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Úvodník 
 
Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk prvé číslo časopisu Hlas Národnej Stráže (Hlas 
NS). Pýtate sa, prečo je to prvé číslo, keď je označené deviatkou? Ľahká odpoveď. Hlas 
NS  je vlastne pokračovateľom časopisu Hlas NSS, ktorého posledné ôsme číslo vyšlo v 
januári 2005 . Pre transformáciu názvu Hlasu NSS sme sa rozhodli z dôvodu splynutia 
redakcii Hlasu NSS a časopisu Prúty, ktorý vydávalo o. z. Slovenská Pospolitosť (o. z. 
SP), ako aj demonštrovaním upevnenia spolupráce medzi občianskym združením Nové 
Slobodné Slovensko (o. z. NSS) a o. z. SP. 
Hlas NS, bude slúžiť, tak ako doteraz slúžil Hlas NSS a Prúty, ako tribúna šíriaca 
vlastenecké myšlienky pravých národovcov, ktorí chcú upozorňovať národ do akej 
katastrofy sa v súčasnosti rúti. 
V mesiaci marec si všetci praví národovci pripomínajú jeden z najvýznamnejších 
sviatkov v histórii slovenského  národa - 14. marec, deň vzniku 1. slovenského štátu. 
Hlas NS Vám na svojich stránkach prináša v skratke historický, nefalšovaný pohľad na 
posledné dni pred jeho vyhlásením - čo tomu predchádzalo, ako aj pohľad na samotné 
vyhlásenie 1. slovenského štátu. Ďalej sa na stránkach Hlasu NS dozviete niečo o 
významnej osobnosti slovenského verejného života o toľko v súčasnosti, ako aj 
socialistickej minulosti neprávom očierňovanom  prezidentovi 1. slovenského štátu 
doktorovi Jozefovi Tisovi. Hlas NS je tu aj z toho dôvodu, aby sme prostredníctvom 
neho odhaľovali slovenskej verejnosti pravdu o martýrovi slovenského národa, Dr. 
Jozefovi Tisovi, ako aj ďalších verejne pôsobiacich predstaviteľov 1. slovenského štátu 
a 1. slovenskom štáte samotnom, pretože vládna propaganda, ako aj dejepisné knihy 
šíria v mnohých prípadoch o týchto osobách, ako aj samotnom 1. slovenskom štáte 
polopravdy až bohapusté lži, ktoré sme my praví národovci povinní vyvracať. 
Uplynulý mesiac bola ministerstvom vnútra SR zaregistrovaná nová národná strana - 
SLOVENSKÁ POSPOLITOSŤ - NÁRODNÁ STRANA (SP - NS), strana novej krvi, 
nového myslenia, novej generácie pravých slovenských vlastencov. Počnúc týmto 
číslom, v Hlase NS budete vážení čitatelia pravidelne informovaní o činnosti tejto 
strany, ktorá prichádza na slovenskú politickú scénu skutočne hájiť záujmy 
Slovenského národa a našej krásnej vlasti, Slovenska. V tejto súvislosti Vám v prvom 
čísle prinášame rozhovor s Vodcom SP - NS Mgr. Marianom Kotlebom. 

Duchaplné čítanie Vám praje redakcia Hlasu NS. 
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NOVÉ SLOBODNÉ SLOVENSKO
 

Hľadá nových členov! 
 

- AK chceš niečo urobiť pre Slovensko, 
- AK ťa neodradí nezáujem a nepochopenie okolia, 
- AK ťa neodradí neúspech, 
- AK ťa neodradí kritika, 
- AK chceš obetovať svoj voľný čas pre Slovensko, 
- AK sa nebojíš ťažkostí pri svojej práci, 
- AK sa nebojíš že neuvidíš ihneď výsledky svojej práce ,
- AK sa nebojíš obhajovať svoje názory pred druhými, 
- AK sa nehanbíš povedať kedykoľvek, kdekoľvek, a 
komukoľvek: 

„Ja som Slovák! “ 
 

TAK SA PRIDAJ K NÁM! 
 

A  STAŇ SA ČLENOM NSS! 
Nemôžeme si dovoliť, byť nejednotní ! 

 

VERNÍ SEBE – SVORNE NAPRED! 
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14. Marec – najpamätnejší deň Slovákov 
 
V deň 14. marca si pripomíname udalosť pre každého Slováka najpodstatnejšiu. Nie je roduverný Slovák, ktorý by túto udalosť 
nepokladal za najposvätnejší národný sviatok, a predsa nie je uznaný ako oficiálny sviatok druhej SR. To len dokazuje fakt, kto 
vládne v našej krajine, keď súčasný premiér Mikuláš Dzurinda, ako aj niekoľko ministrov jeho vlády, či terajšej alebo tej predošlej 
(Pavol Hrušovský,  Ladislav Pittner...), hlasovalo pri návrhu deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v Slovenskej národnej 
rade dňa 17.  júla  v roku 1992 proti VZNIKU SAMOSTATNEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.   Ako od nich môžeme chcieť, aby 
pracovali a chceli pre túto krajinu to najlepšie, keď oni tento štát ani len nechceli a robia všetko pre to, aby suverenitu zničili.   
Slovenská pospolitosť a SP-NS požaduje a bude bojovať za to, aby 14. marec bol štátnym sviatkom SR.  
14. marec 1939 je pamätný deň, kedy po viac ako  tisíc rokoch obnovili Slováci svoju samostatnú štátnosť.  Štátnosť bez cudzieho 

vplyvu a štátnosť vlády Slovákov.  Štátnosť, ktorej základy 
položil Nitrianske knieža Pribina.  Štátnosť na tradíciách 
najsilnejšieho štátu svojej doby v strednej Európe, Veľko 
Slovienskej ríše (nesprávne označovanej ako Veľká Morava), 
ktorú rozšíril a zveľadil knieža Rastislav a kráľ Svätopluk.  
Slovenský národ bojoval viac ako jedno milénium za obnovenie 
svojej štátnosti. A to v zásluhách Andreja Hlinku a najmä Jozefa 
Tisa uskutočnili práve 14. marca 1939, položením základu 
Slovenského štátu.  Preto si každý roduverný Slovák tento deň 
ctí ako deň pamätný a v histórií Slovákov zapísaný zlatým 
písmom.  Čechoslovakisti a komunisti sa nám snažili nahovoriť, 
že Slováci svoj štát nechceli a ani neboli schopní žiť v národnom 
štáte. Obdobie rokov 1939-1945 ale práve ukázalo opak a práve 
toto obdobie v dejinách Slovenska  po stránke hospodárskej 
obrody a vyspelosti štátu ako aj po stránke národnej a kultúrnej 
obrody nemá obdoby v dejinách nášho národa.  A v o to 
zložitejších podmienkach, pretože  práve toto zlaté obdobie 
Slovákov sa udialo v dobe druhej svetovej vojny, kedy všade 
navôkol zúrila vojnová vrava, mesta boli ničené 
a bombardované, u nás sa stavalo a budovalo, netrpeli sme 
nedostatkom a na našom území nepadol jediný výstrel až do 29. 

augusta -  boľševického puču, ktorý zinscenovali  neprajníci Slovenska a Slovákov.  Vytýkanie horespomenutými neprajníkmi, že 
náš štát bol satelitom Nemeckej ríše, je rovnako primitívne ako ich výplody. Slovenský štát niesol všetky známky suverénneho štátu. 
Bol uznaný de facto et de iure všetkými európskymi štátmi a veľmocami, s výnimkou USA.  Keby Nemecká ríša chcela vytvoriť 
satelit, neumožnila by nám suverenitu, ale vytvorili by protektorát, rovnako ako v Čechách a na Morave. Paradox je, že až v čase 
boľševického puču (heroicko nazývanom SNP) sa vplyv Nemecka na naše územie začína rozmáhať a uplatňovať. Do tej doby stáli 
všetky rozhodnutia týkajúce sa SR iba na Slovenskej vláde. Naopak vyhlásenie ČSR v emigrácií bolo protiprávne a nebolo 
podložené nijakou zmluvou. Samozvaný prezident neexistujúceho štátu (Československa), Eduard Beneš vháňal náš štát do područia 
USA, Británie a ZSSR a zapríčinil, že bol náš národ vohnaný do vojny proti vlastnej štátnosti . 
 (Beneš nemal žiadne právo na funkciu prezidenta ČSR, pretože v roku 1938 podal dobrovoľne demisiu, utiekol keď bol osud ČSR 
nejasný do Británie a právoplatným prezidentom ČSR sa stal Emil Hácha, neskorší prezident protektorátu Čechy a Morava). 
A nebyť zásahu pražskej vlády do autonómie Slovenska v dňoch 9.-10. marca 1939, kedy vojensko-politickým zásahom známym 
ako Homolov puč, fakticky chceli zničiť autonómne  postavenie Slovenska, neboli by Slováci  jednotní v hlasovaní za samostatnosť. 
10. marca prebrala moc armáda a na Slovensku bola nastolená vojenská diktatúra. Asi 250 osôb, prevažne z prostredia HSĽS a HG 
bolo internovaných. Situácia sa vyostrila najmä v Bratislave, kde sa odohrávali zrážky medzi príslušníkmi HG a českých četníkov.  
Vojensko-politický zásah sa zo strany HSĽS chápal ako útok zorganizovaný z centra proti autonómnemu zriadeniu na Slovensku. To 
urýchlilo beh dejín a obyvateľstvo Slovenska, prestalo podporovať zradnú pražskú vládu Československa a volalo po samostatnosti.  
14. marec je deň uskutočnenia sna všetkých velikánov nášho národa, ale aj obyčajného ľudu, najmä však Ľudovíta Velislava Štúra, 
Milana Rastislava Štefánika, Andreja Hlinku, Martina Rázusa, Jozefa Tisa, Vojtecha Tuku a ostatných ktorí bojovali za slobodu 
Slovenského národa.  
 

Historické udalosti, ktoré predchádzali vyhláseniu Slovenského štátu 
vám utvoria lepší obraz o vzniku nášho štátu: 

 
-1.marca 1939) Na zasadaní ministerskej rady v Prahe (o 16. 
hod.) českí ministri vyčítali Slovákom obsah vládneho 
programu Dr. Jozefa Tisu, ktorý považovali za protištátny. 
Ministerský predseda Beran vyhlásil: „Musíme sa dohodnúť, 
alebo sa rozísť.“ Minister zahraničia Dr. Chvalkovský žiadal 
oficiálne vyhlásenie slovenskej vlády, že je za Česko-
Slovenskú republiku. „Ak sa vláda slovenská inač rozhodne, 
rozídeme sa. (...) Český národ nebude vám brániť vo vyhlásení 
neodvislého Slovenska. Je lepšie, keď to pôjde dobrovoľne. 

-6. marca 1939) Predseda slovenskej vlády Dr. Tiso zvolal na 
osobitnú poradu členov vlády, predsedníctvo Slovenského 
snemu a užšie predsedníctvo HSĽS-SSNJ. Medzitým vyslal do 
Varšavy poslanca Pavla Čarnogurského, aby sondoval mienku 
poľskej vlády vo veci prípadného osamostatnenia sa Slovenska. 
Na porade najvyšších politických predstaviteľov Slovenska sa 
dohodli, že Slováci nepodniknú nič, čo by mohlo ohroziť 
spoločný štát s Čechmi. Ale ak by sa tento štát vplyvom 

 

Bratilava 14. marec 1939 – Slovenský autonómny snem odhlasoval
vytvorenie Slovenského štátu. Hlavou štátu a zároveň predsedom
vlády sa stal MSgre. dr. Jozef Tiso 
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vonkajších či vnútorných udalostí mal rozpadnúť, budú sa 
usilovať za každú cenu zachrániť slovenský národ a jeho štát.   
 

-7. marca 1939) Podpredseda česko-slovenskej vlády a 
štátneho ministra v Prahe K. Sidora navštívil v nočných 
hodinách na jeho súkromnom byte nemecký ríšsky 
miestodržiteľ vo Viedni A. Seyss-Inguart. Na jeho výslovné 
prianie prizval Sidor aj ministerského predsedu J. Tisu. Seyss-
Inguart mal úlohu zistiť, ako by sa správali Slováci v prípade 
vážneho konfliktu medzi Berlínom a Prahou. Slovenskí politici 
ho informovali o svojej politickej línii v zmysle rozhodnutia 
porady z predošlého dňa.  
-Minister zahraničia Chvalkovský informoval nemeckého 
diplomatického zásupcu v Prahe, že jeho vláda dáva Slovákom 
na slobodné rozhodnutie, či chcú ostať v česko-slovenskom 
štáte, alebo vyhlásiť samostatnosť Slovenska. 
 

-9. marca 1939) Predseda česko-slovenskej vlády Beran zvolal 
na spoločné zasadanie všetkých slovenských ministrov. 
Podpredseda vlády Karol Sidor, ktorý prišiel do Prahy už 
8.marca, keď zistil, aká je v Prahe nálada proti Slovákom, 
upozornil predsedu slovenskej vlády Dr. Tisu, aby radšej ostal 
v Bratislave. Preto sa Tiso ospravedlnil a do Prahy nešiel.  
-Na zasadaní česko-slovenskej vlády, ktoré bolo vyhlásené za 
tajné, predseda Beran ostro napadol slovenských ministrov, 
obviňujúc ich  z protištátneho separatizmu. Počas rokovaní 
pozvali Karola Sidora k telefónu, keď však vyšiel za zasadacej 
miestnosti, česká tajná polícia ho zaistila. Po jeho hlučnom 
proteste ho zaviedli k prezidentovi republiky Háchovi, ktorý 
mu oznámil, že pozbavil úradu predsedu slovenskej vlády Tisu 
a ďalších troch ministrov. To znamenalo úplné odstránenie 
legitímnej autonómnej vlády Slovenska, lebo jeden z dvoch 
ministrov nepozbavených úradu Jozef Sivák sa nachádzal v 
Ríme na slávnosti korunovácie nového pápeža Pia XII., a keď 
sa o tom dozvedel, menovanie neprijal. Všetka moc teda 
formálne ostávala v rukách ministra Teplanského, ktorý bol 
dôverným spravodajcom pražskej vlády. Sidor protestoval proti 
takýmto zásahom do slovenskej autonómie a vzdal sa funkcií v 
pražskej vláde. neskôr na naliehanie prezidenta Háchu a 
ministerského predsedu Berana si vyhradil formálnu demisiu po 
návrate do Bratislavy, kde sa chcel poradiť so slovenským 
politickým vedením.  
- Kým sa tieto udalosti odohrávali v Prahe, na Slovensku už 
skutočnú moc preberali českí generáli, ktorí vyhlásili stanné 
právo. Dali uväzniť a odvliecť do Česka vyše 250 popredných 
slovenských politických činiteľov, nevynímajúc ani poslancov 
– napriek ich imunite. Ministrovi F. Ďurčanskému sa podarilo 
včas opustiť Bratislavu a dostať sa do Viedne. Tam mu dali 
možnosť prejavmi v rozhlase informovať obyvateľstvo 
Slovenska o vývoji situácie a povzbudzovať Slovákov, aby 
odporovali bezprávnym zásahom pražskej vlády proti 
autonómii Slovenska. 
 

- 11. marca 1939) Hitlerovi agenti vo Viedni žiadali od Dr. 
Ďurčanského, aby dal súhlas pre vojenské obsadenie Slovenska, 
nemeckým vojskom, ktoré bolo na to pripravené. Pôjde vraj iba 
o dočasné opatrenie na zachovanie poriadku. Ďurčanský im 
odpovedal: „Podobný súhlas vám dať nemôžem a som 
presvedčený, že takýto súhlas nedá ani jeden zo slovenských 
zodpovedných politikov.“ Tajní agenti súčasne kontaktovali Dr. 
Tisu a ponúkli mu vojenskú pomoc z nemeckej strany na 
obranu autonómie Slovenska. Tiso takúto pomoc jednoznačne 
odmietol, lebo  - ako povedal v dôvernom kruhu – „keby raz 
Nemci sem prišli, ľahko by sme sa ich nezbavili“.  
 

-12.marca 1939) V prvých raných hodinách sa po polnoci 
ohlásila u predsedu slovenskej vlády Karola Sidora návšteva 

nemeckých osobností. Sidor ich prijal v budove vlády o 3. 
hodine. Nemeckú delegáciu viedol štátny sekretár na 
ministerstve zahraničia a Hitlerov minister pre osobitné úlohy 
Dr. Wilhelm Kappler a sprevádzali ho viedenský miestodržiteľ 
Seyss-Inguart so svojim sekretárom Dr. Hammerschmidtom a 
viedenský župan J. Bűrckle. Keppler sa predstavil ako Hitlerov 
vyslanec, ktorý mal zistiť, ako Sidor hľadí na súčasnú situáciu. 
Zdôraznil, že nemá v úmysle miešať sa do vnútorných vecí 
Slovenska, ale pretože Fűhrer dostal telegramy, v ktorých sa 
žiadala jeho pomoc pre osamostatnenie Slovenska, chcel zistiť, 
aké sú zámery slovenskej vlády. Sidor mu odpovedal, že o 
takých telegramoch nič nevie, a že slovenskí politickí 
predstavitelia sa dohodli na evolučnom postupe v príprave 
samostatnosti. Preto slovenská vláda nemá úmysle vyhlásiť 
samostatnosť bez náležitej prípravy. Po takejto odpovedi 
Keppler sa utiahol, ale Bűkler sa hrubo osopil na Sidora, že 
Fűhrera nemožno klamať, a že teda Slovensko musí hneď 
vyhlásiť samostatnosť. Keď Sidor vyhlásil, že ostáva pri 
rozhodnutí slovenských ústavných činiteľov, nemecká 
delegácia sa urazene pobrala. 
- Atentátnici položili výbušnú náplň pod budovu jezuitského 
kláštora v Bratislave, kde mal svoj bratislavský byt Dr. Jozef 
Tiso. Výbuch poškodil jezuitský kláštor, kostol, ba aj susednú 
budovu mestskej radnice. Tiso však už bol v Bánovciach.   

-13.marca 1939) Už v noci z 12. na 13. marca Dr. Keppler 
dostal z Berlína príkaz urobiť všetko, aby sa Slovensko 
osamostatnilo. Preto sa obrátil na zosadeného predsedu vlády J. 
Tisu s pozvaním na rozhovor ku kancelárovi Nemeckej ríše A. 
Hitlerovi. Tiso dve prvé posolstvá odmietol. Ale keď prišiel 
tretí posol s pozvaním, overeným nemeckým konzulom v 
Bratislave E. von Druffelom, Tiso sa pobral do Bratislavy a 
predložil vec na rozhodnutie predsedovi vlády Sidorovi, 
predsedovi Slovenského snemu Sokolovi a členom 
predsedníctva HSĽS-SSNJ. Zišli sa všetci členovia Užšieho 
predsedníctva HSĽS-Strany slovenskej národnej jednoty, 
členovia vlády a členovia predsedníctva Slovenského snemu. 
Títo ústavní a politickí predstavitelia Slovenska rozhodli, že 
Tiso má pozvanie prijať, vypočuť Hitlera, ale každé 
rozhodnutie rezervovať Snemu Slovenskej krajiny. S týmto 
poverením okolo poludnia odišiel Tiso spolu s poslancom 
Štefanom Danihelom do Videne. Tam sa k nim pridal Dr. 
Ferdinand Ďurčanský a odtiaľ ich osobitným lietadlom 
dopravili do Berlína. 
- O 18. hodine, po predchádzajúcich rozhovoroch s ministrom 
zahraničných vecí von Ribbentropom a jeho diplomatmi, Tisu 
prijal nemecký kancelár Adolf Hitler. Rozhovor trval 75 minút. 
Vo zvyčajnom monológu Hitler Tisovi oznámil, že sa rozhodol 
likvidovať „zvyšné Česko“, ale jeho záujmy sa končia pri 
Karpatoch. Ak sa Slovensko rozhodne pre samostatnosť, on je 
ochotný uznať ju a zaručiť Slovákom ich nezávislosť. Ináč ho 
ponechá svojmu osudu. Vtom minister von Ribbentrop 
predložil „práve došlý telegram“, že Maďarsko koncentruje 
svoje vojsko smerom na slovenské hranice. Hitler opätovne 
zdôraznil, že Slováci sa musia rozhodnúť bleskurýchle, lebo 
jeho parný valec je už v pohybe a nik ho viac nezastaví. Tiso 
Hitlerovi odpovedal, že ľutuje, ale nie je v stave urobiť nejaké 
rozhodnutie v tejto veci, lebo to patrí výlučne do kompetencie 
Slovenského snemu. Žiadal, aby sa mohol telefonicky spojiť s 
predsedom slovenskej vlády Sidorom a s prezidentom Česko-
slovenskej federácie Háchom, ktorým poukázal na nutnosť 
urgentného zvolania Slovenského snemu. Prezident Hácha 
zvolal snem na nasledujúci deň 14. marca.  
- Po rozhovore s Hitlerom na ďalšom rokovaní na ministerstve 
zahraničia von Ribbentrop a jeho spolupracovníci neprestávali  
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naliehať na Dr. Tisu, aby hneď na mieste vyhlásil samostatnosť 
Slovenska. Dávali mu k dispozícii nemecký ríšsky rozhlas, ba i 
po slovensky zredigovaný text takého vyhlásenia. Tiso  
 

odmietol akékoľvek svojvoľné konanie a pridŕžal sa inštrukcíí, 
ktoré dostal od slovenských ústavných činiteľov. Pre 
nepriaznivé počasie sa odlet z Berlína odsunul až na ranné 
hodiny 14. marca.  

 
Obnovenie slovenskej štátnosti 

 
- 14. marca 1939) Tiso prišiel do Bratislavy o 9. hodine a hneď zreferoval ústavným a politickým činiteľom, korí ho vyslali do 
Berlína, aká je tam situácia. O 10.57 hod. Snem Slovenskej krajiny otvoril svoje mimoriadne zasadanie, na ktorom sa zúčastnilo 57 
poslancov z celkového počtu 63. Predseda slovenskej vlády Karol Sidor predložil parlamentu demisiu svojej vlády, ktorú snem 
prijal, o čom hneď informovali prezidenta republiky Háchu. Potom poslanec Tiso zreferoval snemu o svojich rozhovoroch v Berlíne. 
Neurobil nijaký osobný návrh, ale končil slovami: „Skladám tu pred Snem sucho zhrnutý materiál mojej berlínskej návštevy, ktorý 
ste tu vypočuli, a prosím: uvažujte, rozhodujte.“ Nato predseda Snemu Martin Sokol vyzval poslancov, aby hlasovali, či sú za 
samostatný slovenský štát, alebo nie. Všetci prítomní poslanci povstaním zo svojich miest odhlasovali utvorenie samostatného 
slovenského štátu. Predseda snemu Sokol vyhlásil: „Zisťujem, že Snem Slovenskej krajiny, ako jediný kompetentný orgán politickej 
vôle slovenského národa, sa uzniesol, že je za samostatný slovenský štát.“ 
Bolo 12.07 hodín. Poslanci otvorili novú epochu slovenských dejín zaspievaním historickej hymny slovenského národa „Hej 
Slováci“. 
- Po krátkej prestávke predseda Snemu Dr. Sokol predložil na schválenie Zákon zo dňa 14. marca 1939 o samostatnom štáte 
Slovenskom, ktorý právne kodifikoval vyhlásenie samostatnosti a pretvoril Snem Slovenskej krajiny na zákonodarný Snem 
Slovenského štátu.  Potom prikročilo predsedníctvo Snemu k vymenovaniu prvej vlády Slovenského štátu. Tvorili ju: Dr. Jozef Tiso 
ako predseda vlády a ministri Dr. Vojtech Tuka (podpredseda vlády), Karol Sidor (vnútro), Ferdinand Čatloš (národná obrana), Jozef 
Sivák (školstvo), Gejza Medrický (hospodárstvo), Dr. Ferdinand Ďurčanský (zahraničie), Dr. Gejza Fritz (pravosúdie), Dr. Mikuláš 
Pružinský (financie), Július Stano (doprava a verejné práce). 
- Dr. Jozef Tiso zvolal prvé zasadanie novej vlády na 16. hodinu. Počas tohto zasadania nemecký konzul v Bratislave E. von Druffel 
hlásil slovenskej vláde, že hneď po obdržaní správy o zasadaní Slovenského snemu ríšsky minister zahraničia von Ribbnetrop ho 
poveril, aby oznámil slovenskej vláde, že Nemecká ríša uznáva samostatný Slovenský štát a poveril svojho konzula, aby dočasne 
vykonával v Bratislave funkciu jej diplomatického zástupcu.  
- Maďarsko ako druhý štát vo večerných hodinách uznalo de facto et de iure samostatný Slovenský štát. V noci zo 14. na 15. marca 
vyslovilo svoje uznanie aj Poľsko, ktoré hneď pretvorilo svoj generálny konzulát v Bratislave na poľské vyslanectvo.  
- Prvý predseda vlády a dočasná hlava Slovenského štátu Jozef Tiso ešte v ten istý večer prostredníctvom pražského korešpondenta 
denníka New York Times poslal osobitné posolstvo americkým Slovákom. 
- Rozhlasové vysielanie začala spoločnosť s. r. o. Slovenský rozhlas, ktorá začala samostatne pracovať. 

