne nevyhnutné re-
presie zhoršujú spoločenskú klí-
mu, sú politicky priveľmi drahým 
provizóriom a vo svojom dôsled-
ku prispievajú k popularizácii opo-
zície.
Z morálnych príčin nemôžeme za-
nedbať ani hlasy niektorých spi-
sovateľov a členov iných umelec-
kých zväzov. Predovšetkým tých, 
ktorí nepodpísali nátlakovú „inicia-
tívu kultúrnych pracovníkov“ a ob-
rátili sa so svojimi výhradami na 
predstaviteľov straníckych a štát-
nych orgánov, alebo využili priestor 
vnútrozväzovej demokracie. Tieto 
hlasy pokladáme za politicky legi-
tímne. Bez prihliadnutia k nim ne-
možno budovať ani udržať jedno-
tu tvorivých zväzov. Je nevyhnutné 
sa usilovať o trpezlivý a celospolo-
čenský dialóg a vytvoriť jeho práv-
ne garancie. 
K psychologickej podstate socia-
lizmu nepatrí strach, ale dôvera, 
pretože k socialistickej budúcnos-
ti nevedie cesta cez konfrontá-
cie, ani cez vyhranené krajné po-
žiadavky, ale len cez prehlbovanie 
demokracie politickými prostried-
kami. Mierou politiky je a bude v 
poslednej inštancii vždy človek.

Predvídaví a jasnozriví ľudia už od roku 
1989 v našich zemepisných a dejepis-
ných šírkach predpokladali, že nové 
impulzy proti revitalizovanému kapita-
lizmu, ktorý náhlym zánikom opatrova-
teľsky orientovaného spoločenského 
systému dostal druhý dych, opäť prí-
du zo západu. Do spektra výrazných 
myšlienkových podnetov signalizujú-
cich riziko zrútenia sa prezumpcie ne-
premožiteľnosti a neprekonateľnosti 
etablovanej ekonomickej formácie sa 
zaraďuje dielo britského autora Marka 
Fishera Kapitalistický realismus (Rybka 
Publishers, Praha 2010), ktoré pôvod-
ne vyšlo pod názvom Capitalist Realism 
s podtitulom Is There No Alternative?, 
teda Niet nijakej alternatívy? (Zero Bo-
oks, Winchester, UK & Washington, 
USA, 2009). Spisovateľ prednáša filo-
zofiu na City Literary Institute v Londý-
ne a vyučuje v Centre for Cultural Stu-
dies and Music Culture na University of 
East London. 
Už prvá kapitola má provokatívny názov: 
Dnes je ľahšie si predstaviť koniec dejín ako 
koniec kapitalizmu. Ironický podtext uvede-
ného tvrdenia nájdeme v celej knihe, vrá-
tane jej záveru: „Najnepatrnejšia udalosť 
môže spôsobiť trhlinu v sivej opone reak-
cie, ktorá pod vládou kapitalistického re-
alizmu zahaľuje horizont otvorených mož-
ností. Situácia, v ktorej sa nemôže stať nič, 
sa zo dňa na deň môže zmeniť tak, že zasa 
bude možné čokoľvek“.
Aby sme neskrývali autorov názor na ka-
pitál, pripomeňme, že ho stručne, zreteľ-
ne a výstižne charakterizuje triádou tabui-

zovaných atribútov: „chamtivý, ľahostajný 
a neľudský“.  Zároveň konštatuje, že funk-
ciou kapitalistického realizmu je nepripus-
tiť obnažovanie a demaskovanie podstaty 
hospodárskych štruktúr, naopak celý me-
chanizmus public relations, marketingu a 
reklamy neúnavne a neustále pracuje na 
inverznej prezentácii podnikania ako soci-
álne ohľaduplnej a zodpovednej činnosti. 
Viera v kapitál pozoruhodne spája zdanlivo 
protichodné ideológie – neokonzervativiz-
mus (založený na princípe ochrany tradič-
ných spoločenských hodnôt) a extrémny 
liberalizmus (založený na princípe odmieta-
nia tradičných spoločenských hodnôt). 
Autor dokonca funkčne používa pojmy ako 
trhový stalinizmus, ktorého súčasťou je 
ustavičné narastanie byrokracie – práve tá 
postupne nadobúda obludné až absurdné  
kafkovské črty, pričom vykazovanie činnos-
ti už spravidla dominuje nad samou vykazo-
vanou činnosťou. Každá práca, vrátane vý-
chovy a vzdelávania mládeže, sa pokladá 
za poskytovanie služby spotrebiteľom a úlo-
hou všetkých pracovníkov – i pedagógov – 
je predovšetkým propagovať vlastné profe-
sionálne výsledky, čo je dôležitejšie ako ich 
reálne dosahovať. V duchu niekdajšieho to-
talitarizmu však vyššie stupne manažmen-
tu nezabúdajú od nižších úrovní vykazova-
nia činnosti vyžadovať popri permanentnej 
prezentácii úspechov aj určitú mieru seba-
kritického postoja.
Nie veľmi rozsiahla, ale o to pôsobi-
vejšia publikácia upozorňuje na nárast 
duševných porúch, zvyšovanie ekolo-
gických hrozieb a stupňovanie ďalších 
negatívnych javov v priamej príčinnej 

súvislosti s krízovým spoločenským vý-
vojom. Dielo predstavuje cenný príspe-
vok k analýze a diagnostikovaniu ak-
tuálneho havarijného stavu ľudskej 
civilizácie a kultúry, hoci – ako sme si 
už zvykli – chýba mu rovnaká presved-
čivosť pri naznačovaní pozitívnych mo-
delov, ktoré by mali kapitalizmus nahra-
diť. Alarmujúci sebazáchovný odkaz je 
však oprávnený, odôvodnený a znepo-
kojujúco naliehavý: „Kill capitalism be-
fore capitalism kills you“ (Zabi kapitaliz-
mus skôr, ako on zabije teba).

