SLOVO mÁ predsedníčkA Šú SR ĽudmilA BenkovičovÁ

InformUJME objektívne a transparentne
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) verejnosť
vníma najmä ako inštitúciu, ktorá zabezpečuje sčítavanie hlasov vo voľbách a robí prieskumy verejnej mienky.
Keď sa však pozrieme na náplň práce úradu danú zákonom, zistíme, že to sú iba „pridané hodnoty“ uvedené v
závere vymenovaných povinností.
• Aká je skutočnosť, v čom je podstata práce úradu? – spýtali sme sa v rozhovore predsedníčky ŠÚ
SR PhDr. Ľudmily Benkovičovej.
- Náplň našej práce je daná zákonom č. 540/2001 Z.
z., ktorý presne vymedzuje naše povinnosti voči úraDVOJTÝŽDENNÍK PRE POLITIKU, EKONOMIKU A SAMOSPRÁVU dom, inštitúciám, obyvateľom a voči internému a externému prostrediu.
10. apríl 2008 l Číslo 7 l Ročník VIII. l CENA 6,- Sk
Pokračovanie na 5. strane

Jednomyseľne

ČESŤ

Na Slovensku je veľmi málo
udalostí ktoré aspoň na
chvíľu dokážu zjednotiť parlamentné strany. Jednou z
príčin tejto udivujúcej situácie je pretrvávajúca rozdielnosť postojov a názorov
aj k tým jednoduchým otázkam, predovšetkým zo strany opozície. Jej členovia bojujú s vlastnými problémami
a vyvolávajú napätie nielen
v Národnej rade Slovenskej
republiky, ale aj v celej spoločnosti. Zúfalým príkladom
je Lisabonská zmluva.
Očakávalo sa, že zlomový
moment nastane pri schvaľovaní Vyhlásenia Národnej
rady Slovenskej republiky k
20. výročiu sviečkovej manifestácie. Stalo sa. Parlament
vyhlásenie schválil všetkými
hlasmi prítomných poslancov. Bolo by užitočné, keby
podobných spoločných rozhodnutí bolo čo najviac. Na
prospech nás všetkých. (jk)

DUŠAN D. KERNÝ
Príchod eura je na Slovensku prvoradá téma. A k nej
sa druží na Slovensku úvaha o zmysluplnej kampani na prechod od koruny k
euru. Sedliacky rozum hovorí, že sme prekonali päť
či šesť výmen mien, naposledy v roku 1993 dramatické preseknutie menovej únie českou stranou
– a nebolo treba nijakej
kampane za 180 miliónov.
Mnohí z nás sa stávajú pri
strihaní metra pred príchodom eura schizofrenikmi.
Vieme, že pohyb v jednom
priestore uľahčí orientáciu, jeho príchodom sa
stane zrazu všetko jasné.
Na druhej strane sa rozpoltenie osobností prehlbuje, lebo vieme, že nám to
ukáže najmä rozdiel medzi
možnosťami europriestoru
a našej peňaženky. Zmenšia možnosti štátu na sociálne páky, vyradí sa naša
národná banka. Ozaj, načo
sme ju stavali za vyše 4 miliardy, čo bude s tým skleneným, v noci vysvieteným valcom ??? Nebodaj
aj tam sa presťahuje ministerstvo kultúry, ktoré teraz sídli v starej Tatrabanke? Alebo bude taká veľká
budova vhodnejšia pre generálnu prokuratúru, ktorá sídli v predchádzajúcej
budove národnej banky?
Prenechám tieto starosti iným. Najmä tlačovému
odboru, kde pracujú hneď
traja bývalí dobrí televízni
odborníci a zahraniční korešpondenti. Jeden z nich
sa na mňa pravidelne pozerá z istého denníka z hrdej fotografie, chcem mu
len povedať - nie všetky argumenty na príchod eura
sedia. Nesedí, že na Slovensku je zavedenie eura
vecou národnej cti. Česť
nie je vo svete, do ktorého
vstupujeme, totiž taká rozšírená: Grécko malo škandál okolo úpravy (rozumej
falšovania) údajov, lebo sa
silou-mocou chcelo dostať
do eurozóny. Keby boli bývali položili na stôl čestne
všetky údaje, v eurozóne
by neboli. Urobili tak nepochybne vo svojom národnom záujme, to považovali za čestné. Takže možno
povedať, že napokon to
euro je o cti. Veľmi však
záleží na tom, ako tú národnú česť ponímate.

Žilina patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie mestá na Slovensku. V tomto roku si jej obyvatelia pripomínajú už 800. výročie prvej písomnej zmienky o meste, ktorá pochádza z roku 1208. Historické jadro tvorí Mariánske námestie s desiatimi susednými ulicami.
Foto: Ján Farský

Potreby európskej prevencie

Vláda SR protestuje

STANISLAV HÁBER

Vláda SR ostro protestuje proti rozhodnutiu miestneho zastupiteľstva o vysťahovaní slovenskej samosprávy z Domu Slovákov v maďarskej obci Mlynky.
Takýto krok je podľa premiéra Roberta Fica jednoznačným porušením existujúceho status quo a zásahom do postavenia príslušníkov slovenskej menšiny
v Maďarsku. Zároveň očakáva od maďarskej vlády,
že využije všetky politické a právne kroky, aby tento
likvidačný zásah eliminovala.
Za znepokojivé považuje predovšetkým už predchádzajúce kroky obce, ktorá prestala vydávať dvojjazyčný
obecný časopis. V káblovej televízii sa obmedzil podiel
menšinového vysielania a znížil sa národnostný príplatok slovenským pedagógom v obci. Premiér ďalej zdôraznil, že vzniknutou situáciou sa zaoberala vláda, ktorá
iniciovala využitie mechanizmov zmluvy o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi SR a Maďarskom. V prípade potreby je tiež pripravená vyčleniť fi-

nančné prostriedky na vytvorenie podmienok riadneho
fungovania menšinových organizácií a inštitúcií v Mlynkoch. Ministerstvo zahraničných vecí SR požiada slovenských zástupcov v medzinárodných organizáciách, aby
o uvedenom incidente objektívne informovali. Poslanci
samosprávy maďarskej obce Mlynky v utorok 25. marca
väčšinou hlasov rozhodli o tom, že z Domu Slovákov vysťahujú kanceláriu, v ktorej sídlia Slovenská samospráva
v Mlynkoch a Združenie a regionálne kultúrne stredisko
pilíšskych Slovákov.
Samospráva sa mala do 1. apríla presťahovať do obnovených náhradných priestorov bytu v základnej škole. Slováci v búrlivej diskusii zastupiteľstva namietali, že obecnej
samospráve ide o rozdelenie Slovákov, ktorých tri združenia budú môcť naďalej zostať v Dome Slovákov. Podľa niektorých názorov ide o kroky, smerujúce k asimilácii
tamojšej slovenskej menšiny v obci, kde sa 54 percent
(kr)
Slovákov hlási k slovenskej národnosti.

Zdeformovaná mediálna realita
Rozpad opozície na Slovensku
je hanbou demokracie, porážkou snáh občianskej spoločnosti a prehrou médií. A
zároveň veľkou výstrahou, varovaním aby sme za zbavili
akýchkoľvek ilúzií o stranách s
peknými názvami a o ich zahraničných poradcoch. A samozrejme, aby sme sa zbavili očakávaní, že médiá na Slovensku
sa priblížia k európskej úrovni
a zbavia sa novoleninskej neobolševickej tézy byť kolektívnym organizátorom a agitátorom protivládnej politiky.
Celé roky sa nám v mene verejnoprávnosti predkladali všetky radikalizmy ministra vnútra priam ako
nedotknuteľné pravdy. Podobne
to bolo aj s ministrom spravodlivosti. Nehovoriac už o predsedovi vlády. Usilovne nám to džga-

DUŠAN D. KERNÝ
li za naše peniaze verejnoprávne
médiá ešte dlho po tom, čo bývalá vládna koalícia prehrala voľby a
zasadla do lavíc opozície. Kategorické názory ministrov bývalej
vlády tvorili kostru každodennej mediálnej stravy, odkedy
prehrali voľby denne sme od
nich počúvali o ohrození demokracie a základných ľudských práv na Slovensku. Nešlo o prirodzené právo opozície,
nešlo o pluralitu médií a vyvážené
spravodajstvo či budovanie moderných médií pre XXI. storočie –
išlo o rozhodný pokus spojených
nádob opozície a ich rozhodných
podporovateľov v médiách a medzi vydavateľmi postaviť alternatívu pre voľby do roku 2010.

Čo vidíme dnes? V čase, keď si
pripomíname najväčšie protestné
hnutie proti bývalému režimu na
Slovensku – sviečkovú demonštráciu – jej hlavní aktéri sa priam
obviňujú z nekresťanského postupu. Spochybňuje sa od základu
či KDH je skutočne kresťanské
a demokratické. Na druhej strane sa zasa nepochybuje, že štyria
odštiepenci na čele s bývalým ministrom vnútra nie sú ani kresťanskí a ani demokrati.
Iná vládna strana – SDKÚ – už nie
je nijakou úniou, o jej demokratičnosti a kresťanskosti sa takisto
verejne pochybuje. Nehovoriac
o tom, že voľby na čele s Mikulášom Dzurindom prehrala preto,
lebo o jej slovenskosti mala väčšina voličov dnešnej koalície už
dávno vážne pochybnosti.
Pokračovanie na 2. strane

Oznámenie ĽS-HZDS, že cestou svojich europoslancov v Európskom parlamente chce vyvolať diskusiu k situácii v maďarskej
obci Mlynky, je potešujúce. Príslušníci maďarských menšín v okolitých štátoch Maďarska neustále torpédujú celé desaťročia štátne orgány týchto krajín vlastnými žiadosťami. Majú podporu z domovskej krajiny a Maďarsko je dnes jediným štátom Európskej
únie, ktorý nastoľuje národnostné nezhody s takou nástojčivosťou práve aj na európskych orgánoch.
V maďarskej dedine Mlynky žije menšina, ktorá je percentuálne vo väčšine v rámci obyvateľstva. Napriek tomu je v tejto obci diskriminovaná.
Nemôže sa vyjadrovať vo vlastnom materinskom jazyku ani v rámci kultúrneho programu a dvojjazyčné noviny im noví obecní páni zakázali rovnako, ako ich vyháňajú z budovy navyše nazvanej Slovenský dom. To,
že ide o obecnú politiku, nič na veci nemení. Platí argument Vladimíra
Mečiara, že Mlynky ležia na území Maďarska, nad ktorým vykonávajú
správu a zodpovedajú zaň štátne orgány danej krajiny. Nemôžu sa tváriť, že ide o obecnú politiku.
Pokračovanie na 2. strane

Neakceptovateľné aktivity

Predseda vlády SR Robert Fico považuje aktivity podpredsedu
socialistickej frakcie v Európskom parlamente Hannesa Swobodu, týkajúce sa slovenského vnútropolitického vývoja, za neakceptovateľné. SMER-SD si za žiadnych okolností nenechá nanútiť spoluprácu s ktoroukoľvek politickou stranou pôsobiacou
na Slovensku len preto, že sa páči H. Swobodovi. Na Slovensku
máme demokraticky vytvorenú slovenskú vládnu koalíciu, ktorá požíva
podporu verejnosti a plní záväzky, obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády SR. SMER-SD si váži svojich koaličných partnerov. Na druhej strane s určitým znepokojením sleduje narastanie extrémistických
tendencií po výmene vedenia v SMK. Aj po nasledujúcich parlamentných voľbách, v prípade, že voliči dajú strane SMER-SD dôveru opätovne zostavovať vládu, bude pre spoluprácu vládnych
strán rozhodujúca ochota plniť silný sociálny program a chrániť
národné záujmy SR. Robert Fico nechápe, prečo Hannes Swoboda svojimi aktivitami zasahuje do výlučne vnútropolitických
záležitostí SR a privítal by, pokiaľ by sa podobných vyjadrení na
súčasnú slovenskú vládnu koalíciu a budúci vývoj zdržal. Predseda vlády SR si nedovolí komentovať zostavovanie vládnych koalícií v
Rakúsku alebo v ktorejkoľvek inej krajine a považuje ho za výsostne
vnútornú vec daného štátu. R. Fico tak reagoval na informácie slovenských médií, že Hannes Swoboda chodí do Bratislavy pripravovať budúcu koalíciu medzi stranami SMER-SD a SMK, ktorá by mala vzniknúť po voľbách v roku 2010.
(kr)
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Zdeformovaná mediálna realita
Dokončenie z 1. strany
Lepšie povedané, nemala nijaké
pochybnosti o tom, ako to so slovenskosťou v SDKÚ vyzerá.
Prinajmenej verbálna radikalizácia SMK a narastajúca miera pochybností o dôveryhodnosti jej predsedu sa v značnej
časti verejnosti prijíma ako neakceptovateľný fakt.
Niet sa z čoho radovať. Rozpad
hnutia, ktoré sa nazývalo
kresťanské
a demokratické,
rozpad strany, ktorá sa takisto
nazývala kresťanská a demokratická a na dôvažok ešte aj slovenská ukazuje, že dovedna ju
nedávali idey, vyšší politický záujem – snaha o rozvoj demokracie na Slovensku, ale výlučne
mocenské záujmy. Stačili necelé dva roky od volieb, stačili necelé dva roky a už nevedia obsedieť v opozičných laviciach bez
toho, aby sa ruvali medzi sebou
tak, že zo slovenskosti, demokratičnosti a kresťanskosti ostali
len zdrapy. Ukazuje sa, že šlo
o účelovú koalíciu, ktorú spájalo všetko iné, len nie záujmy demokracie a budovania
usporiadaného právneho slovenského štátu. Podstatné je
to, že na rozdiel od minulosti
toto štiepenie nie je vyvolané
zvonku, nevyplýva zo snáh dominantných politických strán.
Je zrejme výsledkom úbohosti pomerov, ktoré vládnu vo
vzťahoch v bývalých vládnych
stranách.
Niet dôvod na nijakú radosť či
škodoradosť, lebo vidíme dnes
jasne kto nám vlastne vládol. No
najmä vidíme to, koľko falše bolo
v ich slovách o demokracii a ceste naspäť do Európy. Samozrejme, že to bolo vidno dávno, bolo
to vidno aj v roku 1998, keď sa
dzurindovci dostali k moci po

prvý raz. Nešlo o to, že slovenský volič bol naivný. Išlo a ide o
to, koľko príležitostí pre budovanie usporiadaných pomerov na
Slovensku sa prepáslo v mene
úzko osobných záujmov malej
skupinky ľudí. A najmä ide o to,
že takýto prístup sa stal pre
mnohých priam normou, že sa
deformovali možnosti demokracie a usporiadaného verejného života na Slovensku.
Táto a takáto opozícia nie je alternatívou. S ňou nemáme východisko aj keby sme nechceli terajšiu vládnu koalíciu, či jej
jednotlivých členov. Je to nevýhoda aj preto, lebo vládna koalícia nemá prirodzenú rovnováhu.
Opozícia svojim hanebným rozpadom a vlastne aj zneuctením
toho, čo si verejnosť predstavuje
pod slovami kresťanský, demokratický a slovenský, poškodila
prirodzený politický
vývoj
na Slovensku. Obmedzila možnosti slovenského demokratického voliča a zároveň posilnila
možnosti či pozície SMK. Preto
sme svedkami pokusu opozície spojiť sily a vedno s masovou podporou médií, vrátane
verejnoprávnych,
zjednotiť
aspoň okolo kandidatúry na
prezidenta. Každý vidí, že je to
slamka, ktorej sa topiaci chytá.
Je to politicko - mediálny reklamný pokus a nie snaha o demokratickú alternatívu. Nie je to na
prospech slovenskej demokracie a ani demokracie na Slovensku. Iba to pripomína, kde sme
dospeli od čias Kalinčiakovej reštaurácie a volebných gulášov a
pálenky. Nie je sa čomu tešiť ani
v hlavnom meste republiky. V takých mestách ako je Bratislava SDKÚ (ťažko odolať nutkaniu
pred slovenská, demokratická
a kresťanská nenapísať tzv.) zís-

Potreby európskej prevencie

Dokončenie z 1. strany
Darmo sa do Mlynkov zberal už aj maďarský prezident, jednoducho je
potrebné na európskej úrovni konečne otvoriť tému asimilácie národnostných menšín priamo v Maďarsku. Tento štát totiž používa dva metre. Ak ide o maďarskú menšinu, trúbi do útoku na všetkých frontoch
bez rozpakov. Ak ide o menšiny iné, ktoré v Maďarsku skromne živoria na periférii záujmu štátnych orgánov, tak sa o nich takmer vôbec nevie. Navyše, obecné zastupiteľstvo v Mlynkách má politické prepojenie
na oficiálnu parlamentnú stranu bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána. A ako pripomenul Mečiar, k útlaku slovenskej menšiny v
Maďarsku dochádza v čase konštituovania polovojenských nacionalistických maďarských gárd pripomínajúcich nástup nacizmu a fašizmu v
Európe spred 70-tich rokov. Iniciatíva ĽS-HZDS teda prichádza v pravý
čas. Europoslanci sa týmito udalosťami v Mlynkách musia zaoberať čím
skôr a musia povedať rázne nie podobným tendenciám. Inak postup v
Maďarsku môže byť precedensom aj pre iné extrémistické organizácie v Európe. Budúcnosť v spoločnej únii štátov môže priniesť viacero problémov. Je lepšie im predchádzať, ak už poznáme mechanizmy,
ktoré vedú k tragédiam. Vďaka konfliktu menšín boli v Európe už dve
svetové vojny. Hádam má Európa dostatok vlastnej sily, aby sa dokázala brániť, ak v jednom zo štátov – v Maďarsku – dochádza k podobným
udalostiam aj v 21. storočí. Je dobré, ak sú na podobné situácie citliví práve europoslanci zo Slovenska. Je to náš vklad do diskusie o tom,
akým spôsobom brániť nielen oprávnené záujmy menšín v jednotlivých
členských štátoch, ale najmä najvyššiu hodnotu demokracie, ktorou je
mier.
Stanislav Háber