(SM)
 

Jozef Tiso 
(1887-1947) 

 
Osoba nášho prvého prezidenta a Vodcu národa Dr. Jozefa Tisa 
neodmysliteľne patrí k dňu vyhlásenia nezávislosti slovenského štátu 14. 
marca 1939. Nebyť Jozefa Tisu, všetko by sa udialo inak. Jozef Tiso zohral 
v tomto období, tak ako aj pred ním a po ňom, dôležitú rolu v našich 
národných dejinách. Preto sa zapísal ako jedna s najvýraznejších národných 
osobností a zaradil sa k velikánom ako Ľudovít Štúr a Andrej Hlinka. Jeho 
martírska smrť umocnila jeho život, a dokázala ako veľmi sa báli jeho osoby 
neprajníci a nepriatelia slovenského národa. Ako veľmi bol tŕňom v oku 
zhubnej moci, ktorá ovládla našu krajinu po zničení slovenskej štátnosti. 
(Viacerí poprední historici sa zhodli, že keby Jozefa Tisa súdili v 
Norimbergu, odsúdený k trest smrti by nebol, no u nás podliehal súd najmä 
boľševickej moci riadenej vládou z Mosky).  A aj po jeho smrti báli sa ho 
tak, že ho nemohli ani jeho najbližší pochovať. Jeho telo pochovali do 
tajného hrobu, nechceli aby sa jeho miesto odpočinku stalo pútnym miestom 
Slovákov. Ale túto funkciu plní jeho symbolický hrob v Bratislave, ktorý bol 
skrášlený za pomoci rodákov v Belgicku. Práve belgickí Slováci sa postarali 
o to, aby našiel dôstojný odpočinok. Večná pamäť v nás na jeho odkaz a 
život bude živá v národe tisíce rokov.  
Ťažko nájdeme v slovenských dejinách osobu, na ktorú by sa názory tak 
rozchádzali. V prípade Dr. Jozefa Tisu sú až diametrálne odlišné – od 
glorifikujúcich až po zatracujúce. Jozef Tiso čaká na svoju rehabilitáciu a je 
hanbou všetkých vlád druhej SR, že tak ešte neučinili, ale to len dokazuje, 
kto tu vládne. Možno vám tento stručný životopis trošku prezradí, kto to 
vlastne bol Dr. Jozef Tiso. 
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Jozef Tiso sa narodil 13. októbra 1887 v jednoduchej 
slovenskej rodine vo Veľkej Bytči. Jeho otec bol roľník a 
mäsiar. V rodnej obci navštevoval ľudovú školu, ktorá bola 
trojjazyčná a ako výnimočné nadaný žiak postúpil do gymnázia 
najprv v Žiline (nižšie gymnázium) a neskôr v Nitre (piaristické 
gymnázium). Rodičia mu vybrali štúdium teológie, ktoré ho 
malo pripraviť na povolanie kňaza, najvytúženejšie želanie 
aktívnych  kresťanských rodín. Ale viaceré skutočnosti hovoria 
za to, že povolanie kňaza najlepšie zodpovedá aj Tisovým 
sklonom a povahovým vlastnostiam.  
Tento sen sa mu splnil tým, že nitriansky biskup Imrich Bende 
ho v rokoch 1906-1910 odporučil na štúdium na viedenskom 
Pázmaneu, ktoré roku 1911 úspešne absolvoval doktorátom 
teológie. Ako katolícky kňaz prešiel Jozef Tiso typickou cestou 
klerikov od zapadnutej „brdárky“ cez pôsobenie v biskupskej 
aule až po vedenie okresného dekanátu. V dobe začiatku prvej 
svetovej vojny v rokoch 1914-15 slúžil ako poľný kurát. V 
Nitre bol istý čas profesorom teologických disciplín, 
špirituálom (duchovným riaditeľom) na seminári, ba za biskupa 
Karola Kmeťku aj biskupským tajomníkom. Redigoval časopis 
Nitra, prvý slovenský týždenník pred rokom 1918. V rokoch 
1924-1945 bol farárom-dekanom v Bánovciach nad Bebravou. 
Tejto funkcie sa nevzdal ani počas svojho prezidentovania, hoci 
viaceré hlasy v katolíckej cirkvi ho nabádali k tomu, aby sa 
politické a klerické funkcie nespájali. V živote Jozefa Tisu 
hralo náboženstvo a katolícka cirkev nepopierateľne dôležitú 
úlohu. Tieto  faktory formovali jeho osobnosť a ťažko si ich 
odmyslieť, keď sledujeme jeho verejné politické pôsobenie.  
Sprevádzala ich aj silná viera v autoritu kňazského stavu, 
natoľko nadnesená vo svojom zápale, že permanentne iritovala 
aj jeho ľudáckych partnerov vo vedení HSĽS a neskôr 
slovenského štátu, ale ja laikov K. Sidora, V. Tuku, A. Macha, 
A. Murgaša.  
V rokoch 1924-1931 zastával J. Tiso funkciu zodpovedného 
redaktora časopisu Duchovný pastier.  
Novú etapu vo verejnej činnosti Jozefa Tisu priniesol vznik 
Československa. Pre Slovensko predstavovalo veľké 
nebezpečenstvo intenzívne sa šíriaca sekularizácia spoločnosti, 
väčšie zásahy nového štátu a napokon aj centralistický, z Prahy 
iniciovaný politický systém republiky. Z tohto obranného 
postoja sa v nasledujúcom období napájalo celé hnutie 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) s jeho programom 
autonómie Slovenska, samosprávy slovenských vecí. Veľmi 
aktívne sa do neho zapojil aj J. Tiso a rýchlo si vybudoval 
ďalšie pozície, najprv v Nitre, v Nitrianskej župe a neskôr aj v 
celoslovenskom rámci. Takto J. Tiso zastával postupne funkcie 
vo výbore HSĽS, od roku 1930 miesto podpredsedu, roku 1925 
načas funkciu predsedu poslaneckého klubu, od roku 1925 aj 
funkciu poslanca v Národnom zhromaždení. Popritom sa 
zapájal aj do organizovania ďalších zložiek, spolkov a 
inštitúcií, ako Orol, Spolok sv. Vojtecha a pod. Ako organizátor 
bol J. Tiso cieľavedomý  a dôsledný a aj táto okolnosť 

prispievala k jeho rýchlemu vzostupu v rámci ľudovej strany. 
Výsledkom sústavného posilňovania jeho pozície vnútri HSĽS 
bolo napokon v rokoch 1927-1929 jeho pôsobenie vo vláde tzv. 
panskej koalície ako ministra zdravotníctva a telesnej výchovy.  
Ako minister zdravotníctva sa zaslúžil o rozvoj slovenských 
kúpeľov.  
Pôsobením vo vláde získal Tiso skúsenosti aj na štátnickom 
poli. Ozrejmil si komplexnosť súkolia a fungovanie koalície, 
vládneho i štátneho aparátu, poznal vedúcu garnitúru českých 
štátnikov a nadobudol aj isté skúsenosti v reprezentácii, ba i v 
zahraničnopolitickom ohľade. Na začiatku tridsiatych rokov 
patril medzi vedúcu päťku HSĽS a vtláčal tejto strane svoju 
rozhodujúcu pečať. Pritom si však nemožno myslieť, že by J. 
Tiso kedykoľvek ohrozoval vedúcu pozíciu A. Hlinku, tá 
ostávala mimo každej konkurencie. Nielen pri účasti vo vláde, 
ale aj v opätovnej opozícii v rokoch 1929-1938 sa J. Tiso 
prejavoval ako koncepčný politik so zmyslom pre praktické 
riešenie. Svoje základné krédo, myšlienku slovenskej 
samobytnosti, autonómie a samosprávy spájal s ochotou k 
dialógu s politickými odporcami, ku kompromisom a 
ústupkom. Tiso mal vedúcu účasť na všetkých opozičných, 
najmä autonomistických aktivitách tridsiatych rokov, 
spolupôsobil pri Zvolenskom manifeste s M. Rázusom, pri 
zjazde autonomistického bloku v Trenčíne roku 1932, na 
Pribinovských oslavách v Nitre, či pri kontaktoch s vedeniami 
menšinových strán. V rokoch 1935-1936 opäť viedol rokovania 
o vstupe do Hodžovej vlády, ktoré na jar 1936 stroskotali. V 
roku 1937 podnikol rozsiahlu cestu k americkým Slovákom. 
Vystupňovaním tejto politickej opozičnej aktivity boli jeho 
permanentné politické akcie v krízovom roku 1938, ktoré sa 
niesli v znamení aktualizácie autonómie a vyzdvihovania 
Pittsburskej dohody. Aj posledné vážne rokovania na najvyššej 

 

O pravde  
Je to už veľa rokov, čo začali pravdu skrývať, 

mysleli si , že ju umlčia, že sa vytratí. 
Boli tu však ľudia, čo sa tomu nechceli len dívať, 
ale pán im ukázal, že kto sa postaví, toho zatratí. 

Z červeného pána stal sa modrý, no pravdy sme sa 
nedočkali, 

práve naopak, ešte viac sa nám tají. 
Pomocou lží vytvoriť novú pravdu dokázali, 

tá do plášťa krutých zločinov tú skutočnú zahalí. 

A tak z prezidenta vrah sa stal, 
k moci sa dostal jeho kat. 

Ďalšie roky iba vrah pravdu mal, 
vďaka svojej moci dal pravde mat. 

Nová pravda sa do hláv ľudí usádza, 
tá stará na svoj návrat čaká. 

Ale tak, ako túžba po moci katov láka, 
tak krokom pomalým čas skutočnej pravdy prichádza. 

A tak hlas, ktorý slabo šeptal, opäť ozýva, 
už nebudú nám oči klamstvom zakrývať. 

Svorne spojení ako prúty Svätopluka, budeme kráčať v 
pred, 

nech budúcnosť našich potomkov je lepšia ako tento 
hnusný vred. 

Miro



Hlas národnej stráže č. 9  marec 2005 

www.noveslovensko.dk3.com 7

úrovni s E. Benešom v septembri 1938 viedol J. Tiso. No aj tie 
sa skončili neúspechom.  Po boku A. Hlinku patril k 
najvýznamnejším osobnostiam autonomistického hnutia, 
rozpracoval, zdôvodnil a politicky obhajoval slovenský 
autonomizmus. Usiloval sa, aby sa v rámci ČSR Slováci mohli 
uplatniť ako rovnocenný štátoprávny činiteľ  a slovenskú 
otázku žiadal riešiť na pôde parlamentu, čím by sa posilnila 
stabilita ČSR. V októbri 1938 sa v Žiline výkonný výbor HSĽS 
dohodol so zástupcami viacerých politických strán o predložení 
návrhu zákona na decentralizáciu vládnej moci čs. vláde, ktorá 
ho akceptovala a parlament prijal ústavný zákon o autonómii 
Slovenských krajín. Po viedenskej arbitráži sa nezmieril s 
odstúpením južného Slovenska a podnikol viaceré kroky na 
pomoc Slovákom na okupovanom území.  
V časoch autonómie sa J. Tiso stal predsedom slovenskej vlády 
po Žilinskej dohode zo 6. októbra 1938. J. Tiso sa stal 
symbolom slovenskej novodobej štátnosti. Ako predseda  vlády 
(14. marca 1939- 26. októbra 1939) a prezident Slovenskej 
republiky (od 26. októbra) bol najvplyvnejším mocenským 
činiteľom. Opieral sa pri tom o svoju funkcie predsedu  HSĽS 
(od 1. októbra 1939).  Tisove postavenie nebolo vždy 
bezproblémové, naopak, súperil s antipólom z vlastného tábora 
a musel si svoju ťažko vybudovanú pozíciu brániť. Za 
autonómie s K. Sidorom a v rokoch 1939-42 s A. Machom. 
Jeho protivníci sa ho snažili vytlačiť z politiky na biskupský 
stolec.  
No napokon sa stal Jozef Tiso od roku 1942  Vodca 
slovenského národa. Práve v tomto období, v rokoch 1942-45 
sa J. Tiso výrazne presadil v mocenskom zápase so svojimi 
konkurentmi a jeho autorita bola na rozdiel od 
predchádzajúceho obdobia nepochybná. 
 Presadil sa aj so svojou koncepciou harmonizujúceho 
stavovského štátu podľa sociálneho určenia kresťanstva s 
ponechaním istého vplyvu parlamentu a s určujúcou úlohou 
cirkvi v spoločnosti a kultúre.  Vodcovský systém pri vedení 
štátu bol vytvorený celkom na jeho mieru. Na konci vojny sa 
spojenectvo s Nemeckom dostalo do závozu a nepredstavovalo  
pre slovenský národ žiadnu perspektívu. Ani J. Tiso nemohol 
poskytnúť nijakú inú alternatívu riešenia. On a jeho vláda 
opustila Bratislavu. Presunuli sa do Holiča a Skalice a koncom 

marca 1945 opustili územie Slovenska, presunuli sa pred 
postupujúcou červenou armádou na západ do Rakúska 
(Ostmarky) a Nemecka. Jozef Tiso a jeho vláda bola od júna 
1945 internovaná Američanmi. V októbri vydaný 
Československým úradom. Väznený v pražskom vezení na 
Pankráci, napokon vo väznici Krajinského súdu v Bratislave. 
Podobne ako ostatní predstavitelia Slovenskej republiky, bol  aj 
Jozef Tiso postavený pred retribučné súdnictvo. V súdnom 
procese od 2. decembra 1946 do 15. apríla 1947 prebiehal pred 
národným súdom v Bratislave proces s J. Tisom, A. Machom a 
F. Ďurčanským (s posledným menovaným v neprítomnosti). 
Jozef Tiso bol odsúdený k trestu smrti obesením a žiadosť o 
milosť bola zamietnutá. O žiadosti jednala československá 
vláda na jej mimoriadnej schôdzi 6. apríla 1974. Väčšinovým 
hlasovaním 17 proti 6 (za hlasovali ministri z Československej 
strany lidovej a Slovenskej  demokratickej strany, proti 
hlasovali  komunisti) vláda žiadosť o udelenie milosti zamietla.   
Benešovi rozhodnutie vlády tlmočil Gottwald.  Aj napriek 
silnej apelácií zahraničných osobností a slovenského ľudu 
(spolu prišlo 315 písomných žiadostí, z toho 29 zo zahraničia, 
ktoré však doposiaľ neboli zverejnené) bola poprava obesením 
vykonaná 18. apríla 1947 v Bratislave na nádvorí justičného 
paláca.  
Z obavy pred masovou reakciou slovenského národa na tento 
politický zločin českých centralistov Benešovho tábora i 
predákov KSČ s ich slovenskými kolaborantmi všetky 
ozbrojené sily boli v najvyššej pohotovosti. Na Morave boli 
koncentrované celé divízie vojska a na železničných staniciach 
na Slovensku boli pripravené súpravy vlakov pre prípadné 
deportovanie vzbúrencov. Národ aj na radu svojich duchovných 
vodcov sa však utiahol do kostolov, kde sa celebrovali sv. omše 
a zvony zvonili na výraz národného smútku. Iba na verejných 
miestach došlo k demonštrovaniu pokojného rázu (rozdávanie 
letákov a obrázkov Dr. J. Tisu – len jedna študentská 
organizácia ich rozšírila v 25-tisícovom náklade). Ich 
pôvodcovia boli tvrdo stíhaní. 19. apríla o jednej hodine dala 
polícia pochovať telo Jozefa Tisu v jednom z troch 
pripravených hrobov na Martinskom cintoríne v Bratislave. 

(SM)

 
 

Rozhovor s Vodcom Slovenskej pospolitosti – národnej strany 
 
Prečo vznikla SP-NS? 

 

SP-NS vznikla najmä ako prostriedok na vyjadrenie politických 
názorov Slovenskej pospolitosti. SP-NS tiež vznikla preto, aby 
v spoločnej myšlienke v duchu hesla VERNÍ SEBE – SVORNE 
NAPRED zjednotila slovenských vlastencov a všetkých, ktorým osud 
národa a vlasti nie je ľahostajný. Vznik SP-NS bol vynútený aj tým, že 
v súčasnosti všetky politické strany, či už „národné“ alebo nie, podľahli 
sionistickému tlaku a podľa toho vyzerá ich program. My nechceme 
upravovať súčasný politický systém, ale od základov ho zmeniť! 

 
Z akých tradícií vychádza SP-NS? 

 

Na túto otázku najlepšie odpovedajú Stanovy SP-NS vo svojej 
úvodnej časti: 

„Slovenská pospolitosť – národná strana je politickou stranou 
hlásiacou sa k tisícročným slovenským a slovanským tradíciám. Je 
prirodzeným spojením všetkých Slovákov mysliacich a konajúcich 
v náväznosti na prastaré slovenské a slovanské kultúrne, historické a duchovné tradície. 

Slovenská pospolitosť – národná strana je nositeľom ducha rodoľuba Ľudovíta Štúra, otca národa Andreja Hlinku, prvého 
slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa a všetkých ďalších velikánov slovenského národa.“ 

 

Vodca SP-NS Mgr. Marian Kotleba 
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Aký má SP-NS vzťah k ostatným národným stranám, napr. k SNS, či SNJ? Nedôjde vznikom SP-NS len k ďalšiemu triešteniu 
národných síl?  
 

Samozrejme, že si musíme triezvo priznať zásluhy spomínaných strán, ale taktiež sa musíme pozrieť na súčasnú situáciu. Na 
jednej strane sa nedá poprieť, že SNJ bola významnou národnou stranou a že SNS je najstaršou národnou stranou, s bohatou 
históriou a významnými zásluhami. Avšak SNJ je dnes v podobnej situácii ako SP-NS len s tým podstatným rozdielom, že SP-NS je 
len na začiatku. Preto sa pri hodnotení „národnej politiky“ musíme zamerať najmä na SNS. Čo dnes táto „národná“ parlamentná 
strana robí pre národ? Čo robí na obranu slovenského juhu? NIČ! Pre úplnosť je potrebné zdôrazniť, že nezatracujeme SNS ako 
takú, ale „radoví členovia“ SNS by sa musia zamyslieť nad tým, či je v poriadku, keď predseda ich – najstaršej národnej – strany 
vyzýva Slovákov, aby sa – jemne povedané - nebránili predaju slovenskej pôdy do rúk šikmookých investorov. Tej pôdy, ktorú tak 
odhodlane bránili štúrovci i slovenskí vojaci! Vlastencom predsa nie je človek, ktorý sa pre svoj osobný prospech spojí 
s kýmkoľvek, liberálmi počínajúc a aziatmi končiac. Taktiež nie sú podľa mňa vlastencami tí, ktorí podporovali vstup Slovenskej 
republiky do EÚ, čo SNS spravila a ani sa od toho nedištancuje. Totiž zapredať vlastný národ len kvôli mizivej možnosti stať sa 
europoslancom skutočne dokáže len istý typ ľudí, ktorí však s vlastencami nemajú nič spoločné! Nakoniec, stačí si pozrieť 
internetovú stránku SNS (zo dňa 5. marca 2005), na ktorej je Kriváň v kruhu eurohviezdičiek. To hádam ani nepotrebuje komentár. 

Čiže je jasné, že súčasnú SNS nemôžeme pokladať za „národnú silu“ a preto vznikom SP-NS k žiadnemu triešteniu národných 
síl nedôjde, skôr naopak. Vznikom SP-NS sa utvoril priestor pre ľudí odhodlaných za každú cenu, bez ohľadu na obete, bojovať 
proti liberálom a sionistom za práva slovenského národa. 

Preto kým sa nezmenia ľudia v predsedníctve SNS, spolupráca s touto stranou pre nás nepripadá do úvahy.  
 
Čo ponúka SP-NS? 
 

SP-NS ponúka vybudovanie Slovenského štátu na národnom, 
sociálnom a kresťanskom princípe. Takýto štát nie je možné 
vybudovať bez zmeny politického systému, preto sa SP-NS hlási 
tiež k stavovskému princípu. Slováci, a samozrejme aj Slovenky, 
sa v záujme dosiahnutia národného blaha musia riadiť svojimi 
skutočnými záujmami a nie sa zaujímať o politické šarvátky, ktoré 
sú len dobre pripraveným predstavením v  politickom kabarete. 
Samozrejme, so spoločným režisérom, často označovaným ako 
Z.O.G. Slovenský štát sa v prvom rade musí postarať o potreby 
a bezpečnosť Slovákov a Sloveniek, a nie tak ako dnes, starať sa 
o potreby menšín na náš úkor. 
 
Akým spôsobom, akými prostriedkami chce SP-NS presadiť svoj 
program, čo ponúka občanom? 
 

Nepoužil by som termín občania, nakoľko odmietame občiansky princíp. Slovákom a Slovenkám ponúkame život v sociálne 
spravodlivej spoločnosti, v ktorej nebudú platiť zbytočne vysoké dane. Dane, ktoré vláda používa na pestovanie maďarskej menšiny 
a na presadzovanie výhod pre cigánov a podobné skupiny, napr. imigrantov. Slovenský štát, o ktorého vybudovanie sa SP-NS snaží,  
bude štátom Slovákov a Sloveniek, Slovenský štát bude štátom pre Slovákov a Slovenky. 

O spôsobe presadenia nášho programu rozhodne slovenský národ. A v správnom čase si na presadenie nášho programu zvolíme 
aj správne prostriedky. Teraz je však ešte predčasné sa o  nich zmieňovať.  
 
Aký je pohľad Vodcu na národné hnutie na Slovensku? 
 

Mnoho schopných, ešte nedávno zapálených bojovníkov za slovenský národ a našu vlasť, sa už žiaľbohu vzdalo, no náš národ 
má ešte stále obrovské možnosti na svoju záchranu v ľuďoch, ktorí sú pre národnú obrodu ochotní obetovať čokoľvek. Nanešťastie 
stále je aj mnoho tých, ktorí to nemyslia úprimne, čiže prácu pre svoj národ a vlasť nechápu ako poslanie, napriek tomu, že vďaka 
oháňaniu sa bojom za národné práva sú tam, kde sú. 

Som však presvedčený, že nikdy nie je neskoro na pokus o zvrátenie nelichotivej situácie nášho národa a nášho štátu. Každý 
môže a musí pomôcť a preto odkazujem všetkým, ktorí doteraz len váhali –  vlastenecké šíky čakajú aj na Teba! 
 
Čo pokladáš za najväčšiu hrozbu pre Slovensko? 
 

Jednoznačne odnárodňovací proces, ktorý pod taktovkou sionistov začali domáci zradcovia. Tak sa vytvára živná pôda pre 
naplnenie veľkomaďarských túžob. Ďalšou hrozbou je doslova prevalcovanie slovenského národa cigánmi. Všetky štatistiky tomu 
nasvedčujú. Nemôžme sa však čudovať, keď si uvedomíme, aké podmienky táto vláda poskytuje slovenskej  rodine. Na druhej 
strane mnohí ešte stále nevidia, ako veľmi  sú cigáni oproti ostatným zvýhodňovaní. A to je asi tým najväčším nebezpečím – naša 
vlastná zaslepenosť, keď ľudia, kŕmení sladkými rečami o humanite a slobode nevidia, ako umiera ich vlastný národ, ako hynie ich 
vlasť. 
 
Spomenul si snahy Maďarov o tendenčné odtrhnutie územia. Čo tomu nasvedčuje, a čo treba proti tomu urobiť? 
 

Ohrozeniu Slovenska maďarskými šovinistami nasvedčuje nielen politika SMK, ale i podpora týchto šovinistických snáh zo 
strany maďarskej vlády. Ak si chceme zachovať Slovensko aspoň také, aké ho poznáme dnes, musíme proti týmto snahám 
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o obnovenie Uhorska rázne zakročiť, a to čo najskôr. Kým nebude neskoro. Preto SP-NS volá po obnovení Slovenskej armády a po 
vytvorení domobrany – Národnej stráže. Služba v Slovenskej armáde a v oddieloch Národnej stráže musí byť vecou cti, pretože len 
presvedčený vlastenec môže byť skutočným strážcom našich hraníc. 