PAVOL JANÍK

raCioNáLNe proti iMpÉriu eGaotvoriť mesto k občanom
Beseda členov Únie slovenských novinárov, ktorá bola 20. októb-
ra v Bratislave sa niesla v znamení blížiacich sa komunálnych vo-
lieb. Hosťom bol kandidát na primátora Bratislavy Milan Ftáčnik. 
Takmer sto prítomných novinárov si vypočulo jeho názory na sú-
časnú situáciu v hlavnom meste. Problémom je, že mesto je uzav-
reté do seba, nediskutuje s občanmi. Je pod vplyvom developerov 
a lobistických skupín. Otvorme mesto verejnosti, povedal Ftáčnik. 
Pripomenul, že svoj volebný program tvoril podľa pripomienok ob-
čanov, vyslovených v internetovej diskusii a aj pri osobných stret-
nutiach. Túto akciu pod názvom „Hovorme o Bratislave“ občania 
veľmi ocenili, pretože doteraz im nikto nedal možnosť zúčastniť 
sa na tvorbe volebného programu. Zaujímavý bol návrh dať obča-
nom mesta možnosť, aby sami povedali ako chcú využiť peniaze 
a mesto sa zaviaže, že návrhy bude rešpektovať pri rozhodovaní. 
„Otvorme mesto smerom k občanom“ pripomenul svoju predstavu 
kandidát na primátora. O postoji k pamätníkom hovoril v diskusii A. 
M. húska: „Mali by sme byť nositeľmi tradícií slovenskej štátnosti.“ 
Nájsť odpoveď na svoju históriu môžeme v diskusii, súhlasil Ftáč-
nik. Roman hofbauer pripomenul, že mestu chýba útvar hlavné-
ho dopravného inžiniera a de facto nemá ani úrad hlavného archi-
tekta. Ftáčnik s jeho názorom súhlasil a povedal, že má v programe 
riešenie týchto nedostatkov. Jozef Darmo ocenil, že Ftáčnik pri-
chádza ako nezávislý kandidát so skúsenosťami z rozvojovej štvrte 
Bratislavy. Vyslovil nádej, že pri jeho pôsobení vo funkcii primátora 
nebude Bratislava „trójskym koňom slovenskej štátnosti“ ako sa to 
dialo doteraz, kedy bolo naše hlavné mesto v rukách pravicových 
politikov. Predseda ÚSN Jozef Kuchár a členovia Jozef Vránka, 
Milan Lieskovský a František Kordík hovorili aj o iných pálčivých 
problémoch Bratislavy: likvidácia PKO, ktorú má na svedomí An-
drej Ďurkovský, katastrofálny stav priestoru pred hlavnou stanicou 
ktorý nerobí dobré meno Bratislave, nedostatok futbalových štadi-
ónov a športovísk vôbec. 
Stretnutie s Milanom Ftáčnikom, kandidátom na primátora hlavné-
ho mesta pôsobilo povzbudzujúco. Z jeho vystúpenia a z odpovedí 
na otázky bolo cítiť, že ako rodený Bratislavčan mestu rozumie a 
chce prispieť k jeho skultúrneniu. Jeho skúsenosti z komunálnej 
politiky a konkrétne výsledky jeho práce v Petržalke sú predpo-
kladom, že by sa naše hlavné mesto mohlo konečne zbaviť svojej 
dlhoročnej traumy. -jš-

M. Válek v máji 1989 o V. havlovi
Dňa 21. apríla 1989 prijalo predsedníctvo Zväzu českosloven-
ských spisovateľov stanovisko k protestom zahraničných kultúr-
nych organizácií proti odsúdeniu Václava Havla a rozhodlo zve-
rejniť ho vo zväzovej tlači. Z príčin, ktoré sú mimo rámec našej 
pôsobnosti, nebolo stanovisko zverejnené. Preto Vás s ním zo-
znamujeme touto cestou.  Miroslav Válek, 

predseda Zväzu československých spisovateľov

Wolkrova Polianka 2010
Do súťaže mladých básnikov 
a poetiek Wolkrova Polianka 
2010, ktorú pripravila Asociácia 
organizácií spisovateľov Sloven-
ska (AOSS) v spolupráci s Lite-
rárnym fondom, poslalo svoje 
príspevky 79 súťažiacich. Od-
borná porota pracovala v zlože-
ní: Mgr. art. Pavol Janík, PhD. 
(Spolok slovenských spisova-
teľov – predseda poroty), Ing. 
Erik Ondrejička (Literárny fond) 
a Doc. PhDr. Igor Hochel, PhD. 
(AOSS). Porota konštatovala, 
že nárast počtu účastníkov sú-
ťaže (v porovnaní s predchádza-
júcimi ročníkmi) nepriniesol aj 
jej kvalitatívny vzostup. Najpod-
statnejšiu časť príspevkov tvori-
li sentimentálno-naivné básne, 
ktoré nenaznačujú ani základ-
ný talent pre písanie lyriky. Men-
šie množstvo autorov naznačilo 
svoje možnosti, avšak ich tvor-
ba zatiaľ predstavuje priemer. 
Ide o texty, ktoré ešte nemajú 
nárok na publikovanie v literár-
nych periodikách. Úzky okruh 
súťažiacich tvorila skupina au-
torov a autoriek s ujasnenou 
predstavou o súčasnej moder-
nej lyrike, s vyvinutým zmyslom 
pre umelecké videnie reality, so 
schopnosťou tvoriť básnický ob-
raz. Porota o výsledkoch súťaže 
Wolkrova Polianka 2010 rozho-
dla takto: Laureát Wolkrovej Po-
lianky – Vladimír Salay (Považ-
ská Bystrica); 1. miesto (prémia) 
– Dana Blaškovičová (Dunaj-
ská Lužná); 2. miesto (prémia) 
– Oľga Gluštíková (Rabča); 3. 
miesto (prémia) – Martin Jáni 
(Prešov); Čestné uznanie a Ce-
na primátora Mesta Vysoké Tat-
ry – Peter Verešpej (Prešov). 
Slávnostné vyhodnotenie súťa-
že s vyhlásením výsledkov a s 
tradičným pripomenutím si pa-
miatky Jiřího Wolkra sa uskutoč-
nilo 21. – 22. 10 2010 vo Vyso-
kých Tatrách.  (pj)



	 10	 ROZHOVOR	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 November	2010

• Začnime trebárs pocitmi človeka, ktorý sa 
stal prvým mužom mesta v 765. roku jeho 
známej histórie. Aké boli pri nástupe do funk-
cie a aké sú dnes?
- U každého bývajú iné, všetko sa odvíja od toho, 
s akými zámermi a cieľmi sa uchádzate o priazeň 
voličov. Či je vašim cieľom úprimná snaha pomôcť 
svojmu mestu a spoluobyvateľom, záujem spoznať 
ich problémy a potom ich riešiť alebo ide o napl-
nenie osobných ambícií, ktoré sú prikryté plášti-
kom proklamovaného všeobecného blaha. U mňa 
to bola od začiatku snaha vyriešiť základné boľač-
ky mesta, dnes, keď sa volebné obdobie chýli ku 
koncu, je to pocit, že sme urobili množstvo pocti-
vej roboty pre obyvateľov mesta aj napriek kríze, 
všeobecnému nedostatku financií a nezamest-
nanosti, ktorá je u nás prirodzene vyššia ako na 
západnom Slovensku. Musím však zdôrazniť, že 
každý úspech je spoločným úspechom všetkých 
orgánov mestskej samosprávy a občanov. Neho-
vorím o absolútnej spokojnosti a práve to je dô-
vod, prečo chcem rozbehnuté veci dotiahnuť do 
konca a samozrejme, ponúknuť i čosi nové. Tým 
rozhodujúcim pocitom je teda zodpovednosť voči 
mestu a jeho obyvateľom. 
• K Bardejovu bola vládna moc štedrá už od 
roku 1247, kedy „úradujúci“ panovník Belo 
IV. daroval mestu časť svojho územia, na kto-
rom sa nachádzali minerálne pramene a kde 
neskôr vznikli slávne Bardejovské Kúpele. 
Trvá štedrosť vrchnosti aj dnes? 
- Aj teraz to chodí tak, že pomoci sa dostane 
predovšetkým dobre pripravenému a usilovnému. 
Táto stará pravda platí aj v našom prípade. Na zá-
klade konkrétnych uznesení Vlády SR máme roz-
pracovaných niekoľko projektov, za najdôležitej-
šie považujeme urýchlené riešenie cestných do-
pravných obchvatov, s cieľom odbremeniť mest-
ské komunikácie vrátane naväzujúceho okolia. 
Prínosy týchto projektov sú zrejmé už na prvý po-
hľad. Zníženie hluku v uliciach, zvýšenie bezpeč-
nosti občanov, najmä detí a cyklistov a dosiahnu-
tie stavu optimálnej plynulosti dopravy, čo ocenia 
všetci motoristi, domáci, aj prechádzajúci našou 
lokalitou. Nesmieme zabudnúť ani na ďalší veľmi 
dôležitý prínos, že odklonenie dopravy z blízkosti 
historických pamiatok bude mať mimoriadne pozi-
tívny vplyv na ich stav a budúcnosť. 
• Na ktorých konkrétnych projektoch mesto 
v súčasnej dobe pracuje?
- Predovšetkým sú to dva cestné obchvaty mes-
ta, prvým je preložka cesty I/77, druhým juho-
západný obchvat. Plánované odovzdanie prvého 
projektu je v roku 2013, druhý by mal byť dokon-
čený o rok neskôr. Prípravy sú vo finálnom štádiu, 
stavebné práce odštartujú už v budúcom roku. A 
keďže všetko so všetkým súvisí, je potrebné spo-
menúť rekonštrukciu celého severovýchodného 
cestného ťahu Svidník – Bardejov – Stará Ľubov-
ňa, ktorá je vlastne tiež konkrétnym výsledkom do-
terajších výjazdových rokovaní vlády na severový-
chode Slovenska. Nový stav po dokončení bude 
mať mimoriadne pozitívny vplyv na plynulosť auto-
mobilovej dopravy, ale i zvýšenie kvality ciest v tej-
to časti regiónu.
• S vládnou pomocou je to však podobne, 
ako s čerpaním európskych fondov. Jednou 
zo základných podmienok je prísne plnenie 
termínov. Nemá s tým mesto problémy?