Vyhlásenie vlády SR k rozhodnutiu miestneho
zastupiteľstva v maďarskej obci Mlynky
Vláda SR je znepokojená rozhodnutím miestneho zastupiteľstva o vysťahovaní slovenskej samosprávy zo Slovenského domu v maďarskej obci Mlynky.
Takýto krok možno označiť za porušenie doterajšieho status quo a za zásah
do postavenia príslušníkov slovenskej menšiny v Maďarsku. Znepokojujúce je
najmä to, že ide o negatívnu tendenciu, ktorá sa už prejavila odstúpením vedenia obce od vydávania dvojjazyčného obecného časopisu, pretváraním profilu káblovej televízie v neprospech menšinového vysielania a znížením národnostného príplatku slovenských pedagógov v obci, v ktorej sa pri poslednom
sčítaní k slovenskej menšine prihlásilo 55 % obyvateľov. Vzniknutou situáciou
sa zaoberala vláda SR, ktorá iniciovala využitie mechanizmov Zmluvy o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, predovšetkým zmiešanej komisie pre národnostné menšiny. Vláda SR je pripravená v prípade potreby vyčleniť finančné
prostriedky na vytvorenie podmienok riadneho fungovania menšinových organizácií a inštitúcií v obci.

kala raz toľko hlasov ako vládny
Smer. (Nehovoriac samozrejme
o tradične mizivých možnostiach
pre HZDS, SNS či KSS). Personálne dominuje nielen v Primaciálnom paláci, ale aj v troch
mestských častiach. A o bratislavskej organizácii sa ústredie,
podpredseda SDKÚ vyjadruje,
že má zlú povesť. Teda samozrejme u neho má zlú povesť. Kedysi
vo vláde sedel dnešný pán podpredseda hneď
na dvoch kreslách.
Mal - vtedy i dnes - dominantný prístup k mikrofónom a kamerám. Aká je to tá zlá povesť, na ktorú zrazu prišlo
ústredie u svojej organizácie,
ktorá im zabezpečuje domináciu v hlavnom meste Slovenska? A koho teda vlastne volí
Bratislava a ako? Akými metódami?
Niet sa čo radovať, lebo všetci sme videli, čítali a počuli, aký
priestor dávali aj verejnoprávne
médiá opozícii a jej mediálno –
reklamným kampaniam, len aby
ju udržali pri živote. Videli sme,
akú rozhodujúcu podporu mala
opozícia u vydávateľov a v zahraničí, pokiaľ išlo napríklad o diskusiu o konečnú podobu tlačového zákona a prijatie Lisabonskej
zmluvy. Môžeme povedať – a to
stojí za vecné analýzy, aké robí
napr. Pavol Dinka – že snaha
opozície udržať sa zdeformovala
slovenskú mediálnu realitu.
Dnes má Slovensko dostatok chleba a dostatok hier. Čo
však nemá je skutočne európska úroveň verejnoprávnych
médií. A to je to najhoršie v
časoch medzi jednotlivými
voľbami, či už prezidenta alebo parlamentu. Hoci totiž za
to platíme všetci, predsa to
len pre všetkých nie je.

DUŠAN D. KERNÝ

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

O výhodách a nevýhodách eura
Diskusia o prijatí eura sa zintenzívňuje úmerne ku kráteniu času k termínu jeho (možného) prijatia. Zintenzívňuje sa frekvencia debát, rozhovorov a ankiet, ale ich obsah je
stále rovnako plytký. Chýba kvalifikovaná a
najmä kompletná analýza tohto vážneho kroku. (Zaujímavé, že Česi, ktorí nemajú v dohľade termín vstupu do eurozóny, kvalifikovanú
analýzu majú. Sú v nej dokonca aj simulácie
nepriaznivých následkov veľmi neskorého prijatia európskej meny.)
Začala sa draho platená reklamno-informačná kampaň o prijatí eura. Prvý šot, ktorý nám
začal vymývať mozgy je rozprávka o tom, ako
sa všetci tešíme na deň „D“. Nuž, ak budú
tvorcovia kampane počítať s tým, že obyvatelia Slovenska sú prihlúpli trpáci a budú pokračovať i naďalej rovnako tvorivými nápadmi,
môžeme peniaze vynaložené na kampaň pripočítať k štátnym stratám.
Pozrime sa pre zmenu na niektoré „vážne“ argumenty, ktoré v diskusiách zaznievajú. Istý expert
tvrdí, že je úplne jedno v akom kurze sa bude
mena prepočítavať, lebo veď v rovnakom pomere to postihne príjmy i ceny a iné výdavky. Geniálny argument. Zabudol expert(?), že prijatím eura
budeme v eurozóne a naozaj nie je jedno či euro,

ktorým budem platiť v susedných krajinách dostanem za 29 korún, alebo za 35, či viac. Vážený pán
expert, drahé euro z nás urobí iba väčších chudákov oproti iným európskym spoluobčanom.
Na tlačovej konferencii Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory zaznela pekná veta:
„Prijatie eura bude výhodné pre našich podnikateľov a dobre fungujúca ekonomika potom
pomôže vyrovnať sociálne problémy“. Kiežby. Žiaľ, zatiaľ sme iba svedkami päťnásobne menších platov za rovnakú (možno aj kvalitnejšiu) prácu v zahraničných firmách, ktoré
pôsobia na Slovensku a obávam sa, že mnohé z nich, keď nastane doba zvyšovania platov rozmontujú svoje haly (ak vôbec) a presťahujú sa ďalej na východ. Spomeňte si na
nedávny štrajk zamestnancov francúzskej automobilky, ktorým protestovali proti presunutiu časti výroby z Francúzska do mzdovo
výhodnejších východných krajín. Neverte rozprávkam o dobrých ujoch. Podnikateľ chce
zarobiť, a keď mu niekto urobí tú istú prácu za
menej peňazí nezaváha. Ale aby sa nepovedalo, možno potom zo zvýšeného zisku obetuje s veľkou pompou jedno-dve percentá na
dobročinnosť.
Pokračovanie na 4. strane

Spoločná mena - nové príležitosti
Názov tohto príspevku bol mottom putovnej
výstavy EURO, naša mena, ktorú (zatiaľ) videli návštevníci v Bratislave a Košiciach. Išlo o
skutočne medzinárodný projekt. Výstavu pripravilo ministerstvo financií s Národnou bankou Slovenska, ale informačnú brožúrku v
slovenčine, ktorá bola k dispozícii v skutočne dostatočnom množstve, vydali Európske
spoločenská a vytlačili ju v Taliansku! Príhovor napísal Joaquín Almunia, európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti.
Veľká časť návštevníkov do knihy odoziev napísala predovšetkým to, že výstava ich zaujala, vysoko ju hodnotia a podľa nich by ju mali prezentovať
v takmer každom okresnom meste. Návštevník sa
na výstave dozvedel o eure skutočne veľa. Napríklad niečo z dejín zavedenia eura. Priznajme
si, kto z nás o nich niečo vie? Tak napríklad kto
vie, že o eure sa oficiálne hovorilo už pri podpisovaní Maastrichtskej zmluvy v roku 1992 (!), ale až
o šesť rokov neskôr - prvého júna 1998 vznikla
Európska centrálna banka? Určite to bol správny
krok, keď k pôvodnej dvanástke (Belgicko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko,
Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko,
Portugalsko a Fínsko) neskôr pribudli Slovinsko,
Cyprus a Malta. Nuž, dobre vieme, že ďaľšou krajinou by malo byť naše Slovensko... Kto asi veľmi,
veľmi dlho nebude mať záujem o zavedenie eura,
tak to sú Veľká Británia a Dánsko. V politike i vo financiách je však všetko možné a tak aj to, že tieto dve krajiny možno o päť – sedem rokov zmenia
svoju filozofiu – čo sa týka nahradenia ich domácich mien eurom.
V každej krajine, teda aj na Slovensku, sa pred
zavedením eura hovorilo, resp. sa hovorí o jeho
výhodách a nevýhodách. Prevažná väčšina našich politikov, bez ohľadu na to, či sú z koaličného, alebo opozičného tábora, si myslí, že matematicky vyjadrené – dve tretiny predstavujú
výhody a zvyšok negatíva. V tomto sa zhodnú bez
ohľadu na politické tričko. Medzi tie už overené

prednosti patria:
• stabilná mena, ktorá umožňuje dlhodobejšie plánovať v mnohých oblastiach hospodárskej činnosti,
• nízka inflácia, ktorá chráni hodnotu investícií, úspor a miezd,
• cenová transparentnosť, ktorá podporuje konkurenciu, udržiava nízke ceny a vďaka ktorej sú európske podniky konkurencieschopnejšie,
• úspora nákladov na výmenu peňazí, čím sa
uvoľnil kapitál na investície a miliónom občanom sa umožnilo jednoduchšie a pohodlnejšie cestovať,
• vyššia integrácia finančných trhov, čo znamená, že investičný kapitál sa v eurozóne
môže voľne pohybovať,
• väčšia ekonomika prinášajúca väčšiu stabilitu a menej rizika a neistoty pre každého,
• väčšia váha EÚ vo svetovej ekonomike a
významnejšia úloha EÚ v medzinárodnom
meradle,
• väčšia oblasť medzinárodného obchodu –
prináša prospech podnikom v EÚ a ich obchodným partnerom,
• hmatateľný symbol európskej identity v
peňaženkách a myslení ľudí.
O nevýhodách nikto nehovorí a tie oficiálne sa
zdajú byť tak trochu ľahkovážne, napríklad človek
bude musieť nosiť so sebou väčší počet mincí.
Ľudia, pracujúci vo sfére služieb a často odkázaní na sprepitné budú dostávať menšie sumy: veď
zákazník si bude musieť zvyknúť – a na to bude
potrebovať určitý čas – aby napríklad pri platení
jednej vypitej kávy v kaviarni pridal 10, alebo 20centovú mincu... Keď už sme pri tých minciach
– verme, že ich budeme používať častejšie ako
bankovky (najnižšia je v hodnote 5, najvyššia je
500 euro) a na svoje si prídu najmä numizmatici.
Už predovšetkým preto, lebo niektoré mince tejto najmladšej meny v Európe sú už tak trochu minulosťou – zobrazujú na jednej strane zjednote-

nú Európu bez hraníc do rozšírenia v roku 2004,
teda napríklad aj bez Slovenska. Až v júni 2005
sa rozhodlo o tom, že spoločná strana by mala
byť pozmenená.
V súčasnosti sa používa až 120 druhov mincí
(od jednocentoviek až po mincu v hodnote 2
euro), teda 15 krajín dalo do obehu po osem
druhov mincí. Samozrejme, každý z týchto
členských štátov EÚ si dal záležať na tom,
aby tieto kovové peniaze charakterizovali
jeho krajinu. Aj preto mnohé z nich sú dokonalé umelecké skvosty. Len pre zaujímavosť
– krajiny, ktoré sú monarchiami, majú na tzv.
národnej strane zvyčajne portrét panovníka,
často v podobe prevzatej z pôvodnej meny.
Ostatné krajiny sa orientovali na motívy, zobrazujúce národné symboly a pamiatky. Jedno je však isté – v tejto silnej „konkurencii“
doterajších mincí 15 krajín sa slovenské –
verme, že od 1. januára 2009 – rozhodne nestratia.
Trochu inakšia situácia je u bankoviek. Ich podobu navrhol jediný autor – Robert Kalina z Rakúskej národnej banky. Za jednotný motív si vybral
európske obdobia a slohy a symbolizuje úsvit novej Európy so zdieľaným kultúrnym dedičstvom a
predstavou spoločnej budúcnosti v nasledujúcom,
teda tomto tisícročí. Tieto bankovky v siedmich nominálnych hodnotách navrhol tak, že každá z nich
má charakteristickú farbu a veľkosť. Motívy na bankovkách zobrazujú architektonické slohy siedmich
období v európskych kultúrnych dejinách – antický, románsky, gotický, renesančný, barokový a rokokový, vek železa a skla a modernú architektúru
20. storočia. Na tejto strane bankoviek sú zdôraznené tri hlavné architektonické prvky: okná, brány a mosty. Okná a brány symbolizujú ducha otvorenosti a spolupráce na starom kontinente, mosty
– od historických po najmodernejšie visuté z konca 20. storočia sú vyjadrením komunikácie medzi
obyvateľmi Európy a medzi Európou a ostatným
svetom.
Vladimír Mezencev
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Bezplatné
školstvo
VZDELÁVANIE, VÝSKUM A VEDA
za tridsať tisíc...
Hovoríme s prof. RNDr. Ivanom Bernasovským, DrSc., dekanom Fakulty humanitných a prírodných vied PU

V minulých dňoch sa v Prešove uskutočnila významná pracovná konferencia popredných zahraničných a domácich vedeckých a pedagogických
pracovníkov, obsahovo zameraná na
zložitú problematiku zvyšovania vzdelanostnej úrovne obyvateľstva a posilňovanie vedeckej infraštruktúry v
regióne východného Slovenska. Iniciátorom konferencie bol prof. Ivan
Lefkovits z Basileyskej univerzity. Na
rokovaní sa okrem iných zúčastnili
veľvyslanec Švajčiarska na Slovensku
Josef Aregger, predstavitelia švajčiarskej vedy a finančného sektora, prezident Bio Valley prof. Christian Suter a
zástupca firmy Ernst and Young Jurg
Zurcher. Jedným z organizátorov bola
Fakulta humanitných a prírodných
vied PU. V tejto súvislosti sme na aktuálnu tému hovorili s jej dekanom prof. Konferenciu popredných zahraničných a domácich vedeckých a pedagogických pracovníkov otvoril prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc., dekan Fakulty humanitných a príRNDr. Ivanom Bernasovským, DrSc.
rodných vied Prešovskej univerzity.
• Konferencia o zložitých problémoch ďalšieho rozvoja vedy, orientovanej na oblasť zdravia a zvyšovania
kvality života obyvateľov, sa konala
pod názvom Bio Valley. Čo tento názov predstavuje?
Bio Valley je asociácia orientovaná na
podporu vied o živote a združuje 186 individuálnych členov a 138 korporácií a
podnikov, pôsobiacich na rozhraní Švajčiarska, Francúzska a Nemecka. Predstavuje veľmi efektívny model na komunikáciu biomedicínsky a biotechnologicky
orientovaných podnikateľských, edukačných a vedeckých inštitúcií, ktoré majú
za cieľ úspešne pôsobiť v rámci im zverených kompetencií.
• Prečo sa predstavitelia asociácie
Bio Valley rozhodli o otázkach vzdelávania a vedy rokovať práve v Prešove?
Prešovský a Košický samosprávny kraj
majú pomerne veľké akademické vzdelávacie a výskumné kapacity. Predstavujú ich Prešovská univerzita a Univerzita
PJŠ v Košiciach a celkom konkrétne Lekárska fakulta a Univerzita veterinárskeho lekárstva. Navyše, v našom regióne
pôsobia komerčné biomedicínske a biotechnologické inštitúcie, reprezentované
spoločnosťou Imuna Pharm a spoločnosťou Medicprodukt. Táto skutočnosť vytvára optimálne podmienky pre biomedicínsku alternatívu Bio Valley, teda združenia
subjektov, pôsobiacich v sektore biomedicíny a biotechnológie.
• Slovenská republika, ako člen Európskej únie, venuje zvýšenú pozornosť znalostnej ekonomike a razantnejšiemu presadzovaniu výskumu a
vývoja do všetkých rozhodujúcich oblastí. Ako vnímate túto problematiku a
plnenie stanovených zámerov a cieľov?
Základnou úlohou je neustále skvalitňovanie vzdelávacieho procesu na vysokých
školách. Potešiteľne je, že naše vysoké
školstvo zaznamenalo za uplynulých 18
rokov významný kvantitatívny posun. Potvrdzuje to fakt, že v roku 1990 študovalo na vysokých školách 65 tisíc poslucháčov a v súčasnosti sa ich počet zvýšil viac
ako trojnásobne. Dnes na Slovensku pôsobí až 33 vysokých škôl. Na druhej strane kvalita rástla oveľa pomalšie. Naše vysoké školy sa v súčasnosti neobjavujú vo
svetových rebríčkoch kvality.
• Problémom vysokých škôl je pomerne veľká nevyrovnanosť jednotlivých regiónov. Bohatý západ s dominantným postavením Bratislavy a
chudobný východ. Odstraňovanie regionálnych rozdielov môže zabezpečiť iba vyššia úroveň vzdelávania. Je
situácia v tejto oblasti na východe republiky kritická?

Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov Prešovského kraja dosahuje 6,1
percenta a toto percento predstavuje najnižší podiel zo všetkých slovenských krajov. Kľúčový význam mal pre región vznik
Prešovskej univerzity v roku 1997, ktorú v
súčasnosti tvorí 8 fakúlt a študuje na nej
okolo 13 tisíc študentov. Avšak nedostatočné financovanie, veľké regionálne rozdiely sú problémy, ktoré musí riešiť celá
slovenská veda. Výdavky na výskum a vývoj na Slovensku podľa štatistickej ročenky SR v roku 2006 predstavovali 8,1 miliardy Sk. V Prešovskom kraji 175 miliónov
oproti 3,9 miliardám v Bratislavskom kraji.
Aj ten najzaujatejší pozorovateľ vidí neuveriteľné rozdiely v predpokladoch pre konštrukciu celej vedy v Slovenskej republike.
Ilustrovať to môžem na výške výdavkov na
výskum a vývoj, pripadajúcich na jedného
obyvateľa. Na Slovensku tento ukazovateľ
v roku 2006 predstavoval približne 1500
korún, v Bratislavskom kraji 6500 korún.
Ale v Prešovskom kraji len 220 korún. Je
celkom pochopiteľné, že vysoký podiel finančných zdrojov pre Bratislavský kraj je
daný tým, že je v ňom najväčšia koncentrácia vedeckého potenciálu.
• Aké sú podľa vášho názoru základné východiská do budúcich rokov?
Jedným zo spôsobov riešenia tejto disparity je posilnenie vedeckej infraštruktúry. Akútne potrebujeme zriadiť výskumné ústavy, ktoré by zlepšili konštrukciu
vedeckej základne v samotnom regióne.
Ponúka sa možnosť riešenia tohto stavu
pomocou čerpania štrukturálnych fondov
EÚ, ktoré majú za hlavný cieľ znižovať regionálne disparity. Pomerne vysoké prostriedky bude môcť výskum a vývoj čerpať z fondov EÚ až do roku 2013, keď na
operačný program výskumu a vývoja sú
stanovené finančné zdroje vo výške 1,2
miliárdy EUR. V najbližších dňoch očakávame zverejnenie výzvy „Budovanie excelentných pracovísk výskumu a vývoja“, v
rámci ktorej by v Prešovskom samosprávnom kraji mali byť podporené minimálne
dva a v ideálnom prípade tri projekty v oblasti: molekulárna antropológia s rozšírením svojich aktivít k vytvoreniu „Bio Valley
vo Východoslovenskom regióne“, ďalej
v oblasti geopriestorových analýz a regionálneho rozvoja. Počíta sa aj s centrom excelentnosti, ktoré bude zamerané
na etnické a konfesíjné identity. Z hľadiska ďalšieho rozvoja by tieto centrá mohli predstavovať základné stavebné kamene pre budúci vedecký park Prešovskej
univerzity.
• Vybudovanie výskumných centier, vznik Bio Valley vo vašom regióne si bude aj na základe záverov konferencie vyžadovať vytvorenie nových
pracovných miest, prípravu a výcho-

vu vysokokvalifikovaných odborníkov
a vedeckých pracovníkov. Dokážete
zvládnuť spomínané náročné úlohy?
Fakulta humanitných a prírodných vied
v Prešove je na tieto požiadavky pripravená. Veľmi pružne sme zareagovali predovšetkým tým, že poskytujeme
možnosť absolventom stredných škôl
štúdium vedeckého smeru biológie bakalárskeho a magisterského stupňa,
ako aj doktoranského stupňa, kde poslucháči získajú poznatky z najmodernejších oblastí biológie a oboznámia sa
s najmodernejšími metodikami výskumu. Po skončení štúdia budú mať možnosť uplatnenia na spomínaných vedeckých pracoviskách.
Účastníci pracovnej konferencie Bio
Valley prijali prehlásenie, v ktorom sa
okrem iného konštatuje:
Zúčastnené strany sa dohodli na založení združenia Bio Task, ktoré sa bude
uchádzať o členstvo v združení Bio Vallex Švajčiarsko. Prezident Dr. Suter túto
alternatívu, ako aj členstvo Bio Task v
Bio Valley podporil. Prostredníctvom
členstva sa komerčným subjektom Imuna Pharm a.s. a Medicproduct k.s., ako
aj akademickej a vedecko-výskumnej
časti Bio Task dostane unikátnej možnosti zúčastňovať sa na pravidelných
stretnutiach významných švajčiarskych
farmaceutických producentov. Slovensko-švajčiarska spolupráca sa bude v
blízkej budúcnosti opierať o bilaterálnu zmluvu, uzavretú medzi Slovenskom
a Švajčiarskom v decembri 2007, ktorá
je zameraná na potieranie disparít. Zúčastnené strany vítajú, že uvedená dohoda napomôže zveľaďovať aj biomedicínsky sektor v Prešovskom a Košickom
samosprávnom kraji. Tým sa podporí
úsilie Slovenskej republiky úspešne pokračovať v budovaní poznatkovej ekonomiky aj po vzore Švajčiarska. Slovenská strana vysoko oceňuje ústretovosť
veľvyslanca Švajčiarska na Slovensku
Jozefa Areggera a prof. Ivana Lefkovitsa, ktorú vyvinuli na zorganizovanie pracovnej konferencie, ktorá počas dvoch
rokovacích dní dospela k dohode o potrebe vytvorenia alternatívy Bio Valley na
Východnom Slovensku pod pracovným
názvom Bio Task.
Z uvedeného vyplýva, že aktivity v oblasti budovania regionálnych vedeckých inovačných parkov sú mimoriadne významnou a možno jedinou
správnou cestou pre ďalší rozvoj v regióne na Východe Slovenskej republiky. Je potešiteľné, že v tomto smere
sa významnou mierou angažuje Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.
Jozef KUCHÁR

Stovky vysokoškolákov dostali vo februári a marci tohto roka výzvu
na zaplatenie školného z „dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky
štúdia, alebo z dôvodu súbežného štúdia“. Výzvu dostali aj niektorí študenti, ktorí nikdy neboli zapísaní v inom ako tom jednom študijnom programe, ktorý študujú. O čo ide?
Každý stupeň štúdia má určenú dĺžku študijného programu. Napríklad bakalárske štúdium na väčšine škôl trvá tri roky. Ak počas tejto doby študujete aj na inej vysokej škole, alebo ste boli čo i len jeden rok zapísaný na dvoch vysokých školách, spočítajú vám roky a
za každý rok nad určené tri už musíte platiť školné, ktoré sa pohybuje až do 30 tisíc korún. Lenže podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a jeho novely č. 363/2007 Z.z. to také jednoznačné nie je.
Novela, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách, nevybočila z tradície a zaradila sa do už dlhého radu legislatívnych noriem prijatých našim parlamentom, ktoré veci nezjednodušujú, ale komplikujú.
Podľa pôvodného znenia zákona o vysokých školách z roku 2002
sa platenie školného týka študentov, ktorí študujú zvolený študijný
program dlhšie ako je stanovené. Nešpecifikuje sa však doba štúdia
osobitne pre súbežné štúdium. Novela tento „nedostatok“ odstránila a uviedla (§113a ods. 10), že „ak ide o študenta zapísaného v jednom akademickom roku súbežne na štúdium viacerých študijných
programov, zohľadňuje sa štúdium každého študijného programu v
celkovej dobe štúdia osobitne“. Ako si má študent vysvetliť pojem
osobitne, keď v § 92 ods. 5 novely č. 363/2007 Z.z. zákona o vysokých školách, na základe ktorého školy vymáhajú poplatok sa zase
hovorí, že „študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom
roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou
vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné školné
v druhom a ďalšom študijnom programe...“.
Takže ako páni legislatívci? Osobitne sa spočítavajú roky pre každý
študovaný odbor, alebo sa „osobitne“ spočítavajú roky spolu za obidva študované odbory? Keď študujem tri roky bakalára na dvoch odboroch, študujem podľa zákona tri roky, alebo šesť rokov a teda za
tri musím zaplatiť školné?
A aby to nebolo iba o počítaní, pri uplatňovaní novelizovaného zákona vyskočila ďalšia špecialita. Pekne to vystihol vo svojom odvolaní jeden zo študentov: „Čo sa týka samotnej novely zákona o vysokých školách č. 363/2007 Z.z., nedá sa povedať, že by bol všetkými
zainteresovanými subjektmi interpretovaný rovnako. Je nejasný, nezrozumiteľný, pričom ministerský výklad zákona je samoúčelný, slúžiaci len jedinému cieľu – prekrútiť kontext nejasných ustanovení
zákona v prospech znenia, aké chceli zákonodarcovia v skutočnosti dosiahnuť, no nepodarilo sa im to“.
Ministerstvo a školy vykladajú tento zákon inak ako právnici, ktorí nie
sú existenčne závislí na rezorte školstva.
Korunu všetkému dáva výklad paragrafu 113a novely č. 363/2007
Z.z. zákona o vysokých školách, ktorý má názov „Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2007“. V tomto paragrafe v odseku
9 sa píše: „Ustanovenia § 92 ods. 3 až 8 sa nevzťahujú na študentov prijatých na štúdium pred 1. septembrom 2007...“. Lenže práve
študenti prijatí pred týmto termínom dostali výzvy na zaplatenie školného. Na ministerstve nám potvrdili, že takýto výklad zákona je v poriadku. Retroaktivitu v tom nevidia. Právnici, s ktorými sme konzultovali sú iného názoru a tvrdia, že v prípade súdu by študenti vyhrali.
Lenže, ktorý študent sa obráti na súd a bude riskovať dvoj – trojročné termíny, ktoré majú naše súdy?
Jozef Šucha

Reforma slovenského pravopisu

Moja predstava o modifikovanej písanej podobe slovenčiny dozaista nie je originálna, ale naopak inšpirovaná viacerými medzinárodnými skúsenosťami, čo priamo vyplýva z podstaty odporúčaných praktických zmien.
Podstatným vizuálnym problémom našej materčiny v podmienkach
éry moderných elektronických prostriedkov komunikácie je fakt, že
všetky počítačové klávesnice, softvéry a súbory symbolov pochádzajú zo zahraničia, prípadne sú rozličnými domácimi verziami a úpravami zahraničných riešení.
V dôsledku uvedených faktorov sa špecifické slovenské znaky na jednej strane elektronickej komunikácie nachádzajú na miestach, kde sa
na druhej strane elektronickej komunikácie nachádzajú iné znaky –
najčastejšie rozličné obdĺžniky, „è“ (namiesto „č“), „¾“ (namiesto „ľ“),
„ï“ (namiesto „ď“), nič (namiesto „ť“) a podobne.
Východisko vidím v zdanlivo (na prvý pohľad) nezrozumiteľnej substitúcii špecifických slovenských písmen ich vyjadrením prostredníctvom
písmen, ktoré sú v medzinárodnej praxi etablované a pri používaní rozmanitých klávesníc, softvérov a súborov symbolov sú nezameniteľné.
Napríklad dlhé samohlásky i spoluhlásky možno vyjadriť ich grafickým
zdvojením (á = aa, é = ee, í = ii, ó = oo, ú = uu, ý = yy; ĺ = ll, ŕ = rr).
Široké „ä“ možno nahradiť obyčajným „e“, veď popri širokej výslovnosti „ä“ sa v bežnej spisovnej výslovnosti namiesto „ä“ vyslovuje „e“.
Mäkké spoluhlásky možno vyjadriť pridaním písmena, ktoré má funkciu mäkkého znaku. V jazykoch južných Slovanov je to „j“ (ď = dj, ť
= tj, ň = nj, ľ = lj). Pri spoluhláskach „č“, „š“ a „ž“ možno použiť spôsob známy z angličtiny (aj z transkripcie ruštiny do latinky), teda pridanie písmena „h“ (č = ch, š = sh, ž = zh). V tejto súvislosti možno slovenské „ch“ tiež prepisovať anglickým spôsobom ako „kh“. Írečité „ô“
možno napísať podľa jeho výslovnosti v podobe „uo“. Pri písaní zriedkavého písmena „dz“ sa nepoužívajú špecifické slovenské znaky a pri
písmene „dž“ možno uplatniť vyššie uvedený zápis „ž“ v podobe „zh“
(teda dž = dzh).
Môj návrh reformy slovenského pravopisu je určite predčasný, hoci je
už nanajvýš aktuálny. Keď sa v budúcnosti - skôr či neskôr - nový súhrn pravidiel o používaní grafických znakov na zapísanie nášho materinského jazyka stane skutočnosťou, spomeňte si, kedy a kde ste sa s
PAVOL JANÍK
ním prvý raz stretli.

NÁZORY

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Sebazničujúca sila moci
V predchádzajúcich rokoch sme
nevideli mnoho politikov, ktorí
by sa do popredia v našej spoločnosti dostali vďaka tomu, že
pre väčšinu občanov niečo celkom konkrétne a užitočné urobili. V centre pozornosti boli predovšetkým ľudia, čo niečo výhodne
sprivatizovali a rýchlo zničili, vytunelovali a zaplietli sa do rôznych
káuz a škandálov. Viacerí išli do
politiky predovšetkým preto, aby
niečo získali a zbohatli. Mnohým
sa to podarilo. Navyše, práve cez
politiku sa chceli aj osobne realizovať, lebo nemali za sebou kvalitnú odbornú prípravu v odbore,
kde pôsobili a výsledky ich práce predstavovali mizernú hodnotu. Vstupom do politiky nezmúdreli. Ostali nedovzdelaní, ale
napriek tomu v krátkom čase nadobudli presvedčenie, že ich osvietil
lúč neomylnosti a poznania ekonomiky, školstva, kultúry, zdravotníctva aj umenia. K politickým protivníkom aj k radovým občanom sa začali
správať arogantne, povýšenecky, s
patričnou dávkou nadutosti a egoiz-

mu podporovali prijímanie antisociálnych zákonov. Nezaujímali ich ťažkosti a starosti obyčajných občanov
ku ktorým pred časom patrili. Nebolo im ľúto, keď poctivo drhnúca mater mala čo robiť, aby pred ťažkou
šichtou u bezohľadného podnikateľa za minimálnu mzdu dokázala ráno
svoje deti nachovať aspoň natenko
natretým chlebíkom.
Lenže na druhej strane z pozície
svojich funkcií začali robiť rôzne
služby podnikateľským subjektom, ktoré ich v čase, keď pri presadzovaní zákonov mali politickú
moc, potrebovali. Keď ju vo voľbách 2006 stratili, stali sa z večera na ráno bezvýznamnými trpaslíkmi na spoločenskej a politickej
scéne. Príkladov je vyše hlavy.
Stačí sa pozrieť na niektorých bývalých, ale aj terajších poslancov,
šéfov krajov, alebo bývalých štátnych úradníkov. Podnikatelia, ktorí
si ich kvôli funkciám na oko uctievali,
dnes si už ich ani nevšimnú. Je pozoruhodné, že na Slovensku nezáujem
o občana, velikášstvo a nezvládnutá politická moc, predstavujú sebaz-

Nedovzdelanosť znevažuje
Typ vyváženej a dôveryhodnej politiky vysielanej televíziou, teda politiky v živote a života v politike, si vyžaduje odborne pripravených ľudí, ktorí nehovoria rečou, že „ja si myslím“, ale poznaním, že „ja viem“.
Politiku v jej rôznych formách, v diskusiách, komentároch či spravodajstve by mali moderovať mediálne
autority, žurnalisti, ktorí majú odborné vedomosti a životné skúsenosti a rešpektované meno vo verejnosti.
Na neľahkú moderátorskú prácu treba hľadať typy aj
v iných oblastiach verejného, vedeckého, kultúrneho
a hospodárskeho života.
Politické relácie, programy a diskusie by nemali moderovať, s prepáčením, ešte deti, ktoré študujú alebo
včera vyštudovali žurnalistiku či absolvovali len nejaký rýchlovýkrmný mediálny kurz. Nevedomosť politiku znevažuje, znevažuje i aktérov, ktorí sa zúčastňujú na politických diskusiách. Minimálna vzdelanosť a
nedostatok životných skúseností moderátora sú len
tušením politiky a nie jej poznaním. Takýto nevybavený človek nemôže byť v diskusiách partnerom pre
politikov. Napokon, štýl moderovania ako provokovanie, ktorý dnes „letí“, patrí skôr do krčmy 4. cenovej
skupiny než do televíznych štúdií a je prejavom moderátorovej profesionálnej nemohúcnosti a bezmocnosti. Moderátor nemôže byť vykrikujúcim kamelotom v podchode, kto čo ukradol, kto čo zlého urobil
a čo zneužil, kto má s kým aké politické či podnikateľské pechtle-mechtle. To sú prejavy politiky, ale nie
jej podstata. Politike sa treba dostať na koreň, čo nedokáže hocikto. Mne napríklad chýba na konci týždňa jeden dobrý vnútropolitický a jeden zahraničnopolitický komentár, ktoré zhrnú to, čo významné sa za
posledných sedem dní udialo doma a vo svete, prečo sa to udialo, aké to má súvislosti a čo možno najbližšie očakávať.
Ing. Jaroslav Hlinický

ničujúcu silu. T.G.Masaryk, ktorého
politici z radov KDH a SDKÚ-DS v súvislosti s otázkami demokracie často
spomínajú, okrem iného povedal: „Z
politikov sa, žiaľ, vytratila solidarita,
poctivosť a rozum v službe občanovi a vlády moci sa chopila svorka zlodejov a klamárov.“ Tieto slová zazneli v prvej polovici 30. rokov minulého
storočia. Na Slovensku sa v časoch
minulej pravicovej vlády na spomínanom konštatovaní takmer nič nezmenilo. Vraj ešte zhoršilo.
Väčšine slovenského národa po
voľbách 2006 svitla nádej na
zmenu pomerov v našom štáte.
Či sa tak stane, je v rukách terajšej vládnej koalície. Jej členovia majú životnú príležitosť
dokázať, že štát sa dá riadiť s
perspektívnym pohľadom, ekonomickými istotami, s patričnou
dávkou sociálnej spravodlivosti a cieľom, aby všetci, čo poctivo pracujú sa mali lepšie, ako
tí, ktorí zneužívajú moc, postavenie, kradnú, nivočia ľudské
duše a špekulujú.