Zatiaľ však SP-NS nemá dostatok síl na podniknutie takýchto opatrení. Je to zlé, nakoľko situácia je omnoho vážnejšia, ako sa 
mnohí nazdávajú.  Armáda fakticky neexistuje a z tých pár posádok, ktoré ostali, sú mnohé, najmä na južnom Slovensku, pod 
velením dôstojníkov maďarskej národnosti. Čo to znamená je asi jasné každému. 
  
Ako ďalší akútny problém Slovenska je možné označiť aj tzv. cigánsky problém. Čo s ním, aké páky by SP-NS použila na riešenie 
tohto fenoménu?   
 

Pri riešení cigánskej otázky sa nemôžeme pýtať „Čo s cigánskym problémom?„, ale musíme sa pýtať „Čo s cigánmi?“. Riešenie 
je jednoduché – treba im dať prácu. Takú prácu, ktorú aj napriek svojej neprispôsobivosti zvládnu. Cigáni budú využití pri stavbe 
diaľnic, železníc, pri rekonštrukcii pamiatok, najmä hradov a zámkov. Taktiež môžu pracovať na poliach a pri zbere úrody. 
Samozrejme, pod prísnym dohľadom Národnej stráže.  
 
Čo by urobila SP-NS pre Slovensko, aby sa dostalo zo všeobecnej krízy? 
 

Odpoveď na túto otázku by pokryla niekoľko čísel časopisu, no 
niektoré myšlienky a základné princípy sme formulovali už v Ľudovom 
programe SP-NS. 
 
Má SP-NS nejaké partnerské organizácie v zahraničí, ktoré presadzujú 
podobný program ako SP-NS v svojich materských štátoch? 
 

SP-NS spolupracuje najmä s organizáciami Srbský Obraz a Ruský 
Obraz, s rumunskou organizáciou Noua Dreapta a rozbiehame spoluprácu 
s nemeckou NPD. 
 
Akú cestu by si mala zvoliť Európa, aby sa dostala zo súčasnej krízy? 
 

Jednoznačne je to cesta vytvorenia Európy národných štátov, ktoré by 
mali spoločne vystupovať ako protiváha proti osi zla, tvorenej USA a 
Izraelom. Preto európske štáty musia vystúpiť zo zločineckej organizácie 
NATO, ktoré slúži najmä na kontrolu ich vojenských možností zo strany 
USA. Až potom, keď bude Európa tvorená spoločenstvom silných 
národných štátov bojujúcich za svoje záujmy, ale i za záujmy kontinentu, 
až potom budeme môcť hovoriť o nejakej „európskej“ politike 
a bezpečnosti. 
 
Čo chceš odkázať ľuďom, ktorí ničia náš národ a našu zem? 
 

Len toľko, že na nich nikdy nezabudneme a „odmena“ ich neminie. 
 
Čo chceš odkázať čitateľom Hlasu NS a všetkým roduverným 
Slovákom? 
 

Kamaráti, keď držíte v rukách Hlas NS, zamýšľajte sa nad tým, čo čítate a ak vás trápia rovnaké alebo podobné problémy, 
o akých sa v Hlase NS píše, a chcete tieto problémy riešiť, ozvite sa. Spravte všetko pre to, aby ste sa zapojili do práce pre národ a 
vlasť. Jednou z ciest je vstúpiť do občianskeho združenia Slovenská pospolitosť alebo do občianskeho združenia Nové slobodné 
Slovensko. V tejto súvislosti využijem príležitosť a odpoviem na otázky mnohých – áno, aj policajti, vojaci a príslušníci iných 
ozbrojených a ozbrojených bezpečnostných zborov môžu byť členmi Slovenskej pospolitosti alebo členmi o.z. Nové slobodné 
Slovensko. Akékoľvek prenasledovanie v súvislosti s členstvom v občianskom združení je protizákonné. 

 
Rozhovor pripravil Peter Basala 

 
Mladá verzus stará politická krv 

 
Mojím postojom k politike sa radím asi 
medzi priemerných Slovákov, 
takpovediac súčasný Jozef Mak – človek 
mak. 
Na udalosti okolo nežnej revolúcie si 
spomínam už len matne. Pamätám si 

priame televízne  prenosy z preplnených 
pražských ulíc, heslo „Máme holé  
ruce!“, niektorých vystupujúcich na 
tribúnach, ktorí sa mi vryli do pamäti 
charakteristickým ráčkovaním, či 
budajkou, ako aj na umelcov typu Kryl 

a jemu podobných vyspevujúcich 
„Sľúbili sme si . . .“. Nezabudnuteľným 
bolo hlavne odhodlanie a nádej 
zrkadliaca sa v tvárach demonštrantov 
zobrazených na televíznej obrazovke, ako 
aj ľudí, ktorí sa na protestoch nemohli 

 

Kor ich! 
 

Tvoja cesta je tou mojou, 
púť posiata nepoddajnou zlobou, 

trasa kalom okyptená, 
hra, v ktorej výhra je ta najväčšia cena. 

 
Moja cesta je tou tvojou, 

púť bitia postáv tupých volov, 
trasa mečom pretkávaná, 
národnou očistov zvaná. 

 
Tak kor tie kniežatá strachu, 

kor tú chvíľu potupnú a plachú. 
Hovorím ti Kor! 

Tak kor ten všade páchnuci mor. 
 

Pohľadom v Tatru sa bolesti zbav 
a keď zazrieš zem plnú mŕtvych hláv, 
nuž vedz, že to začiatok cesty tvojej 

no v mysli maj, že aj mojej. 
 

A tak ti vravím, kor ich a zbav myšlienok sa zlých.
Kor ich a pamätaj, my koriť budeme s tebou 
a urobíme poriadok s tou slovenskou zemou! 

 
Jaro
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zúčastniť, ale duševne boli oporou tým, 
ktorí v sychravom novembrovom počasí 
v zmrznutých rukách kŕčovito zvierali 
zväzky kľúčov a zosobňovali dlho 
skrývanú túžbu po slobode. 
Po posledných smrteľných kŕčoch, ktoré 
boli vyvrcholením agónie červeného 
škodcu, nastala éra, nepoučením sa z až 
nie tak dávnej minulosti, revolúciou 
neprerušeného spolužitia s bratmi 
Čechmi. Tí nám, ako vždy, dali pocítiť, 
že hlavným mestom a centrom 
rozhodovania je Praha, ktorá 
vždy preferovala národ jej 
srdcu bližší. 
Po vytriezvení z až prílišných 
očakávaní vkladaných do 
nového hospodárskeho systému 
a zistení, že Česi svoj postoj 
k nám nemajú v pláne zmeniť, 
prišlo k rozdeleniu republiky. 
Slovensko získalo svoju 
stratenú samostatnosť. Či sa tak 
stalo v dôsledku snaženia 
o vytvorenie ďalších 
parlamentných kresiel 
a naplnenie osobných záujmov 
slovenských politikov, alebo 
vďaka ich národnému cíteniu, 
nie je z hľadiska získania 
samostatnosti ako takej, 
podstatné. Konečne po skoro 
50 rokoch mohli o osude a smerovaní 
Slovenska rozhodovať Slováci.. V tomto 
momente v mojej pamäti nastáva okno 
pokrývajúce obdobie Moravčíkovej, 
Čarnogurského  a Mečiarových prvých 
dvoch vlád. Zatvorili ho až alarmujúce 
správy o zvláštnom hospodárení ľudí 
z blízkeho Mečiarovho okolia 
každodenné uverejňovanie v tzv. 
opozičných médiách. A naozaj, niektorí 
vyvolení formou vymenovania do 
vysokých funkcií v štátnych podnikoch 
alebo dokonca získaním majority 
v akciových spoločnostiach, ktoré sú 
výhradnou právnou formou všetkých 
významných podnikov, len za politické 
vazalstvo dostali do rúk miliardové 
hodnoty tvorené dlhé roky 
predchádzajúcimi generáciami a namiesto 
toho, aby sa snažili o ich zveľadenie, 
a tak zabezpečili ich potomkom pracovné 

miesta a prostriedky pre dôstojný život, 
radšej svoje úsilie zamerali na naplnenie 
svojich bankových kont, kúpu drahých 
vozidiel, výstavbu luxusných víl 
a nezmyselnú kúpu futbalového klubu pri  
súčasnom rozpredaji podnikov, či 
strojného vybavenia sprevádzanom 
redukciou pracovných miest 
a prepúšťaním. Výnimku netvorilo ani 
podpisovanie bianco šekov pri 
absolútnom nezáujme a nezaoberaní sa 

spôsobom ich splácania v budúcnosti, 
ktoré v prípade štátneho podniku sa týka 
všetkých občanov, ako aj dopadom na 
finančnú stabilitu a ďalšie hospodárenie 
danej spoločnosti. Tieto správy 
predstavovali prvé lastovičky, ktoré 
tentoraz nepriniesli leto, ale zaujali moju 
pozornosť natoľko, že som začal viac 
času venovať sledovaniu našej politickej 
scény. A ako priamo úmerne s každým 
zverejneným podvodom rástol vo mne 
hnev na vládnucu garnitúru, o to 
s plamennejším zápalom som agitoval 
v prospech vtedajšej opozície, ktorá 
sľubovala, že všetci zlodeji obohacujúci 
sa na úkor nás všetkých budú tvrdo pykať 
a prvé čo urobí je, že začne od seba 
a príjme zákon o preukazovaní pôvodu 
majetku. Ešte teraz si veľmi dobre 
spomínam ako som v čase predvolebnej 
kampane podával Dzurindovi 
a Čermákovi ruku s božným želaním, aby 

im volebné víťazstvo umožnilo 
zrealizovať všetko čo si predsavzali.  
Moje prianie asi bolo vypočuté, lebo 
voľby dopadli nad očakávanie dobre. 
Dzurindom zostavená vláda nielenže 
mala parlamentnú väčšinu, ale počet ňou 
obsadených poslaneckých kresiel sa blížil 
k väčšine ústavnej. Teda jej nič nebránilo 
v tom, aby na uskutočnenie svojich 
sľubov mohla okrem normálnych 
zákonov zmeniť aj zákon najvyšší – 

ústavu. Spočiatku sa zdalo, že 
k náprave príde, veď 
bilancovanie prvých 100 dní 
vlády sa nieslo v spisovaní 
rôznych čiernych a iných 
kníh, obsahujúcich skutky 
bývalej vládnej moci 
v rozpore ak už nie proti 
zákonom, tak minimálne proti 
ľudskej morálke. Ale ako čas 
plynul, pomaly ale isto som 
zisťoval, že nie je ani 
politická ochota a vôľa 
v tomto smere niečo urobiť. 
Dzurinda je pri moci viac ako 
6 rokov a spomínaný zákon 
o preukazovaní pôvodu 
majetku je stále v rovine snov 
poctivých občanov 
a prázdnych predvolebných 
sloganov. Na otázku prečo, 

každý logicky uvažujúci človek musí 
dôjsť na to isté. Dzurinda je pre 
Slovensko prinajmenšom takým istým 
zlom ako Mečiar. Ten aspoň 
v bezmedznej snahe získať hlasy voličov 
nesľuboval zatváranie svojich 
predchodcov aj keď vedel, že to  nesplní 
a na jeho tvári sa neobjavoval pri každej 
zmienke o USA a NATO úlisný  
a slintajúci úsmev. 
Práve zistenie, že je úplne jedno, ktorá zo 
súčasných politických strán je pri moci, 
je zdrojom môjho nezáujmu, apatie až 
znechutenie, čo sa politiky na Slovensku 
týka. Aj keď u nás existuje nespočet strán 
a straničiek, skoro všetky pozostávajú 
z bývalých komunistov, zväzákov 
a eštebákov, ktorí sa po prevrate nechceli 
vzdať ľahkých zárobkov, a ktorým čo len 
pri pomyslení na poctivú prácu vystupujú 
na čelo kropaje potu. Veď už socializmus 

      
 

Nebolo už dosť ich špinavej hry so slovenským národom? 

 
 

Nová krv, nové myslenie, nová generácia pravých 
národovcov, ktorým záleží na budúcnosti 

slovenského národa. 
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ich naučil, že kto nekradne, okráda svoju 
rodinu a morálka a charakter sa už 
nenosia, a teda nič im nebráni v tom, aby 
v úsilí o udržanie si svojej stoličky zrazu 
začali horlivo obhajovať ideje, ktoré len 
nedávno zatracovali, podávať si ruky 
s človekom, ktorého pred časom 
osočovali a v čase sociálnych neistôt 
s úsmevom na tvári do televíznych 
kamier zdôvodňovať, prečo bolo také 
nevyhnutné zvýšenie poslaneckých 
platov (bezprostredne po odvysielaní 
príspevku o zvýšení sumy za každý 
voličský hlas o dvojnásobok som počul 
množstvo ľudí, ktorí povedali, že tým 
darmožráčom nedoprajú už ani korunu 

a proste najbližšie voľby odignorujú). 
Preto je potrebné, aby si občania 
Slovenska čím skôr uvedomili, že bez 
ohľadu na to, akú stranu zvolia 
k zlepšeniu situácie nedôjde, pretože pri 
moci aj tak budú tie isté typy ľudí 
uprednostňujúce svoje záujmy pred 
záujmami občanov. Nevyhnutnou 
podmienkou nastatia požadovanej zmeny 
je zvolenie strany, ktorej reprezentanti 
vedia a hlavne chcú pomôcť Slovensku 
a Slovákom. Práve Slovenská pospolitosť 
– národná strana zosobňuje vytúžený 
prerod k lepšiemu, pretože jej členovia 
nielenže vidia, ale aj majú úprimnú snahu 
riešiť problémy, ktoré sužujú obyčajného 

slovenského občana a štát ako celok. 
Pretože prospešné činy môžu mať pôvod 
len v dobrom úmysle a naopak nikto 
nenapácha viac škody ako človek, ktorý 
ide do politiky primárne za účelom 
sebaobohatenia a zároveň vie ako na to. 
Totižto menej šikovného  chytia rýchlo, 
ale inteligent záškodníči veľkými sumami 
a dlhý čas. Preto v najbližších voľbách 
nedajme tomuto najväčšiemu zlu ďalšiu 
šancu a k volebným urnám pristupujme 
zodpovedne a s vedomím, že tento 
okamih neovplyvní len štyri roky 
bezprostredne po voľbách, ale aj život 
našich detí. 

(pf)
 
 

Náš jazyk 
 
V poslednom čase sa mi niekedy až rozum pozastaví nad dnešným používaním 

našej spisovnej slovenčiny. Štúr sa naozaj len v hrobe môže obracať. Prílivom 

rôznych kultúr, no najmä tej západnej, sa naša slovenčina čoraz častejšie 

dostáva do úzkych. Áno, sme v „úžasnej“ EÚ, kde slovenčina jazykom na 

dorozumenie rozličných krajín asi nikdy nebude. Ale, no ktorí starší ľudia, 

ktorí ešte nemali to šťastie učiť sa niekoľko cudzích jazykov, samozrejme 

okrem ruštiny, už porozumejú  názvom ako napr. „Reality show“. Prečo nie 

„Úžasná hviezda“ ale „Superstar“?! Možno sa to zdá hlúpe a smiešne, no mne 

to tak ani trochu nepripadá. Čoraz viac sa začínajú a nielen na Slovensku 

používať a to predovšetkým v médiách rôzne americko – slangové slová, ktoré 

ani zďaleka nie sú spisovné a okolo slovenského pôvodu ani nechodili. 

Slováci, vzchopme sa už konečne! Začnime zastávať viac tie naše zvyky 

a tradície, ako len neustále vítať tie nové, cudzie. Takýmto spôsobom za pár 

rokov naozaj vymrie náš nádherný jazyk a to predsa nesmieme dovoliť!!! 

(aw) 
 
 

Kam idú naše peniaze? 
 
Vždy, keď príde niekto s riešením pálčivých problémov Slovenska, alebo má dobrý nápad, ktorý by nám mohol pomôcť – okamžite 
ho odbijú tým, že nie sú na to peniaze. Nie sú peniaze na školstvo a preto ho treba spoplatniť, nie sú na zdravotníctvo, tak platíme 
poplatky nad rámec zdravotného poistenia, nie sú na kultúru, a preto musíme predať aj vlastné Slovenské národné divadlo. Ale je to 
skutočne tak, skutočne sme chudobná krajina, ktorá si takéto položky nemôže dovoliť financovať z bežných zdrojov štátneho 
rozpočtu? Pozrime sa na to, ako sa hospodári s našimi peniazmi, ako sa vyhadzujú na zbytočnosti a ako sa časť ľudí topí v 
peniazoch, zatiaľ čo zvyšok živorí. Potom zistíme, že nebyť tejto vlády mohli by sme ma celkom slušný a prosperujúci štát.  
  
1.) Určité skupiny osôb, na vrchu štátnej moci, resp. územnej 
samosprávy si napriek zlej sociálnej situácii na Slovensku (čo 
by ich malo viesť k skromnosti a solidarite) prisvojujú 
nespravodlivo vysoké peniaze: 
Prezident zarába 198 000 za jeho reprezentačnú funkciu; 
poslanci 49 500 a výsledky ich (ne)činnosti pociťujeme každý 
deň; predseda vlády 96 750 – bez komentára; členovia vlády 74 
250 Sk. Primátor Bratislavy A. Ďurkovský má priemerný plat  
96 000 a ročné odmeny 519-tisíc Sk, čo je skoro tak isto ako 
premiér a to vládne narozdiel od neho len jednému mestu. 

Bývalí preidenti by podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny mali doživotne dostávať polovicu prezidentského platu 
(to znamená 99 000 Sk bez akejkoľvek práce) + možnosť 
bezplatne používať služobné auto a mať primerane vybavenú 
kanceláriu a asistenta, ktorý by mal mať 80% platu poslanca. 
Mesto Trenčín nemá žiadny morálny problém s kúpou luxusnej 
limuzíny Audi A6 pre bývalého primátora Juraja Lišku za dva 
milióny. Vari by mu nestačilo auto za najviac pol milióna? 
Alebo ani tu chamtivosť nepozná hraníc? 

 

Slovenčina 
 

Už dávno počuť reč slovenskú 
v našej vlasti znieť. 

Skrytá v piesňach, básňach, heslách - 
- niet krajší kvet. 

 
Ten kvet rástol, roky kvitol, 

takmer by bol zanikol a na tmu si privykol. 
No Slováci boj nevzdali, 

protivníkov zdolali. 
 

Ťažký bol ten boj 
o jazyk môj či tvoj. 

Ten kvet v srdci máme my, 
nemeňme ho za dary. 

 
Taký kvet už nik nebude na Slovensku siať, 

len tento jediný pri srdci nás má hriať. 
Chráňme ako oko v hlave náš slovenský kvet,

nemeňme ho prosím nikdy za ten celý svet. 
 

Alexandra
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Občerstvenie jedného člena vlády na jednom rokovaní (z 50) v 
roku 2003 stálo 592 korún. Priemernému človeku by to stačilo 
aj na tri rokovania. 
2.)  Nasledujúce položky nás stoja tieto nehorázne sumy: 
Politické strany, o ktorých šafárení radšej pomlčím majú dostať 
za volebné obdobie 2006-2010 1.383 mld. Sk. 
Bezpečnostné opatrenia počas summitu Bush-Putin nás budú 
stáť 205 miliónov Sk. 
Len taká obyčajná a relatívne 
nepodstatná vec ako je 
odhlučnenie výťahu pater noster 
(?!) na Ministerstve financii nás 
stojí osem miliónov korún, čo 
potom ostatné veci... 
Väzni stoja ministerstvo 
spravodlivosti pol rozpočtu – 3.5 
mld. Sk. V roku 2003 stál jeden 
väzeň viac ako 331 000 Sk. To je 
mesačne o niekoľko tisíc viac ako 
je priemerná mzda. A to z nich 
pracuje len 65% a zvyšok je 
absolútne neproduktívnych. 
Len na náš členský príspevok do 
rozpočtu NATO pôjde tento rok 
5.9 mld. Sk čo je omnoho viac 
ako na celú kultúru, kde dávame 
3.8 mld. Sk. 
3.) Pokiaľ ide hospodárenie, 
niektorí ľudia sa chovajú k majetku, na ktorý sa skladáme my 
všetci ako k vlastnému a plytvajú všetkým, čím sa len dá: 
Správa zariadení Úradu vlády dala podľa NKÚ do kovošrotu 
bez ďalšieho využitia hmotný majetok za takmer 17 miliónov 
korún. Pýtam sa: prečo nemôžu napr. prebytočnú výpočtovú 
techniku darovať ľuďom, ktorí ju nemajú. Dokonca na 
Slovensku sa nájdu aj také obecné úrady, kde nemajú žiadny 
počítač, nie to ešte výkonný a kde by sa takýto prebytočný tovar 
veľmi uplatnil. 
STV má príjmy z koncesionárskych poplatkov 1.4 mld. Sk a 
dovedna až 2.2 mld. Sk, pričom tieto peniaze plynú na hlúpe 
reality show typu – Slovensko hľadá superstar a americké filmy, 
či juhoamerické telenovely, namiesto toho, aby sa natáčali filmy 
z vlastnej produkcie prospešné pre budovanie národného alebo 
vlasteneckého povedomia (ako napr. seriál Štúrovci natočení v 
roku 1991). 
4.)  Časť ľudí sa ešte stále nazdáva, že rast cien od 1. mája 2004 
nie je spôsobený členstvom v EÚ. Aj v tomto prípade je opak 
pravdou. Podľa direktívy EÚ musíme postupne odstraňovať tzv. 

krížové dotácie (kde zisky z veľkoodberu dotujú straty z 
maloodberu, čo je rozumný spôsob hospodárenia v podniku, 
ktorý tvorí jeden celok). To spôsobilo, že ceny pitnej vody 
zvýšila napr. Západoslovenská vodárenská spoločnosť o 25 % a 
stočného o 40 %. Človek by predpokladal, že sa potom 
automaticky znížia ceny pre veľkoodberateľov, ktorý tak už 
nemusia dotovať maloodber, ale aj tu je to inak – ceny pitnej 
vody sa nezmenia a pri stočnom dokonca stúpnu o 9 %. Čo 

dokazuje, že pri odstraňovaní 
krížových dotácii nejde o 
spravodlivosť, ale o ešte väčšie 
zisky po privatizácii už 
nadnárodných spoločností. 
Podobne je to aj s plynom, kde 
sa SPP neštíti zvyšovať ceny i 
keď ma obrovské zisky aj bez 
nich. Veď v roku 2004 sa zvýšili 
ceny plynu pre domácnosti o 
27.8 % a to i napriek tomu, že 
plánovaný zisk tejto spoločnosti 
(kde sú započítané aj náklady 
spojené s rastom cien plynu na 
svetových trhoch) bol 18.5 mld. 
Sk a napokon dosiahol až 20.7 
mld. Sk teda ešte viac ako sa 
očakávalo. Prečo sa potom ceny 
museli zvyšovať, keď aj bez ich 
zvyšovanie by SPP získal viac 

ako 10 mld. Sk.? 
Na záver bonbónik: 
Najnovšie majú „naši“ politici plné ústa rečí o tom, že 
novostavbu SND treba predať, pretože štát nemá na to, aby ju 
dofinancoval z vlastných zdrojov – chýba ešte 821 miliónov Sk. 
Pripadá vám to po predchádzajúcich riadkoch ako pravda? A 
keď áno, dodávam: 
 
V roku 2003 (HN 9.-11.5.2003) vyplatil FNM poradcovi pri 
privatizácii SPP 1 miliardu a 78 miliónov korún! Za to, že radil 
našej zradcovskej vláde ako sa čo najúčinnejšie zbaviť 
národného majetku, na ktorý pracovali celé generácie Slovákov. 
Ako keby boli všetci vo FNM taký „tupý“, že potrebujú na 
vyhodnotenie ponúk poradcov a ako keby nemali na to 
úradníkov, expertov a zamestnancov, ktorý to dokážu urobiť 
sami.  Spolu výdavky FNM na poradcov pri privatizácii od roku 
1999 do roku 2003 presiahli 4.2 mld. Sk!. To je viac ako získal 
z celej privatizácie a predaja všetkých akcií Slovnaftu. Myslím 
si, že ďalší komentár tu netreba... 

(Zdroj číselných údajov: Hospodárske noviny ročník 2003,2004,2005) 
V.S. 