- Budem veľmi konkrétny. Na základe minulo-
ročného výjazdového zasadnutia vlády vo Svidní-
ku nám boli poskytnuté finančné zdroje na dôleži-
tý projekt obnovy parku s mlynským náhonom pod 
samotnými hradbami, teda v historickom centre 
mesta. Finančné prostriedky sme obdržali minulý 
rok v septembri a 22. októbra sme už celý projekt 
uviedli do života. Unikátnosť tohto projektu spo-
číva aj v tom, že sme v rámci komplexnej rekon-
štrukcie mestského opevnenia vstúpili do priesto-
ru, v ktorom sa minulosť prelína so súčasnosťou. 
Som presvedčený o tom, že v Bardejove vznikla 
nová dominanta, ktorá bude lákať nielen obyvate-
ľov mesta, ale i návštevníkov zo širokého okolia 
a samozrejme bude príspevkom i pre rozvoj ces-
tovného ruchu. 
• Spomenuli ste výjazdové zasadnutia vlády. 
Bez ohľadu na to, kto je pri moci a od kedy do 
kedy, aký je váš názor na ich dopady? Majú 
vôbec zmysel? 
- Rozhodne! Každé takéto zasadnutie sa koná 
v inom regióne, každé prinesie tomuto regiónu 
pomoc. Vždy sú to rozhodnutia konkrétne a ad-
resne cielené, pretože členovia vlády majú mož-
nosť vidieť na vlastné oči reálnu ekonomickú i so-
ciálnu situáciu v danom kúte republiky. Kvalita 
a dopad týchto rozhodnutí je podstatne iná, ako 
tých, ktoré sú robené od stola v centre bez po-
znania skutočného stavu problémov. Pravidelnou 
výmenou politických garnitúr po každých parla-
mentných voľbách sa do vedenia centra štátu do-
stávajú prirodzene aj takí nominanti, ktorí v urči-
tom kraji Slovenska neboli, nepoznajú reálnu si-
tuáciu v ňom, ale rozhodujú často o jeho doslova 
existenčných problémoch. Relevantne sa však dá 
rozhodovať iba na základe relevantných informá-
cií. Myslím, že práve preto sú výjazdové zasadnu-
tia vlády zasadnutiami pravdy a objektivity vo vzťa-
hu centra a regiónu. 
• Teraz by to chcelo aspoň stručnú rekapitu-
láciu toho, čo dokázalo mesto samotné, bez 
vládnej pomoci. Začnime trebárs riešením 
starostí. Je ich veľa? 
- Je to tiež relatívne, všetky mestá majú spoločný 
problém nedostatku financií, ale zároveň aj svo-
je špecifiká. Náš región a mesto samotné trápia 
v ostatných desiatich rokoch pravidelne sa opa-
kujúce povodne. Je preto prirodzené, že účinné 
protipovodňové opatrenia patria medzi naše naj-
horúcejšie priority. Situáciu by mala výrazne zlep-
šiť realizácia Projektu protipovodňovej ochrany na 
toku rieky Topľa cez územie mesta. V podstate je 
výsledkom spolupráce s Východoslovenským vo-
dohospodárskym podnikom Košice. Projekt a žia-
dosť o poskytnutie zdrojov z európskych fondov 
sú kompletne pripravené. Aj keď jeho realizáciou 
výrazne znížime riziko povodní v najohrozenejšej 
časti mesta z pohľadu rieky Topľa, realizovali sme 
a realizujeme aj vlastné aktivity v oblasti výstavby 
protipovodňových stavieb z vlastných zdrojov, kto-
ré sa ukazujú ako mimoriadne účinné. Keď už ho-
voríme o tomto závažnom probléme, sme mimo-
riadne spokojní s rozhodnutím vedenia Prešov-
ského samosprávneho kraja o umiestnení nové-
ho samohybného kráčajúceho bagra v tunajšom 
stredisku Správy a údržby ciest PSK, ktorý kraj-
ská samospráva získala do dlhodobého prenáj-
mu zo Správy štátnych hmotných rezerv. Pretože 
v našom regióne, vzhľadom k jeho geografickým 