JOZEF KUCHÁR

Vyhlásenie
Slovensko-nemeckej únie ku kauze Slovenského
domu v obci Mlynky v Maďarsku.
Slováci v Nemecku, združení v Slovensko-nemeckej únii, s pobúrením vzali na vedomie správu o
postupe maďarskej samosprávy v obci Mlynky
a považujú ho za perzekúciu zástupcov občianskych združení slovenskej národnostnej menšiny.
Prípad Slovenského domu v Mlynkoch je ďalším
príkladom necitlivého politického zasahovania
predstaviteľov maďarskej štátnej moci do spolunažívania občanov rôznych národností v krajine
EÚ. Slovensko-nemecká únia dôrazne protestuje
proti tomuto odstrašujúcemu prípadu diskriminácie slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku.
Vyzýva politické strany na Slovensku, aby prostredníctvom svojich europoslancov v Európskom
parlamente iniciovali rozpravu k situácii slovenskej menšiny v Maďarsku, aby sa tak Európa konečne dozvedela celú pravdu o desaťročia pretrvávajúcom asimilačnom tlaku maďarskej štátnej
moci voči slovenskej národnostnej menšine. Je
odsúdeniahodné, že sa predstavitelia štátnej moci
uchyľujú k tomuto konaniu v 21. st. práve v Maďarsku, ktoré nevynechá žiadnu príležitosť, aby nepoukazovalo - aj na medzinárodnom fóre - na zmeny v politike k maďarským menšinám v okolitých
štátoch, najmä na Slovensku. Slovensko-nemecká únia sa plne solidarizuje s pilicskými Slovákmi
a vyjadruje podporu ich legitímnym snahám o zachovanie si svojej národnej, jazykovej a kultúrnej
identity. Slovensko-nemecká únia zároveň vyzýva
predstaviteľov všetkých slovenských krajanských
spolkov a organizácií na celom svete, aby sa pridali k jej protestu a vyjadrili solidaritu a podporu
pilicským Slovákom v Maďarsku.
Dušan Klimo, predseda

Na slovíčko,

priatelia

MILAN PIOVARČI
Mier je najlepšia z vecí, ktoré človek mohol poznať, jeden
mier je nad nespočetné triumfy.
Je lepší a bezpečnejší istý mier
ako nádeje na víťazstvá: prvé je
v tvojich rukách, druhé v rukách
bohov. Spomeňme si na rímsky výrok: „Nech ustúpia zbrane tóge, nech ma chvália pred
vavrínom. Nepriatelia sú tí, ktorí vypovedali vojnu nám, alebo
ktorým sme ju vypovedali my:
ostatní sú banditi alebo lupiči“. Ale ľudstvo sa akosi nechce
zmieriť s tým, že vojna nie je nevyhnutná, čo nám dodnes pripomína známy výrok: „Prišiel som,
videl som, zvíťazil som“.
Víťazstvo sa všeobecne hodnotí. Punktum. Podpísaný Seutonius rímsky vojvodca. Víťazstvo sa teda všeobecne hodnotí
kladne, nech sa získa rozvahou
či mečom. Dokonalý vojvodca
musí mať tieto štyri vlastnosti:
znalosť vojenských záležitostí, statočnosť, autoritu a šťastie. A čo vojak? Zlý je vojak, ktorý nasleduje svojho vojvodcu s
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plačom. Patrí sa, aby vojak skôr
poslúchal, ako hovoril. Prísnosť
je nebezpečná, povoľnosť zlá;
nech sa už vojakovi nepovolí nič, alebo všetko, štát je v nebezpečenstve.
Vo vojne sa nemá nič podceňovať. Naliehavé veci majú prednosť pred plánovanými. Výsledky vojen sú neisté. V jedinom
okamihu prichádza rýchla smrť,
alebo radostné víťazstvo. Po víťazstve je aj zbabelým vojakom
dovolené sa chvastať. V nezdaroch sú aj chrabrí vojaci zľahčovaní vo svojom boji. A toto je
najväčšia nespravodlivosť vo
vojne: úspech si privlastňujú
všetci, nezdar pripočítavajú iba
jednému.
V mieri sa berú do úvahy viny aj
zásluhy, kde však vypukne vojna, tam padajú vedľa seba nevinní i previnilci. Medzi zbraňami
totiž zákony mlčia. Jediná spása
je pre premožených už nedúfať
v spásu. Beda porazeným! Víťazstvo môže byť aj hanebné, keď
je to víťazstvo nad svojimi. Plienenie, vraždenie, drancovanie
sa pokrytecky nazýva aj vládou
a keď spôsobí spúšť, nazvú to
mierom. V občianskych vojnách
je samá bieda, ale nie je nič biednejšie než samo víťazstvo.
Aj v Iraku alebo v Afganistane...

O výhodách a nevýhodách eura
Dokončenie z 2. strany
Urobíme opatrenia, aby zavádzanie eura neprinieslo zvyšovanie cien, sľubuje vláda. Tiež pekná rozprávka, i keď tá o Karkulke je lepšia. Stretli ste už obchodníka, ktorý nevyužil každú možnosť na zvýšenie ceny? Ešte sa iba hovorilo o tom, že
mlieko zdražie, ale ceny mliečnych výrobkov už stúpli a keď
mlieko naozaj zdraželo zdvihli sa opäť.
Prestaňme sa (alebo prestaňte nás) klamať. Faktom je, že všetci
tí občania, ktorí žijú z príjmov bez možnosti ich radikálneho zvýšenia (invalidní dôchodcovia, starobní dôchodcovia, sociálne závislí a
pod.) budú po zavedení eura žiť na hranici chudoby. Napríklad dôchodok 15-tisíc korún bude menej ako 500 eur. Prídavok na dieťa,
ktorý je 540 korún bude okolo 15 eur, atď. Lepšie na tom nebudú
ani zamestnanci, ktorých platy sa pohybujú okolo 20-tisíc. Rovnako mladé rodiny s matkami na materskej dovolenke, predavačky s
15 tisícovým platom, právnickí koncipienti pracujúci tri roky za minimálnu mzdu a mnohí ďalší. Chcete naozaj vážne tvrdiť, že to,
čo dostanú v eurách bude stačiť, aby sa slobodne pohybovali v eurozóne? Alebo si myslíte, že ceny v susednom Rakúsku a u nás budú ešte dlhé roky rozdielne? Budú sa občania s
príjmom pod 30-tisíc vôbec môcť voľne pohybovať vo vlastnej
krajine? Kde sa posunie hranica chudoby, ktorá už teraz ohrozuje takmer štvrtinu obyvateľstva?
Prijateľná bude jedine úroveň tých zamestnaných občanov, ktorých
platy budú mať šancu rásť rýchlejšie ako doteraz, lebo ekonomika
sa skutočne rozbehne, ale životná úroveň desaťtisícov dôchodcov,
ktorým nikto nedá trinásty či štrnásty dôchodok, ani príspevok na
dovolenku, ani... Alebo, že by vláda urobila až takýto ústretový krok,
a miesto tisíckorunáčky prekvapila na Vianoce dôchodcov trinástym
dôchodkom?
Jozef Šucha
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Politické
sentencie
Milan Kenda

Ľudový televízny
slogan
Aký program pri-šou, takých
chmuľov na-šou.
Protekčný projekt
Chrústovi dali k dispozícii celú
ružovú záhradu, ale nakoniec z
neho nevylisovali ani kvapku ružového oleja.
Talentovaný politik
Nám nahromadil chyby, sebe
majetok.
Návod pre SDKÚ-DS
Váš volič už nikdy neuverí sľubom o dvojnásobných platoch.
Treba mu sľúbiť trojnásobné!
Svedomie poslanca
Jeho svedomie prijíma len vopred ohlásené návštevy.
Kacírska otázka
Prečo náboženstvá nemajú
boha mieru?
Príbeh zbohatlíka
Jedného dňa zistil, že okrem
charakteru mu už nechýba
vôbec nič.
Videli sme „Pod lampou“
Sme posvätný národ. Koľko ľudí
u nás má zasvätený pohľad!
Uvážlivé pílenie
Zelení nikdy nepília celé stromy, iba si navzájom podpiľujú
konáre.
V čo veria skeptici?
Že by bolo funkčné na zemeguľu vyvesiť veľkú bielu zástavu.
Dobrá rada
Zdraželo telefonovanie? Musíš sa usilovať byť volaný. Alebo volený!
Som rebel
Na protest proti EÚ s chuťou
konzumujem iba nesprávne
zakrivené uhorky a banány.
Poľahčujúca okolnosť
Dnešné banky vás okradnú
aspoň bez poškodenia zámok.
Všetko je inak
Podľa sloganov „Nežnej“ sme
sa mali do seba ponárať, a nie
do seba skákať!
Podstata „nežnej“
Každý prezieravý otrokár začína
tým, že inscenuje osloboditeľskú frašku.
Demokratická inovácia
Demokracia likviduje ostatné
drôty na hraniciach a inštaluje
ich okolo súkromných
pozemkov.
Večné dráždenie
V socializme nás dráždilo
zakázané ovocie, v kapitalizme
predražené.

Málo informácií? GLOSÁR Slovenského rozhľadu

V súčasnosti má väčšina obyvateľov, či už aktívneho, alebo dôchodcovského veku svoje bankové účty. Našim bankám, čo sa
týka všetkého, čo súvisí so zavedením eura na Slovensku, nemožno (takmer) nič vyčítať. Mnohé z nich pravidelne informujú
svojich klientov zasielaním rôznych letáčikov a informácií – robia tak najmä pri zasielaní výpisov z účtov. Na televíznych obrazovkách sa už objavujú špeciálne reklamné šoty, vyhotovené
s cieľom dôkladne informovať obyvateľstvo o najdôležitejších
záležitostiach, súvisiacich s prechodom na euro. Televízie ani
ostatné médiá však za túto ich aktivitu nemusíme mimoriadne
chváliť – na túto činnosť dostávajú totiž dosť finančných prostriedkov, či už priamo z EÚ, alebo z domácich štátnych zdrojov.
Zatiaľ sa však nevyznamenali, skôr naopak. Premiér Robert Fico nedávno oficiálne vyhlásil, že za tieto peniaze nás všetkých, teda predovšetkým daňových poplatníkov, časť médií robí zavedeniu eura antikampaň! Teda podávajú nepresné informácie, zastrašujú svojich
čitateľov, divákov a poslucháčov, akoby s príchodom eura mal nastať
koniec sveta! Pritom prevzatím finančných prostriedkov na reklamu a
informovanosť sa zaručili pôsobiť úplne opačne! Nuž, na Slovensku,
zdá sa, je ešte stále všetko možné...
Dokonca sa stalo to, že jedna z televízií musela už vysielaný šot
stiahnuť, pretože sa na ňom objavil nesprávny znak eura (namiesto dvakrát prečiarknuté „e“ bolo iba raz). Nuž aj takáto maličkosť svedčí o „odbornom a profesionálnom prístupe“ tvorcov šotu
k dielu, ktoré ma ľuďom vysvetlovať všetko, čo nás s príchodom eura
ako aj slovenskej meny čaká. Úprimne povedané ani úroveň toho, čo
nám reklamné agentúry prostredníctvom obrazoviek ponúkajú, nie je
to, na čo verejnosť čaká. Pritom naša vláda i EÚ v tomto prípade veľmi
nešetrili, ale ich veľkorysosť – ako povedal R. Fico – nepadla na úrodnú pôdu...
JÁN SLIAČAN

Už si vari ani nevieme predstaviť náš
život bez masovokomunikačných
prostriedkov, ako súhrnne nazývame tlač, rozhlas, televíziu. Sú teda
pod kontrolou verejnosti a každý ich
prešľap sa často a široko spomína,
využije, ale aj zneužije. Kto má aký
podiel na tejto skutočnosti? Sú to novinári, čitatelia, poslucháči či diváci?
Nechceme byť sudcami, predsa sú
však veci, ktoré sa vymykajú bežnému chápaniu aspoň istej etiky a práve tie bývajú terčom kritiky čitateľov,
divákov či poslucháčov.
SPRAVODAJSKÝ BULVÁR
V mienkotvorných novinách si čitateľ
mohol prečítať takýto titulok: Družstevníka nahradila hruštička. Po
prečítaní takéhoto titulku by sa na
prvý pohľad zdalo, že ide o problémy poľnohospodárskej výroby. Vôbec to tak nebolo. Bolo to oficiálne
vyhlásenie výmeny ministrov, aj keď
v rezorte pôdohospodárstva. Pozorný čitateľ pochopil, že išlo o zosmiešňovanie vládnych činiteľov v bežnom
spravodajstve, ktoré by však v solídnej žurnalistike malo byť faktografické, vecné, bez emócií, na tie slúžia
iné novinové žánre. Pravdivosť in-

formácie utrpela aj v ďalšom titulku,
ktorý znel: Kukláči zranili flautistu, pretože hral. Až pri čítaní správy sa ukázalo, že v tomto prípade išlo
o koncert v Nitre, na ktorom počas
preventívno-bezpečnostnej akcie hudobník neuposlúchol výzvu polície a
hral ďalej. Policajt mu pri zásahu poranil peru. Zraneného flautistu chceli
vziať k lekárovi, ale on odmietol. Hudobníci tvrdili, že nevedeli o tom, že
ide o policajný zásah.
POZOR NA RUKY!
V tejto súvislosti si spomínam na prípad, ktorý sa stal môjmu priateľovi v
USA. Do autobusu vtrhla polícia a zasahovala proti výtržníkovi. Keď veliteľ
zásahu oznámil, že je to akcia polície, priateľ chcel siahnuť do vrecka
po pas, aby sa mohol legitimovať. Sused ho upozornil - nehýbte sa, ide o
zásah polície, môžu si myslieť, že siahate po zbrani.
Tlač je dôležitou súčasťou nielen nášho politického, ale aj každodenného
života. Sú všetci novinári pripravení
písať či hovoriť zodpovedne, primerane, v súlade so štandardnou etikou,
akú by mali uplatňovať v živote ľudia
medzi sebou? Často čítame o akcii

predsedu vlády - ale nielen jeho - neadekvátne; napríklad uvádza sa len
priezvisko bez krstného mena a funkcie. V jednom titulku čítame: Fico sa
zabával až do... atď. V rozhlase či televízii redaktor sotva položí otázku,
už skáče hosťovi do reči, takže často vzniká z rozhovoru ťažko zrozumiteľný galimatiáš.
NESERIÓZNOSŤ
V správach tiež často počúvame: viacerí hovoria, viacerí si myslia, mnohí
sa nazdávajú... Aká seriózna je potom takáto informácia? V poslednom
čase badáme aj to, že redaktori sa
zapletú do davu okolo odsúdeného
a prekrikovaním ho žiadajú o vyjadrenie k rozsudku. Ktorého odsúdeného sme počuli, že sa cíti byť vinný?
Vari žiadneho, každý sa cíti byť nevinný, dokonca aj vrah, ktorého usvedčili. A čo povedať na to, keď novinári nedovolene prenikajú napríklad do
nemocničných izieb v snahe priniesť
zábery politika či inej celebrity v ťažkej situácii, v ktorej často môže ísť až
o život?
Aj tento človek, hoci ako politik či celebrita je vystavený väčšiemu tlaku
médií, má v istých životných situáci-

ách právo na svoje súkromie a precítenie vlastnej bolesti.
Novinári neraz prichádzajú za policajtmi ihneď po čine a žiadajú odpovede na otázky, ktoré ešte nepozná ani
sám policajt, pretože vyšetrovanie
činu sa len začína. Potom sa z novín
dozvedáme, že polícia voľačo zatajuje. Lenže v tej fáze vyšetrovania polícia ešte nemá čo povedať a často ani
nemôže, aby nezmarila ďalšie vyšetrovanie.
Médiá sú naozaj veľmocou, ktorá výrazne ovplyvňuje verejnú mienku. Môžu si s ňou zahrávať i pohrávať a - robia to. Ale je to aj dvojsečná
zbraň. Agresivita niektorých novinárov sa napokon vracia celej novinárskej obci v tom, že klesá jej prestíž a
vierohodnosť.
Spomínam si, keď som bol pred rokmi s redaktorom Slovenskej televízie
v zahraničí, celý čas s obavami spomínal na známeho slovenského jazykovedca, ktorý každý mesiac hodnotil
televízne vysielanie a nielen jazykovo.
Bál sa jeho negatívneho hodnotenia.
Ako by dopadli pod jeho drobnohľadom mnohí redaktori dnes?