 

Trafená hus zagágala 
 
Február roku 2005 sa okrem iného niesol v znamení 
nevydareného pokusu o zavedenie zákonnosti a poriadku do 
nášho právneho systému, ktorý je všetkým možným, len nie 
dokonalým právnym poriadkom vyspelej spoločnosti. 
Odhliadnuc od pokusu tvrdšie trestať páchateľov organizovanej 
trestnej činnosti, sa najväčšia kritika vzniesla na návrh prestať 
trestať názory. Teda konkrétne tie, ktoré spadali a vďaka 
neúspechu aj spadajú, pod paragraf o hanobení rasy, národa a 
presvedčenia. Ozvali sa aj tzv. rómske organizácie, podľa 
ktorých by táto novela zavinila rast nenávisti proti Rómom a 
tým aj vyšší počet rasových útokov. Absurdné! Veď prešiel iba 
rok od udalostí, v ktorých cigáni predviedli čoho sú schopní. 

Vtedy však predstavitelia „Rómov“ buď cudne mlčali alebo sa 
zastávali bandy kriminálnych živlov, ktoré údajne z hladu 
rabovali a ničili majetok súkromných osôb. Nikto z nich vtedy 
nešiel medzi ľudí, ktorých údajne zastupuje a nesnažil sa im 
vysvetliť, že ak chcú žiť na našom území, musia sa správať 
podľa našich noriem a nie podľa logiky lúpežného 
nájazdníckeho kmeňa s heslom po nás potopa. Nie, oni 
namiesto toho kritizovali bezpečnostné zložky za vraj 
neprimerané zákroky proti bande rabujúcich a ničiacich 
parazitov. Inak totiž tých, čo spôsobili minuloročnú spúšť na 
východnom Slovensku ani nazvať nemožno. Je to len banda 
parazitov, ktorá sa potom, čo sa im siahlo na to, na čo majú 

 
Novostavba SND – škoda práce s predajom, čo 

tak ju rovno darovať? 
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podľa seba sväté právo – žiť na úkor iných, zmenila na bandu 
nájazdníkov, čo rabujú a ničia všetko, čo im príde do cesty. 
Preto by som sa rád opýtal tých rómskych predstaviteľov, ktorí 
sa ozývajú len vtedy, keď im to pasuje do krámu, kde boli 
vtedy, keď sa na východnom Slovensku rabovali obchody, keď 
ich súkmeňovci rúbali stromy v národnom parku, keď rabovali 
záhrady a polia ako kobylky. Vtedy ako by sa po nich zem 
zľahla a jediné, čo boli schopní povedať bolo: buďte radi, že len 
kradnú a nevraždia. Nuž, to je skutočne pozoruhodný výrok z 
úst niekoho, kto sa inak stále oháňa zákonom, právami atď. Ono 
totiž cigáni aj vraždia, lenže kvôli zákonu sa o tom nesmie 
informovať práve pre spomínaný zákon o hanobení rasy, národa 
a presvedčenia. Skutočne teda ide o čosi, čo treba nutne 

novelizovať. Inak totiž predstavitelia tzv. rómskych organizácii 
a ich pomocníci z radov tzv. antirasistov a podobných 
pomýlených existencií, budú každú kritiku, nech by už bola 
akokoľvek oprávnená a pravdivá, vydávať za porušenie zákona. 
A na hlavu toho, čo sa kritizovať odváži sa v okamihu vznesie 
vlna vyhrážok a trestných oznámení. Lenže, vážení, tým, že sa o 
probléme nehovorí a zatvárajú sa pred ním oči, problém 
nezanikne. Skôr sa zväčší na rozmery, ktoré sa už budú dať len 
ťažko zvládnuť. A to nás pri terajšom rozložení síl v 
parlamente, kde návrh zákona, o ktorom bola reč v úvode, 
nemal šancu prejsť, čaká. 

RS

 
 

Zlyhanie (problém) demokracie 
 
Každý deň tu máme nové a nové informácie o podvodoch, 
prepadoch, lúpežiach, znásilneniach, vraždách a iných formách 
páchania kriminality, ktoré sa udejú na Slovensku. Je toho čím 
ďalej, tým viac a viac. Ľudia medzi sebou, niekedy až nadmieru 
emocionálne preberajú medializované príbehy, ale ani za svet 
ich nenapadne pouvažovať nad tým, kvôli čomu, komu, akému 
dôvodu je takýto stav realitou. Nieto žeby sa už daný stav 
snažili zvrátiť svojou osobnou zaangažovanosťou.  Jóój, ako to 
môže jeden človek také niečo urobiť, jóóój, jojčí babka nad 
medializovanou dvojnásobnou vraždou ženy a dieťaťa. Jóóój, 
jóóój... Jojkanie nám však nepomôže a tak je namieste 
pozastaviť sa nad tým a zauvažovať, ľudovo povedané, kde je 
pes zakopaný a zadefinovať si, kto je za tento úbohý stav našej 
spoločnosti zodpovedný. Zároveň dostaneme odpoveď na to, čo 
je potrebné (aký problém) eliminovať. 
Odpoveď nachádzame priamo v štatistikách. 
Ako prelomový rok si stanovíme rok 1989. Budeme 
porovnávať, ako to bolo s číslami za komunistickej totality a 
ako za dnešnej totality, ktorá nastúpila po roku 1989.  
Kým do roku 1989 sa celková kriminalita na Slovensku 
pohybovala okolo čísla 50 000 za rok, po roku 1989 toto číslo 
začalo rapídne rásť, až sa v polovici deväťdesiatych rokov 
vyšplhalo na rekordných vyše 140 000 prípadov. Rok 2004 
vykazuje 131 244 vyšetrených trestných činov. Ako vidíme, je 
to nárast oproti obdobiu spred roku 89 skoro až 3-násobný! 
Človek aspoň dúfa, že nárast kriminality je aspoň čiastočne 
kompenzovaný objasnenosťou trestných činov. Omyl! Celková 
objasnenosť trestných činov od roku 1989 klesá. Z 90% 
objasnenosti spred roku 89, výsledky postupne prepadli na cca 
50% objasnenosť z polovice deväťdesiatych rokov. Tento trend 
sa udržuje aj v súčasnosti. 90% verzus 50%. Taká je realita! 
Počet násilných trestných činov od roku 1989 má neustále 
vzrastajúci trend. Z niečo cez 6000 spáchaných násilných 
trestných činov spred roka 1989 sa násilná kriminalita postupne 
vyšplhala až na číslo cca 14000. Pre rok 2004 je platné číslo 
13755 trestných činov. A koľko ich nie je nahlásených a 
nevyšetrovaných? To sa len môžeme domnievať. 
Počet vrážd v rokoch 1984 až 1989 dosahoval v priemere 69 
ročne. V rokoch 1990 až 1999 je to už priemerne 127 vrážd. Po 
roku 1989 objasnenosť vrážd klesá. Z viac ako 95% 
objasnenosti v rokoch 1984 až 1986, počet objasnených vrážd 
klesol v rokoch 1990 - 2004 na  cca 80% objasnenosť. 
Ako z uvedeného vyplýva po roku 1989 má kriminalita rastúci 
trend a objasnenosť klesajúci.  
Uvedieme si ďalej, aké boli napáchané materiálne škody, 
spôsobené kriminalitou. 

Kým v rokoch 1985 až 1989 boli škody na majetku priemerne 
300 miliónov korún ročne, v rokoch 1990 až 1998 dosahovali 
priemernú ročnú výšku až 6,75 miliardy Sk! A to ešte nie je nič 
oproti škodám vo výške cca 16 miliárd Sk , ktoré vykazujú 
štatistické údaje za rok 1999! 
Počet vlámaní sa prudko zvýšil po roku 1989. Len za roky 1990 
- 1998 to bolo číslo 289 671. 
Keď si to prepočítame na počet domácností na Slovensku (rok 
1996 uvádza1 841 665 domácností), tak nám to vychádza, že za 
tieto roky bolo zaznamenané vlámanie do každej 6,4 
domácnosti. Počet objasnených  prípadov krádeží vlámaním 
klesol z cca 70% objasnenosti za roky 1985 až 1989 na cca 
35%, čiže o polovicu za roky 1990 až 1998. Rok 2004 vykazuje 
77 098 prípadov krádeží vlámaním, krádeží áut a pod., čo je 
alarmujúce číslo. Toto číslo každoročne stúpa nahor. 
Kto kedy pred rokom 1989 počul o lúpeží v banke, na pošte, či 
na benzínových čerpacích staniciach? V roku 2004 bolo spolu 
vylúpených 41 pôšt, alebo bánk, čiže v priemere každý 9. deň 
bola "vybielená" jedna z týchto inštitúcií. Benzínových 
čerpadiel bolo prepadnutých odhadom oveľa viac. 
Čože nám to tu tieto fenomény prinieslo? Zmena teploty 
ovzdušia? 
Tej jojčiacej babke, čo bola spomínaná na začiatku článku sa 
niet čo čudovať, je to pre ňu šok! A veľký. To tu skrátka určité 
obdobie nebolo v takomto rozsahu, v akom je to dnes. 
Terajšia mladá generácia to už berie ako fakt, a poväčšine sa 
snáď ani nepozastavuje nad tým, že to nie je normálne. Prečo? 
Pretože nezažila dobu, keď to tu nebolo v takomto množstve. A 
tá doba tu bola. A bola to paradoxne tá očierňovaná doba 
diktatúry Komunistickej strany. Čo to ale znamená pre súčasný 
totalitný režim? Zlyhanie a prehru na plnej čiare. Týmto sa 
nesnažím bagatelizovať zločiny komunizmu, lebo tento režim 
má na rováši veľa iných odsúdenia hodných prečinov voči 
svojmu obyvateľstvu - znárodňovanie majetku občanov, 
bezdôvodné deportovanie svojich občanov do pracovných 
táborov do Sovietskeho zväzu a ich následná smrť, 
vysťahovanie nevinných mierumilovných ľudí iných 
národností, nepodieľajúcich sa na vojne, zo svojho územia, 
prenasledovanie svojich občanov z dôvodu ich náboženského a 
politického presvedčenia, praktická nemožnosť slobodne 
vycestovať do západných krajín, bez toho, aby po návrate nebol 
občan "otravovaný" Štb. atď. 
Chcem ale poukázať na to, že prakticky v počte obetí, 
degenerácii spoločnosti a v počte zhubných vplyvov, ktoré 
dopadajú na obyvateľstvo Slovenska je súčasný systém (totalita 
zvaná demokracia) o nejaký ten krok pred režimom, ktorý tu 
vládol pred rokom 1989. 
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Aby sme si to potvrdili uvedieme si ešte zopár ďalších 
zhubných vplyvov, ktoré úspešne likvidujú našu spoločnosť a 
ktoré sa na Slovensku úspešne rozšíril až po roku 1989.  
Narkománia a alkoholizmus. Kým pred rokom 1989 sme termín 
drogová závislosť prakticky nepoznali, podľa štatistík z roku 
1992 závislých na heroíne bolo 50ľudí. V roku 1997 je už 
takých ľudí 1600! A to iba na heroíne! V slovenských 
protidrogových centrách sa v roku 1999 liečilo 2336 osôb. 
Koľko sa ich však neliečilo? 
 Zo štátneho rozpočtu bolo na protidrogové aktivity 
vyčlenených v roku 1996 98 mil. Sk, v roku 1997 178 mil. Sk, v 
roku 1998 210 mil. Sk. Koľko to bolo v roku 2004 a koľko to 
bude v roku 2005? Určite mnohonásobne viac! 
Na Slovensku sa do roku 1999 narodilo 80 detí poškodených 
drogami, u ktorých následne zaznamenali abstinenčné príznaky. 
Dnes je rok 2005. Koľko sa narodilo takýchto detičiek? 
Pravdepodobne viac ako v roku 1998. Mnohé možno už ani 
nežijú. A keď žijú, budú pravdepodobne poznačené na celý 
život matkinou "zodpovednosťou". 
Ohľadom alkoholizmu štatistiky uvádzajú, že v roku 1997 bolo 
u nás hospitalizovaných vyše 8500 pacientov s diagnózou 
poruchy psychiky a správania zapríčinenou užitím alkoholu. 
Ambulantne sa podrobilo liečbe zo závislosti od alkoholu 
takmer 55 000 ľudí! Koľko sa ale nepodrobí liečbe? 
Pravdepodobne mnohonásobne viac, ako tých, čo sa podrobí! 
Podľa Ministerstva zdravotníctva SR, jeden z najnovších 
výskumov ( okolo roku 1998) ukázal, že okolo 20% obyvateľov 
- vyše 1 000 000 občanov Slovenska sa už vážne zaoberalo 
myšlienkou na samovraždu, pričom uviedli, že mali na takéto 
konanie dôvod, a aj premyslený spôsob a okolnosti, ako 
samovraždu vykonať. 
A tu je ďalšia vizitka doby, ktorá nastala po roku 1989. Zvýšený 
počet samovrážd!  Roky 1982 až 1986 vykazovali v priemere 
10 samovrážd detí a mladistvých na rok. V roku 1998 bolo 
počet samovrážd detí a mladistvých 42! 
 Podľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky bolo v 
roku 1997 v SR spáchaných 461 samovrážd, v roku 1999 ich 
bolo už 727! Čiže opäť dramaticky stúpajúci trend. 
Podvody, prepady, lúpeže, vraždy, samovraždy, znásilnenia, 
drogová závislosť, závislosť na alkohole a iné neduhy, ktoré sa 
brutálne rozširujú v spoločnosti sú jednoznačne následkom 
importovania rôznych zhubných vplyvov, nebránenia sa im 
zákonmi, naopak ich povoľovania zákonmi. Kto má moc meniť 
a prijímať nové zákony? Vláda SR. 
Na ňu padá vina za stav spoločnosti! Vláda SR však využíva (v 
svoj prospech, na úkor obyčajných občanov, hlavne slovenskej 
národnosti) len systém, ktorý tu je. Ten systém zlyháva už viac 
ako 15 rokov. Veľa tých, čo dnes tvoria súčasnú vládu a tvorili 
ostatné vlády pred touto vládou, ktoré tu pôsobili po roku 1989 
a dodnes sedia v parlamente, boli budovateľmi tohoto 
zvrátenosti prinášajúceho systému. Chceme tomu bludu dať 
koniec? Chceme, aby tieto štatistiky začali produkovať 
pozitívnejšie čísla? Tak zabojujme a podporme myšlienku 
zmeny tohoto nefungujúceho systému.  
Ešte vždy váhate a konštatujete, že to nie je až také zlé? 

Nech sa páči na výstrahu: 
V roku 1999 na území Slovenskej republiky bol spáchaný: 

- Trestný čin každých 5,6 minút 
- Majetková kriminalita každých 8,7 minút 
- Krádež každých 8,9 minút 
- Krádež vlámaním každých 18 minút 
- Násilný trestný čin každých 38, 8 minút 
- Vykradnutie motorového vozidla každých 42 minút 
- Krádež motorového vozidla každú hodinu 
- Krádež vlámaním do bytu každé 2, 5 hodiny 
- Ekonomický podvod každé 4 hodiny 
- Lúpež každých 6 hodín 
- Sprenevera peňazí každých 7,5 hodiny 
- Vydieranie každých 9 hodín 
- Spáchanie samovraždy každých 12 hodín 
- Falšovanie a pozmeňovanie peňazí a cenných papierov 

každých 13 hodín 
- Pohlavné zneužitie každých 18 hodín 
- Útok na policajta každých 33 hodín 
- Krátenie dane každých 34 hodín 
- Stratí sa osoba každých 39 hodín 
- Policajt spáchal trestný čin každých 45 hodín 
- Znásilnenie každých 51 hodín 
- Vražda každých 62 hodín 

Toto sú zaevidované, riešené prípady z roku 1999. Koľko 
naviac k týmto je tých "na čierno" neevidovaných, neriešených? 
Za nami je rok 2004 a výsledky tejto štatistiky by boli omnoho 
"lepšie". 
Toto je normálny štát, kde sa dejú takéto veci v takomto 
rozsahu? NIE!!! 
Toto je zvrátenosť a cesta do pekla!!! 
Podobná chorá situácia sa dá predpokladať aj v iných "post 
komunistických" krajinách. 
Ako argument môžeme použiť štúdiu Detského fondu OSN 
(UNICEF) s názvom "Po páde", kde sa uvádza: 
"Väčšine z odhadovaného počtu 150 miliónov detí zo strednej a 
východnej Európy a bývalého ZSSR sa po roku 1989 zhoršila 
životná úroveň. V strednej a východnej Európe sa znovu 
objavila diftéria a tuberkulóza. Počet ľudí nakazených vírusom 
HIV sa zvýšil z 30 000(r. 1995) ma 270 000 (r, 1998). 
Medzi dospelými sa zvýšil počet alkoholikov, telesne a duševne 
chorých, narkomanov, čo malo vplyv na dezintegráciu rodín a 
vznik nového fenoménu - sociálnych sirôt." 
Čo dodať? Systém sa musí reformovať, keď tento vývoj chceme 
zvrátiť. Keď nie, tak sa len nečinne prizerajme. Ale potom 
nejojkajme, keď našim deťom bude za každým rohom hroziť 
bitka, olúpenie, znásilnenie, prípadne vražda, alebo sa naše 
dieťa obesí na čerešni za domom z dôvodu totálneho 
sebazdeptania !!!                                                                                         

zdroj:  Štatistické ročenky 
Pravda 
Hosp. denník 
Národná obroda 
 

(rn)
 

Nacionalizmus 
 
Trinásť písmen tvoriacich slovo vyjadrujúce jeden z citov 
najdôležitejších. Determinuje množstvo dianí. Mnohokrát jeho 
existencia, či neexistencia je príčinou, ale i následkom. V relácii 
Páli vám to?, by moderátor nasmeroval súťažiaceho k jeho 
uhádnutiu definíciou typu „Zánik národa spôsobuje absencia 
...“. A práve jeho dôležitosť k prežitiu slovenského národa 

v takej podobe v akej ho nám zanechali naši predkovia je 
dostatočným dôvodom, aby sa mu začala venovať patričná 
pozornosť. Veď značne ovplyvnil aj vývoj posledného 
transformačného obdobia, ktorého začiatok sa datuje od nežnej 
revolúcie. Osobne si neviem predstaviť, že by ľudia, ktorí pri 
prechode zo štátneho k súkromnému vlastníctvu sa dostali 
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k majetkom veľkej hodnoty a ktorí by boli zároveň presiaknutí 
láskou k vlasti a národu, začali rozpredávať a tunelovať tieto 
majetky a prepúšťať svojich spoluobčanov s vedomím, že od 
práce, ktorú im berú je existenčne závislá celá rodina. A to je 
len jeden pohľad v určitom časovom úseku na dôsledky, ktoré 
sú zapríčinené chýbajúcim nacionalizmom. Ak by sa títo 
„privatizéri“ správali ináč, ešte aj dnes by slovenské podniky 
mohli byť v našich rukách. 
Láska k národu a prejav hrdosti, či pýchy pri proklamovaní 
svojho pôvodu by mal byť prirodzenou súčasťou každej ľudskej 
bytosti, ktorá, či si to uvedomuje alebo nie, je nenahraditeľnou 
súčiastkou veľkého národného mechanizmu. Tak, ako jedinec 
sa nehanbí za svoju rodinu a k jej členom má najbližší vzťah, 
tak je úplne logické, že má blízko aj k svojím súkmeňovcom a 
národu, ktorý v širšom slova zmysle možno považovať za 
synonym rodiny. Spoločná história a jazyk sú dostatočne silným 
putom, spôsobujúcim, že sme si, v porovnaní so vzťahmi 
k členom ostatných národov, 
zákonite navzájom o niečo bližší. 
Pritom náš národ a predkovia boli 
v minulosti osudom jedným 
z najťažšie skúšaných. Stačilo, aby 
jedno ohnivko v reťazi dejín 
nevydržalo, aby jedna generácia 
nezvládla svoju úlohu a zlyhala a 
prítomnosť mohla vyzerať úplne 
inak. Preto, aj pri mojom primárnom 
orientovaní sa na budúcnosť, ktorá je 
pred nami a dá sa ešte zmeniť, 
nezabúdam na neľahkú minulosť a 
všetkých tých, bez ktorých by sme tu 
neboli a vzdávam im úctu. Od éry 
slovanských kmeňov až po dnešné 
časy sa v každej dobe nájdu 
osobnosti ako Štúr, Štefánik, Tiso, 
ktoré sú právom zdrojom národnej 
hrdosti. Samozrejme, sú to len 
najvýraznejšie osobnosti, ktoré by 
bez patričnej pomoci množstva 
bezmenných, nemenej statočných a 
úctu vzbudzujúcich Slovákov, ani 
zďaleka nedosiahli, to čo dosiahli a 
možno ostali aj históriou 
nepovšimnutí.  
Skutočnosť sa ale od teórie často 
odchyľuje. Drvivá väčšina ľudí sa 
pri slove nacionalizmus začne 
červenať, správať neprirodzene, či 
zaujímať akýsi obranný postoj. Dôvodom je, že vyslovenie 
tohto slova v nich neevokuje pocit národnej hrdosti, ale naopak 
hanby, neuvedomujúc si, že pri dnešnom nezvratnom procese 
integrácie do európskych štruktúr a zrušení hraníc, práve 
nacionalizmus je jediné to, čo môže zachrániť osobitosť a 
kultúru slovenského národa. Štátne hranice je totiž možno 
odstrániť, ale dôležitejšie cítenie národnej spolupatričnosti 
nemožno nikomu žiadnym administratívnym rozhodnutím 
zobrať a zničiť. Preto je nutné, aby začleňovanie SR do EÚ 
sprevádzala súbežná existencia vládnucej národnej strany, 
ktorá, ešte pred tým než bude neskoro, pozdvihne národné 
povedomie Slovákov a zabezpečí tým ďalšie jeho prežitie a 
rozvoj. 
Ako sa vraví, najprv je potrebné poupratovať pred vlastným 
prahom. Preto pri pochopení, hodnotení a kritizovaní ostatných 
vychádzam vždy od seba. Aj mne sa už párkrát stalo, že 
v momente, keď ma niekto označil za nacionalistu, som 

s hrôzou zistil, že môj prvotný pocit bol nepríjemný, hraničil až 
s pocitom viny. Až potom, čo som si uvedomil, že to nie je 
urážka, aj keď to ten druhý zvyčajne tak mieni, ale vlastne 
pocta, sa ten pocit stratil. Následne som dospel k zisteniu, že 
keď ja, človek považujúci sa za nacionalistu, má pri jeho 
vyslovení negatívne asociácie, čo potom ostatní, ktorí majú 
k Slovensku oveľa vlažnejší postoj? Okamžite som sa začal 
zaujímať o príčiny mojej neprimeranej reakcie. Zatiaľ som 
našiel dve. 
Po prvé je to pôsobenie médií, ktoré prezentujú nacionalizmus 
v negatívnom svetle, dávajú medzi neho a slová ako násilie, či 
genocída znamienko rovnosti, pritom láska k vlastnému 
neznamená okamžite nenávisť k cudziemu. Matka môže 
milovať svoje deti bez toho, aby súčasne neznášala susedine. 
V podobnom duchu predstavujú v súčasnosti činné národne 
orientované strany a ich členov, ktorých zobrazujú ako nízkych, 
agresívnych, duševne nevyrovnaných ľudí, ktorí nepoznajú ani 

vlastné dejiny. Aj keď im títo 
predstavitelia často svojím 
neuváženým konaním sami poskytujú 
námety a zámienky ich osočovania, 
neznamená to, že myšlienka, ktorú 
verejne prezentujú, či už 
z presvedčenia alebo 
z prospechárstva, je zlá a nesprávna. 
Druhým je ľahkosť akou súčasná 
slovenská populácia nadobudla 
svojbytnosť a neexistencia generácie, 
ktorá bola už pri jej bolestivom 
pôrode v prvej polovici 20. storočia a 
svojou prítomnosťou tie problémy tej 
súčasnej pripomínala. Žiaľ túto úlohu 
neplní ani vzdelávací proces na 
základných a stredných školách. 
Takto sa na nacionalizmus a s ním 
súvisiaca samostatnosť radí medzi 
pojmy, ako napr. zdravie, teda do 
kategórie najdôležitejších vecí, ktoré 
si neceníme, ak ich získame bez boja, 
ale ktorých skutočnú hodnotu si 
uvedomíme až pri ich strate. 
V posledných rokoch sa často do éteru 
dostávajú správy o situácii na 
Blízkom východe, keď pre mnohých 
Palestínčanov je v snahe o získanie 
vlastného štátu, nacionalizmus 
dostatočne dobrým dôvodom, aby na 
oltár vytúženej vlasti položili obetu 

najvyššiu - svoj život. Ak by sa politická, vojenská a 
ekonomická situácia vyvinula tak, že by nakoniec svoj cieľ 
dosiahli, tvrdenie, že po nejakých 70 rokoch, podobne ako u 
nás, by si budúce palestínske obyvateľstvo, už vo vlastnom 
štáte, na krv preliatu pre jeho vytvorenie pramálo spomenulo, 
nie je až tak prehnané a možno by sa za cit, ktorý mal pre ich 
predkov cenu rovnakú ako život, aj hanbili. 
Preto netreba zapierať slovenský pôvod a s otvorenými ústami 
hltať americký konzumný spôsob života, ktorý sa valí na nás 
z každej strany, ale si od nich zobrať aspoň niečo pozitívne, a to 
hrdosť byť obyvateľom svojej krajiny, o to viac, že množstvo 
obyvateľov nežije v U.S.A. ani celý život a predsa má v oknách 
americké vlajky a všade kam príde, skoro až namyslene ukazuje 
svoje pasy a pyšne prstom ťuká na miesto, kde je uvedená 
adresa bydliska. Porovnanie s U.S.A. nebolo náhodné. Vybral 
som si ho nielen preto, že veľa našich spoluobčanov, hlavne 
mladšieho veku, k nemu vzhliada s obdivom a predstavuje 

 

Komu pomáhame?  
Čo také sa zmenilo v tejto našej zemi? 