podmienkam, bude mať pri živelných pohromách 
zrejme najviac práce a bude teda poruke pre súr-
ne prípady pomoci. Bager sa už mimoriadne dob-
re osvedčil počas tohtoročných povodní, ktoré 
zasiahli severovýchod Slovenska. Ako ukázal čas, 
jeho operačný dosah je vlastne neobmedzený. 
• Na čom pracuje bardejovská samospráva 
v priamom vzťahu k občanom v rámci typic-
kých mestských starostí?
- Naše úsilie je upriamené na získanie čo naj-
viac financií zo štrukturálnych fondov EÚ v rám-
ci plánovacieho obdobia 2007 – 2013. Aby sme 
mohli pokračovať v príprave nových, ale i realizá-
cii schválených projektov, či už v oblasti moder-
nizácie škôl, objektov sociálnej starostlivosti, klu-
bov dôchodcov, verejných priestranstiev, ochra-
ny ovzdušia či rozvoja cestovného ruchu. Pripra-
vujeme však aj sériu projektov revitalizácie sídlisk, 
obnovy verejného osvetlenia, modernizácie miest-
nych komunikácií a chodníkov, pribudnúť by mali 
mnohé ďalšie investície. Bardejov bol celé desať-
ročia spájaný s prosperujúcim obuvníckym prie-
myslom a našim zámerom je túto tradíciu obnoviť. 
Výsledkom projektu obnovy hnedého parku v are-
ále bývalého podniku JAS Bardejov bude približ-
ne 13 tisíc štvorcových metrov výrobných priesto-
rov, v ktorých nájde prácu minimálne 250 ľudí. Aj 
na tento projekt sme získali zdroje z európskych 
fondov. 
• Okrem spomínanej obuvi, historických pa-
miatok a neďalekých kúpeľov je Bardejov 
známy čistým ovzduším a na kyslík bohatými 
lesmi v okolí, čo je možné hodnotiť ako ďal-
ší dar mestu okrem liečivej vody. Tým chcem 
naznačiť, že by sme sa mali trochu venovať aj 
prístupu mesta k ekológii, keďže i tento feno-
mén má čoraz väčší vplyv na cestovný ruch...
- Cestovný ruch! Sme si vedomí predností a da-
rov, ktorými v tomto smere naše mesto disponuje. 
Turistov tu prichádza síce dosť, ale dlho tu nepo-
budnú, prezrú si pamiatky a idú ďalej. Preto naše 
kroky v oblasti cestovného ruchu smerujú k tomu, 
aby sme ich tu zdržali čo najdlhšie, aby tu našli 
dostatok poučenia i zábavy, ale okrem toho aj nie-
čo, čo je iba tu a nikde inde a preto sa tu opla-
tí zostať. Postupná, ale systematická rekonštruk-
cia jednej z najrozsiahlejších a najkrajších mest-
ských rezervácií na Slovensku a v strednej Európe 
je iba jedna stránka mince. Tou druhou je vytvore-
nie jej ducha, ktorý bude turistov priťahovať a lá-
kať. K tomu prispieva aj obnovená tradícia sláv-
nych bardejovských jarmokov. Ale vráťme sa k sa-
motnej ekológii. Našim ekologickým príspevkom 
pre dnešok i budúcnosť je aj nová elektráreň na 
spaľovanie drevnej štiepky, ktorá zároveň dodáva 
teplo do systému centrálneho mestského vykuro-
vania. Ak by sme hovorili v korunách, ide o takmer 
miliardovú investíciu zo strany solídneho a dôve-
ryhodného investora, ktorý je v tomto projekte na-
šim partnerom. Samotná výstavba dala prácu šty-
rom tunajším podnikom. Získavané teplo pre oby-
vateľov mesta je lacnejšie ako z plynu. Projekt bol 
riešený bez finančného vkladu mesta, ale so zá-
väzkom odoberať teplo po dobu dvadsiatich rokov 
za cenu o minimálne desať percent nižšiu, aká 
by bola pri výrobe tepla z plynu. Čo je, myslím, 
pre mesto, ale najmä jeho občanov, mimoriadne 
výhodné. A čo je ešte dôležitejšie, z tohto zdro-
ja smogová prikrývka nad mestom nehrozí, takže 
čisté ovzdušie tu ostane. 
• Ešte by sme mohli venovať aspoň trochu 
miesta budúcnosti mesta, teda mládeži. Aké 
šance a možnosti tu má? 
- Podobné, ako je tomu v iných mestách, ale po-
kúšame sa vymýšľať aj čosi nové. Ale aby sme 
zbytočne nechodili okolo horúcej kaše, uvediem 
jeden príklad, ktorý by mohol byť inšpiratívny pre 
všetky slovenské mestá. V spolupráci s tunajšou 
personálnou agentúrou, viem, že ju nemôžem 
menovať, sme vlani pripravili spoločný projekt pre 
našich šesť základných škôl. Súťaž začala 1. sep-
tembrom a jej podstata spočívala v dosiahnutí naj-
väčšieho vedomostného pokroku celého kolektí-
vu triedy počas školského roka. Odmenou pre ví-
ťaznú triedu každej školy bol autobusový výlet do 
Paríža. Viete si predstaviť finále, v ktorom sa z Bar-
dejova pohlo šesť autobusov plných detí a nabra-

li kurz do Francúzska? Pre deti to bol nezabudnu-
teľný zážitok, ktorý bol zároveň prísľubom do bu-
dúcnosti. Do budúcnosti ich, aj mesta. Nemáme 
priestor na to, aby sme sa touto témou zaoberali 
v širších súvislostiach, preto spomeniem iba to, že 
mládeži sme odovzdali do užívania tri polyfunkč-
né ihriská budované s finančnou pomocou vlády. 
A keďže sa týmto krokom posilnil a doplnil poten-
ciál podmienok pre pohybové vyžitie detí a mláde-
že, o budúcnosť bardejovského športu obavy ne-
mám. K tomu možno doplniť postupné dobudova-
nie nového, už funkčného zimného štadióna a vý-
stavbu futbalového ihriska s umelým trávnikom s 
medzinárodnými parametrami a osvetlením, čím 
sme taktiež výrazne zlepšili podmienky pre špor-
tovú prípravu mládežníckych kolektívov aj v klima-
ticky nepriaznivých obdobiach. 
• Pôvodne sme chceli na záver otvoriť príjem-
nú a príťažlivú tému Bardejovských jarmokov, 
ktoré boli kedysi slávne od Baltu po Čierne 
more. Pred nami je však podstatne horúcej-
šia téma obecných volieb, ktoré neminú ani 
Bardejov. Čo keby sme sa venovali aktuálnej 
predvolebnej situácii vo vašom meste? 
- Je to mimoriadne aktuálna téma, aj keď voleb-
ná kampaň ešte oficiálne nezačala.V našom mes-
te budú o priazeň voličov bojovať traja kandidá-
ti o kreslo primátora a o 25 poslaneckých miest 
v mestskom zastupiteľstve prejavilo záujem 79 
občanov. Pevne verím, že predvolebná kampaň 
bude súťažou programov, že bude vecná a ko-
rektná. Keďže samospráva je v prvom rade o ob-
čanovi, ten rozhodne o tom, komu a prečo dá svo-
ju dôveru.
• Je známe, že v nich kandidujete na primá-
torský post opäť aj vy. Dokážete ponúknuť ob-
čanom Bardejova na nasledujúce štyri roky 
príťažlivé témy na spoločnú prácu v prospech 
mesta? 
- Aj počas uplynulých štyroch rokov sme rozbehli 
viacero projektov, ktoré z časového hľadiska pre-
sahujú terajšie volebné obdobie. A samozrejme, 
máme pripravené aj nové, ktoré chcem prezento-
vať obyvateľom mesta. Opäť som získal širokú po-
litickú podporu, ale rozhodujúci je názor občana, 
ktorému chcem znovu ponúknuť svoje skúsenos-
ti, zodpovednosť a odpočet toho, čo sme za štyri 
uplynulé roky v Bardejove dokázali urobiť. Ale naj-
mä reálnu cestu pokračovania rozvoja nášho mes-
ta. Účinnou pomocou v tomto snažení je a bude 
aj moja poslanecká funkcia v Zastupiteľstve Pre-
šovského samosprávneho kraja, pretože existuje 
veľké množstvo problémov a ich riešení, kde sú 
miestna a územná samospráva partnermi, pričom 
mnohé aktivity a kompetencie samosprávneho 
kraja bezprostredne vplývajú na chod niektorých 
inštitúcií v meste. Realizácia niektorých investič-
ných akcií sa úzko dotýka rozvoja mesta, preto 
je rozhodne prospešné, ak má človek informácie 
z prvej ruky a niektoré riešenia či rozhodnutia do-
káže svojim názorom pozitívne ovplyvniť.