Milan Piovarči
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InformUJME objektívne a transparentne
Dokončenie z 1. strany
Pre rozhodovanie na celospoločenskej úrovni, ale aj pri niektorých parciálnych problémoch, sú nevyhnutným
východiskom objektívne, aktuálne a
úplné štatistické ekonomicko-sociálne informácie. Základnou povinnosťou
úradu je zbierať tieto informácie, samozrejme podľa daných, vopred stanovených metodických a metodologických podmienok, v určených časových
intervaloch.
Štatistický úrad má povinnosť poskytovať pravdivé a včasné informácie o rozhodujúcich súvislostiach života spoločnosti, to znamená o jej sociálnych,
ekonomických, demografických, kultúrnych, zdravotných, vzdelávacích aspektoch, informácie o subjektoch verejného života atď. Plníme tiež záväzky
vyplývajúce z medzinárodných zmlúv
SR v oblasti štátnej štatistiky a z nášho členstva v Európskej únii a v ďalších medzinárodných organizáciách –
OECD, MMF, OSN a pod.
• Preložte, prosím, do laickej reči,
niektoré zákonom vymenované úlohy vášho úradu. Napríklad čo znamená, že „úrad vypracúva koncepciu štátnej štatistiky“?
- Okrem ŠÚ SR sú na Slovensku aj
iné inštitúcie, ktoré majú právo zbierať
a spracovávať údaje a vykonávať niektoré zisťovania, ktoré majú charakter
štatistických informácií, ale nie sú priamo súčasťou Štátneho programu štatistických zisťovaní. V tomto systéme
inštitúcií (ministerstvá, rezortné a iné
výskumné ústavy atď.) kľúčovú úlohu
zohráva náš úrad. V národnom štatistickom systéme SR plníme koordinačnú funkciu a zároveň je povinnosťou
štatistického úradu metodicky usmerňovať tieto subjekty národného štatistického systému tak, aby získané údaje
spĺňali štandardné štatistické kritéria.
Osobitnou otázkou je porovnateľnosť
štatistických informácií, ale to je problém týkajúci sa aj samotného ŠU SR.
Prijatie SR za člena EÚ tento problém
ešte zvýraznilo, pretože kompatibilnosť
a harmonizácia štatistických zisťovaní
je nevyhnutnosťou pre celý európsky
štatistický systém, nielen pre národnú
štatistiku a jej subjekty.
• Myslíte systém EUROSTAT?
- Eurostat nie je systém, je to inštitúcia, ktorú vytvorili Európsky parlament
a Európska komisia, aby zabezpečovala informácie nevyhnutne potrebné
pre prácu európskych rozhodovacích
orgánov.
• Dá sa povedať, že úloha Eurostatu v rámci EÚ je z pohľadu koncepčnosti podobná ako úloha ŠÚ SR na
národnej úrovni?
- Istým spôsobom sa to dá povedať,
pretože Eurostat vnáša do celej európskej štatistiky harmonizáciu, metodologické a metodické štandardy, kvalitu,
transparentnosť, objektívnosť a validitu dát. My to isté robíme v rámci národného štatistického systému. Cieľom
je implementovať európske štatistické štandardy do slovenských pomerov
a poskytnúť pomoc iným subjektom národného štatistického systému aby ich
dodržiavali. Pri tvorbe koncepcie štatistiky a jej realizácii má určujúcu úlohu
štátny program štatistických zisťovaní,
ktorý sa pripravuje na tri roky a má silu
zákona. Zisťovania, ktoré sú do tohto
programu zahrnuté, sú pre spravodajské jednotky, respondentov povinné.
Spravodajská jednotka musí štatistické
výkazy vyplniť pravdivo, v stanovenom
čase a bez finančnej náhrady.
• V zákone sa hovorí, že „úrad vypracúva metodiku národných účtov
a zostavuje národné účty“. Čo sú

národné účty z pohľadu štatistiky?
- Veľmi jednoduchá odpoveď znie, že
národné účty predstavujú usporiadanú
sústavu, systém vybraných ekonomických ukazovateľov, prostredníctvom
ktorých sa monitorujú výsledky národného hospodárstva dosiahnuté v určenom časovom období, najčastejšie sa
používa kalendárny rok. V súčasnosti ŠU SR vedie, resp. počíta národné
účty v súlade s metodikou a odporúčaniami Eurostatu. Výsledkom sú informácie napr. o hrubom domácom
produkte, o národnej alebo harmonizovanej inflácii, o deficite verejných financií atď. Dôležité je, aby metodika
národných účtov bola harmonizovaná
a komparabilná prinajmenšom v rámci 27 krajín EU. Možno konštatovať,
že národné účty sú rozhodujúce parametre, kľúčové informácie, pre riadenie ekonomiky a aj preto ich metodika, resp. jej dodržiavanie na národnej
úrovni patrí medzi najčastejšie kontrolované procedúry zo strany Eurostatu.
• Ako spolupracuje ŠÚ SR s Eurostatom?
- Zúčastňujeme sa na všetkých pracovných zoskupeniach a konferenciách,
ktoré sa týkajú zdokonaľovania štatistických procesov, kontroly kvality a podobne. Náš úrad momentálne rieši
viac ako 50 rôznych projektov a grantov, ktoré vypisuje EÚ a ktoré sú de facto pilotnými projektmi pre vypracovanie
alebo testovanie metodiky nových štatistických zisťovaní. Týmto spôsobom
aktívne participujeme na tvorbe nových
štatistických zisťovaní, na tvorbe nových metodík, definícií atď.
• Čo je kľúčové v štatistike?
- Mimoriadne ťažká otázka. Štatistika na jednej strane poskytuje obrovské množstvo rôzne štruktúrovaných
a spracovaných informácií, ale keď ich
chce poskytnúť, musí vstupné informácie od niekoho získať. To znamená, že
mimoriadne relevantný je samotný zber
informácií a kvalita primárnych informácií. Napríklad národné účty, o ktorých
sme hovorili, konkrétne hrubý domáci produkt, sú dôležité aj pre regionálne porovnania. HDP sa nemusí vykázať
len na úrovni krajiny, ale môže sa vyčísliť aj na úrovni regiónov. Mnohé rozhodnutia európskych orgánov vychádzajú
práve z informácie o HDP v regiónoch.
Je teda dôležité, aby vstupy, na základe ktorých sa vyčísľuje HDP boli presné, pravdivé a čo najúplnejšie, pretože
v konečnom dôsledku ovplyvňujú toky
peňazí do regiónov. Rozhodnutie o dotáciách má svoj vplyv aj na tie firmy alebo organizácie, ktoré v danom regióne
poskytli štatistike potrebné údaje. Tieto praktické dôsledky si spravodajské
jednotky nie vždy, resp. dostatočne
uvedomujú. Iba ako príklad uvediem,
že po našom vstupe do eurozóny, od
štatistických údajov, ktoré úrad poskytne do Centrálnej európskej banky
bude závisieť pohľad na Slovensko, ale
budú sa od nich odvíjať aj viaceré celoeurópske rozhodnutia.“
• Jednou z úloh štatistiky definovanou v zákone sú cenzy obyvateľstva. Kedy bude takéto najbližšie
veľké sčítanie?
„V roku 2011. Sčítanie prebehne v 31
krajinách Európy. Európska komisia
vydá nariadenie pre členov EU a pre
krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, to
bude odporúčanie. Sú stanovené obligatórne ukazovatele, povinné pre všetky krajiny, ktoré sa zapoja do sčítania.
K nim si jednotlivé krajiny môžu pridať
fakultatívne indikátory podľa vlastného
zváženia. My budeme pri tomto sčítaní využívať inovovanú metodiku zberu
a okrem klasického zbierania údajov

využijeme aj elektronickú formu zberu
dát, sebasčítanie prostredníctvom internetu
Sčítanie musí byť urobené s maximálnou presnosťou, pretože na jeho základe zistí ŠÚ SR napríklad počet obyvateľov v jednotlivých mestách a obciach.
Tieto údaje budú rozhodujúce, okrem
iného, pre určenie podielových daní.
Údaj o počte obyvateľov je aj základným údajom pre ďalšie sledovanie pohybu obyvateľstva v konkrétnych obciach.
Pri tomto sčítaní sa bude po prvýkrát

údajov zo štatistických zisťovaní. Teraz sa treba rozhodnúť, ktoré finančné
dáta a ako ďaleko do minulosti sa budú
konvertovať, t.j. prepočítavať z koruny
na euro. Treba jednoznačne stanoviť
aj metodiku prepočtu, aby sa zachovala konzistentnosť dát týkajúcich sa toho
istého javu.
Pre utvorenie aspoň približnej predstavy o povinnostiach ŠU SR pri prechode na euro, uvediem príklad. Na
našom portáli sú vystavené celé súbory štatistických informácií, pričom jedným z nich je Intrastat, systém, kto-

zisťovať aj tzv. obvyklý pobyt, to je ukazovateľ, ktorý sme zatiaľ u nás nepoužívali. Európsky štandard ho definuje
ako miesto, kde sčítaný občan obvykle
trávi každodenný čas oddychu. Napríklad študent má trvalé bydlisko v Košiciach, ale študuje v Bratislave, v Bratislave trávi každodenný čas oddychu,
potom má obvyklý pobyt v Bratislave.
Alebo máte trvalé bydlisko v Bratislave,
ale dlhodobo pracujete v Írsku, potom
obvyklý pobyt je Írsko.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je
jedinečná univerzálna akcia, ktorej výsledok má mimoriadny dopad na rozhodovanie o krajine, ale aj pre poznanie krajiny. Takéto univerzálne sčítanie
pospája všetky tie údaje, ktoré nemôžu
prepojiť jednotlivé izolované štatistické
zisťovania. Vyčerpávajúcim spôsobom
zmapuje každého obyvateľa Slovenska. Štatistický úrad má pred sebou
necelé tri roky na to, aby sa popri plnení všetkých svojich obvyklých úloh na
túto megaakciu pripravil. Organizačne,
metodicky, technicky i materiálne. Pre
ilustráciu uvediem, že pri poslednom
sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 bolo do neho zapojených približne 23 tisíc sčítacích komisárov. Pri
sčítaní budú mať svoje povinnosti aj samospráva a VÚC.“
• Začalo sa odpočítavanie prijatia
eura. Čo to znamená pre ŠÚ SR?
- Existuje generálny zákon o prijatí eura
z novembra minulého roku, v ktorom
sú úlohy nášho úradu jednoznačne vymedzené. Týkajú sa troch oblastí.
Štatistický úrad je majiteľom obrovského množstva dát, sú to milióny rôznych

rý sa venuje zahraničnému obchodu.
Len v tomto jednom systéme je okolo
120 miliónov položiek, ktoré sa musia
konvertovať. Je to verejný portál, ktorý spravuje štatistika, i keď nie sme jediní, ktorí doňho vstupujú. Konverzia
týchto údajov pre úrad znamená obrovský nápor na kapacity, na čas a na financie. Iným príkladom môže byť Štatistická ročenka, ktorá má 900 strán
a je plná rôznych údajov, ktorých veľká časť sa viaže na financie. A nie je
možné, aby ročenka začala vychádzať
od roku 2009 akoby „na zelenej lúke“,
akoby pred eurom nič nebolo.
Máme však aj povinnosti v úprave rôznych softvérov, ktoré napr. slúžia na
transfer dát či už na národnej alebo
medzinárodnej úrovni, pre výpočet rôznych štandardne používaných indexov
apod.
ŠU SR prijal konkrétny harmonogram
ako a čo budeme konvertovať a ako
to časovo zladiť tak, aby sme mohli od
1.1.2009 už počítať s finančnými údajmi v euro. Je stanovený termín, do ktorého musia byť urobené všetky softvérové úpravy, musia prebehnúť kontroly
týchto úprav tak, aby sme od 1.7.2008,
kedy bude stanovený konverzný kurz
pre prepočítanie slovenskej koruny na
euro, mohli začať celé tie obrovské súbory dát prepočítavať.
Druhá úloha, ktorú nám ukladá národný plán prijatia eura je monitoring duálneho zobrazovania cien. Treba povedať, že štatistika pravidelne sleduje
pohyb spotrebiteľských cien na trhu.
Robí to reprezentatívnym spôsobom
na rozsiahlom spotrebiteľskom koši,

ktorý obsahuje viac ako 700 rôznych
tovarov, komodít a služieb. V rámci
toho zisťujeme viac ako 90 tisíc vstupných údajov, ktoré vypovedajú o tom,
aký je pohyb cien. Z týchto vstupných
údajov sa vypočítava index národnej inflácie. Existuje ešte jeden často používaný ukazovateľ – to je harmonizovaný
index spotrebných cien, ktorý umožňuje zrovnávať infláciu v rámci všetkých
členských krajín EÚ. Harmonizovaná
inflácia, na rozdiel od národnej, sa sleduje iba na položkách, službách a tovaroch, ktoré sú vo všetkých krajinách
EÚ.
Národný plán prijatia eura určuje, že
musíme každých desať dní sledovať
pohyb cien a to od 1. augusta 2008
v dvoch menách, od 1.1.2009 iba
v euro. Pre plnenie tejto úlohy sme
utvorili osobitný spotrebiteľský kôš,
ktorý zahŕňa približne 200 najčastejšie nakupovaných tovarov, produktov
a služieb každodennej spotreby. To
znamená, že tento monitoring bude
hovoriť iba o tom ako sa vyvíjajú ceny
pri sledovanej skupine najbežnejšie
nakupovaných tovarov v desaťdňových
intervaloch. Tento typ zisťovaní plánujeme realizovať do 31.7.2009.
Tretia oblasť sa týka nášho Ústavu pre
výskum verejnej mienky, ktorý bude robiť v pravidelných intervaloch výskum
názorov obyvateľstva na celý proces
prijímania eura.
• Na čo budú slúžiť, tieto desaťdňové zisťovania? Nie je to iba práca navyše?
- Rôzne vrstvy spoločnosti majú rozdielne pohľady na prijatie eura. Podnikatelia, najmä tí, ktorí obchodujú zo zahraničím, euro vítajú, pretože
im zjednoduší finančné toky. U radových obyvateľov prechod na euro vyvoláva skôr obavy zo zdražovania. Zákon ošetruje, aby zaokrúhľovanie pri
prepočte neviedlo k zdražovaniu, ale
aby bolo v prospech občana. Na tvorbu spotrebiteľských cien však štát dosah nemá, i keď robí rôzne opatrenia,
dohody s podnikateľskými subjektmi
o korektnom správaní a podobne. Istá
inflácia bude. Pritom inflácia je vždy
kritickejšie, aj keď zreteľne subjektívne vnímaná občanmi. Určitý objektívny
pohľad poskytne práve ten pravidelný
monitoring cien najčastejších tovarov
každodennej spotreby, ktorý umožní
porovnanie subjektívne vnímanej inflácie s objektívnym meraním a môže odhaliť aj určité miestne špecifiká, pokiaľ
by sa tam ceny príliš odchyľovali od celoslovenského priemeru. Jednoducho
povedané poskytujeme zrkadlo, aby
bolo jasné aký je cenový pohyb na celom Slovensku. Ľudia budú mať s čím
zrovnávať svoj subjektívny pocit, svoje
vlastné zistenia.“
• Kde si bude môcť občan toto
vaše „zrkadlo“ pozrieť?
- Všetky údaje budú publikované na našej webovej stránke. Budeme vydávať
tlačové správy, takže predpokladám,
že média to budú publikovať. Kto bude
mať záujem určite sa k našim údajom
dostane.
Ak zoberiem do úvahy, že na tieto naše
úlohy neboli vyčlenené žiadne osobitné financie ani ľudské zdroje, znamená to obrovský nápor na absolútne zefektívnenie organizácie práce. Okrem
toho čo sme spomínali, nezabudnime,
že v roku 2009 nás čakajú prezidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu a na konci roka voľby do orgánov VÚC a ŠÚ SR má svoje zákonom
dané povinnosti aj v týchto aktivitách“.
Zhováral sa
Jozef Šucha

ZAUJALO NÁS

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Štvrťstoročie od únosu našich expertov v Angole