Slováci tu stále žijú, no sú asi nemí. 
Ústa neotvoria nad krivdou národa, 

aj keď dobre vedia, že prichádza poroba. 
Oči majú zaslepené leskom zlata, 
netušia, že v ňom raz nájdu kata. 

Predkovia nám zanechali svoju krásnu krajinu,
by sme sa o ňu starali a nechceli viac inú. 
Namiesto vďaky rozdali sme čo sa dalo, 
z toho, čo bolo zdedené zvýšilo sa málo. 

Slováci svoju vlasť svorne opúšťajú, 
bez slzy v oku za zárobkom utekajú. 

Zabúdajú na to, kde ich matka počala, 
zabúdajú na to, s akou láskou ich chovala. 

Slovenskú hymnu už viac nespievajú, 
zvyky cudzích krajín rýchlo preberajú. 

Veď my, Slováci, každému sa prispôsobíme,
no práve vďaka tomu našu vlasť zahubíme.

Slovenskú kultúru za maďarskú vymieňame,
komu tým Slováci, komu pomáhame??? 

Poviem Vám komu: Pomáhame sebe. 
Lež do hrobu, z ktorého nevstaneme. 

Sisa
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paradox, kde iba malá časť obyvateľstva sa môže pochváliť, že 
pred nimi tam žilo viac generácií a predsa sú pyšní Američania, 
oproti značnému množstvu ostatných štátov, ktorých občania sú 
obdarení menšou dávkou nacionalizmu, aj keď majú naň oveľa 
viac dôvodov, ale aj preto, že ak ostaneme pri porovnávaní so 
všetkými štátmi sveta, U.S.A. má minimálne, ak nie viac, takú 
istú čiernu minulosť. Ak môžu byť hrdými Američanmi na 
jednej strane ľudia, ktorí vedia, že dĺžka pobytu v U.S.A. ich ani 

neoprávňuje mať takýto pocit a na strane druhej tí, ktorých 
generačné korene siahajú dostatočne ďaleko, ale ich svedomie 
zaťažuje to, že ich predkovia sa zúčastňovali na jednom 
z najväčších vyvražďovaní v histórii ľudstva, potom 
nacionalizmus nemožno vytknúť nielen Slovákom, ale ani 
príslušníkom iných národov. 

(pf)

 

Nedotknuteľní
 

 
Nie, tentokrát sa nejedná o kritiku tých, ktorí stoja nad 
zákonom, aj keď už mnohí určite mali tú smolu zistiť, že 
niektorí sú stále o niečo rovnejší ako my ostatní. Daný pojem sa 
v Indii používa na označenie aj pre nás smutne známeho 
národa. Dokonca i v jeho pradomove, charakteristickom 
rozdelením spoločnosti na kasty, reprezentuje tú najnižšiu. Ani 
samotní Indovia nemajú o jeho príslušníkoch práve najlepšiu 
mienku, aj napriek tomu, že majú k ich mentalite a spôsobu 
života bližšie ako my. 
Ja s veľkým záujmom a 
obavami sledujem toto 
etnikum už niekoľko rokov. 
Môj názor počas celého 
obdobia bol tvorený osobnými 
skúsenosťami a pozorovaním, 
formovaný poznatkami 
získanými z tzv. 
korektných médií a ostatných 
informačných zdrojov, ako aj 
postojmi ľudí z môjho 
blízkeho okolia. Momentálny 
výsledok nie je preň 
priaznivý, možno hovoriť 
nielen o prehre, ale dokonca o 
totálnom debakli. Dospel som 
k tomu, že predstavuje 
najväčšie nebezpečenstvo, 
ktoré Slovensku hrozí. Týka 
sa totiž viacerých dimenzií a to tak sociálno - ekonomickej, 
politickej, ako aj otázky bezpečnosti a územnej celistvosti. 
Všetky tieto dimenzie majú spoločného menovateľa 
v demografickom vývoji, z ktorého vyplýva nepriaznivá 
postupná zmena pomeru bieleho obyvateľstva k cigánskemu 
etniku a jeho získavanie prevahy. Ešte stále v mojich ušiach 
rezonuje veta, ktorú vyslovila pracovníčka pôrodníckeho 
oddelenia nemocnice nemenovaného východoslovenského 
mesta. Zo štyroch narodených detí sú tri cigánske. Každý, 
ktorému niečo hovorí slovné spojenie geometrický rad, pozná 
skutočnú hrozbu skrývajúcu sa za touto krátkou a v podstate 
jednoduchou vetou. 
Prenesme sa do času X, v ktorom je rovnovážny stav počtu 
bielych a čiernych. Pre zjednodušenie nebudem uvažovať 
v reálnych stotisícových, či miliónových číslach, ale len 
s dvoma bielymi a dvoma cigánskymi pármi. Ak na tieto 
podmienky aplikujeme uvedenú vetu, za predpokladov, že vždy 
polovica narodených detí budú chlapci a druhá polovica 
dievčatá a biele páry majú v priemere po dve deti, zistíme, že 
v tejto dobe rovnováhy sa narodia štyri biele a 12 cigánskych. 
Teda ďalšia generácia je tvorená zasa dvoma bielymi, ale už 
šiestimi cigánskymi pármi. Zatiaľ čo u bielych došlo 
k jednoduchej reprodukcii, počet cigánov narástol trojnásobne, 

v reči percent z počiatočného stavu 50% na 50% sa misky 
populačných váh naklonili na 25% ku 75% v prospech cigánov. 
Ak budeme pokračovať po časovej osi ďalej, ľahko pri danom 
zjednodušenom príklade vypočítame, že 2 biele páry budú mať 
dokopy štyri deti, a keďže cigáni majú trikrát viac detí ( veta, že 
zo 4 detí sú 3 cigánske platila v rovnovážnom čase X, v období 
tretej generácie je toto číslo oveľa nepriaznivejšie ), tak šesť 
párov porodí 36 detí. Sčítaním dostaneme, že sa dokopy 
narodilo 40 detí, ale iba štyri biele, takže pomer sa upravil z 

25% k 75% na 10% k 90% a 
tak ďalej. To ale platí, ako 
som už skôr poznamenal, za 
uvedených podmienok, ktoré 
ale celkom nezodpovedajú 
realite, ale boli použité kvôli 
ľahšiemu pochopeniu tejto 
populačnej hrozby. 
V skutočnosti veta sestričky 
odznela v čase keď cigáni 
majú na Slovensku asi 10% 
zastúpenie, teda 10% 
populácie rodí 3 krát viac 
detí ako zvyšných 90%, to 
znamená, že číslo, ktorým je 
potrebné násobiť priemerný 
počet detí bielej rodiny, aby 
sme dostali priemer detí u 
cigánov, je oveľa väčšie ako 

3. Exaktným matematickým výpočtom ( 90 / 10 * 3 ) dostaneme 
číslo 27. Ďalej musíme vypočítané číslo upraviť smerom dolu, 
pretože sestrička  pracuje vo východoslovenskom regióne, kde 
je počet cigánov vyšší ako celoslovenský priemer, teda číslo 27 
je prehnané. Predpokladajme, že na východe žije 3 krát viac 
cigánov ako na ostatných častiach územia SR. Potom konečné a 
vcelku reálne číslo leží niekde medzi 9 ( 27 : 3 ) a 7 ( 70 / 30 * 
3 ). Keďže v cigánskej komunite je o niečo vyššia aj úmrtnosť, 
tak skôr by som sa prikláňal k dolnej hranici. Cigáni majú teda 
7-násobne vyššiu pôrodnosť ako bieli. Za pôvodne uvažovanej 
3-násobnej sa z rovnovážneho stavu v čase X stal už v 3. 
generácii stav značne nerovnovážny ( 10% ku 90% ), teda 
každý si dokáže predstaviť rýchlosť nadobudnutia početnej 
prevahy tejto komunity pri zachovaní skutočného 
pôrodnostného násobku ( zrejme bude dvojnásobne rýchlejšia ). 
V poslednom období vylepovací priestor billboardov, vysielací 
čas reklám a diskusných relácií ovládla tématika možnosti šetriť 
si na dôchodok sporením v dôchodcovských správcovských 
spoločnostiach. Je to logické, pretože jedným zo sprievodných 
znakov pokroku v oblasti zdravotníctva je to, že viac ľudí sa 
dožíva ešte vyššieho veku, proste ľudstvo vo všeobecnosti 
starne. Ak k tomu pridáme nízku natalitu, ktorej pôvod je 
potrebné hľadať najmä v zlej finančnej situácii prevažnej časti 

 
 

„Tradičná“ slovenská rodinka – „svetlá“ budúcnosť 
nášho národa!!! 
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obyvateľstva, dostaneme jednoduchý záver, a to, že postupom 
času bude čoraz menej ľudí v produktívnom veku prispievať na 
dôchodok stále väčšiemu množstvu dôchodcov. Tento trend má 
ale svoje obmedzenie, a to v bode, keď pomer pracujúcich a 
tých na zaslúžilom odpočinku dospeje do hodnoty, keď už 
nebude v ľudských silách pracujúcich vyprodukovať 
prostriedky dostatočne pokrývajúce potreby dôchodcov. Tohto 
faktu sú si vedomé aj zodpovedné osoby, a preto sa pristúpilo 
ku kroku, keď tento nedostatok bude možné financovať zo 
zdrojov vytvorených 
sporením v správcovských 
spoločnostiach. Tento postup 
by bol dlhodobo využiteľný 
za normálnych okolností, 
charakterizovaných trendom 
pozvoľnej nepriamej úmery 
percentuálneho nárastu 
dôchodcov a poklesu 
pracujúcich. Zdôrazňujem 
slová dlhodobo a pozvoľný, 
ktoré neboli použité 
náhodou, ale naopak majú 
svoje opodstatnenie a veľmi 
úzko súvisia. Práve za 
predpokladu len každoročnej 
miernej zmeny pomeru je 
uvedený postup 
preklenovania nedostatočnej 
tvorby dôchodkových 
zdrojov využiteľný dlhý čas. 
Ale na Slovensku sa všetko 
od normálu viac, či menej odkláňa. Určite nie je veľký problém 
si predstaviť ako rozoberaný nedostatok akceleruje narastajúci 
počet cigánov, hlavne v kategórii produktívneho veku, 
determinovaný vývojom národnostnej štruktúry pôrodnosti za 
posledných 30 rokov. Narastajúci počet príslušníkov 
„počernejšieho“ etnika, ktoré má jednoznačne najvyšší podiel 
na nezamestnanosti, spôsobí, že namiesto tvorby hodnôt a 
z nich vyplývajúcich príjmov štátu, sa bude naopak stále väčšie 
množstvo prostriedkov zo štátneho rozpočtu odčerpávať, čím sa 
bude zmenšovať zostatok v rámci sociálnej oblasti pre ľudí, 
ktorí celý život poctivo pracovali, odvádzali odvody a teraz sú 
odkázaní na dôchodok. Jednoducho, stále menší počet Slovákov 
bude musieť robiť na stále väčší počet dôchodcov a zároveň 
stále väčší počet rómskych príživníkov každého veku. Tento 
vývoj v určitom časovom horizonte musí zákonite viesť 
k rozpadu sociálno - ekonomického systému a stavu, keď štát už 
proste nebude mať prostriedky na sociálnu podporu slušných 
ľudí ( nielen na výplatu dôchodkov, ale aj na podporu 
v nezamestnanosti, materstve, chorobe, atď. ) a tí budú môcť žiť 
len zo zdrojov vytvorených sporením počas svojho pracovného 
života. Samozrejme ako vo väčšine prípadov aj tu sa politici 
nesnažia odstrániť zdroj problému, ale iba zmierniť následné 
negatívne dôsledky jeho neriešenia. Jedinou možnosťou je 
neodvádzať iba časť odvodov do správcovských spoločností, ale 
vkladať sumy vo výške odvodov celých - opierať sa len o druhý 
pilier, a to všetko samozrejme pri primeranej legislatívnej 
ochrane daných vkladov. Znamenalo by to ale zrušenie princípu 
solidarity, každý by mal dôchodok v takej výške, v akej 
odvádzal odvody, pri zohľadnení úspešnosti ich zhodnocovania. 
Možné riešenie by bolo aj v radikálnej regulácii cigánskej 
populačnej explózie, čo ale v súčasnej „demokratickej“ Európe 
by bolo okamžite označené ako zásah do osobnej slobody a za 
prejav rasizmu, či genocídy, ďalej vo vyplácaní podpôr 
v nezamestnanosti na etnickom princípe, či nútenie cigánov, 

aby chodili do práce (40 rokov neúspešne aplikované 
v bývalom režime), čo by zasa narážalo na čarovnú formulku 
diskriminácie a rasizmu. A ak si niekto myslí, že časom sa ich 
mentalita zmení, že sa usadia a budú pracovať dobrovoľne, 
príjmu „biely“ spôsob života za svoj vlastný, nech otvorí oči a 
pozrie sa do minulosti, keď po stáročia ich pobytu u nás sa 
nezmenilo absolútne nič. A prosím nech neargumentuje pár 
výnimkami, niekoľko lastovičiek leto nerobí. 
Za veľkú časť problémov, s ktorými sa v súčasnosti pasuje 

slovenská spoločnosť, si môžu 
Slováci sami, pričom príčinu 
možno vidieť v nedostatku 
národného cítenia, akéhosi 
pocitu spolupatričnosti, 
súčasti slovenského národa. 
Jediným šťastím 
v momentálnej nelichotivej 
situácii je, že cigáni sú 
v tomto smere na tom ešte 
horšie. Možno to badať pri 
sčítaní ľudu, keď len malá 
časť sa prihlási k svojmu 
skutočnému pôvodu, čo 
značne skresľuje jeho 
výsledky a neumožňuje podať 
pravdivý obraz o rozpínavosti 
cigánskej chobotnice. 
Dôkazom toho je aj značné 
sociálne rozvrstvenie 
v jednotlivých komunitách, 
kde je na jednej strane veľa 

chudobných a na strane druhej pár bohatých, pričom zdrojom 
ich bohatstva je úžera namierená v prevažnej miere proti 
vlastným. Utvrdzujú ma v tom aj časté vojny medzi cigánskymi 
klanmi. Takže skoro stále to iskrí vo vnútri komunít a cigán 
radšej okradne, olúpi a zbije druhého cigána ako niekoho iného. 
Predstavme si na chvíľu, že by situácia bola opačná. Úplnou 
katastrofou by bolo ak by ich doterajšia pôrodnosť bola 
skombinovaná s pocitom silného nacionalizmu. Za týchto 
okolností by cigáni mali politickú stranu, ktorá by 
prinajmenšom bola súčasťou vládnej koalície, ale v skutočnosti 
si myslím, že pri súčasnej politickej scéne, by táto strana vládu 
zostavovala a jej predstaviteľom pripadlo kreslo premiéra a ešte 
niekoľko ministerských postov. Niečo obdobné by sa mohlo 
stať aj pri priamej voľbe prezidenta. Teda bez veľkého 
preháňania by väčšina najvyšších ústavných činiteľov mohla 
byť cigánskeho pôvodu. V pluralitnom systéme totiž pri 
existencii viac ako dvoch strán, či kandidátov, konečný víťaz 
vôbec nemusí zastupovať názor väčšiny. A každým rokom, 
v súlade s ich pôrodnosťou, by rástla ich voličská základňa.  
Ďalej si predstavme, že cigánsky národ, so stranou s najväčším 
počtom kresiel v parlamente, by si začal uzurpovať kus našej 
zeme. Veď národ má predsa právo na sebaurčenie a vlastný štát. 
Paralelu medzi Slovenskom a Kosovom nemusím pritom nejak 
veľmi zdôrazňovať. Tam kosovskí Albánci verejne vyhlasovali, 
že „svoje“ bývalé územie si zoberú naspäť, pričom nepoužijú 
zbrane, ale vtáky. Obraz pracujúcich Srbov, ktorí už na začiatku 
manželského života, poznajúc svoj terajší finančný stav a 
budúce možnosti, kalkulujúcich koľko môžu mať detí, 
obklopených flákajúcimi sa Albáncami, krátiacimi si voľný čas 
zabezpečovaním si svojho potomstva, musí byť dôverne známi 
každému Slovákovi. A od tohto obrazu k predstave, žeby, tak 
ako v prípade kosovských Albáncov, nejaký vysokopostavený 
američan, ktorý nevie rozoznať Slovensko od Slovinska a o 
cigánskej problematike u nás nemá ani šajnu, rozhodol 

 

„Zúbožená a živoriaca menšina utlačovaná 
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v prospech cigánskych požiadaviek, nie je veľmi ďaleko. A ak 
by sme sa aj náhodou jeho rozhodnutiu chceli vzpierať, tak 
slovo ako humanita a mierumilovný spolok zvaný NATO, ktorý 
stále stojí na strane boja za demokraciu a presadzuje jej 
rozširovanie, samozrejme iba nenátlakovými a pacifistickými 
akciami, by nás rýchlo presvedčili o sile a pravdivosti faktov, na 
základe ktorých sa k danému rozhodnutiu dospelo. 
Udalosti, ktoré sa v nedávnej minulosti udiali v iných štátoch, 
zbavujú moje vízie plášťa science fiction a dávajú im reálny 
podklad. Nie je tomu tak, len v prípade paralely medzi hrozbou 
narušenia územnej celistvosti Slovenska a skutočným zabratím 
časti Srbska. Týka sa to aj spomenutej otázky bezpečnosti. Pri, 
pár rokov dozadu, rozprávaných zážitkoch po návrate môjho 
známeho z Juhoafrickej republiky, sa mi niekoľkokrát 
mimovoľne počas jeho výkladu vynoril obraz slovenskej 
skutočnosti. Po, demokratickou časťou sveta, oslavovanom 
páde apartheidu sa v JAR skoro nič nezmenilo. Prevažnú časť 
nedobrovoľných nájomníkov v tamojších väzniciach stále tvoria 
černosi. Aj dnes väčšina klientely v noblesných reštauráciách je 
biela a ručníky na záchodoch podáva uniformované 
služobníctvo, ktorého pleť má farbu ebenu. Čo sa ale zmenilo je 
nárast kriminality a objavenie sa atmosféry strachu 
v Johanesburgu a ďalších väčších mestách. Bieli svoje obydlia 
museli obklopiť veľkým múrom a najať si vlastnú strážnu 
službu, čim svoje domovy museli dobrovoľne prestavať na 
akúsi formu väzenia. Rodinné a osobné návštevy organizujú  

 
tak, aby minimálne jeden člen rodiny ostal doma, opustenie 
domu všetkými členmi rodiny by sa rovnalo jeho vykradnutiu 
alebo zdemolovaniu. Letné, či zimné dovolenky sú iba v rovine 
snov. V meste si nikto nedovolí zastaviť na červenú, lebo vie, 
že by sa okamžite stal obeťou lúpežného prepadnutia, možno 
vraždy. A po šiestej hodine večer samotní policajní príslušníci 
vyzývajú návštevníkov mesta, aby ho urýchlene opustili, a sami 
opúšťajú jeho útroby a nechávajú ho napospas nočnému 
vyčíňaniu čiernych zdivočených hord. Ešte raz upozorňujem, že 
to nie je žiadne čierne vykresľovanie ďalekej budúcnosti, ale 
realita odohrávajúca sa v skutočnom čase na skutočnom území. 
Každý, kto si len trochu spomína na východoslovenské 
rabovačky ( nie je to súčasť nijakého slovenského folklóru ) a 
ďalšie skutky cigánov, vie prečo som časť článku venoval opisu 
situácii v JAR. Aj v našich cigánskych osadách existujú miesta, 
kde sa neopovážia ísť ani samotní policajti. 

(pf)
 

Je na vine Bratislava?
 
Medzi najzávažnejšie problémy, ktoré 
sužujú nás, obyvateľov východu 
Slovenska, sú veľké disproporcie 
hospodárskeho rozvoja Bratislavy a 
východného Slovenska. Niekedy to 
vyzerá tak, ako keby bola na príčine 
našej biedy Bratislava. Lenže pravda je 
úplne iná. Slovensko nerozdelil 
bratislavský hospodársky centralizmus, 
ale stupídna neoliberalistická politika 
Dzurindovej vlády.  
Je potrebné povedať, že od novembra 
1989 neviedla Slovensko tak diletantská 
vláda, ako je staronová Dzurindova 
vláda. Ak by som mal výstižne 
charakterizovať činnosť Dzurindovej 
vlády, použil by som jedno prirovnanie. 
Ak vystavíme ľudský organizmus 
enormnému chladu, organizmus sa bráni 
tak, že si chráni najdôležitejšie orgány - 
mozog, srdce, atď. a "obetuje" prsty na 
rukách a nohách, či iné orgány, ktoré nie 
sú pre prežitie organizmu nevyhnutné. 
Preto ako prvé odmŕzajú človeku ušnice, 
prsty, atď. Čosi podobné robí Dzurindova 
vláda. Hodila cez palubu okrajové regióny 
Slovenska a varí si svoju polievočku v 
Bratislave. Poviem to ešte inakšie. 
Súčasná vláda vrhla slovenskú ekonomiku 
do "mlyna" neoliberalizmu. Vykašľala sa 
na ochrannú úlohu štátu a povedala si, že 
si slovenské podniky musia pomôcť z 
marasu samy. Nezaujíma ju, kvôli čomu 
sa podniky dostali do ťažkostí, ale 
ľahkomyseľne sa zbavila zodpovednosti 

za fungovanie slovenskej ekonomiky. Tie 
lepšie podniky, napríklad VSŹ Košice, či 

Slovnaft Bratislava, sa dostali za lacný 
peniaz do rúk zahraničným investorom, 
iné skrachovali, ďalšie prešľapovali dlhú 
dobu na mieste. Vulgárny neoliberalizmus 
súčasnej vlády má najťažší dopad práve v 
tých najslabších regiónoch Slovenska.  
Bratislava - a ja jej to prajem! - sa nemusí 
obávať zlých politikov pri kormidle štátu. 
Ani tá najhoršia vláda nemôže ohroziť 
prosperitu Bratislavy, pretože hlavné 
mesto Slovenska je - našťastie! - 
"odsúdené" na hospodársku prosperitu. 