MILAN ORSZÁGh

hovoríme s primátorom Bardejova Ing. BORISOM hANUŠČÁKOM (SMER-SD)

Štyri roky úspešnej realizácie nových projektov
Aj keď prvá písomná zmienka, ležiaca v historických análoch, spomína Bardejov a jeho 
obyvateľov v roku 1241 (tzv. Ipatijevský letopis), dejiny budúceho mesta, ležiaceho v kot-
line Tople uprostred rozľahlých lesov hlavného karpatského hrebeňa, začali  podstatne 
skôr. Vďaka vynikajúcej polohe na jednej zo severojužných európskych obchodných trás 
sa stalo prirodzeným miestom obchodu a z tejto skutočnosti ťaží dodnes. Peniaze, kto-
ré pretekali mestom a priazeň panovníkov, vedomých si strategického významu tohto sí-
dla, vidieť dnes na množstve nádherných historických pamiatok. Od udelenia výsad slo-
bodného kráľovského mesta (1376) prežil Bardejov niekoľko období ekonomického roz-
kvetu. Pamiatky a históriu mesta, ktoré obdivujú turisti z celého sveta, však pre dnešok 
nechajme bokom a venujme sa modernej prítomnosti. O niekoľko dní končí jedno a za-
čne nové volebné obdobie „mestskej moci“. Aké boli uplynulé štyri roky k obyvateľom 
mesta, ktorého historické jadro je od roku 1986 vďaka ich starostlivosti nositeľom zla-
tej medaily UNESCO a od 11. novembra 2000 je zapísané na Zoznam Svetového kultúr-
neho dedičstva?
Na tému  dnešných starostí a radostí Bardejova hovoríme s jeho primátorom Ing. Bori-
som hanuščákom (SMER-SD), ktorý zastupuje záujmy obyvateľov tohto mesta a okolia aj 
ako poslanec v prešovskom krajskom parlamente.
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Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

Výkričníky premiérky
Na otázku denníka Sme, čo sa 
bude privatizovať, premiérka 
Iveta Radičová hovorila o zadl-
žených nemocniciach: Vstup 
(investorov?) a transformá-
cia, oddlžovanie a zároveň 
sprístupnenie zdravotníckej 
starostlivosti je zadanie pre 
najbližší rok. Tieto slová po-
tom vzápätí dementovala hovor-
kyňa ministerstva zdravotníctva, 
ktorá tieto slová premiérky vy-
vrátila a potvrdila, že nemocni-
ce sa nebudú privatizovať. „Vní-
mam nespokojnosť mnohých 
občanov. Nie je mi to jedno. 
Predstava o tom, ako riadiť 
krajinu je jedna vec a uro-
biť ozdravný proces, druhá. 
Chce to dávku sily neustú-
piť.“
DOVETOK: Treba vedieť kedy 
prestať.

Úvodzovky
Verím, že dospejeme k takému 
stavu, že sa poslanci budú roz-
hodovať zodpovedne a prispe-
jeme k stabilite vládnej koalí-
cie“, povedal Mikuláš Dzurinda 
po rokovaní Prezídia SDKÚ-DS.
DOVETOK: Žiadna činnosť nie 
je taká jednoduchá, aby sa pri 
nej nedalo zlyhať.

tri bodky
„Oznámil som, že sa budem 
uchádzať o znovuzvolenie, 
aby sme s novou energiou, v 
stabilnom zložení prešli ob-
dobím, keď nesieme vládnu 
zodpovednosť a čelíme a bu-
deme čeliť značnej a koncen-
trovanej sile opozície.“, pove-
dal jediný kandidát na predsedu 
SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda.
DOVETOK: Aj predsavzatia ma-
jú tendenciu – kaziť sa.

Bodka prokurátora
V online rozhovore pre denník 
Pravda odpovedal Generálny 
prokurátor Dobroslav Trnka na 
otázku istého ANDREJA: Pre-
čo u nás nikdy nebol nikto re-
velantný z politikov odsúdený 
za všetky tie krádeže? Kde je 
je problém? Polícia, prokuratú-
ra či súdy?
Generálny prokurátor: Prihlás-
te sa do denníka Sme alebo 
týždenníka .týždeň, vaša kva-
lifikácia je jasná, ste vyšetro-
vateľ, prokurátor, sudca, a aj 
kat v jednej osobe.

Diaľničné nálepky a kone
Možno si pamätáte na ten vtip, 
keď veliteľ zavelil: Na kone! Z 
radov vojakov sa ozvalo: Kone 
nemáme! Veliteľ pokračoval: 
Nevadí, nasadať! Rozhodnu-
tie súčasnej vlády o 40 per-
centnom zdražení diaľničných 
nálepiek je akoby zrkadlovým 
obrazom tohto vtipu. Diaľnice 
sme zastavili a možno dôležitý 
úsek až do Košíc bude hotový 
niekedy po roku 2015, budeme 
si kupovať diaľničné nálepky na 
neexistujúce diaľnice. A možno 
medzitým ministerstvo dopra-
vy vyhlásili rýchlostné cesty za 
diaľnice a tak budeme mať ob-
razne povedané aj kone. Ško-
da, že vláda pri tomto schvaľo-
vaní ceny zabudla dodať, že sú 
to Ficové diaľničné nálepky ale-
bo už neplatí, že za všetko mô-
že Robert Fico? Sulík vraj chcel 
aj zdraženie piva nazvať Fico-
vým pivom. V tradíciách netre-
ba prestať, aby sme mali Ficove 
diaľnice a potom zasa Figeľove 
diaľnice, či Dzurindov tunel...

Schyľuje sa k slovenskému mo-
delu Husákovej éry, my vládne-
me a vy čušte. Vláda má plné 
ústa transparentnosti, ale na 
druhej strane sa snaží, aby sa 
bez koaličnej rady nedostalo 
von nič. Ono, aj keď sa po ko-
aličnej rade dostane čosi na 
svetlo sveta, vždy sú s tým 
statky-zmätky na pokračova-
nie. Všetko sa zverejňuje na in-
ternete, ako keby obyvatelia de-
diniek, kde je rozhodujúca masa 
voličov, nerobili nič iné, len se-
deli pri internete a sledovali aké-
si zmluvy. Nad zmluvami, čiže 
inak pánskymi huncútstvami, 
títo voliči mávnu rukou a sú im 
doslova ukradnuté. Aj preto, 
že sa k ním nijako nedostanú. 
Takže je to len obyčajné fa-
rizejstvo voči týmto voličom. 
Ministerka spravodlivosti keťa-
si čosi o transparentnosti tiež, 
ale našinec sa môže presved-
čiť priamo na mieste činu, teda 
na súdoch, ako to vlastne je. A 
nič sa nezmení. Keď premiér-
ka hovorila o odborníkoch, na 
vlastne oči a uši sa volič môže 