Rukojemníci, ktorí sa nemuseli báť o svoje životy
Iba časť našich médií si v marci spomenula na štvrťstoročie udalostí v ďalekom angolskom Alto Catumbela, kedy uniesli početnú skupinu našich expertov na výstavbu celulózok a papierní. Vtedajšie československé masovokomunikačné prostriedky písali o povstalcoch,
ktorí vystúpili proti marxistickej legálnej vláde a o tom, že určite v
tomto únose majú „prsty“ hnusní americkí a západní imperialisti. Komunistická strana Československa považovala Angolu za spriatelenú
internacionálnu krajinu, budujúcu socializmus. Na rozdiel od iných
štátov, v ktorých pôsobili naši odborníci, v Angole mohli mať aj svojich najbližších, teda manželky a deti.
Priemerný náš občan však o Angole nikdy veľa nevedel. V najlepšom prípade to, že je to veľká krajina, ležiaca v západnej Afrike, ktorá celé storočia
patrila malému Portugalsku. To bolo všetko. Málokto sa zamýšľal nad tzv.
klinčekovou revolúciou v roku 1974, ktorá zvrhla v Portugalsku
diktátorský režim M. Caetana.
Portugalsko bolo v tom čase zvláštnou krajinou. Síce s klérofašistickou
ústavou, koloniálnou, ale počas 2. svetovej vojny zároveň prísne neutrálnou, ktorá ale v roku 1944 ponúkla svoje Azorské ostrovy na umiestnenie
amerických a britských vojenských základní a o štyri roky neskôr využila
šancu zapojiť sa do Marshallovho plánu. Po tejto revolúcii Hnutia ozbrojených síl, ktorej symbolom sa stali červené klinčeky, zastrčené v hlavniach
samopalov i diel, Portugalsko úplne stratilo záujem o svoje kolónie, teda oficiálne zámorské územia. A tak rok po prevrate ako prvá vyhlasuje nezávislosť Guinea-Bissau, po nej ešte v roku 1975 aj Angola, o rok neskôr Mozambik, Ostrovy sv. Tomáša a Princov ostrov, Kapverdské ostrovy.
Od apríla 1974 však nezávislosť de facto majú všetky portugalské zámorské
provincie (kolónie), ale de jure si na ňu museli rok-dva počkať. Ako to však
v takýchto prípadoch bývalo pred pádom portugalskej obrovskej zámorskej
ríše, tu už nešlo o slobodu ako takú, ale najmä o tom, ktoré domáce hnutie
za nezávislosť získa moc. A tak v Angole ešte pred vyhlásením Angolskej ľudovej republiky vypukla občianska vojna medzi dvoma najsilnejšími politicko – vojenskými organizáciami v krajine – ľudovým hnutím za oslobodenie
Angoly (MPLA) a Národným zväzom pre úplnu nezávislosť Angoly (UNITA).
Jednoducho povedané – tí prví boli marxisti, orientovaní na vtedajší socialistický tábor a najmä na Kubu, druhú tvorili liberáli, ktorí sa spoliehali na pomoc západnej Európy a mnohých afrických krajín. Kuriózne bolo, že
občianska vojna vypukla
ešte pred oficiálnym vyhlásením nezávislosti. Portugalci nevedeli, čo
majú robiť. Nakoniec to vyriešili šalamánsky: kto bude k deň nezávislosti mať vo svojich rukách (teda 11. novembra 1975) hlavné mesto Luandu, ten dostane od nich „požehnanie“, a teda i tzv. dekrét
na vládnutie. V nijakom prípade však neplatilo, že 11.11.1975 MPLA
kontrolovala prevažnú časť územia republiky, ktorá sa rozpestiera na
ploche 1,25 mil. km2, teda Angola je asi 13-krát väčšia, než Portugalsko. Napriek občianskej vojne vláda ČSSR a Angoly podpísali v októbri 1981 Zmluvu o priateľstve a spolupráci a aj na základe tohto dokumentu
odišla skupina Slovákov (predovšetkým z Liptova a Bratislavy) a Čechov budovať do tejto krajiny celulózku v Alto Catumbela. Čo je zaujímavé, už v čase
únosu, teda v marci 1983, pôsobili v Angole početné vojenské jednotky z
Kuby. Išlo však len o vojakov čiernej pleti, ktorých predkov priviezli v okovách do otroctva práve z Afriky. Ani dobre vycvičení Kubánci, pričom ich nebolo málo, nedokázali zabrániť postupu vojsk UNITY na sever.
Nech nám naši čitatelia odpustia, že pri spomínaní udalostí spred 25 rokmi
sme zašli až do moderných dejín Portugalska, ale to všetko súvisí s tým, čo
sa stalo v Alto Catumbela. V tejto súvislosti musíme spomenúť aj bývalého
ministra zahraničných vecí za vlády M. Dzurindu a neúspešného kandidáta
na funkciu prezidenta SR v roku 1998 Eduarda Kukana. Ten bol v tom čase
pracovníkom Ministerstva zahraničných vecí socialistického Československa a práve Africký kontinent mal odbor,ktorý viedol, na starosti. Nečudo,
že niektoré médiá sa pri spomienke na udalosti spred štvrťstoročím obrátili na dnes popredného funkcionára a poslanca strany, ktorá sa považuje za

vedúcu politickú silu slovenskej pravice. Nuž, aj takto sa zmenili niektorí z
tých, ktorí tak verne slúžili bývalému režimu a to dokonca na takom citlivom
mieste, akým socialistická diplomacia rozhodne bola...
Pán Kukan by bol určite rád, aby jubileum týchto udalostí pripadlo na obdobie, kedy kandidoval na prezidenta SR. Vtedy si však málokto spomenul na
Alto Catumbela. Dnes však chce o to viac vyťažiť z toho, čo sa vtedy udialo.
Musel však pripustiť, že v podstate
iba plnil príkazy, ktoré dostával
od vtedajšieho námestníka ministra zahraničných vecí ČSSR Stanislava
Svobodu. Napriek tomu pustil do médií historky o tom, ako navštívil vtedy tajomníka ÚV KSČ pre medzinárodné styky Vasiľa Biľaka, čo povedal na
celú záležitosť Gustáv Husák, čo pila delegácia UNITY po príchode do Prahy na rokovania o podmienkach prepustenia našich zajatých občanov. Pripusťme, že všetko bolo naozaj tak, ako o tom teraz hovorí bývalý čs. diplomat. Pána Kukana však už vtedy prekvapilo, že únoscovia, ktorých sme
v našej tlači nazývali „vrahovia a hrdlorezi“ nikomu z našich občanov fyzicky neublížili, nechceli za nich nijaké výkupné (!) a v rámci možnosti im vytvorili podmienky na čo najlepšie prežitie celého zajatia. O to viac prekvapuje jeho vyjadrenie, že „únoscovia spolu s našími uniesli jedného
Brazílčana s rodinou, pretože by bolo efektívne uniesť jedného, alebo dvoch cudzincov. Takto mali pohromade takmer 70 ľudí.“ Toľko
teda z citátu pána exministra. Nuž, jeho slová sú skutočne prekvapujúce. Možno, že celé roky nemal čas sledovať udalosti v Angole, ale
predsa mu len niekto z jeho poradcov mohol pošepkať, ako to vlastne s tým „únosom“ bolo.
Predstavitelia hnutia UNITA sa už dávno priznali, že ich komando prišlo do
Alto Columbely s jediným cieľom – vyradiť tamojšiu elektrostanicu. Na ich
veľké a nemilé prekvapneie tam objavili početnú skupinu belochov z Európy, veď našincov tam bolo až 63! Čo s nimi? Občianske vojny však
majú svoje špecifické zákonitosti,
veď počas nich sa môže stať, že otec strieľa na svojich vlastných synov a
naopak... Čo teda s tými Čechmi a Slovákmi, pričom tí, ktorí ich zajali, s najväčšou pravdepodobnosťou ani nevedeli, že nejaké Československo existuje? Keby ich nechali tak, ako ich našli, tak by sa mohlo stať, že by ich
postrieľali vládne vojská a MPLA by potom celú tragédiu prezentovala ako
plánovanú akciu hnutia UNITA. Nikto síce nemôže tvrdiť, že vládne hnutia
MPLA by našich expertov s rodinami postrieľalo, ale ako sme už spomenuli, v občianskej vojne niekedy nemôže otec veriť synovi a brat bratovi. Jedno
je ale dodnes to isté: prítomnosť našich občanov v Alto Catumbela poriadne skomplikovala plány bojovníkov UNITY, ktorí tri mesiace museli necestami sprevádzať českých a slovenských zajatcov až na druhý koniec tejto obrovskej krajiny a pritom dávať pozor, aby sa našim nič nestalo. Žiaľ, stalo
sa, pretože diabetik Jaroslav Navrátil z Bratislavy strastiplnú cestu
neprežil. V každom prípade akciu UNITY vôbec nemožno porovnávať
s únosmi, ktoré organizujú kolumbíjskí partizáni a marxistickí rebeli.
Angolčania v podstate za prepustenie našich civilov nechceli nič: iba
informáciu pre všetky významné svetové agentúry, že zajatcov z Alto
Catumbely prepustili živých a zdravých – po oficiálnom rokovaní na
území socialistického štátu! Mohli sa zachovať aj inakšie, veď naša
vláda a komunistická strana v rámci tzv. internacionálnej pomoci zasielala MPLA zbrane i americké doláre. UNITA potom preklínala sama
seba za to, že sa toto hnutie rozhodlo vyhodiť elektráreň v Alto Catumbela
bez toho, aby bojovníci zistili, či sú tu nejakí cudzinci vo väčšom počte, alebo nie. UNITA po rokoch „vyklopila“ všetko, čo súviselo s útokom v Alto Catumbela i odvlečením našich občanov na svoju základňu pri hraniciach so
Zambiou. Jednoducho, bolo to východisko z núdze a pôvodne nechceli nikoho uniesť. Škoda iba, že keď už si to pán exminister sám neprečítal, tak
mu o tom aspoň niekto z jeho okolia mohol niečo povedať. Tak by ešte teraz nehovoril o svojich teóriách a plánovaných únosoch cudzincov bojovníkmi UNITY. Lebo všetko bolo celkom inak...

Vladimír MEZENCEV
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Globálne diagnózy
PAVOL JANÍK
Dvaja rešpektovaní profesionáli v oblasti medzinárodných vzťahov – poslanec Európskeho parlamentu Miloslav Ransdorf, podpredseda politickej skupiny konfederácie Európskej zjednotenej ľavice a Severskej zelenej
ľavice (GEU/NGL), a jeho blízky spolupracovník Stanislav
Suja, niekdajší československý veľvyslanec v New Yorku (OSN) a vo Washingtone (USA), vo svojej knihe s príznačným názvom Svět zleva (Ottovo nakladatelství, Praha
2007) prinášajú znepokojujúce i nádeje vzbudzujúce posolstvo o súčasnom stave ľudstva a o možnostiach jeho
ďalšieho vývoja v planetárnych dimenziách.
Publikácia je nabitá dôležitými i výbušnými faktami o aktuálnom dianí, ktoré autori kompetentne včleňujú do podstatných a podmieňujúcich historických súvislostí – osobitne
na pozadí skúseností z predchádzajúcej etapy bipolárneho
usporiadania sveta, ktorá dostala charakteristický názov studená vojna. Na základe dôvernej a dôkladnej znalosti medzinárodných mocenských technológií a praktík charakterizujú
kľúčové riziká ďalšieho osudu ľudskej civilizácie a naznačujú
reálne východiská vedúce k postupnému prekonávaniu nahromadených i predpokladaných stupňujúcich sa problémov
sveta v rovine politických, bezpečnostných, ekonomických,
ekologických, sociálnych a kultúrnych riešení.
Autori načrtávajú demografické a hospodársko-sociálne
trendy, mapujú význam geopolitických záujmov a analyzujú proces vytvárania novodobého impéria bez hraníc. Ponúkajú pohľad na správanie sa a rozhodovanie na najvyšších
poschodiach odviazanej superveľmoci, zamýšľajú sa nad
postavením OSN, upozorňujú na nebezpečenstvá lovu v kalných medzinárodných vodách a poukazujú na odstraňovanie
koncepcie národných štátov i princípu suverenity. Porovnávajú odlišnosti a podobnosti fundamentalizmov. Zaoberajú sa
stratégiami a taktikami dočasných spojenectiev. Venujú sa
profilovaniu Európskej únie s tendenciou objasniť šance na
jej úspech a vytvorenie európskeho sociálneho modelu, ale
obnažujú aj alternatívy pre prípad, že európsky projekt zlyhá. Plasticky zobrazujú pulzujúce vzťahy v trojuholníku USA
– NATO – EÚ s dôrazom na úlohu vojenského piliera NATO a
prezentujú zmeny v prístupoch štátov ku konfliktom. Odhadujú postup islamských teroristov a pertraktujú legitímne aspekty národnooslobodzovacích úsilí. Panoramaticky zachytávajú
víziu budúceho viacpolárneho sveta. Dielo tematicky vyúsťuje do sféry potenciálnych podôb sociálnych protestov, perspektívnych prvkov ľavicovej alternatívy a objektívneho procesu integrácie ľavicových hnutí.
Žiaľ, prítomné dejstvá dramatického pohybu, ktorého hlavným protagonistom je globálne impérium s vedúcim postavením USA, nás nenapĺňajú optimizmom. Spojené štáty, ktoré reprezentujú záujmy rozhodujúcich nadnárodných skupín
koncentrovanej súkromnej finančnej moci, aj v prípade Kosova ukazujú na nepoučiteľnosť z doterajších kríz a tragédií, ako aj sklon uskutočňovať menej pravdepodobné, ale o
to riskantnejšie scenáre geopolitickej expanzie kdekoľvek na
svete.

Precedens, ktorý sa môže kedykoľvek zopakovať, medzinárodné právo zostarlo a OSN je humanitárna organizácia

JE KOSOVO PRE SRBOV NAVŽDY STRATENÉ?
V medzinárodnom práve súbežne existujú dve
východiská. O práve národov na samourčenie a
o teritoriálnej celistvosti štátu. Dalo by sa povedať, že si navzájom protirečia. Je logické, že ak
sa národ chce osamostatniť a vytvoriť svoj vlastný štát, má na to právo. Právo národa je vyššie
ako právo štátu. Ale na druhej strane ak si chce
iný štát, prisvojiť časť teritória susedného štátu,
tu vstupuje do hry právo teritoriálnej celistvosti
štátu. A medzinárodné spoločenstvo ho musí zabezpečiť. Ak by napríklad Rusko chcelo pripojiť
k sebe niektorú z krajín, ako je Abcházsko, bolo
by to narušenie medzinárodného práva. Ale ak
sa Abcházsko chce osamostatniť od Gruzínska,
jeho národ má plné právo to urobiť. Takéto prípady boli napríklad po roku 1945. Treba vedieť
aj to, že podmienkou Kosovskej samostatnosti
je aj to, že sa nemôže včleniť do iného štátu (napríklad Albánska). Preto nemôžeme porovnávať
príbeh Kosova s Mníchovským diktátom z roku
1938, kde sa Sudety predali Nemcom.
Žiaľbohu, medzinárodné právo sa formovalo niekedy v polovici štyridsiatych rokov a bolo to právo obdobia studenej vojny a dnes už zďaleka neodráža realitu meniaceho sa sveta a bolo by treba zasadiť sa, aby
došlo k modifikácii medzinárodného práva s ohľadom na reálnu situáciu vo svete.
Súčasnú existenciu OSN, ktorá už dávno prestala
byť efektívnou medzinárodnou organizáciou a zmenila sa vlastne na humanitárnu štruktúru a nie je schopná vyriešiť žiadny medzinárodný problém. Kosovo nie
je jediným príkladom, je tu Irak, vojna v Afganista-

ne, je tu Blízky Východ. Jednoducho povedané, treba novú medzinárodnú organizáciu, ktorá bude efektívna a medzinárodné zákony budú efektívne vplývať
na rozloženie pomeru síl vo svete, ktoré sa podstatne zmenilo.
V prípade Kosova sa hovorí o porušení rezolúcie, číslo 1244. Táto rezolúcia garantuje teritoriálnu celistvosť Zväzovej republiky Juhoslávia,
ktorá už niekoľko rokov neexistuje. O Srbsku sa
v tejto rezolúcii nepíše nič. Takže je všetko jasné, ak národ chce, vytvorí si štát, tak hovorí medzinárodné právo. Onen Ahtissari bol vlastne filigrant a našiel dieru tam, kde ju hľadal.
Aj keď v prípade Kosova ide o tragédiu nielen
ľudskú, ale aj tragédiu národa Srbov. Kosovo
bola vlastne ich posvätná zem od bitky na Kosovom poli.

fla ruskú i kolumbijskú. O Európe zbytočne aj hovoriť.
Pritom Kosovskí Albánci tvrdia, že je to len začiatok,
pretože očakávajú oddelenie sa Albáncov v Grécku
a Macedónii. V tom je totiž onen precedens Kosova, že zo začiatku to bola mierna demografická zmena (Albánske ženy rodili 6 až osem detí)
a na základe demografickej zmeny sa jednoducho nahradí jeden národ druhým. A tak nám na
Balkáne naozaj hrozí rozbuška, pretože Srbi sa s
odtrhnutím svojho historického územia nezmieria a nebudú chcieť zmieriť. Západoeurópskym
politikom a USA naozaj treba „zagratulovať“. V
Európe budú mať „svoje Čečensko“. Nie je tajomstvo, že Kosovo žije len s pomocou dotácií
Západu a zakrývajú oči aj nad tým, že terajšie
vedenie Kosova mali v spisoch aj USA. Vyzerá to
však tak, že západoeurópski politici vymenili čosi s
USA, aby sa USA mohli adaptovať na Balkáne natrvaVšetky veľké vojny Sa vždy
lo. Majú tam aj najväčšiu vojenskú základňu na svezačínali na Balkáne
te Bondsteel (James Bondsteel, veterán vietnamskej
a dotkli sa každého európskeho domu. Súčasná nar- vojny).
kotická „čierna diera“ sa môže stáť novým zdrojom
konfliktu. Je to naozaj čudné, s akým zápalom USA a Hra je teda rozohraná
niektoré západoeurópske krajiny ale aj EÚ orodovali Kosovo sa stane bolesťou Európy, pričom ostáva pod
za tento čudný kút sveta – Kosovo, ktoré riadila me- vládou USA. Američania, ktorí fakticky kontrolujú nardzinárodná administrácia a za ten čas odtiaľ vyhnali kotrafiky z Afganistanu, sú zainteresovaní na narkodíštvrť milióna Srbov. Ostatných niekoľko tisíc žije vlast- lerovi v centre Európy, ktorý pomáha ich špeciálnym
ne v gethe. Sto tisíc srbských domov bolo zničených, službám zarobiť pre kongres hotové peniaze a zárotak ako 150 chrámov a kostolov. Okrem toho sa Ko- veň narkotrhom podrývať konkurencieschopnosť ich
sovo stalo centrom trhu s narkotikami. Miestni vodco- konkurenta - Európskej únie. A naviac sú tu vojenské
via „ sú vlastne narkobaróni a zisk z toho trhu ide na základne v Európe. A ešte tretí sudca medzi Kosoboj proti Srbom. Albánska narkomafia v USA už trom- vom a Európskou úniou, ktorému podobný sused sa

časom prestane páčiť a potom čo s ním?
Albánci sa veľmi hnevajú na to, že nie sú vážení moslimovia. Ak láska k Američanom vyprchá, spomenú
si na svoje moslimstvo a začnú hľadať svojich priateľov na „vernom“ Blízkom Východe, teda takých, ktorí
sa ukážu ako financmajstri vytvorenia „základne islamizmu“ v centre Európy. A tak vznikne v centre Európy organizované vojensko-teroristické a finančné
centrum celej moslimskej diaspóry v Európe. USA,
ktoré kontrolujú tajne mnohé moslimské extrémistické organizácie, získajú skutočnú zbraň proti Európskej únii.
Ak Európa pošle kontingent NATO na teritórium
Kosova, tak Európa získa svoj Afganistan a Irak,
kde bude proti nej bojovať celý moslimský svet,
vrátane etnické diaspóry v ich krajinách. V takom prípade už teraz možno urobiť nad Európskou úniou kríž. Z iného uhľa pohľadu to vyzerá tak, že USA, ktoré stratili vo svete rozhodujúci
vplyv, sa ho snažia za každú cenu získať. Tak
to totiž chodí, kto stratí, bije sa za svoju pozíciu o život. A tu na životoch naozaj nezáleží. USA
sa môžu prizerať spoza Veľkej mláky, čo sa tu
robí a popoťahovať nitky, ako sa im bude chcieť.
Dnes Albánci vykrikujú, že Američania sú ich bratia. Aj toto bratstvo však môže veľmi rýchlo skončiť. USA hrajú vabank a do tejto hry sa dostali aj
niektorí senilní politici Európskej únie v Bruseli.
Brusel sa už začína naozaj podobať na Kremeľ
komunistickej éry, kde sa pohybovalo plno senilných dedkov.