Má perfektnú geografickú polohu a všetky 
predpoklady pre stabilný dynamický 

rozvoj. Zlá hospodárska politika 
slovenskej vlády v podstate nemôže 
Bratislave ublížiť. Môže však veľmi 
ublížiť práve tým regiónom, ktoré 
pomoc vlády najviac potrebujú. V týchto 
regiónoch znamená pád každého 
podniku vážnu hrozbu pre obyvateľov. 
Isteže by nebolo správne za každú cenu 
držať nad vodou stratové podniky, ale 
vláda sa nemôže úplne vykašľať na 
fungovanie ekonomiky v týchto 
regiónoch. My, východniari, 
nerozbíjame Slovensko. Nemali by sme 
na Bratislavu ťažké srdce, keby 
slovenská vláda robila kvalifikovanú 
hospodársku politiku.  
Musel som sa neraz pousmiať, keď sa 
nás pán minister Kaník, ale aj iní súčasní 
politici snažili presviedčať o tom, že 
zníženie daňového zaťaženia je tým 
čarovným prútikom, ktorý povedie k 

masovému rozvoju podnikania. Bol som 
sa minule opýtať na živnostenskom úrade, 
akú pôžičku by mi mohli poskytnúť, ak by 
som sa rozhodol podnikať. Pracovníčka 
oddelenia ma však okamžite zabrzdila 
a v momente mi vzala akúkoľvek nádej. 
Na pôžičku majú nárok len osoby, ktoré 
spĺňajú určité kritéria. Napríklad musia 
byť určitú dobu zaradení v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, 
atď. Nuž ďakujem pekne za takú podporu 
podnikania! A to ani nehovorím o ďalších 

 

„Východ? A to je čo?  
Aaaaaaa zamávam mu.“ 
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nástrahách, číhajúcich na podnikateľov z 
východného Slovenska - o nízkej 
kúpyschopnosti obyvateľstva, 
nedostatočnom rozvoji infraštruktúry, 
"veľkej vzdialenosti" východného 
Slovenska od Bratislavy, atď. Nuž toto je 
galiba východného Slovenska, nie akési 
pomyselné trenice medzi Bratislavčanmi a 
zvyškom Slovenska! Východu nepomôže 
zavedenie jednotnej dane, ktoré len 
prehĺbi priepasť medzi bohatými a 
chudobnými, ale cielené opatrenia na 
zvýšenie kúpyschopnosti širokých más 
obyvateľstva. Nepomôže reštriktívna 
politika, po ktorej volá Pavol Rusko! Aj 
omnoho silnejšie ekonomiky žijú na úkor 
budúcnosti, nie to slovenská ekonomika, 
ktorá potrebuje zintenzívniť peňažné toky 
v ekonomike aj za cenu ďalšieho 
zadlžovania sa! Nepomôže pasívny 
neoliberalizmus, ale naopak aktívna 
hospodárska politika štátu, vrátane takých 
nepopulárnych opatrení, ako je 
prerozdeľovanie finančných zdrojov pre 
regióny. Ľudovo povedané vláda musí 
priškrtiť peniaze Bratislave a presúvať ich 
do zaostávajúcich regiónov. Nie preto, že 
by sme snáď Bratislavu nemali radi, ale 
iná cesta tu jednoducho nie je! Nepomôžu 
ani formálne deklarácie o podpore 
začínajúcich podnikateľov, ale ich 
skutočná podpora! Nepomôžu formálne 
deklarácie o podpore rozvoja 
družstevníctva, ale iba faktická podpora 
družstevníctva. Počas svojho pobytu vo 

Švajčiarsku v rokoch 2000 a 2001 som bol 
príjemne šokovaný silou švajčiarskeho 
družstevníctva. Len v regióne Winherthur, 
v ktorom som pôsobil, bolo v roku 1998 
vyše 600 poľnohospodárskych družstiev! 
V krajine pôsobia silné spotrebné, 
výrobné, bytové, ale aj iné družstvá. 
A keď už spomínam Švajčiarsko, táto 
alpská krajina má 5 (!) jadrových 
elektrární. Susedí s Rakúskom práve tak, 
ako Slovensko. Rakúšania si na susedné 
Švajčiarsko netrúfnu a pokorne tolerujú 
mohutnú švajčiarsku jadrovú energetiku. 
Zato si však zgustnú na Slovensku, ktoré 
má v čele takých servilných politikov, 
akými sú Mikuláš Dzurinda, Eduard 
Kukan a ďalší.  
Neraz som vo svojich novinových 
článkoch a súkromných listoch apeloval 
na členov vlády, aby sa chodili učiť do 
Švajčiarska. Ako keby hodil hrach na 
stenu! A tu som kdesi pri koreni veci. Ak 
by trebárs minister Ivan Mikloš prešiel 
takými univerzitami života, akými som 
prešiel ja v Nemecku, Egypte, 
Švajčiarsku, Taliansku, Rakúsku, ale 
i v susednej ČR, určite by sa nedopúšťal 
takých lapsusov, akých sa dopúšťa. Lenže 
náš minister financií sa nikdy neživil 
prácou svojich rúk ani na Slovensku, nie 
to ešte v zahraničí! Čo teda môže vedieť o 
fungovaní ekonomiky v praxi?! A ako 
môže fungovať vláda, v ktorej sedí na 
poprednom mieste kabinetný vedec bez 
praktických životných skúseností?! 

Ešte dlho by som takto mohol pokračovať 
v rozbore likvidačných krokov, ktorými 
naša vláda vytláča východ Slovenska na 
perifériu Európy.   
Aj preto som aktívne podporoval petíciu 
KOZ za vyhlásenie referenda o ukončení 
činnosti vlády Mikuláša Dzurindu 
a v samotnom referende som hlasoval za 
ukončenie tejto vlády. Tu už nešlo o 
sympatie, či nesympatie voči členom 
Dzurindovej vlády, ale o princíp. Tak, ako 
si ja nemôžem dovoliť pilotovať lietadlo, 
pretože to neviem, takisto ani Dzurindova 
vláda nemôže "pilotovať" túto krajinu, 
pretože je nad slnko jasné, že na to nemá. 
Lenže tragédiou Slovákov je, že vedia 
perfektne nadávať, keď o nič nejde, ale 
keď majú šancu rozhodnúť o svojom 
osude, ani neprídu k volebným urnám. Na 
druhej strane – aby som nebol priveľmi 
prísny na svojich rodákov – ani vo 
Švajčiarsku zvyčajne nie je vysoká účasť 
voličov v referende. Lenže na rozdiel od 
Slovenska vo Švajčiarsku neplatia také 
stupídne zákony, ako u nás, takže 
švajčiarske referendá platia aj v prípade 
minoritnej účasti voličov v referende.  
A čo povedať na záver? Až nahradí 
súčasnú vládu kvalifikovanejšia vláda a 
Východ sa konečne vyhrabe z marasu, 
ubezpečujem všetkých západniarov, že 
východniari viac nebudú žiarlivo zazerať 
na prosperitu Bratislavy.  
 

Karol Dučák
 
 

Zmeňme Ústavu! 
 
Ústava Slovenskej republiky v prvom odseku článku 12 hovorí: 
„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“  
A môj komentár? Niečo tak stupídne som ešte v živote nečítal. 
Veď ako môže byť rovný v dôstojnosti i v právach najbohatší 
obyvateľ Slovenska a ten posledný bezdomovec, ktorý skapína 
kdesi pod mostom?! Môže vôbec náš vulgárny kapitalizmus 
s neoliberalistickými tendenciami zaručiť aspoň zdanie rovnosti 
práv občanov a ich ľudskej dôstojnosti?!  
Ústava Slovenskej republiky je tým najcynickejším výsmechom 
stále viac zbedačovanej väčšiny obyvateľov Slovenska a preto  

navrhujem zmeniť tento článok ústavy následovne: 
„Ľudia sú slobodní a nerovní v dôstojnosti i v právach.“ 

Obraciam sa týmto na všetkých slušných obyvateľov Slovenska 
s výzvou: Podniknime kroky pre iniciovanie referenda o takejto 
legislatívnej úprave! 
Je predsa nemysliteľné, aby sa štát naďalej riadil Ústavou, ktorá 
je vlastne bezcennou fraškou, na míle vzdialenou od reálneho 
života. 

Karol Dučák

 
Slovenská dobročinnosť

Nedávno, pri pravidelnom dennom nákupe, som si pri vchode 
do istého hypermarketu všimol oznam informujúci, že daná 
spoločnosť prispela sumou 1 000 000 eúr na dobročinné účely 
územiam postihnutým tsunami. Vylepenie oznamu takéhoto 
charakteru nie je samoúčelné, ale, v  rámci public relations, sa 
má jeho prostredníctvom spoločnosť vykresliť v očiach 
nakupujúcej verejnosti ako subjekt, ktorý nielen zdieraním 
slovenských výrobcov a dodávateľov získava značné objemy 
peňažných prostriedkov, ale ktorý je aj ochotný sa o tento zisk 
podeliť aj s o tisícky kilometrov vzdialenými obeťami 
prírodných katastrof. Preto som v duchu utvárania si nového 

obrazu „cítiacej firmy“ začal hľadať obdobný oznam 
informujúci o čiastke, ktorou spoločnosť prispela na vetrom 
zničené neďaleké ( slovenské ! ) Tatry. Žiaľ, nič iné, okrem 
oznamov informujúcich o akciových tovaroch a „zaručene“ 
najnižších cenách v meste, som nenašiel. Do úvahy prichádzajú 
dva dôvody. Buď daná spoločnosť na Tatry vôbec neprispela, 
alebo prispela sumou, ktorá by v prípade jej umiestnenia vedľa 
„tsunamského“ oznamu, vyvolávala úsmevy na tvárach 
okoloidúcich, či dokonca hurónsky smiech. Ako človek, ktorý 
sa považuje za Slováka, som začal cítiť, ako sa pomaly, ale isto 
mení reklama na antireklamu. Ak niekto neprispeje na Tatry a 
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ani na juhovýchodnú Áziu, je to možno nie celkom správne, ale 
v čase všeobecného nedostatku peňazí, pochopiteľné. Ale ak sa 
nedá ani koruna na obnovu symbolu Slovenska, ale pre krajiny, 
v ktorých väčšina Slovákov bola doslova a do písmena len 
s prstom na mape, a ktorých obyvatelia ani nevedia, kde 
Slovensko leží, sa nájde tak veľká suma peňazí, nejde o 
dobročinnosť, ale o vrchol drzosti a arogancie. 
Cieľom článku nie je obžaloba hore spomenutej spoločnosti, ale 
kritika toho, čo sa na Slovensku dialo v posledných týždňoch. 
Konanie spomenutej spoločnosti možno označiť za priemerné a 
reprezentujúce správanie množstva právnických a fyzických 
osôb, ktoré svoje aktivity a finančnú pomoc zamerali 
nesprávnym smerom. Značnú zásluhu na tom majú aj slovenské 
médiá, hlavne televízne stanice, ktoré každý večer vo svojich 
spravodajstvách aspoň časť 
vysielacieho času venovali 
porovnávaniam výšky 
príspevkov Slovenska a 
nielen štátov strednej 
Európy, ale aj štátov 
vyspelej západnej Európy, 
ktorých ekonomická a 
hospodárska sila je oveľa 
vyššia a životná úroveň jej 
obyvateľov ani 
neporovnateľná, a to všetko 
s cieľom vyvolať 
v Slovákoch pocit viny. Veď 
veľa rodín by predsa 
nemusela mať mäso raz do 
týždňa, ale stačilo by raz za 
mesiac a ušetrené peniaze 
venovať na pomoc ázijským bratom a sestrám. Takéto konanie, 
pri vedomí sociálnej situácie, aká na Slovensku vládne, je 
nielenže nezodpovedné, ale aj pokrytecké. Za to je plne v súlade 
so slovenskou povahou a cielene ju využíva. Určite veľa z nás 
sa už stretlo s tým, že niektoré veci sa urobili, resp. neurobili, 
pretože im predchádzali vety typu „Čo na to ľudia povedia“, či 
„Nech ľudia vidia“. Doma nemusí byť ani na jedlo, lebo sa 
peniaze investovali inam, len aby medzi ľuďmi nevznikali reči. 
Pričom v tomto prípade sa z dedín a miest stala Európa až svet, 
domov predstavuje Slovensko a ľudí reprezentuje zahraničie. 
Účelom zoznamu štátov, zoradených podľa výšky finančnej 
pomoci aj s konkrétnymi sumami, bolo ukázať Slovákom akí sú 
skúpi a nesolidárni, a to sprevádzané komentárom o tom, že si 

sami vytvárame zlý obraz v zahraničí a čo na to povedia jeho 
vrcholní predstavitelia. Na druhej strane je nutné, v rámci 
objektivity, dodať, že médiá venovali značnú pozornosť aj 
veternej smršti a jej následkom, ktoré v Tatrách spôsobili 
nevyčísliteľné škody. Odvysielalo sa veľa reportáží ukazujúcich 
až hororové zábery z oblastí najviac postihnutých katastrofou, 
sprevádzaných prosbou smerujúcou k verejnosti o poskytnutie 
akejkoľvek pomoci, aby keď už nie naša generácia, tak aspoň 
ďalšie mohli uvidieť Tatry v ich plnej kráse. Prosby sa neminuli 
účinku a každý koľko mohol toľko pomohol. O to viac 
nepochopiteľne vyznievali o niečo neskôr vysielané televízne 
vstupy z juhovýchodnej Ázie, zafarbené kritikou a výčitkami 
nedostatočnej podpory Slovákov, zničených nie najlepšou 
sociálnou situáciou, vyšťavených a unavených neustálymi 

prosbami rôznych nadácií 
o finančnú pomoc, pričom 
veľa z nich by túto pomoc 
samo potrebovalo. 
Preto prosby by mali byť 
namierené k tým, ktorí si 
môžu dovoliť prispieť. Ale 
aj títo ľudia, či firmy by 
mali mať jasno v tom, kam 
a koľko dajú, pretože je 
množstvo možností kam 
peniaze poslať a nie každá 
snaha o vykreslenie seba 
ako dobročinného a 
humánne cítiaceho sa 
strene so zamýšľaným 
efektom. Je potrebné mať 
na pamäti, že tak, ako je 

vždy bližšie košeľa ako kabát, tak sú aj Tatry bližšie ako Srí 
Lanka, a teda tak, ako nie je rozumné obliecť kabát bez košele, 
nie je dobré prispieť obetiam tsunami a pri tom úplne 
odignorovať Tatry. Postoj štátu, ktorý prispel na juhovýchodnú 
Áziu, v porovnaní s ostatnými štátmi, skôr symbolickou sumou, 
nepovažujem za chybný. Každý, kto pozorne sleduje okolie, 
musí uznať, že argument „Nie sú peniaze“ je aspoň sčasti 
pravdivý, aj keď nájdením peňazí na financovanie stretnutia 
Busha a Putina určite stráca na argumentačnej sile. Ale to je už 
na iný článok. 
 

(pf) 

 

Končí "sedem neúrodných rokov" ĽS HZDS 
Pre koho prichádza "sedem úrodných" ? 

 
V tomto roku končí biblických "sedem neúrodných rokov " ĽS-
HZDS. Keď pred siedmimi rokmi dostal V. Mečiar otázku 
ohľadne "siedmich neúrodných rokoch" rozčúlil sa a povedal, 
že niečo také nebude. Tak, ako často, aj v tomto prípade sa 
mýlil. Sedem neúrodných rokov sa začalo a v tomto roku sa 
naplní. Otázka zostáva len v tom, či sedem neúrodných rokov 
platilo aj na niektorých oligarchov tejto strany, alebo na 
predsedu samotného. Treba povedať, že "neúrodou " osobne 
netrpeli. Zato trpeli ich členovia, či dnes už bývalí, alebo ešte 
členovia a aj sympatizanti. 
A na sklonku týchto rokov im strana pripravila darček, istý 
folklórny politik tejto strany, hoci je ich tam neúrekom povedal, 
že okrem V. Mečiara má Slovensko aj iného výrazného politika, 
a to je čuduje sa svete M. Dzurinda. Takmer tri dni sa čudovali 
členovia tejto strany a ich sympatizanti, ktorých rady rednú, ako 

rady Napoleona, keď tiahol na Moskvu, potom sa prestali aj 
čudovať. Ich regionálni adlátusi im začali vysvetľovať, že to je 
nová politika V. Mečiara a ĽS- HZDS, ako poraziť M. 
Dzurindu. V tejto strane sú na podobné hlúposti zvyknutí, veď 
niektorí regionálni pohlavári vysvetľovali svojim členom, že 
víťazstvo Gašparoviča v prezidentských voľbách, bol geniálny 
ťah ich predsedu. Ibaže väčšina z radov ĽS-HZDS a 
sympatizantov už má podobné "geniálne ťahy" vyše hlavy a 
jednoducho im celkom správne neverí. Nehovoriac, že len 
preto, lebo "sedem neúrodných rokov" pocítili na vlastnej koži, 
na rozdiel od podobných folkloristov, ako je M. Urbani, či ďalší 
z radov poslancov tejto strany. 
Posledné zvraty ĽS-HZDS sú už viditeľnou realitou a treba 
povedať, že nejde o nič iné, ako o to, aby si pohlavári tejto 
strany /nie členovia a sympatizanti/ znova na niekoľko rokov 
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zachránili svoje korytá. Samozrejme "popularita" Mečiarovej 
strany je dnes na úrovni SDKÚ. A tak sa načim dať dohromady, 
údajne v mene Slovenska, hoci terajšie SDKÚ Slovensko akosi 
nechcelo, ale potom ho viedlo do Európy. Toto zatiaľ neverejné 
spojenectvo vyhovuje obidvom stranám. A nie je ďaleko 
dohoda, keď sa dohodnú. SDKÚ uzná za "otca vlasti" V. 
Mečiara a a ĽS-HZDS uzná za "syna vlasti" M. Dzurindu, ktorý 
sa "prekopal" do Európy. Vlastne nejde o Slovensko, jeho 
národ, vlastných voličov, či sympatizantov, ale ide len o V. 
Mečiara a jeho poslaneckú suitu, či niektorých prispievateľov 
strany. Tento scenár s plačom prijali predovšetkým babky - 
demokratky, ktoré už ĽS- HZDS nemôžu prísť ani na meno a 
začali s vrúcnou láskou hľadieť na "súceho parobka" Roberta 
Fica. Ten to vie, a tak sa im už začína aj venovať, "honí Kaníka 
dúrnym honom".  
Ani nie tak preto, že nezaplatil, čo mal, ale hlavne preto, aby sa 
ešte viac zapáčili babkám-demokratkám, ktorých ĽS-HZDS 
nechala takpovediac napospas svojmu osudu, ich penzia im 
sotva vystačí na to, aby vyžili. Tieto "Robertkove lásky" však 
vzbudili v radoch vedenia ĽS-HZDS nepokojný spánok a preto 
sa V. Mečiara začína uchádzať o ruku opovrhnutej ale teraz 
zrejme vyvolenej SDKÚ. Treba povedať, že tento konglomerát 
znamená niečo okolo 20-22 percent voliteľnosti na slovenskej 

volebnej scéne. K tomuto spojenectvu má najbližšie liberálna 
ANO. Ale tento triumvitár dosahuje len voliteľnú úroveň strany 
SMER.  
V tomto i v budúcom roku bude pre Západ prioritou Ukrajina, 
Moldavsko, Bielorusko a Rusko a tak na Slovensku môže 
vládnuť hocikto, kto sa prihlási, že bude naďalej sledovať 
doterajšiu líniu M. Dzurindu. ĽS-HZDS sa k tomu otvorene 
prihlásila a okato prihlasuje. Stačí, aby to povedal , čo sa týka 
zahraničnej politiky a bude rešpektovaný. O nič viac totiž u na 
Slovensku nejde. Atak hlava bolí rovnako M. Dzurindu aj V. 
Mečiara, aj preto to " tokanie", ktoré nakoniec skončí " veľkou 
láskou". 
Voliči v najbližších voľbách potom povedia, či sa z takejto 
"veľkej lásky" dá aj žiť, alebo či sa žiť nedá. V obidvoch 
stranách sa zvýši spotreba Acylpirínu, z čoho bude mať 
najväčšiu radosť minister zdravotníctva, pretože prevencia proti 
chorobám je najdôležitejšia v jeho zdravotníckych reformách. 
Lenže choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch. Aj choroba 
zvaná "sedem neúrodných rokov", ktorá teraz očakáva SDKÚ i 
tých, čo sa s ňou spoja. 
 

Svätoboj Clementis, www.prop.sk

 
 

Pokrytci 
 
Na oslave narodenín premiéra Dzurindu 
sa objavilo mnoho jeho spolustraníkov a 
ďalších kolegov kolaborantov z 
poslaneckých lavíc. Čo tam však ale 
robili persóny typu Mečiar a Fico? Na 
politickej scéne tieto osoby v minulosti 
nevedeli prísť Dzurindovi na meno. A 
naopak Dzurinda im. Neustále napádania 
a kydania jedného na druhého boli 
pravidelné, skoro na každodennom 
poriadku. Pamätáme na Dzurindov 
nezmieriteľný postoj voči osobe Mečiara 
a naopak. Časy sa však menia. Doba 
Ficových predvolebných plagátov je 

taktiež preč. Títo páni sa akoby šmahom 
čarovného prútika premenili z 
nezmieriteľných rivalov na 
usmievajúcich a milých parlamentných 
kolegov, majúcich k sebe zdá sa 
neuveriteľne blízko.  
Pokrytectvo týchto pánov je na vysokej 
úrovni. Veď keď na niekoho kydám, 
obviňujem ho z ťažkých prečinov 
širokosiahleho dosahu, tak mu predsa 
neprídem na jeho narodeniny a neželám 
mu všetko najlepšie, veľa zdravia a 
šťastia, ale zaradím ho medzi svojich 
nepriateľov č. 1 a skôr mu želám skorú 

smrť, keď nie tú reálnu, tak aspoň 
politickú. Alebo, keď na niekoho kydám, 
obviňujem ho z ťažkých prečinov 
širokosiahleho dosahu, tak ho predsa 
nepozvem na svoje narodeniny, nebudem 
sa na neho usmievať, podávať mu ruku 
ale naopak, budem proti nemu bojovať. 
Čo na to povedať? Pokrytec ostane iba 
pokrytcom. Nožík vo vrecku sa človeku 
otvára keď vidí, aká faloš nám tu vládla, 
vládne a chce vládnuť. 