presvedčiť, ako to vlastne s tými 
odborníkmi na najvyšších úrov-
niach je. Nehovoriac už o ob-
sadzovaní úradov na okresoch 
či krajoch, kde sa rodinkárstvo 
povýšilo nad zákon, nad sluš-
nosť aj nad morálku. Reči sa 
hovoria a chlieb sa je – také je 
resumé súčasného vládnutia na 
Slovensku. Už len málokto verí 
premiérke, ktorá toho narozprá-
va... Stačí si spomenúť ako 
sa dušovala, že žiadna daň 
sa nebude zvyšovať, ako sa 
zníži nezamestnanosť a ako 
budeme nebodaj v blahoby-
te. A skutky sú také, že človek 
radšej na budúcnosť ani nechce 
myslieť. Ale pritom tvrdí, že ide o 
budúcnosť. Koho a čoho, to ne-
vie nikto a ani samotní tvorcovia 
týchto sloganov. Vysvetľovanie 
vládnych krokov na akože jed-
noduchých príkladoch svedčí o 
tom, že mnohí z „odborníkov“ si 
v mladosti neosvojili jednoduché 
počty, vrátane premiérky. Inak 
by totiž nemohli uvádzať tzv. jed-
noduché príklady, ktoré nemajú 
ani hlavu a ani pätu. Koniec pr-

vého decénia tretieho tisícročia  
a Slovensko sa začína šmýkať 
dole kopcom, čo už nakoniec 
priznávajú aj samotní „odborní-
ci“. Teória – musí byť horšie, 
aby bolo lepšie – tú sme už 
za Dzurindovych vlád počuli 
a nakoniec lepšie nikdy ne-
bolo. Aj dnes je to len bublifuk 
slúžiaci pre naivných, ktorí sa 
ešte vzrušujú nad rečami a nie 
nad skutkami. Podobne ako Fi-
geľove reči o tom, ako „môžu 
byť“ diaľnice lacnejšie. Ale ak 
budú hotové v roku 2020 tak 
lacnejšie nebudú. Tieto statky-
zmätky sa prenášajú zhora až 
dole do okresov. 
Nikomu už na ničom nezále-
ží, len na sebe samom. Príklad 
zhora, kde všetci hrabú len a len 
k sebe má zrkadlový odraz aj 
dole. Takmer všetci sme sa ocitli 
v klietke prazvláštnej slovenskej 
demokracie, ktorá je v slovách 
čistejšia ako pramenitá voda a v 
skutkoch je to obyčajné bahno. 
Nedávno prebehla tlačou in-
formácia, že Američania už 
neveria svojej vlastnej kraji-
ne. Za dvoch vlád M. Dzurin-
du neverilo vo svoju krajinu 
mnoho Slovákov, ktorí odišli 
do zahraničia. Za vlády R. Fica 
sa vracali domov. Teraz ich čaká 
znova odchod. Po trojmesač-
nom vládnutí novej vládnej gar-
nitúry sa nič iné čakať ani nedá.

V SloVENSKEj PolitiKE StatKy–ZMätKy

Igor Matovič zasa „za/mátal“, 
teraz pre zmenu s témou, kto-
rá by mala vydržať do Vianoc, 
teda takmer celé dva mesia-
ce. Inak téma pomerne vý-
borná ako perina na prikrytie 
statkov-zmätkov v súčasnej 
vládnej koalícii. Nuž Obyčaj-
ní ľudia sa do obsadzovania 
funkcií zhora až nadol nedo-
stanú – sú len štyria a aj tí se-
dia v poslaneckých laviciach. 
Svojim koaličným partnerom 
dal jasne najavo, že ide o pia-
tu stranu v koalícii a dokonca 
im dal aj ultimátum do Vianoc 
tohto roka. Po Novom roku 
totiž zrejme zakladá stranu 
a „budeme konať na vlastnú 
päsť“. A zverejnia všetky infor-
mácie o obsadzovaní ľudí do 
štátnej správy, ktorí tam nepatria. 
„Nemali by sme sa báť vymeniť 

ľudí, ktorí sú mentálne na úrovni 
víťazného februára“, riekol Igor 
Matovič. A punktum. Myšlienka 
hodná obdivu, Mikuláš Dzurinda 
sa zachvel, lebo jeho básnič-
ka o víťaznom februári obletuje 
Slovensko už viac ako desaťro-
čie. Škoda, že „obyčajný ľudko“ 
nedal pred slovo mentálne ešte 
slovo – orálne.
Tak by potom znelo „vymeniť 
ľudí, ktorí sú orálne mentálne na 
biednej úrovni...“ Pričom slovo 
orálne je od slova orátor. Tým 
pádom by vznikla dosť trápna 
situácia, pretože vyhlásenie 
pána poslanca by padlo ako 
bumerang na jeho hlavu. Jeho 
orátorstvo na pôde parlamentu, 
za ktoré nemôže byť trestne 
stíhaný, sa ponáša na chovan-
cov istého druhu ústavov, ktoré 
máme aj na Slovensku. Napriek 

tomu tento pán poslanec tvrdí, 
že mu ide o politickú kultúru, 
inú, ako za predošlej vlády. Svo-
ju kultúru nám tento pán posla-
nec už neraz ukázal a tak bude-
me asi musieť tvrdo premýšľať, 
aká tá kultúra vlastne má byť a 
či vôbec existuje nejaká kultúra. 
Nuž ale Igor Matovič nie je v 
tomto smere sám. Pani pre-
miérka tvrdila na tlačovke s 
úsmevom Marylin Monroeo-
vej, že na Úrade vlády sa po-
liticky funkcie neobsadzujú. 
Tak čo ten Igor Matovič vlast-
ne chce, však pani premiér-
ka? Na to sa ho však neopýta, 
lebo ona sa spytuje iba jeho 
šéfa Sulíka, ktorý celou silou a 
udatne ešte stále drží balónik. 
Inak platí, že myslieť proti vlast-
nej koalícii je chvíľková odvaha 
ducha.

Koaličníci píšu koaličníkom

Športový kanál STV3 by mal 
podľa všetkých informácii skon-
čiť. Argumenty, ktoré používajú 
tí, čo ho chcú zrušiť, sú neove-
riteľné a zavádzajúce. Väčšina 
slovenského vidieka totiž STV3 
mala v obľube. Mohla si pozrieť 
športové prenosy, ktorým dávala 
prednosť pred šantením akejsi 
Banašovej, či Panelákmi a Or-
dináciami v akejsi záhrade či 
večne sa opakujúcimi Terminá-
tormi a podobnými nezmyslami. 
Mnohí z tých, čo si obľúbili 
STV3, aj keď nebola dokona-
lá, aj keď jej všeličo chýbalo, 
neváhali by si ku koncesio-
nárskemu poplatku za tento 
program aj priplatiť. Pre nich 
to je alternatíva pred komerč-
nými stanicami a ich cieľave-
domým vymývaním mozgov. 
Komerčné stanice to pochopili 
a cez svojho Krajcera sa sna-
žia odstrániť STV3 z televízneho 
sveta. Argumentuje sa pritom 
stratami v STV a inými nezmysla-
mi, pričom v konečnom dôsled-
ku nejde o nič iné, len o to, aby 

sa väčšina vidieka vrátila k sledo-
vanie komerčných bludov, ktoré 
nikomu nič neprinášajú. Rada 
STV by si toto mala uvedomiť a 
jednoducho odmietnuť zrušenie 
STV3. O nič iné nejde, len o to, 
ako vrátiť divákov do náručia ko-
merčných televíznych staníc. Ak 
to generálny riaditeľ STV nepo-
chopil, mal by sa sám nad se-
bou zamyslieť. Krajcerova snaha 
udržať len dva programy STV a 
združiť sa s SRo je vlastne aj o 
tom, ako potopiť športový kanál. 
Komerčné televízie už pochopili, 
že na ich bezduchú programovú 
štruktúru bolo nasadenie STV3 
smrtonosnou zbraňou. 
Bolo by celkom logické, keby 
sa na záchranu STV3 postavili 
všetci športoví nadšenci a pria-
telia športu, lebo STV3 dávala 
priestor slovenskému športu v 
celom spektre a nielen futbalu či 
hokeju. Záchrana STV3 pred 
liberálnymi barbarmi je rovna-
ko dôležitá ako bolo zacho-
vanie sochy Svätopluka tam, 
kde stojí.