DUŠAN KONČEK
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Bukurešť
sa
nestala
Mníchovom
vzájomná dôvera a podpora
Robert Fico na oslavách 130. výročia Českej strany sociálnodemokratickej v Prahe

Predseda strany SMER – sociálna demokracia
Robert Fico, ako aj poslanci NR SR za stranu
SMER-SD Boris Zala a Juraj Horváth, sa zúčastnili v stredu 2. apríla 2008 v Prahe na oslavách
130. výročia vzniku sociálnej demokracie v Českej republike. Na úvod osláv ako hlavní rečníci
s prejavmi vystúpili predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Jiří Paroubek (na
snímke), predseda strany SMER-SD Robert Fico
a bývalý predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Gerhard Schroder.
Robert Fico vo svojom prejave vyzdvihol výborné
vzťahy medzi českou a slovenskou sociálnou demokraciou, ako aj medzi oboma krajinami, ktoré zdieľajú spoločnú históriu. „Prichádzam k vám ako priateľ
spoza rieky Moravy, ktorý nesie dobré posolstvo. Je
to posolstvo o tom, ako si Slovensko a Slováci vážia
naše bratské vzťahy, že ich kvalita sa napriek tomu,
že sme vytvorili dva štátne útvary precizuje a ich pevnosť odoláva skúškam času. Prinášam posolstvo o
tom, že takéto nadštandardné partnerstvo sa vytvorilo aj medzi ČSSD a stranou SMER-SD. Jeho základom sú vzájomná dôvera a ochota vzájomne sa obohacovať“, povedal Robert Fico pred viac ako tristo
hosťami, ktorí sa zúčastnili osláv českej sociálnej demokracie v Paláci Žofín.
Zdôraznil, že stotridsať rokov českej sociálnej demokracie je „učebnicou zápasov“ toho, čo presne for-

muloval Alexander Dubček, a to že poslaním politika
je služba občanom. „Širšie je tento vek vašej strany
aj odrazom dejín strednej Európy a jej zápasov poľudštiť život, obohatiť ho hodnotami humanizmu a dôrazne obhajovať ľudskú dôstojnosť“, povedal Robert
Fico.
V závere svojho prejavu, predseda strany SMERSD vyzdvihol veľmi dobré priateľské vzťahy s
predsedom ČSSD Jiřím Paroubkom a poďakoval vedeniu ČSSD za pomoc strane SMER-SD v
predvolebnej kampani pri posledných voľbách
do NR SR v roku 2006, ako aj za pomoc pri vysvetľovaní politiky strany SMER-SD v Strane európskych socialistov (PES) a pri rozhodovaní o
zrušení suspendácie jej členstva v PES.
(ks)

Slovensko navštívil ruský premiér Viktor Zubkov

Obojstranne výhodná spolupráca
Vo štvrtok a piatok minulého týždňa navštívil Slovensko predseda vlády Ruskej
federácie Viktor Zubkov. S
Robertom Ficom spolu diskutovali o spolupráci v oblasti energetiky, kde obidve
strany vyslovili plnú politickú podporu príprave novej
dohody o dlhodobých dodávkach plynu na územie
SR z Ruskej federácie.
Počas rokovania slovenská
strana opätovne prejavila eminentný záujem o možnosť odkúpenia 49 percent akcií
spoločnosti Transpetrol. Slovensko rovnako potvrdilo záujem spolupracovať s ruskými
spoločnosťami pri dostavbe 3.
a 4. bloku atómovej elektrárne
v Mochovciach a tiež bola vyslovená politická podpora na

začatie diskusie na tému vývozu vyhoreného jadrového paliva do Ruskej federácie. Robert
Fico skonštatoval, že medzi
Slovenskou republikou a Ruskou federáciou neexistujú žiadne otvorené politické otázky a
preto obidve strany môžu všetku energiu venovať vzájomne
výhodnej hospodárskej spolupráci a dobrým vzťahom medzi SR a Ruskou federáciou.
Rozhovory sa ďalej dotkli témy
dokončenia Cyklotrónového
centra v Bratislave, kde vláda SR prejavila eminentný záujem zavŕšiť toto dielo. „Veľmi
sme privítali nové informácie, ktoré sa týkajú výstavby širokorozchodnej železnice cez územie Slovenskej
republiky. Naozaj vítame, že
expertné skupiny Rakúska,

Úžas, šok alebo pohnuté svedomie
Bývalá prokurátorka Haagského tribunálu známa to lovkyňa Srbov Carla di Ponte vydala knihu, ktorá vzbudila úžas. V knihe obvinila ministerského predsedu terajšieho Kosova Hadžima Thaciho zo zavraždenia minimálne 300 Srbov s cieľom predaja ich
orgánov. Kniha, ktorá vyšla vo Švajčiarsku má názov „ LOV“.
V knihe sa píše, že Haagsky tribunál dostal ešte v roku 1999 informáciu o tom, že teroristi z kosovskej Armády oslobodenia,
ktorej velil terajší premiér Kosova, na autách priviezli do Albánska niekoľko stoviek Srbov, rozmiestnili ich na severe Albánska
a potom ich začali mučiť. Najskôr sa presvedčili o zdravotnom
stave väzňov, mladí a zdraví dostávali výdatnú stravu, potom ich
previezli na neznáme miesto, kde im vybrali pečeň a iní orgány.
Potom cez letisko v Tirane odvážali ľudské orgány do Európy.
Carla del Ponte píše, že tribunál ďalej nevyšetroval tieto informácie, ale už vtedy vyšetrovatelia skonštatovali, že za týmto je
Hadžim Thaci, ktorý tento obchod organizoval. Západ sa však
zaujímal len o priestupky Srbov a o priestupkoch proti Srbom
mlčal. Západ však nad týmito informáciami mlčí, rovnako ako
Hadžim Thaci, ktorého ako veliteľa Armády oslobodenia Kosova poznali dobre pod menom „Zmija“. Západu je rovnako známe, že činnosť tejto armády financoval Thaci z predaja kokaínu
a heroínu do západnej Európy. Tento kriminálnik, ktorý obchodoval z drogami, autami, cigaretami a bielym mäsom, obchodoval aj s ľudskými orgánmi. Tieto trestné činy proti ľudskosti zrejme neberú do úvahy európski politici. A do čích rúk sa dostali
tieto ľudské orgány stoviek Srbov. A kto to vyšetrí, ak sa to nevyšetrí, tak pochovajme všetky zákony a pobime sa navzájom.
Kde tu platí medzinárodné právo, ktoré sa porušuje a nič sa nedeje. U bývalej prokurátorky sa možno pohlo svedomie, bola
dobre platenou prokurátorkou. Je totiž známe, že Haagsky tribunál financovali USA. Ak Západ zametie tieto fakty pod koberec, tak čo možno očakávať potom od medzinárodného práva
do budúcnosti?
DUŠAN KONČEK

Slovenska a Ruska veľmi intenzívne pracujú na tomto
projekte v celkovej hodnote viac ako 4,3 miliardy eur,
ktorý má plnú podporu nielen ruskej a slovenskej vlády, ale aj vlády Rakúska a
osobne rakúskeho spolkového kancelára Gusenbauera. Ak nevzniknú žiadne nepredvídané prekážky, dá sa
očakávať, že realizácia tohto
projektu môže začať v roku
2010“, uviedol slovenský premiér. Napriek tomu, že Slovensko navštívil predseda vlády
ekonomickej veľmoci a rozlohou najväčšej krajiny sveta,
väčšina denníkov túto udalosť
odignorovala. Média pôsobiace na Slovensku raz opäť preukázali neuveriteľnú neprofesionalitu a neschopnosť.
(kr)

Na veľké šťastie Európy, zatiaľ Ukrajina a Gruzínsko nedostali pozvanie do NATO, ako to
vyplýva z komuniké summitu
NATO v Bukurešti. Ich vstup sa
v budúcnosti nevylučuje. V Bukurešti sa očakával veľký stret
záujmov NATO a Ruska, nielen
v tejto otázke, ale aj v ďalších
ako je napríklad Kosovo. Americký prezident Bush je vlastne
v Európe na rozlúčkovom turné, je vlastne už len „chromou
kačkou“ ako nazývajú americkí novinári prezidenta, ktorému končí prezidentské obdobie. Stačil však ešte zabrnkať
ruskému medveďovi na Ukrajine popod nos. Ono je to zaujímavé, že USA sa zasadzujú
za prijatie takých nestabilných
krajín ako je Ukrajina a Gruzínsko. Pre osvieženie pamäti Slovensko v deväťdesiatych
rokov neprijali aj keď bolo stabilnou krajinou. Takže kritéria
nie sú kritériami, ale rozhodu-

je mocenský vplyv a globálnopolitické záujmy, nie Severoatlantickej aliancie, ale USA.
Bush sa ešte stretne na rozlúčkovom matiné v Soči s ruských prezidentom Putinom, ktorý tiež končí. A zrejme, aby obidvaja skončili
svoje pôsobenie vo svetovej politike dobre, dohodnú sa aj na tom,
že raketové základne budú v Poľsku a Česku kontrolovať Rusi, a
ruské zasa Američania. Ak by totiž
na summite v Bukurešti dostala do
NATO pozvanie Ukrajina a Gruzínsko, okamžite by to vyvolalo reakcie Ruska a veľmi adekvátne. Takže načas je nová studená vojna
zažehnaná a veľmi veľa závisí od
toho, kto bude novým americkým
prezidentom. V decembri tohto
roka však bude NATO posudzovať
znova, ako je Ukrajina a Gruzínsko
pripravené na pozvanie do NATO.
Len pre zaujímavosť proti vstupu
Ukrajiny a Gruzínska boli okrem
Nemecka, Francúzska a Veľkej
Británie aj Španielsko, Taliansko,

Belgicko, Holandsko a Luxemburg. Zaujímavé na tomto summite bolo, že západná Európa nedovolila vraziť klin medzi Rusko a
Európu, márne sa o to Bush mladší snažil. Európa je odkázaná
na ruské energetické zdroje a
bolo by zbytočné začínať s novým ruským prezidentom s takýmito avantúrami. Načo by to
bolo dobré kancelárke Merkelovej, či mladoženáčovi Sarkozymu, ktorý predsa len potešil
Busha, keď prisľúbil, že Francúzsko znova vstúpi do NATO,
odkiaľ vystúpilo v roku 1966
za de Gaulla. NATO tak dostane európskejší punc a zrejme ho
už nebude riadiť USA, ani Bus a
ani nový americký prezident. To je
jedna z dobrých správ z Bukurešti. Samozrejme ani Juščenko a ani
Sakašvili neboli spokojní s nepozvaním, ktoré sa odkladá nevedno na kedy. Macedončania buchli
zasa dvermi, lebo ich neprijali pre
veto Grécka. Dušan KONČEK

Škandálom sa začalo rokovanie Výboru Ruska a NATO

V. Putin razantný, ale prístupný
Zasadnutie Výboru Ruskej federácie a NATO sa začalo škandálom. Po vystúpení generálneho tajomníka
NATO, ktoré bolo verejné, organizátori summitu požiadali novinárov, aby opustili rokovaciu miestnosť. To
znamená, že Putinov prejav bol za zatvorenými dverami, bez účasti médií. Aj taká je demokracia Severoatlantickej aliancie. Obavy z toho, že Putin sa vysloví
k prijímaniu Ukrajiny a Gruzínska do NATO, povie svoj uhol
pohľadu o protiraketovej obrane v krajinách strednej Európy a nastolí otázku Kosova, rezonovali dlho pred summitom. NATOvci sa obávali najmä toho, že Putin povie britkú
reč, podobne ako nedávno v Mníchove, kde kritizoval dvojaké štandardy NATO. Generálny tajomník na otvorenom
zasadnutí povedal, že odloženie pozvania Ukrajiny a Gruzínska do NATO na december je len začiatkom toho procesu, výsledkom ktorého bude prijatie Ukrajiny a Gruzínska
za členov NATO. Zaujímavé je, že NATO nevezme do úvahy
ani výsledok referenda o vstupe do NATO, ktoré bude na
Ukrajine. Ukrajina a ani Gruzínsko nespĺňajú procedurálne
kritéria na prijatie do NATO. Generálny tajomník NATO na
tlačovej konferencii po svojom vystúpení priznal, že v otázke Kosova a ďalších problémov medzi Ruskom a NATO nedošlo k dohode.
Po svojom vystúpení za zatvorenými dverami prišiel V. Putin na tlačovú konferenciu, kde okrem iného povedal: „Výsledky našej spolupráce s NATO budú závisieť od toho,
nakoľko budú štáty NATO brať do úvahy záujmy Ruskej federácie“ Putin dodal, že ďalšia spolupráca medzi NATO a

Ruskom závisí aj „od pripravenosti aliancie ku kompromisom v otázkach, ktoré formulujú strategickú klímu v Európe a vo svete. „Nie je tajomstvo, že na ceste rozvoja našich
vzťahov existujú seriózne prekážky“, povedal V. Putin. Podľa nemenovaného zdroja, V. Putin vo svojom vystúpení povedal, že ignorovaním záujmov Ruska si „NATO svojou sekerou bude rúbať konár vlastnej bezpečnosti a búrať zatiaľ
ešte sklenený dom európskej bezpečnosti. To, že sa na
našich hraniciach zjavuje silný vojenský blok, činnosť
ktorého sa reguluje okrem iného článkom 5 Washingtonského dohovoru, bude prijaté v Rusku ako priama hrozba bezpečnosti našej krajiny!“, povedal ruský
prezident. Dodal, že reči o tom, že to nie je namierené
proti Rusku „nás uspokojiť nemôžu“.
Dotkol sa aj Kosova keď povedal, že „v poslednom čase sa
stretávame so situáciou, keď medzinárodné právo dostalo
silný úder. Zopakoval aj svoju tézu „neprijateľnosti vytvorenia ideológie jednopolárneho sveta“. Na tlačovej besede
Putin povedal, že bol na rokovaní s členmi aliancie otvorený a oni boli otvorení tiež. Nehovoriac už o tom, že neriešených problémov je dosť, hovorili sme o nich otvorene a
priamo, pričom duch spolupráce a hľadanie kompromisov
existoval. „A ja si myslím, že to je hlavné“, zdôraznil prezident Ruskej federácie V. Putin. Pozorovatelia povedali, že
Putinov prejav bol jasný, nekompromisný, ale aj umiernený,
dalo sa z neho čítať, že Rusko svoje postoje nemení, ale je
ochotné spolupracovať tam, kde sa to dá a dokáže pristúpiť aj na kompromisy.
JÁN HORÁR