(rn)

 
Susedské vzťahy 

 
Veľa ľudí sa v súčasnosti o tzv. maďarskú kartu pramálo zaujíma. Trápia ich oveľa viac problémy najmä sociálneho charakteru. Za 
čo nakúpiť jedlo a zaplatiť nájomné, koľko bude stáť tentoraz školský rok, prípadne deťom, aj keď na to vedomostne majú, vyššie 
vzdelanie nedopriať, či dokedy sa tlačiť s rodičmi v jednom byte. Pritom umenie množstva rodín vyžiť zo svojej žobračenky by si 
zaslúžilo, keď už nie uznanie Davida Copperfielda, tak aspoň zápis do Guinessovej knihy rekordov. Zameranie sa väčšiny ľudí na 
zabezpečenie ich existenčných potrieb v čase prebiehajúcej transformácie z centrálne riadeného hospodárstva na trhovú ekonomiku 
neoddeliteľne spojenej s poklesom životnej úrovne oproti obdobiu z pred roka ’89 je logické a pochopiteľné. Od ľudí, ktorým 
pokojný spánok nenávratne zobrala hrozba nezamestnanosti a neistota ďalšieho zotrvania v práci a ktorí sa s obavami pozerajú na 
dátumy v kalendári neúprosne oznamujúce príchod vianočných sviatkov vyvolávajúcich nárast výdavkov a nového roka s novým 
zvýšením cien energie, ťažko očakávať, že správy o ďalšom výbojnom snažení Maďarov, ktorých uverejnenie v audiovizuálnych, či 
tlačených médiách je skôr výnimkou ako pravidlom (čo spôsobuje, že informovanosť verejnosti o nebezpečí z juhu zďaleka 
nepokrýva celú skutočnosť), im spôsobia hlbšie vrásky na čele a zamestnajú ich mozog na čas dlhší ako je čas potrebný na 
prečítanie, resp. pozretie predmetného oznamu. V dôsledku toho, títo ľudia ani na základe viac, či menej alarmujúcich informácií 
nekorigujú adekvátne svoje konanie a myslenie a ich následné reakcie nie sú primerané príslušníkom svojbytného národa. Pritom 
verejné prezentovanie sna obnovy Uhorska činiteľov zastupujúcich aj dôležité oficiálne miesta v Maďarsku a konanie niektorých  
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členov strany, ktorá je súčasťou našej ( ! ) vládnej koalície, je určite 
zarážajúce a je nutné venovať mu zvýšenú pozornosť. 
V tomto momente považujem za potrebné podotknúť, že ľudia, ktorí 
deň za dňom plne zamestnávajú svoje myslenie zabezpečením svojich 
existenčných potrieb, sa stávajú apatickí a ignorujúci nielen 
maďarskú otázku, ale všetky problémy týkajúce sa „len“ celej 
spoločnosti, samozrejme až do chvíle, kým ich nezačnú pociťovať na 
vlastnej koži, ale vtedy už býva často neskoro. Preto vždy, ako niť 
tiahnúca sa minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou, vznikali a budú 
vznikať tendencie k vytváraniu multikultúrnej a sociálne slabej masy 
ľudí, ktorá je najľahšie manipulovateľná a nezmôže sa na žiaden 
odpor voči tým, ktorí držia v rukách opraty moci. Daní jedinci, 
tvoriaci drvivú väčšinu našej spoločnosti, nekonajú, pretože si buď 
problém vôbec neuvedomujú, nechcú uvedomiť alebo ho zľahčujú a 
hľadajú tisíc dôvodov na odôvodnenie svojej nečinnosti. 
Vlčí podiel na „predávkovaní“ spoločnosti maďarskou otázkou má aj 
doterajšie pôsobenie strán, ktoré majú v názve rôzne skloňované 
slovo národný a najmä J. Slota. Vždy keď sa okolo tohto človeka, 
ktorý svojimi žabomyšími konfliktmi s ostatnými predstaviteľmi 
rovnakého politického spektra sprofanoval v očiach verejnosti obsah 
slova národný a vo veľkej miere sa pričinil o stratu dôvery a prudký 
pokles preferencií, čo len na dlhšie obdobie rozhostilo mediáne ticho, 
vytiahol v snahe o upútanie pozornosti novinárov maďarskú kartu, a 
to často formou a obsahom, ktoré nezodpovedali úrovni verejne 
činného predstaviteľa. Výsledkom bolo, že ľudia sa prejedli jeho 
nespočetných útokov voči SMK a v ich záplave sa stratili aj 
upozornenia založené na reálnej hrozbe. Preto je veľmi dôležitý 
nielen obsah týchto upozornení, ale aj osoba, ktorá ich verejnosti 
sprostredkúva. Aby ľudia venovali daným správam pozornosť a 
vyvodzovali z nich primerané dôsledky, musia vidieť za konaním 
takého človeka úprimnú snahu o dobro pre slovenský národ a nie 
osobné záujmy a mamonárstvo. Teda nie na jednej strane sa búchať 
do pŕs, označovať sa najlepšieho Slováka a nepriateľa Maďarov a na 
strane druhej bojovať za juhokórejské záujmy a urážať príslušníkov 
vlastného národa, pretože im nechcú dobrovoľne odovzdať ich kúsok 
zeme. Slováci nie sú hlúpi a rýchlo rozpoznajú, že takéto správanie 
nie je motivované nacionalizmom, ale úmyslom zneužiť 
v predvolebnom období hlasy národne orientovaných voličov a dostať 
sa čo najbližšie ku korytu. Preto takýto ľudia neprispievajú 
k vyriešeniu problémov, ale vrhaním tieňa nedôvery voči ich osobe aj 
na nimi podávané informácie, práve naopak hrajú do karát, tým, čo 
by najradšej posunuli južné hranice Slovenska trochu viac na sever. 
Čím ďalej, tým viac vidím ako sa zostrujú kontúry a paralela medzi 
súčasnosťou a Svätoplukovským obdobím sa stáva zreteľnejšou. 
V čase, keď už mierumilovným Slovanom hrozilo, aj napriek ich 
dobrosrdečnosti a pomoci, od kočovných Hunov nebezpečie, zavolal 
si Svätopluk svojich synov a ukázal im veľmi dobre známy príbeh 
s prútmi. Aj v dnešnej dobe vyvstáva potreba zomknutia sa proti 
maďarským územným požiadavkám, pričom spojujúcim putom by 
mala byť politická strana zoskupujúca mladých národne zmýšľajúcich 
ľudí, ktorí už unikli komunistickej demagógii a politická moc je pre 
nich prostriedkom, nie cieľom. Prostriedkom nie na sebaobohatenie, 
ale na ukončenie letargie slovenského národa a na jeho pozdvihnutie. 
Za takúto stranu možno bezpochýb označiť Slovenskú pospolitosť - 
národnú stranu, ktorá dúfam pre dobro Slovenska do najbližších 
volieb, tak ako mňa, presvedčí o úprimnom úmysle svojich členov čo 
najväčší počet potencionálnych voličov. 

(pf) 
 

Pod lampou... alebo hríboviny 
 
Dňa 27. januára 2005 som po dlhšom čase sledoval televíznu 
obrazovku. Keď som prepol na našu verejnoprávnu STV 2, 
zaregistroval som reláciu, kde pán Hríb s tradične podopretou bradou 

 

A padla vlasť tá slovenská!
 

Zrak k nebu zodvihni 
a utíš v hrdle spurný hlas. 

Vínom a chlebom sa posilni, 
budem ti rozprávať príbeh z dávnych čias. 

 
Z čias, keď obrovský národ pohol sa na západ 

a všetkými smermi sa vydal, 
keď dejiny nemohli zachrápať, 

keď zomrel ten, čo po ceste kríval. 
 

O ľude, ktorého erbom bola sloboda 
a mečom charakterizoval myseľ toho národa. 

O ľude, kde hrdosť a pravda po boku šli 
o múdrosti zakotvenej v ich nepoddanej cti. 

 
Oni šli a cesta ich nemala konca, 

po horách, lúkach niesol sa zvuk slovanského zvonca.
Nenašla sa sila, ktorá by ich zhatila, 

falšom a podlosťou bola by ich zklátila. 
 

Vtom prešli pahorok a zastavil sa dych! 
Natrafili na zem, ktorú závidel im svet, 

na zem, ktorej doteraz páru niet, 
v tom si uvedomili, že bola iba ich! 

 
Bola to zem, kde tiahol sa obrovský modrý had. 

Tu týčili sa nehostinné končiare, 
no pre krásu, každý ich mal rád. 

 
I národ a krajina razom v jedno splynuli, 
keď blížil sa sok, Tatry bleskom zakuli. 

Vtedy povstal ľud bez strachu v plnej sile 
boli to časy víťazstva, tie vznešené chvíle. 

 
Tak diablov a havranov po medziach hnali, 

tí junáci prekrásni, tí synovia slávy. 
 

No prišiel koniec blaha a krásna, 
rozletela sa ilúzia bratstva tá slastná. 

Kriváň zahltil temný mrak, 
to kočovník na koni, dal o sebe znať. 

 
V ten deň otec syna opustil 

a brat so sestrou preli sa zo všetkých síl. 
Darmo Tatry bleskom kuli, 

odspodu zlovestné šváby sa hnuli. 
 

Keď Dunaj prekročili, 
toho modrého hada 

a rozhádaný ľud zočili, 
vtedy nastala ich vláda. 

 
Toho dňa Kriváň slzu poslednú vypustil, 

vtedy spustil sa teroru a strachu vír, 
na tú vlasť padla hodina boľavá, 

bol to čas, keď padla Veľká Morava. 
 

Nuž nehľaď tak na mňa! 
Čuj, čo tie časy rozprávajú 

a pozri čo sa stane, 
keď sa bratia rozhádajú!!! 

Jaro
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(ako Vladimír Iljič) hútal so zúčastnenými o štandardnom probléme našej utrápenej maďarskej menšiny. 
Medzi zúčastnenými nechýbal najväčší hovorca tohoto problému pán Duray, ďalej redaktor pán Lovász a herečka Szidi Tóbiás. Za 
slovenskú stranu sa zúčastnili pán Belica, pán Kováč (SAV) a pán Markuš, bývalý veľvyslanec a vedec. 
Zástupcovia maďarskej menšiny zasa plakali nad tým, že je im pripomínaná ich menšinová príslušnosť, akoby to bola diskriminačná 
problematika. Stačí si prečítať preambulu ústavy slovenskej republiky, kde je to veľmi jasne napísané! Pán Duray to toľkokrát 
opakoval, až pán Kováč sa pristihol, že patrí k väčšine, čo dodnes vôbec neregistroval. Herečka Szidi Tóbiás mala rovnaký problém 
a navyše si spomenula ešte na koncovku svojho mena. Veľmi jej to vadilo, keď ju uvádzali v divadle s koncovkou po slovensky. 
Neustále sa usmievajúc na svoje ospravedlnenie uviedla, že v národnom divadle vychádza s kolegami úplne bezproblémovo. 
Napriek všetkému čo povedala tvrdila, že sa cíti byť občiankou Slovenska,... prečo jej potom prekážala koncovka jej mena? Aj pán 
Lovász si prihrieval polievočku, hlavne keď pán moderátor nahadzoval na smeč. Pamätám sa na začiatky pôsobení pána Duraya v 
slovenskom parlamente. Jeho vyjadrovacie schopnosti sú aj po takom čase veľmi chabé, nehovoriac o jeho slovenčine v počiatkoch. 
Asi nás nemá rád preto, lebo sa s nami nevie dorozumieť, napadlo ma teraz! Podľa neho by sme mali s ním rozprávať po 
maďarsky...! 
Tu si musím pripomenúť, ako v rámci svojho povolania sme navštevovali južné Slovensko a tu naši spoluobčania nijako nechceli 
rozprávať slovensky. Stále opakovali "nerozumiem", samozrejme po maďarsky. Nám zasa bolo jasné, že rozumia, no ...nechceli. A 
to sme žili v jednom štáte a naša maďarská menšina nám už vtedy dávala najavo svoju nevôľu žiť s nami na jednej úrovni. Hlavne 
Košice boli baštou tohoto neduhu, kde som sa ja stretával na každom kroku a kde dodnes pretrvávajú tieto problémy. 
Žijem v takej krajine... tak sa volá kniha, ktorú napísal predseda SMK. Zatiaľ žiaden Slovák nenapísal knihu Žijem s takou 
menšinou, a to je veľká škoda. lebo svet by sa dozvedel o všetkých provokáciách Maďarov na Slovensku, ktoré v EÚ sú jednoducho 
nemysliteľné! To znamená, že Slovák si predsalen viac váži svoju menšinu ako menšina Slováka, 
štátotvorného občana, ktorý jej vôbec neubližuje. A táto menšina sa nemá zatiaľ na čo sťažovať, lebo 
práva a povinnosti má úplne rovnaké! ...vyplývajúce z ústavy Slovenskej republiky. O takýchto 
právach v Maďarsku naša menšina len sníva. No ako sledujeme túto menšinu, mám obavy, že v 
ďalších „hríbovinách“ sa bude sťažovať na to, že im nevyhovuje počasie alebo niečo iné! Základ je... 
neustále sa sťažovať! Ako kedysi povedal jeden človek "tisíckrát opakovaná lož sa raz stane 
pravdou"! 
Páčilo sa mi ako pán Markuš vravel o kázni na južnom Slovensku, keď maďarský farár počas kázne 
asi 40 krát zopakoval "naši maďarskí veriaci". Ako je nám známe, v našich kostoloch sa káže 
"veriaci" bez upozorňovania na rozdielnosť veriacich. Nepáčilo sa mu to a musím povedať, že mne 
sa to tiež nepáči. Boh predsa nerozlišuje veriacich podľa národnosti, lebo všetci sme si pred Bohom 
rovní. Nuž oni sú asi rovnejší! Ich provokácie nepoznajú konca. 
Po tomto probléme moderátor zahlásil či Slováci vedia o tom, že sa na Slovensku formuje 
protimaďarská koalícia (vo vzťahu k voľbám do VÚC) a či si Slováci myslia, že sú zo strany 
Maďarov ohrození. Čo by na to mal odpovedať Slovák, ktorý od novembra 1989 vidí neustále 
provokácie zo strany Maďarov na Slovensku? Aj napriek neustáleho uisťovania zástupcov maďarskej 
vlády a podpísania niekoľkých zmlúv o dobrom susedstve, priateľskej spolupráci a garantovaní 
štátnych hraníc medzi oboma štátmi, maďarská republika hrubo porušuje tieto zmluvy bez vážnej 
odozvy EÚ a OSN. Tu si každý musí uvedomiť, že bez podpory západných mocností by nebolo 
možné takýchto provokácií, akými sme dnes svedkami. 
Slováci si začali uvedomovať toto nebezpečenstvo a je to len pre dobro veci. Naša vláda síce ubezpečuje národ, že registruje 
porušovanie štátnej suverenity, ale len na pôde slovenského parlamentu. Týmto nerieši tento problém tam, kde to už dávno mala 
urobiť. Takto napomáha šíreniu lží, ktorých sa dopúšťa maďarská menšina na slovenskom štátotvornom národe. Je len na chybu 
veci, že naša vláda tento problém nerieši adekvátne. Tento sa mal už dávno riešiť na ústavnom súde. 
Slováci, pozorne sledujte kroky maďarských politikov a maďarskej vlády. Ich prehlásenia smerujú k vyhláseniu etnickej autonómie 
a to nielen na Slovensku, ale aj v ďalších okolitých krajinách. Napĺňajú sa tým sny západných mocností na rozbitie slovanských 
národov pomocou Maďarov, ktorí majú podobnú mentalitu myslenia. Odmenou pre Maďarov by bolo vytvorenie ich dávneho sna... 
Veľkého Uhorska, pričom by po nás a našich potomkoch šliapali ako kedysi. Aj dnes v Maďarsku uvidíte billboardy, kde je naše 
južné územie vykreslené spolu s územiami, na ktoré si Maďari nárokujú po okolitých štátoch. Nedovoľme im to! 

Valdo 
 

Spolužitie alebo neznášanlivosť! 
 
Televízna stanica Markíza odvysielala 
v stredu, 9. februára 2005, jednu z 
klasických udalostí na našom južnom 
Slovensku, ktoré naša vláda patrične 
prehliada. 
Podnikateľka zo Sečoviec, ktorá si 
otvorila v Kráľovskom Chmelci 
pohostinstvo sa sťažovala, že nemôže 
patrične prevádzať podnikateľskú 
činnosť v tomto mestečku, nakoľko sa 
začali množiť sťažnosti na jej 
pohostinstvo. Najprv od susedov 

Maďarov, potom začali sťažnosti od 
úradov a teraz začína starosta zvažovať 
podnet na zrušenie jej činnosti. V 
televízii sa vyjadril aj náčelník polície v 
Trebišove a nechal sa počuť, že niektoré 
sťažnosti boli aj pravdivé, no neuviedol o 
aké sťažnosti išlo. Zábery kamery v 
pohostinstve odhalili zopár občanov, 
ktorí tam sedeli a títo sa vyjadrili, že aj 
manželky sa nechali počuť, aby 
nenavštevovali toto pohostinstvo. 
Napriek tomu tam sedeli a využívali 

služieb pohostinstva  k úplnej 
spokojnosti. 
Prečo takáto zaujatosť voči majiteľke 
pohostinstva... na to sa ona vyjadrila, že 
má len jediné vysvetlenie a tak to aj cíti: 
je Slovenka! Asi tam jednoducho nemá 
čo robiť, veď je na ich území... či nie? 
Podľa mňa táto problematika začína byť 
doslovne ohraná. Nie som rasista, ale 
pravda je, že sleduje ten istý cieľ! 
Vytvárať nenápadný tlak na slovenskú 
väčšinu a vytlačiť ju spomedzi seba, aby 

 

Tričko s mapou 
Veľkého Uhorska!!!
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sme tam jednoducho nezavadzali. 
Maďarská koalícia by to patrične vedela 
využiť na ciele politické, kde by mohla 
konečne deklarovať: juh Slovenska je 
predsa celý maďarský, tak niet sa o čom 
baviť... je to naše. Chceme autonómiu, 
etnickú... kultúrnu a prečo nie aj 
územnú! 
Zdá sa vám to prehnané, za vlasy 
pritiahnuté?... nuž mne nie. Nie som len 
pasívny občan našej konzumnej 
spoločnosti. Ako občan zaujímajúci sa o 
celkové dianie po roku 1989 pozorne 
sledujem vývoj spoločenských pomerov 
na Slovensku a vo svete. Naša vláda 
odsúhlasuje jeden sporný zákon za 
druhým a bežný občan už pri svojich 
problémoch uživiť seba a rodinu nemá 
ani čas, ani nervy uvažovať o podstate 
správnosti týchto zákonov. Možno to je 
ten stav, ktorý chcela vláda navodiť, aby 
si robila, čo chcela. Len tak je možné, že 
už niekoľko týždňov rezonuje v 
parlamente diskusia o návrhu poslankyne 
HZDS Kataríny Tóthovej o hanobení 
národa, rasy a etnickej skupiny. Chce, 
aby sa to považovalo za trestný čin s 
postihom odňatia slobody až na dva  
roky alebo peňažný trest. Zdá sa, že tento 
zákon aj prejde, keďže zaň chcú hlasovať 
poslanci HZDS, SDKÚ, SMK, Smer a 

Slobodné fórum. Pre mňa je jasné už 
dávno, že HZDS úplne zmenilo politickú 
taktiku a smer. Spoznalo, že sa nedá dlho 
plávať proti prúdu a zaujalo postavenie 
doslovne podporujúce SDKÚ. Preto tá 
rétorika pani Tóthovej. Za vlády pána 
Mečiara by to nebolo možné, ale nikdy 
nehovor nikdy, povedal nielen pán 
Pročko. Mňa zaujíma tá podstata zákona. 
Čo by to robilo so slobodou slova!... 
slobodou prejavu! Tu už je namieste 
podotknúť, že štát bude teraz určovať, čo 
je správne, čo je dobré a čo zlé, teda čo 
môže zakázať a čo podporiť. Na ktorej 
strane by sa nachádzal slovenský občan, 
ktorý by sa nevedel dohovoriť na svojom 
južnom území a nemal by po ruke žiadny 
podporný mechanizmus, aby mohol 
nejakým spôsobom dospieť k 
pozitívnemu výsledku bez použitia 
slovných nadávok, lebo by za to mohol 
dostať aj dva roky väzenia. Bol by to 
totiž rasizmus ak by ste sa dožadovali od 
Maďara ráznejším spôsobom, aby sa s 
vami rozprával úradným jazykom a on to 
s úsmevom odmietal. Jednej skupine sa 
teda ťažko špecifikujú pravidlá bez 
možnej obrany, no druhej strane sa 
dávajú nadštandartné práva na údery pod 
pás. A tu sme znova pri probléme už 
spomínanej podnikateľky. Asi začala 

robiť nežiadúcu konkurenciu v danej 
oblasti. Aby to pochopila, vyvinuli 
spoluobčania rázny tlak, ktorý je zatiaľ 
efektívny proti nej, ale nie je 
postihnuteľný právne. K čomu by 
výrazne pomohol zákon navrhovaný pani 
Tóthovou. V tomto prípade po 
neustálych sťažnostiach (a možných 
krivých svedeciev) by starosta mal dosť 
srgumentov na dosiahnutie zrušenia 
činnosti predmetnej podnikateľky. 
Nehovorím už o tom, že na južnej časti 
Slovenska je často od podnikateľov 
maďarskej národnosti pri prijímaní do 
zamestnania požadovaný maďarský 
jazyk, výhodou alebo nutnosťou... na 
Slovensku! 
Aj napriek svojim problémom nedávajte 
voľný priechod pôsobeniu našich 
politikov v tejto ich činnosti, ktorá často 
vyrába ešte väčšie problémy, ako sú 
teraz. Nedali sme im hlasy preto, aby nás 
oberali o našu slobodu, lebo to je zatiaľ 
naše právo. Ak hlásajú demokraciu, tak 
nech nám ju strážia, ale nech nám ju 
neberú! A nech naše Slovensko zostáva 
slovenské, nie maďarské. 
 

Valdo 

 

Pretrvávajúci prežitok 
 
Maďarskí historici doteraz nenašli spôsob ako terminologicky 
rozlíšiť Maďarsko a Uhorsko. 23. 11. 1990 upozornil na to 
Milan Ferko v článku "Reč a pamäť národa", uverejnenom v 
Literárnom týždenníku. Po 14 rokoch to potvrdila Natália 
Maliariková v článku "Prezentácia dejín Uhorska", 
uverejnenom v Historickej revue č.7/8 v roku 2004. Uvádza v 
ňom svoje skúsenosti so sprevádzaním maďarských turistov v 
SNM, Múzeu Bojnice. Perfektne ovláda maďarčinu, takže neraz 
im musí vysvetľovať že je Slovenka. Keďže v zámku je 
niekoľko artefaktov prezentujúcich dejiny Uhorska- erby, 
portréty, nápisy a tiež osobnosť samotného J. Pálfiho, maďarskí 
turisti sa pýtajú, ako to, že nie sú to vyslovene maďarské 
exponáty, ale týkajúce sa celého Uhorska, teda aj nás, keďže 
Slovensko bolo vtedy časťou Uhorska. Lenže tu nastal problém, 
lebo v maďarskom jazyku stále ešte nie je adekvátny výraz pre 
Uhorsko, pre Uhrov, hoci ten sa vyskytuje nielen v slovanských 
ale aj iných jazykoch. Musela preto použiť výraz Hungária. 
Tomu maďarskí turisti už porozumeli. 
Anglický výraz pre maďarské slovo Hungária, t.j. Hungary, 
použil vo význame slova Uhorsko aj nám známy škótsky 
novinár a historik Seton Watson (Scotus Viason) v knihe "racial 
problems in Hungary" (Londýn 1908), t.j. rasové, resp. 
národnostné problémy v Uhorsku. 
Je nepochopiteľné, prečo sa občania Maďarska dodnes 
vychovávajú v tom duchu, ako keby Maďarsko bolo identické s 
Uhorskom, hoci dnes predstavuje už len časť bývalého 
Uhorska. Zrejme preto, lebo Maďari sa doteraz nezmierili s 
tým, že už nevládnu nad ostatnými národmi, ako to bolo za 
Uhorska. Maďari aj v súčastných maďarských slovníkoch 
uvádzajú Rakúsko-Uhorsko ako Osztrák-Magyar Monarchia, 

teda Rakúsko-Maďarská monarchia, hoci Rakúšania ju nazývali 
Osterreich.Ungarische Doppelmonarchie. Maďari už vtedy 
pokladali Uhorsko za Maďarsko a podľa toho aj my Slováci 
sme boli vtedy Maďarmi, iba hovoriaci po slovensky. 
V knihe "Mygyarosodás és magyarositás" od Gustáva Baksicsa, 
ktorá vyšla v Budapešti v r. 1883 a v slovenskom preklade (s 
priloženým maďarským originálnym textom) "Maďarizácia a 
pomaďarčovanie" v roku 2000 v Bratislave v knižnej redakcii 
R-COOK, sa uvádza termín "mygyar  álam", t.j. maďarský štát. 
Uhorsko bolo teda maďarským štátom, a tak to berú Maďari aj 
dnes. Ibaže chýbajúce slovo Uhorsko nahradzujú slovom 
Hungária. 
Tak, ako dnes neexistuje Rakúsko-Uhorsko, tak neexistuje ani 
Hungária, ale iba Maďarská republika. Podobne ako sa 
nepoužíva pre Česko Bohémia, ale Česká republika, tak sa má 
postupovať aj v prípade Maďarska. Maďarom však vyhovuje 
používanie slova Hungária, lebo sa za tým skrýva snaha 
obnoviť staré Uhorsko. Je isté zaujímavé, že napr. Angličania 
poznajú slovo Magyar, ale nieto Magyar Republik používajú 
slovo Hungary. V anglickom výkladovom slovníku je pod 
heslom Mygyar uvedené: predominant people in Hungary. Teda 
prevládajúce obyvateľstvo v Hungárii. Je to nepochopiteľný 
prežitok z minulosti, ktorý Maďari vytrvalo presadzujú aj v 
zahraničí. 
My Slováci by sme mali na to poukázať aj v Európskom 
parlamente či v Rade Európy, keďže sme sa neodtrhli od 
Uhorska, ktoré zaniklo hneď po skončení Prvej svetovej vojny, 
t.j. ešte v roku 1918, ale od Maďarska, a to Trianonskou 
mierovou zmluvou z roku 1920. Maďari sa však s Trianonom 
neupokojili a neprestávajú oživovať svoje sny o Veľkom 
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Maďarsku (teda už nie Uhorsku). Preto aspoň lingvisticky, 
jazykovo, sa snažia tento svoj sen zakryť slovom Hungária, 
akože Hungária rovná sa Maďarsko, hoci ako bolo uvedené, 
Seton Watson slovo Hungária chápal ako Uhorsko. 
Myslím, že naši zástupcovia v Európskom parlamente a vôbec v 
inštitúciach a organizáciach Európskej únie by mali na tento 

pretrvávajúci prežitok poukázať a vyargumentovať 
nevyhnutnosť jeho ďalšieho nepoužívania. 
 