ZachRáňtE PRogRaM StV3!

Relácia TV Markíza Na telo začína byť pre samotnú TV neúnosná. 
Keď naposledy diskutovala moderátorka sama s poslancom Igorom 
Matovičom, vyzeralo to skôr ako trápnosť nad trápnosť. Kto by s tým-
to poslancom išiel do diskusie, bola by to iba strata času a mlátenie 
prázdnej slamy. A keď už povedal takú hlúposť, že Smer sa ho bojí, 
tak logicky nemohol nikoho presvedčiť. Diskutujúci mimo strán vlád-
nej koalície získavajú už od volieb v tejto relácii body a vysoko porá-
žajú diskutujúcich z koalície. Jednoducho povedané, nepresvedčia 
veľkú časť divákov z čoho je už nervózna aj moderátorka Puškárová. 
Ak samozrejme má niekto z opozície diskutovať s Matovičom tak tam 
nikto nepríde, niet totiž o čom diskutovať. Na druhej strane sa môže 
stáť, že nebudú do relácie chodiť diskutovať z koalície, lebo tiež sú 
z toho, že nepresvedčujú, nervózni. A tak na takomto akože „objek-
tívnom základe“ by mohla TV Markíza reláciu aj zrušiť. Skutočným 
dôvodom by bol totiž ich každotýždenný „prepadák.“ Ale nejaké ob-
jektívno-subjektívne zdôvodnenie sa už nájde...

Zanikne relácia Na telo?

Slovenský minister rozdáva grimasy
Zahraničnou (ale aj našou) tlačou preleteli fotografie grimás 
ministra vlády SR, ktorý už pomaly v grimasách konkuruje 
známemu Mr. Beanovi. Grimasy slovenského Mr. Beana sú 
známe už z minulosti, škľabil sa po dve funkčné obdobia na 
svoj národ, ktorý obral o všetko cenné so svojimi kumpán-
mi. Škľabil sa aj vtedy, keď ho zato potľapkávali za hranicami po 
pleci. Ale v súčasnosti sú tie grimasy naozaj cenným svedectvom 
o tom, ako Mikuláš previedol všetkých cez lavičku, keď hodil do 
vody svoju Vestálku (Vestálky boli v starom Ríme kňažky bohyne 
Vesty, bolo ich šesť, museli sa starať o stály oheň v jej chráme, 
mali od štátu plat a používali veľkú úctu), ktorá naozaj len udr-
žiava oheň. Slovenskej Vestálke (ešte že ich nie je šesť) občas 
oheň aj zhasne, ale vtedy sa vynorí Mr. Bean z tmy a oheň sa zno-
va rozhorí. Neobjavuje sa od vzniku vlády na verejnosti tak často, 
čo je stratégia a taktika, ale keď sa objaví, rozdáva grimasy na 
všetky strany a grimasy všetkého druhu. 
Za grimasami je však schovaná celá plejáda rozhodnutí a straté-
gie. A tak grimasa je len oklamaním verejnosti, aby sa nebodaj 
nedozvedela, ako to vlastne v skutočnosti je. Vraví sa, že všetko je 
známkou všetkého, len pritom treba dávať pozor, a aj z najnepatr-
nejších vecí možno usudzovať o charaktere človeka. Nehanební-
ka prezrádza pohyb, chôdza a aj grimasa. Minister nie je herec, 
je takpovediac in natura. Tak ako Vestálka, ktorá sa snaží vytvárať 
dojem, že aj vládne.

Moderátorom som tu ja!
Tak zvykol zvládať situáciu v De facto mode-
rátor Krajcer. Teraz začal moderovať zlúčenie 
STV a SRo a moderátorom je znova on sám. 
A nikto mu do toho nebude kafrať, lebo teraz je už 
ministrom, či miništrantom strany SaS. O zlúčení 
verejnoprávnych médií sa mohlo diskutovať len dva 
dni. Výsledok týchto diskusii aj tak zmoderoval sám. 
Jeho narýchlo pripravený scenár zlučovania má 
mnoho trhlín a nedorobkov, lebo je šitý horúcou 
ihlou, tak ako sme boli svedkami pri jeho relácii 
De facto, ktorá sa mohla pokojne menovať aj 
ináč... Teraz pre zmenu zmodeluje nový obraz ve-
rejnoprávneho média, ktorý môžeme pokojne nazvať 
ŠD (čo nie je štátne divadlo ale štátny dirigizmus). 
Floskula o šetrení nie je nič nové, všetci vo vláde 
túto floskulu používajú dennodenne. Je síce pek-
né, keď je niečo pekné, ale čo z toho, keď to nie je 
užitočné. A to platí aj o Krajcerovej sonáte D-mol, s 
podtitulom zlučovanie verejnoprávnych médií. Dvaja 
bezdomovci budú teda podľa Krajcerovho modelu 
hľadať domovníka. Kto sa na túto funkciu hodí, nech 
sa hlási na ministerstve kultúry, alebo nech sa hlási v 
„orchestri“ strany SaS.

ŠERMiaRSKy tRéNER
Strana Híd má namiesto Švejnu už ná-
hradníka na štátneho tajomníka ministra 
dopravy. Bude to tréner šermiarov. Na 
nedostavaných diaľniciach sa dá v lete 
trénovať aj šerm. Ale Bugárovi ide zrej-
me o čosi iné, Fidesz ho nechce pojať 
do svojho lona a tak sa týmto kúskom 
predseda Hídu zalíška olympijskému 
víťazovi v šerme, terajšiemu maďarské-
mu prezidentovi a tak vlastne elegantne 
obíde Fidesz. Béla Bugár je naozaj muž 
„slovenskej“ politickej scény, ale aj ma-
ďarskej. Ak bude takto ďalej pokračovať 
a vťahovať do Hídu športovcov, môže 
sa pokojne premenovať na FC Híd. Mi-
nister dopravy môže byť spokojný, mať 
šermiara, ktorý mu bude kryť chrbát, nie 
je zlé. Ale veď tlačovky ministra sú aj tak 
podobné komentovaniu šermiarskeho 
súboja nebohým Gabom Zelenayom v 
jednej bratislavskej telocvični – šablička 
na šabličku, cvrnk, cvrnk.

Stále viac a viac ľudí sa dištancuje od slovenského poli-
tického diania a len nad všetkým, čo sa deje na sloven-
skej politickej scéne, radšej mávnu rukou. Súčasná vládna 
garnitúra k tomu prispieva rozhodujúcim dielom. Niet totiž 
ani dňa od času ako vznikla, aby sa neudiali také či ona-
ké protirečenia, ktorým už nikto nerozumie a ani nechce 
rozumieť. Nehovoriac už o tom, že tomu aj ťažko rozumieť. 
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ŠPORT JE OPäŤ V ZÁVOZE
Ako sme už spomenuli, v minulých ro-
koch sa týmto problémom venovala 
najsystematickejšie vláda Roberta Fi-
ca, aj keď zásluhou celosvetovej krí-
zy to nemohlo byť dostačujúce. Pred-
sa však, bol dohľad nad Ministerstvom 
školstva SR, pod ktoré šport patril. Vlá-
da mala svojho splnomocnenca pre tú-
to oblasť, poslanca Dušana Galisa, a 
tak predsa len vyrastali po Slovensku 
všešportové malé štadióny s umelým 
osvetlením, umelou trávou, kde sa mô-
že športovať po celý deň. Záležalo na 
šikovnosti miest a dedín, vyšších územ-
ných celkov, ako dokázali nájsť šikov-
ných trénerov a vypracovať súci špor-
tový program i súťaže v jednotlivých 
oblastiach. Takýchto ihrísk vyrástlo viac 
než 600, čo pomohlo a pomáha celej 
populácii, od školopovinnej až po se-
niorov. Všetko sa však scvrklo, poma-
ly chátra a zaniká, súčasná vláda nemá 
peniaze ani sily, aby sa tomu venova-
la. Naopak, aj na vrcholový a reprezen-
tačný šport dáva menej, ako tomu bolo 

v ostatných rokoch zvykom. Napríklad, 
len nedávno oklieštila vrcholové športo-
vé centrá armády i vnútra, ktoré sú už 
dlhodobo najúspešnejšími organizácia-
mi nášho športu.

NOVÁ VLÁDA SI UMýVA RUKy
Nová Vláda SR premiérky Ivety Radičo-
vej oznámila už aj to, že nebude finan-
covať búranie starého štadióna Slovana 
v Bratislava, ani výstavbu nového. Všet-
ko odložila „na neurčito“ a zrušila uzne-
senie kabinetu R. Fica z júla 2009, 
podľa ktorého mal dať štát na výstavbu 
takmer 70 miliónov eur. Dôvodom bo-
lo a je, že hlavné mesto nezačalo pod-
ľa plánu búracie práce, zlá ekonomic-
ká situácia a potreba šetrenia verejných 
financií. Súdni ľudia všeličo pochopia, 
postihli nás aj veľké záplavy, ale prečo 
sa má niečo zachraňovať na úkor špor-
tu? Zaplavené oblasti pomoc potrebu-
jú, ale potrebuje ju aj zdravie národa a 
reprezentácia vlasti, čo sú rovnako dô-
ležité oblasti nášho života. 
Dohoda mesta, futbalového zväzu a 

bratislavských klubov o výstavbe z roku 
2006 zapadá teda prachom, nič sa ne-
mení, nebude sa búrať ani stavať. Štát-
ny rozpočet sa pre túto akciu uzavrel, 
nekonečný príbeh pokračuje, Tehelné 
pole nie je už za čo ani zbúrať, nie eš-
te postaviť. Musíme čakať, či azda po 
70 rokoch nespadne štadión sám, lebo 
najschodnejšia spolupráca vlády a hlav-
ného mesta je zarúbaná. Pokusov vša-
kových spoločností, ktoré mali rôzne, 
iba nie športové úmysly, bolo už dosť. 
Postupne sa všetky vzdávali, lebo bo-
lo ťažké všetko vybaviť, a drahé, aby sa 
mohli splniť sny obchodníkov so špor-
tom. Štát sa vzdal tiež a odborníci tvr-
dia, že bez jeho pomoci štadión vysta-
vať nemožno.

PREDSA LEN JE NÁDEJ
Keď sa už zdalo, že je všetkým náde-
jam koniec, ozval sa nečakaný hlas 
priamo z útrob starého štadióna. Pod-
nikateľ Ivan Kmotrík a predseda pred-
stavenstva ŠK Slovan povedal, že je 
schopný postaviť štadión aj bez pe-

ňazí štátu a mesta Bratislava, ktorému 
podľa všetkého patria či patrili pozem-
ky štadióna. To nie je zanedbateľný ná-
vrh, lebo I. Kmotrík je silná a vážna kar-
ta, dokázal už veľa veľkých vecí. Nádej 
teda opäť ožila. Majoritný akcionár Slo-
vana je v prípade potreby schopný ga-
rantovať celý kapitál na výstavbu. Sa-
mozrejme, že v takom prípade by sa 
stal nový štadión majetkom ŠK Slovan 
a reprezentácia či iné kluby a organizá-
cie by si ho mohli po dohode s majiteľ-
mi prenajímať. Štát teda dal od štadió-
na, ktorý Slovensko nutne potrebuje, 
ruky preč a dáva ich aj od celého slo-
venského športu, čo je neodpustiteľ-
ná chyba. Držme teda palce novej situ-
ácii, I. Kmotríkovi a Slovanu, ktorí môžu 

dokázať viac ako doteraz mnohí špe-
kulanti. Zaujímavé je, že len čo sa tá-
to nádejná správa objavila, zjavili sa aj 
iní záujemci o tento projekt. Vyšla sprá-
va, že rada by sa oboznámila s výstav-
bou nejaká nemenovaná švajčiarska fir-
ma. Keď však máme vážneho záujemcu 
z domáceho prostredia, navyše blízke-
ho zo zdrojov materského Slovana, nie 
je veľmi potrebné zapájať do hry ďalšie 
elementy. 
Kmotríkova ponuka sa zdá byť zo 
všetkých doterajších najschodnejšia, 
azda mu výstavbu zodpovední zveria, 
aby sa už konečne začalo, lebo na sú-
časnú vládu nie je nijaké spoľahnutie a 
pred voľbami ani na mesto Bratislavu.

IGOR MRÁZ

Nad štadiónom v Bratislave sa blysla nová perspektívna nádej

Štát NEMá Na ŠPoRt DoStatoK PEňaZí 

Súčasná podoba futbalového štadióna Tehelné pole v Bratislave.  
FOTO TASR - Pavel Neubauer

Nie sú o tom nijaké spory, že minulá vláda Roberta Fica sa starala o šport najlepšie zo všetkých doterajších 
slovenských vlád. Je to v zákonoch, že štát má pripravovať pre športovanie obyvateľov podmienky a príslušné 
zodpovedné organizácie sa potom starať, aby sa športovalo, robila sa tak prevencia proti chorobám a zoceľo-
valo sa zdravie mladej i starších generácií. Túto povinnosť slovenské vlády doteraz hrubo zanedbávali a vyhová-
rali sa na dôležitejšie úlohy či na nedostatok peňazí. Dospelo to tak ďaleko, že zdravie nášho národa je čoraz 
horšie, mládež dengľavá a úspechy reprezentácií stále užšie. Predpovede sú priam katastrofálne. O tri-štyri ro-
ky, po najbližších olympiádach, nebude mať kto reprezentovať, lebo za súčasnými esami je diera, niet mladých 
adeptov, ktorí by terajších majstrov nahradili. Najmä preto, lebo príprava talentov takmer nejestvuje, štát nedá-
val a nedáva na ich prípravu dostatok financií, nestvoril súci systém výchovy, nedokáže odmeniť súcich trénerov 
a tak športové zväzy jeden po druhom hlásia, že sa blíži úplný kolaps športu na Slovensku. Málokoho to zaujíma.