Štefan Guláš

 
 

Bush v Bratislave 
 
Prejav Georga W. Busha (mimochodom 
odrodilca slobodomurárskej lóže „Lebka 
a kosti“ ) na Hviezdoslavovom námestí 
bol rovnakou maškarádou ako bývajú 
predvolebné mítingy v USA. Najprv na 
seba nechal desaťtisícový (?!) dav 
hodinu čakať a potom vystúpil na 
pódium s gestami ako hviezda pop 
music. Jeho „vlastný“ prejav nebol ničím 
iným ako odrhovačka tých istých lží 
a neustále opakovanie slov „demokracia 
a sloboda“.  
(V polhodinovom prejave odznelo slovo 
sloboda 30x!) Prezident Bush nám 
rozprával o Americkej slobode 
a demokracii, o našom zápase o slobodu 
a demokraciu v časoch komunizmu, 
o slobode a demokracii, ktorá vládne 
v Afganistane, o slobodnom 
a demokratickom Iraku, o tom ako 
slobodné a demokratické USA mierovou 
cestou rozširujú slobodu a demokraciu 
do celého sveta a nezabudol nám 
poďakovať za to, že Slovensko od 
bombardovania Juhoslávie stojí vždy 
verne po boku USA v boji za slobodu 
a demokraciu. 
Lenže my presne vieme čo to znamená 
Americká sloboda a demokracia keď 
z Afganistanu uniesli mudžahedínov  
a príslušníkov Talibanu s kuklami na 
hlavách, zviazaných ako psov na 
Americkú vojenskú základňu 
Guantanamo, kde ich mučili a bezprávne 
zadržiavali (a ešte stále aj zadržiavajú) 
bez možnosti pridelenia právnika, čím 

hrubo porušujú Ženevské konvencie, 
ktoré už 55 rokov prísne platia pre 
všetky vyspelé štáty vrátane USA! 
Ďalej nám G. W. Bush pripomenul náš 
zápas o slobodu a demokraciu v nežnej 
revolúcii. O tom že nás ako slepé ovce 
previedli len z jednej ohrady do druhej, 
sionisti ako Fedor Gál, Václav Havel, L. 
Feldek a pod. a slobodomurári ako Milan 
Kňažko, Pavol Rusko, Budaj atď netreba 
viac ani hovoriť.  
Americká sloboda a demokracia, ktorú 
priniesli do Afganistanu a Iraku pod 
zámienkou boja proti svetovému 
terorizmu sa v prípade Afganistanu 
ukázala ako demokracia obchodu 
s narkotikami a v prípade Iraku ako 
demokracia chaosu (Al-Jazeera 
24.02.2005). V oboch krajinách si 
demokraciu v štýle USA nikto neželal a 
„demokratické“ (100% lojálne USA) 
vlády v týchto krajinách vládnu 
s minimálnou podporou obyvateľstva ( 
pre upresnenie,  pojem demo – kracie 
pochádza z Gréčtiny a znamená – vláda 
ľudu ). A tak vďaka  USA a ich boju 
proti pseudoterorizmu  a lživým správam 
o zbraniach hromadného ničenia sa 
doteraz relatívne pokojné krajiny 
zmietajú v chaose a občianskych 
vojnách, ktoré si denne vyžiadajú 
desiatky obetí. 
Na mierovú cestu  šírenia demokracie, 
ktorú nám spomínal G.W.Bush si dobre 
pamätáme, keď americké bombardéry 
niesli slobodu našim bratom Srbom, 

navyše bez povolenia bezpečnostnej rady 
OSN. 
Je smutné vidieť, že namiesto sĺz ľudia 
nadšeným potleskom odmenili 
amerického prezidenta keď spomenul 
prítomnosť našich vojakov v 
zahraničných misiách v Iraku 
Afganistane a mnohých ďalších častiach 
sveta. Či majú matky slovenských 
chlapcov jasať, keď ich synovia riskujú 
svoje životy a umierajú tisíce kilometrov 
od svojej rodnej zeme? A to všetko 
nevedomky, len za záujmy finančných 
a mocenských skupín v New Yorku a Tel 
Avive. 
Za zmienku tiež stojí aj to, že počas 
celého summitu Bush – Putin nebolo 
vidieť hovoriť žiadneho iného politológa 
okrem ľudí z IVO (inštitútu pre verejné 
otázky, v ktorom majú zastúpenie len 
sionisti), najmä však pána Martina 
Bútoru. Dokonca sa k summitu v istej 
slovenskej TV vyjadril aj Baruch Mayers 
predseda židovskej náboženskej obce?! 
Napriek týmto všetkým skutočnostiam 
dúfam, že väčšina národa si nenechala už 
úplne zalepiť oči a uši týmto cirkusovým 
vystúpením, že nie sme až natoľko hlúpy 
a zmanipulovaťeľný ako americká 
spoločnosť, kde po 30minútovom 
rovnako zavádzajúcom a lživom  prejave 
Georga W. Busha 40% populácie 
zmenilo svoj názor v prospech vojny 
v Iraku 

(N)

 
 

Americká demokracia – ilúzie a skutočnosť 
 
Americkí politici sa radi pasujú do roly ochrancov demokracie 
vo svete. Tento postoj je priam výsmechom všetkých 
skutočných demokratov sveta, ak si uvedomíme, že 
v samotných Spojených štátoch demokracia de facto nejestvuje.  
Demokracia je totiž vláda ľudu (z gréckeho démos – ľud, kratia 
– moc, vláda). V Spojených štátoch však neobmedzene vládnu 
dve pravicové politické strany, ktoré zastupujú záujmy kapitálu 
a od prostých Američanov ich oddeľuje neprekonateľná 
priepasť.  
„Pre politický život USA je príznačný americký variant systému 
dvoch politických strán. Rozhodujúce pozície v politickom 
živote a v štátnom mechanizme sústreďujú do svojich rúk dve 
silné strany – Demokrati a Republikáni. To však neznamená, že 

v danom štáte existujú iba dve politické strany. V USA pôsobí 
a existuje celý rad ďalších politických strán, ale ich význam je 
až na výnimočné situácie malý a ich snahy byť aspoň sčasti 
rivalom dvoch veľkých strán skončili doteraz vždy 
bezúspešne.“ 
( Ján Liďák, Viera Koganová, Politológia pre ekonómov, 
Bratislava 2000, str.107). 
Práve uvedený citát odhaľuje celú tragédiu americkej 
pseudodemokracie. Obidve rozhodujúce americké politické 
strany sú totiž pravicové a presadzujú záujmy kapitálovo 
silných spoločností! Ak by som to chcel zvulgarizovať, tak 
americký politický systém je kobyla, stojaca na dvoch pravých 
nohách. V Spojených štátoch síce jestvuje aj ľavica, dokonca je 
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tu aj Komunistická strana USA, ale tá je na rozdiel trebárs od 
silnej Francúzskej komunistickej strany ozajstnou popoluškou. 
A tak je americký politický systém de iure demokraciou, ale de 
facto je diktatúrou pravice. Samotné voľby v USA sú 
bombastickým politickým divadlom. Nie je to klasický súboj 
politických programov, ale súboj miliónov dolárov, v ktorom 
nevyhrávajú tí lepší, ale tí bohatší. Historici tvrdia, že keď sa 
Thomas Jefferson  uchádzal o funkciu prezidenta, musel utratiť 
50 dolárov. A keď Abraham Lincoln kandidoval do Snemovne 
reprezentantov, dal svojim voličom sud jablkového vína. 
Volebná kampaň ho teda vyšla na 75 centov. Dnes dosahujú 
náklady na voľby v USA rozprávkové sumy. Bez ohľadu na 
výsledky volieb však radový Američan nemá šancu akokoľvek 
ovplyvniť politické dianie v krajine. 
Kým napríklad vo Švajčiarsku môžu obyvatelia ovplyvniť 
politické rozhodnutia vlády pomocou referenda, obyvatelia 
USA sú absolútne vylúčení z aktívnej politiky. V podstate sú na 
periférii politickej moci.  
Ešte aj na Slovensku, ktoré nekompromisne kritizujem kvôli 
absencii prvkov priamej demokracie, predovšetkým referenda, 
je vyspelejšia demokracia, ako v USA. V slovenskom 
parlamente je totiž zastúpená tak pravica, ako aj ľavica. Je to 
teda – znovu použijem vulgarizmus – kobyla, stojaca na 
pravých aj na ľavých nohách.  

Ak by som mal hodnotiť podľa úrovne demokracie USA, 
Švajčiarsko, Slovensko a povedzme KĽDR, najlepšie by sa bez 
konkurencie umiestnilo Švajčiarsko. Počas svojho pobytu vo 
Švajčiarsku od októbra 2000 do júla 2001 som zažil niekoľko 
referend. Vari najdôležitejšie bolo referendum o vstupe krajiny 
do EÚ. Keď som v čase pred referendom jazdil autom po 
tamojších cestách, neraz som vídal nápisy „Nein EU!“ Napokon 
sa Švajčiari podľa očakávania rozhodli proti vstupu do EÚ.   
Slováci sa síce mali možnosť vyjadriť v referende o vstupe do 
EÚ, ale pravicová vláda ich znásilnila pri rozhodovaní o vstupe 
do NATO, ale aj v iných dôležitých otázkach, týkajúcich sa 
budúcej existencie národa. Aj napriek tomu je však na 
Slovensku podstatne vyššia úroveň demokracie, ako v USA. 
Slovensko by sa teda v mojom hodnotení umiestnilo na druhom 
mieste. Na treťom mieste by sa umiestnili Spojené štáty a na 
poslednom mieste KĽDR. 
Veru, už naozaj len typické totalitné režimy sú na tom horšie, 
ako americká pseudodemokracia. V každom prípade by teda 
bolo dobré, keby si americkí predstavitelia, ktorí tak radi 
kritizujú totalitné režimy v cudzine, pozametali najprv pred 
vlastným prahom. 

Karol Dučák 

 

Damoklov meč Anglosasov 
 
Je neuveriteľné, aké banálne a smiešne 
dôvody uvádzali v minulosti mocní tohoto 
sveta na ospravedlnenie svojich vojenských 
agresií. Tragikomické bolo aj ospravedlnenie 
nedávnej americkej agresie v Iraku. Spojené 
štáty, ktorých zbrane hromadného ničenia sú 
schopné niekoľkonásobne zničiť život na 
našej planéte, sa pokrytecky pokúšali 
presvedčiť svet o tom, že hrozbou pre svetový 
mier nie sú Spojené štáty, ale Irak! Ako vždy, 
zlodej kričal: “Chyťte zlodeja!” Je iróniou 
osudu, že ešte ani dnes nemôžu Američania 
dokázať, že Saddám Husajn bol reálnou 
hrozbou pre svet! 
Američania zvyčajne postupujú podľa 
osvedčenej schémy. Najprv vychovajú 
diktátora, ktorý má vo svojej vlasti poslušne 
plniť pokyny svojich chlebodarcov. Kým je 
bábkový diktátor poslušný, je všetko 
v poriadku. Akonáhle ale vypovie svojim 
chlebodarcom poslušnosť, z Bieleho domu sa 
do celého sveta rozozvučia jerichovské trúby, 
ktoré znosia ešte nedávno priateľského 
diktátora  pod čiernu zem. Veľmajstri 
americkej vojnovej propagandy sú tou 
ideologickou artilériou, ktorá pripraví pôdu 
pre neskoršiu agresiu amerických vojsk do 
krajiny neposlušného diktátora. 
Keď sa v roku 1983 dostal v Paname k moci 
generál Manuel Noriega, bol to ešte poslušný 
spolupracovník americkej CIA. Nový vládca 
Panamy spočiatku verne slúžil Spojeným 
štátom a istú dobu bolo všetko v najlepšom 
poriadku. Zdanlivá idylka však netrvala 
večne a vzťahy medzi Noriegom a vtedajším 
šéfom CIA sa začali zhoršovať. 
Mimochodom, spomínaným šéfom CIA nebol 
nikto iný ako neskorší americký prezident, G. 
Bush I., otec súčasného všemocného vládcu 
zemegule Busha II. Noriega sa zmenil 
z poslušného služobníka USA na trucovitého 

rebelanta, ktorý prestal bezvýhradne 
poslúchať svojich bývalých chlebodarcov. 
Američania sa najprv pokúšali 
ekonomicky, politicky i pomocou rôznych 
rafinovaných intríg zlomiť neposlušného 
rebelanta. Všetky ich pokusy zlikvidovať 
Noriegu “elegantným” spôsobom však 
zlyhali, preto USA siahli v roku 1989 
k vojenskej intervencii. Bilancia vojenského 
zásahu Spojených štátov bola ako 
z najhoršieho amerického filmového hororu. 
Američania postrieľali niekoľko tisíc 
Panamčanov a Panamu premenili na jednu 
veľkú streľnicu. Aby zahladili pred 
medzinárodnou verejnosťou nepriaznivý 
dojem, ktorý ich vojenský zásah v Paname 
vyvolal, urýchlene pochovávali mŕtvych 
Panamčanov do početných masových hrobov, 
ktoré boli v nasledujúcich rokoch v Paname 
objavené.   
Saddáma Husajna síce Američania 
nevyškolili, ale mnohokrát ho podporovali. 
Vtedy, keď Husajn bojoval s Iránom, ktorý je 
nočnou morou Američanov, bol iracký 
diktátor pre Američanov dobrý. Američania 
dokonca dodávali Husajnovi komponenty na 
výrobu niektorých zbraní hromadného 
ničenia, ktoré poslúžili Američanom ako 
zámienka pre neskorší útok na Irak. 
Tragikomické, že?! Keď Saddám začal 
Američanom prekážať, potrebovali ho stoj čo 
stoj zlikvidovať. Neváhali kvôli tomu 
obetovať životy vojakov aj nevinných 
civilov.   
Američania sa správajú ako slon v porceláne. 
Ich “očistné” akcie sprevádza nesmierne 
ľudské utrpenie a množstvo nezmyselne 
zmarených ľudských životov. Dôvod? 
Vojensko-priemyselný komplex, ktorý je 
jedným z pilierov americkej politiky, vyrába 
množstvo zbraní. A zbrane sú tovar ako 

každý iný. Ich výroba má zmysel iba vtedy, 
ak ide tovar na odbyt. Ani v zbrojárskom 
priemysle sa totiž neoplatí vyrábať 
donekonečna na sklad. Preto tie sústavné 
a početné americké intervencie do 
“neposlušných” a “darebáckych” krajín sveta.  
Od atómových bômb v Hirošime a Nagasaki 
spôsobili Američania po celom svete smrť 
miliónov ľudí. Len vo Vietname a Kambodži 
ich boli asi 3 milióny! Ten anglosaský 
hegemonizmus, ktorého kolískou bolo 
kolonialistické Anglicko a ako štafetu ho 
prevzali Američania, patrí k najtemnejším 
kapitolám ľudských dejín. Nie, nie, vážený 
čitateľ! Neobviňuj ma z predpojatosti! 
Rozhodne nie som anglosasofób! To, čo tu 
tvrdím, sú neúprosné fakty!  
Posledné storočia vývoja ľudskej civilizácie 
sa naozaj nesú v znamení anglosaského 
barbarstva. Snáď s výnimkou prvej polovice 
20. storočia, kedy Anglosasi prispeli 
k porážke germánskej hrozby, bolo ich 
pôsobenie na poli svetovej politiky skôr 
negatívne ako pozitívne. 
Nechcem pritom podceňovať nesporný prínos 
Anglosasov k rozvoju ľudskej civilizácie. 
V anglických a amerických dejinách figuruje 
celá plejáda ušľachtilých osobností tých 
najrýdzejších charakterov. Len na ilustráciu 
anglický katolícky svätec Thomas More, 
básnik lord George Gordon Noël Byron, 
ktorý ukončil svoju životnú púť pri 
oslobodzovaní Grécka, alebo americkí 
velikáni Benjamin Franklin, Thomas 
Jefferson, Abraham Lincoln, spisovateľ Mark 
Twain... Nestačil by mi celý jeden dlhý 
novinový článok nato, aby som vymenoval 
všetkých Anglosasov, ktorí sa zapísali 
zlatými písmenami do dejín ľudstva. Aký 
zvláštny je ten anglosaský svet! Na jednej 
strane mimoriadne zásluhy Anglosasov 
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na rozvoji ľudskej spoločnosti, na druhej 
strane kolonializmus, neokolonializmus, 
vojenské agresie, utrpenie a smrť miliónov 
ľudí... 
Nájdu pokrokoví Anglosasi, ktorých určite 
nie je málo, odvahu zastaviť sily, ktoré vedú 
anglosaský svet na scestie?   
Pravdu povediac, nikdy som nemal ozajstný 
strach zo Saddáma, alebo trebárs z KĽDR. 
Tak, ako nemohol Saddám, ani Severná 
Kórea nemôže svojim vojenským 
potenciálom zničiť celú ľudskú civilizáciu. 
Spojené štáty áno! Jadrové zbrane, ktoré 
Američania vlastnia, môžu niekoľkonásobne 
zlikvidovať život na Zemi.   
Ja neupodozrievam Američanov, že chcú 
úmyselne zničiť túto planétu. Ale 

v uplynulých desaťročiach zaznamenali 
americké úrady množstvo falošných 
poplachov, pri ktorých boli uvedené americké 
jadrové zbrane do stavu pohotovosti. V týchto 
prípadoch išlo o technickú chybu, zlyhanie 
ľudského činiteľa, alebo jednoducho 
nedostatok skúseností s novou vyspelou 
technikou, ktorú Pentagon zavádzal do svojej 
výzbroje. Boli však aj situácie, keď chceli 
jastrabi v Pentagone použiť jadrové zbrane 
zámerne. My, skôr narodení, si ešte 
pamätáme karibskú krízu v roku 1962. Mal 
som vtedy 9 rokov a mnohé veci som 
nechápal. Až neskôr som sa dozvedel, že 
niektorí pentagonskí jastrabi chceli proti 
vtedajšiemu Sovietskemu zväzu použiť 
atómovú bombu. Len vďaka múdrosti a 

rozvahe amerických politikov, predovšetkým 
J.F. Kennedyho, sa podarilo zažehnať túto 
hrozbu. Vďaka Bohu teda nedošlo 
ku kataklizme! Ale čo ak sa raz nepodarí 
zvládnuť situáciu a zlyhanie techniky, či 
človeka  prerastie do celosvetového 
konfliktu?! Pravdepodobnosť je síce malá, ale 
predsa tu je a visí nad ľudstvom ako 
Damoklov meč. Čo ak sa raz vymkne 
americkým jastrabom situácia spod 
kontroly?! Komu budú vysvetľovať príčiny 
svojho zlyhania, keď sa Zem premení na 
mŕtvu púšť? 

Karol Dučák
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www.prop.sk 
 

Najúspešnejší politický spravodaj v SR (podľa www.naj.sk) Články, analýzy, preklady agentúrnych správ... 
 

Proti Prúdu 
 

Drogový problém 
 
V dnešných časoch sú drogy veľmi obľúbenou súčasťou života mladých ľudí. Každý z nás by si mal položiť otázku, prečo je to tak? 
Možno je to kvôli novému trendu, alebo staro-novej „móde“. V neposlednom rade aj pre zlyhanie rodičov, učiteľov a všetkých tých, 
ktorí majú vplyv na výchovu mladej generácie. Zásadným problémom v tomto prípade je aj to, že oni sami o drogách nevedia 
takmer nič a ak áno, tak len toľko, že sú zlé. Určite veľký negatívny dosah na výchovu mládeže majú aj masmédiá. V nich dávajú 
prednosť vystupovaniu známych osobností, ktoré sa nepreslávili tak svojimi schopnosťami, ako nejakým drogovým škandálom. Do 
tejto skupiny spadajú aj muzikanti, ako Richard Müller, alebo hudobná skupina Polemik, nehovoriac o iných SKA, či punkových 
kapelách, ktoré vo svojich pesničkách spievajú o drogách, alkohole a násilí ako o niečom celkom normálnom a prirodzenom. 
Veľkým mínusom v informovanosti o vplyve drog, je aj zlé vedenie protidrogových organizácií, ktoré vo svojich propagačných 
letákoch, skôr píšu o návode, ako drogu najbezpečnejšie užívať a v tých horších prípadoch, ako si drogu vypestovať, alebo vyrobiť. 
V dnešnej dobe zohnať drogu už nie je takmer žiadnym problémom a to aj vďaka takým ľuďom a organizáciám akou je napríklad 
„Ľudia proti rasizmu „, ktorí už roky bojujú za zlegalizovanie takzvaných mäkkých drog, aké sú marihuana a jej podobné. 
Nedovoľme to, aby sa drogy stali bežnou súčasťou budúcnosti! Myslíme aj na to, že drogy sú vo väčšine prípadov začiatkom 
kriminálnych deliktov. 
A preto berme ohľad na seba, svoje deti a okolie! 
 

P.S.: Viete čo práve robia vaše deti!?!  
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PPooddppoorrttee  nnááss  22%%  zz  VVaaššiicchh  ddaanníí  !!
Na základe novely § 50 zákona č. 595/ 2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov za
zdaňovacie obdobie, môžu fyzické aj právnické osoby poukázať dve percentá z odvedenej dane občianskym
združeniam zaregistrovaným na Notárskej komore. 
 

KKTTOO  SSMMEE??    ČČOO  RROOBBÍÍMMEE??    PPRREEČČOO  PPRRÁÁVVEE  NNÁÁMM??
• Nové Slobodné Slovensko je národne orientované občianske združenie mladých. 
• Nové Slobodné Slovensko sa hlási k tisícročným slovenským tradíciám a k odkazu, ktorý po sebe zanechali 

velikáni slovenského národa, ako Ľudovít Štúr, Andrej Hlinka, Jozef Tiso a ďalší.  
• Nové Slobodné Slovensko propaguje a obhajuje hodnoty, ako sú láska k vlasti a národu. 
• Nové Slobodné Slovensko sa svojimi aktivitami snaží o upevnenie významu myšlienky národnej pospolitosti a 

spolupatričnosti medzi Slovákmi, ako významnej zložky, podieľajúcej sa na pozitívnom formovaní obrazu 
Slovenska a Slovákov.  

• Nové Slobodné Slovensko, vychádzajúc z historických skúseností Slovenska a Slovákov, propaguje myšlienky, 
ktoré vravia o dôležitosti posilnenia národnej pospolitosti a spolupatričnosti medzi slovenskou spoločnosťou, 
ako základného princípu pre prežitie a rozvoj slovenského národa, jeho kultúry a štátu v budúcnosti. 

• Nové Slobodné Slovensko si dalo za úlohu odkrývať, propagovať a obhajovať tieto myšlienky pred verejnosťou.
• Nové Slobodné Slovensko pod svojou hlavičkou združuje mladých Slovákov, ktorí súhlasia s programovými 

cieľmi združenia a zaväzujú sa dodržiavať jeho stanovy a vnútroorganizačný poriadok. 
 

Nové slobodné Slovensko, Štefánikova 15, 080 01 Prešov,  
IČO: 355 49 599,Číslo účtu: 2620038770/1100 Tatra banka 

Všetky potrebné dokumenty, ako aj postup pri poukazovaní, si môžete zaobstarať na našej internetovej 
stránke www.noveslovensko.dk3.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zábava 
 
Kde sa najviac prejavuje rómska 
iniciatíva? 
V pôrodniciach... 

Prečo išiel Rusko v Rakúsku 235  km 
rýchlosťou?  
Lebo dostal od Ďurianovej SMS-ku, že už 
kupca na SND má. 

 

Kto spravuje slovenské lesy? 
- Firma DARAS: Drevorubačská akciová 
rómska spoločnosť... 

 

Babky stoja pred kostolom a jedna 
druhej hovorí:  
- Nezdá sa ti, že tie dnešné detiská sú 
voľajaké múdre? 
- Neboj nič, už sa s tým ide voľačo robiť. 
Už ten náš Fronc začal rušiť školy. 

 

Patria ZAJACE medzi hlodavce? 
Nie už patria medzi škodnú. 
 

 

Kto nosí drevo do lesa? 
- Dezorientovaný Róm. 

 

Na náboženstve vysvetľuje katechét vznik 
sveta od Adama a Evy. Malý Cigán sa 
postaví a hovorí: 
- To nie je pravda, môj oco vravel, že 
pochádzame z opice! 
- Máš pravdu, Dežko, ale ja teraz 
nehovorím o tvojej rodine. 

 
Čo je cieľom zdravotníckej a 
dôchodkovej reformy?  
- Rapídne znížiť počet dôchodcov a to z 
toho dôvodu, aby sa v najbližších 
parlamentných voľbách náhodou nestal 
premiérom Mečiar. 

 
Kedy bude na Slovensku dobre? 
- Keď Slota prestane piť, keď cigán 
začne robiť a keď Bugár požiada SNS o 
prijatie za člena. 

 

Dzurinda na zasadaní krízového štábu v 
Tatrách hovorí: 
- Chlapi, táto kalamita nemá u nás 
obdobu! 
- A istý člen TANAPu hovorí: 
-Ale pán Dzurinda! Čo tak zloženie vlády 
a parlamentu, privatízácia, korupcia, 
tunelovanie?!
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