Starosta J. Lendvai – tvrdý Maďar so slovenským prízvukom

Najsprávnejší Maďari pochádzajú zo Slovenska?
Kto sa niekedy stretol so Slovákmi, žijúcimi v Maďarsku,
musel konštatovať, že napriek ich silnému národnému
povedomiu neovládajú materinský jazyk tak, ako sa patrí.
Nemožno im to však vyčítať.
Silné maďarizačné prostredie,
nemožnosť používať slovenčinu mimo rodiny (aj to už často
zmiešanej) zanecháva na nich
stopy predovšetkým vo vyjadrovaní. Ich
prízvuk prezradzuje,
že viac rozprávajú maďarsky,
než slovensky a okrem toho aj
ich slovná zásoba ich materinského jazyka je oveľa skromnejšia, než maďarčiny. Tak to
už je a lepšie nebude. Nakoniec môžeme byť radi, že napriek rôznym administratívnym
opatreniam, keď už nebudeme používať výraz národnostná perzekúcia, sú Slováci v
Maďarsku takí, akí sú. To isté
platí čiastočne o krajanoch
v Poľsku. Tí síce majú so slovenčinou menšie problémy,
než Slováci v Maďarsku, ale
tiež na ich reči cítiť poľský akcent, teda prízvuk.
Prečo naraz venujeme toľko

pozornosti prízvuku našich
krajanov v zahraničí? Lebo –
či sa nám to chce veriť, alebo
nie – predseda SMK Pál Csáky
postavil celý problém
Slovenského domu
v maďarskej obci Mlynky na
prízvuku! Bolo to síce tesne
pred 1. aprílom a dalo by sa
to považovať za akýsi predstihový prvoaprílový žart, keby...
Keby sa tak líder Maďarov na
Slovensku netváril tak vážne
a keby sa to, čo povedal (lebo
si to určite nemyslí) nesnažil
ešte presviedčať iných, že je
to tak. Pán Csáky totiž celú záležitosť, do ktorej sa už pomaly zamiešali aj európske inštitúcie, vyriešili tak, že za celým
slovenským, resp. protislovenským činom stoja Slováci!
Nebudeme bližšie rozpitvávať
problém, ktorý je dostatočne známy celej našej republike. Iba pripomenieme, že posledné a celkom spravodlivé riešenie vyšlo z
úst maďarského ombudsmana
pre práva národnostných menšín Ernö Kállaia, ktorý rozhodnutie miestneho zastupiteľstva v
Mlynkoch vyhlásil za nezákonné
a preto ho samospráva musí v čo

najkratšom čase napraviť. Jednoznačne ide o porušenie právnej
normy.
Vráťme sa však k pánovi Csákimu.
Ten tiež navštívil Mlynky a rozprával sa so starostom obce Józsefom Lendvaiom. Samozrejme, po
maďarsky, pretože starosta iný
jazyk neovláda. Napriek tomu po
návrate na Slovensko Pál Csáky oficiálne vyhlásil, že starosta,
ktorý má najväčší záujem vysťahovať kancelárie zo Slovenského domu, je polovičný, teda 50 –
percentný Slovák a na jeho reči
je cítiť slovenský prízvuk!!!
Nuž, keď toto nie je absurdita, tak
s ňou hraničí. Počul z nás niekto
človeka
hovoriť prízvukom
jazyka, ktorý vôbec neovláda? Asi
nie, iba pán Csáky je jedinečná
výnimka. Svoj objav by si mohol
dať patentovať. Po jeho vyjadrení
som sa však začal obávať, či náhodou z môjho vyjadrovani anecítiť napríklad akcent mexických
Indiánov, alebo eskimákov z Aljašky. V najlepšom prípade španielsky...
Na záver ešte jedna poznámka
k celému problému: Maďarská
tlač i ostatné médiá si celú záleži-

tosť všímali iba s odstupom a veľmi povrchne. Veď podľa nich Slováci, žijúci v Maďarsku, si väčšiu
pozornosť ani nezaslúžia. Čo tam
po nich! Pokiaľ sa už záležitosti
venovali, tak samozrejme z tradičného veľkošovinizmu našich južných susedov v zmysle vojenského žargónu držať hubu a krok...
Na to sme si už, žiaľbohu, zvykli.
Na Csákyho objav nie. Vezmem
si však z neho niečo: pokiaľ budem počúvať každého Maďara
rozprávať jeho
materinským jazykom,
sústredím sa na to, či v ňom nezachytím slovenský akcent. Neviem
síce, ako sa mi to podarí, ale pokúsim sa o to. Možno dokonca
prídem na to, že každý druhý
obyvateľ Budapešti má nemaďarský a predovšetkým slovenský pôvod. Veď napríklad
podľa obyvateľov maďarskej
národnosti juhovýchodného
cípu Slovenska sa najčistejšie
po maďarsky hovorí práve v
ich regióne! Alebo na základe
toho môžeme konštatovať, že
tí najsprávnejší Maďari všetci
pochádzajú zo Slovenska!
Vladimír Mezencev
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Hrali pre postihnuté deti
Nová prešovská osem dráhová
bowlingová aréna Pri trati zažila v pondelok 31. marca neobyčajnú zaťažkávaciu skúšku. Osmička päťčlenných zmiešaných
družstiev si to „rozdala“ na benefičnej súťaži v prospech Domova sociálnych služieb v Giraltovciach, ktorý patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej
samosprávy. Jeho klientov tvorí 120 zdravotne postihnutých
deti, takže každá koruna naviac
im pomôže zlepšiť ich nezávideniahodný život. Ťažké bowlingové gule hádzali reprezentanti Prešovského samosprávneho

kraja, prešovskej radnice, podnikateľov, policajtov, novinárov,
Prešovskej univerzity a ďalších
inštitúcií.
Nápad na uskutočnenie tejto ušľachtilej akcie vznikol na Prešovskom samosprávnom kraji a podľa regulí súťaže mali družstvá svoj
podiel na benefícii uhradiť zo štartovného poplatku. A aby dobročinný skutok stál za to, každý získaný bod sa po záverečnom zrátaní vynásobil hodnotou 3 Sk. Ako
dopadla snaha zúčastnených pomôcť giraltovským deťom?
Zlatú priečku so ziskom 2714 bodov získalo družstvo Prešovského

samosprávneho kraja so samotným predsedom Petrom Chudíkom
na čele pred reprezentáciou športovej firmy „4 YOU“ (2664 b) a kolektívom Mesta Prešov pod velením
hrajúceho kapitána primátora Pavla Haygariho (2383). Šťastná riaditeľka domova Slávka Vojčeková si
k svojim detvákom odnášala domov obrovský šek s vypísanou konečnou sumou v hodnote 55.599
Sk. Punc tomuto podujatiu dali aj
diplomatické kruhy účasťou generálneho konzula Ukrajiny v Prešove Jevhena Perebyinisa a honorárneho konzula Holandského kráľovstva Matúša Murajdu.

Rozbehnutý proces rajonizácie zdravotníctva v Prešove

Najviac chýbajú stomatológovia

Už niekoľko dní je aktuálna rajonizácia zdravotníckych obvodov, ako to ukladá novela zákona 576
o vyčleňovaní zdravotných obvodov. Prešovský
kraj bude mať po zavŕšení tohto procesu najviac
rajónov na Slovensku. Z nich má byť 328 pre dospelých, 225 určených pre deti a dorast, 125 gynekologických a 367 stomatologických.
Podľa krajského lekára a vedúceho odboru zdravotníctva Úradu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Júliusa Zbyňovského sa najväčšie problémy so zavádzaním rajonizácie javia vo väčších
mestách kraja (Prešov, Poprad, Humenné atď.)
a v odľahlých oblastiach kraja, akými sú Zamagurie, okresy Stará Ľubovňa, Snina či Medzilaborce.
V súčasnej dobe pokračuje mapovanie bývalých
rajónov a vyhodnocovanie ich účelnosti z hľadiska

možností zdravotníctva i potrieb občanov.
- Menšie problémy na územiach týchto okresov
očakávame v oblasti stomatológie, keďže tam
na jedného lekára pripadá 4 až 5 tisíc obyvateľov, konštatoval MUDr. Zbyňovský. Na adresu
všetkých občanov, ktorí v tejto problematike nie
sú zorientovaní zdôraznil, že novelizáciou zákona nebola zrušená slobodná voľba lekára.
Pod súčasnú situáciu sa negatívne podpísal odchod mladých lekárov do zahraničia a tento proces naďalej pokračuje. Neukončí ho ani reagovanie zdravotníctva na výzvy EÚ v oblasti ďalšieho
vzdelávania lekárov.
- Jedným z možných riešení je akútna zmena
personálnej politiky v zdravotníctve, povedal
krajský lekár MUDr. Zbyňovský.

Začali protidrogové
seriály na školách

Športový novinár Ján Leško nebol po konečnom účtovaní taký
spokojný ako predseda PSK Peter Chudík (v pozadí).

Nespokojní Šarišania

Košické „krstenie“ rýchlika 402 InterCity na Šariš Expres, ktoré
sa uskutočnilo v posledný marcový deň, poriadne dvihlo žlč množstvu obyvateľov tohto svojrázneho východoslovenského regiónu
aj napriek tomu, že pristavená vlaková súprava bola poliata pivom
Šariš. Šariš Expres totiž má so Šarišom spoločný iba názov, premávať bude na trati Košice-Žilina-Bratislava-Viedeň a zpäť. Aj napriek tomu, že ústredie železnice a ministerstvo dopravy sú pravidelne bombardované šarišskými snahami o zavedenie aspoň jedného
pravidelného rýchlika denne priamo z rekonštruovanej prešovskej
železničnej stanice do Bratislavy, čo by pomohlo vyhnúť sa nepríjemnému prestupovaniu v Kysaku, ani po niekoľkých rokoch k náprave nedošlo. Kdesi „hore“ sa zapotrošila aj vlaňajšia petícia, ktorú podpísalo niekoľko tisíc obyvateľov regiónu Šariš. Hlas ľudu z východu zrejme do bratislavského neba nedochádza. Prečo však vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko zrealizovalo takúto doslova výsmešnú akciu, zatiaľ nevedno. Šarišanom by totiž namiesto bohapusto prázdnej reklamy viac pomohol jeden obyčajný rýchlik. Ani
by nemusel byť InterCity...

Zakarpatsko zintenzívňuje spoluprácu s PSK

Malý pohraničný styk v Bruseli
V piatok 4. apríla navštívila sídlo Prešovského samosprávneho
kraja delegácia Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie v
Užhorode, ktorú viedol jej predseda Oleg Olodarovič Havaši.
Spoločné kontakty oboch regiónov trvajú ešte z čias pred vznikom krajských samospráv, ale ako na tlačovom brífingu podotkol predseda PSK, dynamiku dostali až po nástupe Olega Havašiho do funkcie oblastného predsedu.
Rokovanie sa nieslo v znamení okruhov, ktoré sú v spolupráci oboch susedov najdôležitejšie. Ako sa zhodli, vytvorenie národných kultúrnych centier oboch štátov v Prešove a v Užhorode je potrebné riešiť s pomocou ministerstiev zahraničných
vecí, ktoré by problém riešili dvojstrannou dohodou. Obe mestá už majú pre kultúrne centrá vybrané a zabezpečené priestory. Ako Zakarpatsko, tak aj prešovskú stranu ťaží súčasné
situácia na spoločnej hranici, predovšetkým z pohľadu ľudí, žijúcich na jej oboch stranách. Shengenský režim ich rozdelil,
obe strany však poslali v polovici marca do Bruselu návrh dohody, upravujúcej tzv. malý pohraničný styk, platný pre 32 km
zázemie z oboch strán hraníc. V súčasnej dobe sa čaká na odpoveď z európskeho hlavného mesta.
Z ďalších prerokovaných okruhov možno považovať za najdôležitejší vybudovanie moderného cestného prepojenia k hraničnému prechodu Ulič (SR) – Zabroď (UA) s finančnou pomocou
európskych fondov. O tom, aký význam prikladali Zakarpaťania rokovaniu v Prešove, najlepšie svedčí zloženie ich delegácie. V nej bol náčelník Hlavnej správy pre otázky európskej integrácie, zahranično-ekonomických vzťahov a turistiky Ernest
E. Nuser a šéfka pobočky Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny v Užhorode Galina Horochovská. Rokovaní sa zúčastníla
aj mimoriadna a spolnomocnená veľvyslankyňa Ukrajiny v SR
Inna Ohnivec, generálny konzul Ukrajiny v Prešove Jevhen Perebyinis a honorárny konzul Ukrajiny vo Vranove nad Topľou
Stanislav Obický. Na fotografii z tlačovej konferencie zľava: Peter Chudík, Inna Ohnivec a Oleg Havaši.

Zelená pre školstvo a enviroment
Svoju vlaňajšiu činnosť a hlavné úlohy na rok 2008 hodnotila pred novinármi Rozvojová agentúra Prešovského
samosprávneho kraja. Jej generálny riaditeľ Ing. Artur
Benes zdôraznil, že vlaňajší rok sa niesol v znamení dokončovania rozpracovaných projektov v rámci jednotlivých výziev pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a prípravy strategického Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 až 2015. Ten je
v štádiu posledných úprav a jeho schválenie sa po prerokovaní v odborných komisiách krajského parlamentu
očakáva na júnovom zasadnutí zastupiteľstva. Prvý tohtoročný pracovný nápor čakal podľa generálneho riaditeľa pracovníkov agentúry už v januári. V polovici prvého
mesiaca tohto roka podala agentúra nadnárodný projekt
„Platforma medzinárodnej spolupráce regiónov pri vonkajších hraniciach EÚ“ v hodnote 1,4 milióna EUR. Jeho

základnou úlohou bude iniciovať výmenu skúseností regiónov na východnej hranici únie od Estónska po Grécko a stanovovať pre nich vhodné stratégie rozvoja, ktoré
by pomohli vyrovnávať rozdiely medzi okrajovými a vnútornými, hospodársky rozvinutými regiónmi únie. Agentúre sa už podarilo zaregistrovať 17 projektov pre PSK
a štyri pre obce od zamagurského Ždiaru po šarišské Jarovnice, ktoré sú zamerané na pomoc materským a základným školám. Okrem toho má agentúra rozpracovaných 17 projektov v hodnote pol miliardy Sk pre stredné odborné školy, vybrané zo všetkých okresov kraja.
- Školstvu, cezhraničnej spolupráci a životnému prostrediu budeme venovať pri tvorbe projektov tohto roku najväčšiu pozornosť, povedal Artur Benes s dovetkom, že
na rad prídu aj tzv. „mäkké projekty“ v oblasti zvyšovania
kvality vzdelávania.

Zachovať umenie starých materí

Jednou z výnimočností soľnobanskej paličkovanej čipky je
používanie čiernej farby. Dokumentuje to aj tento pavúk.
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Bývalá obec Soľná Baňa, dnes súčasť krajského mesta Prešov, bola v minulosti známa nielen
ťažbou a spracovaním kvalitnej kuchynskej soli,
ale aj umením paličkovanej čipky, ktorá bola výlučne ženskou záležitosťou. Použitými farbami
a vzormi sa stala známou na celom kontinente.
Zachovať túto nevšednú tradíciu umeleckého remesla pre budúce generácie sa snaží Soľnobanský cech čipkáriek, ktorý je známy svojimi aktivitami až v Holandsku, Taliansku, Anglicku a v ďalších krajinách Európy. Ich výtvory zdobia interiéry verejných priestorov a rodín prakticky na všetkých kontinentoch sveta. Na odborné kongresy
a kurzy, poriadané cechom, prichádzajú záujemkyne a záujemci nielen z krajín strednej, ale aj
západnej Európy.

V utorok 1. apríla začala svoju jednoročnú púť
kolekcia majstrovských paličkovaných diel členiek
cechu. Po Prešove, kde je inštalovaná v „Ruskom
dome“, budú môcť oceniť umenie soľnobanských
čipkáriek aj v ďalších mestách Slovenska. Putovná
výstava zakončí svoju prezentáciu 31. marca 2009
opäť na prešovskej pôde. Výstavné aktivity cechu sú
však každý rok mimoriadne bohaté nielen doma, ale
aj v zahraničí.
Členky klubu objavujú a rekonštruujú staré pôvodné
vzory, dokumentujú, archivujú a opäť vytvárajú.
Priemerný vek členiek je 64 rokov, kým najstaršia
z nich sa môže pýšiť úctyhodnými 82 rokmi,
najmladšia má iba 13! Okrem 23 žien je v tomto
aktívnom cechu totiž aj šesť dievčeniec a neuveríte,
paličkovanej čipke sa tam upísali aj dvaja chlapi...

Nosnou školou pilotného projektu Národnej spoločnosti
pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo na území Prešovského kraja sa stala
ZŠ Sibírska v Prešove. Štart interaktívneho programu protidrogovej prevencie, určený pre
žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ sa
na tejto škole uskutočnil 26.
marca.
Do riešenia protidrogovej prevencie vstúpila aj Spojená škola na
Štefánikovej ulici v Bardejove, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Svojim projektom
„Buď informovaný a povedz drogám rozhodné nie!“ bola úspešná
v grantovom výbere Nadácie Pontis, vďaka čomu získala vyše 72 tisíc Sk. Partnermi škole pri realizácii tohto projektu, ktorého záver
bude v novembri 2008, sú Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Bardejove a Krajská pedagogicko-psychologická poradňa v Prešove.

Primátor plní sľuby
Jednou zo známych predvolebných úloh, ku ktorým sa zaviazal
vtedajší kandidát a dnešný primátor mesta Stropkov, ležiaceho v
blízkosti známej rekreačnej oblasti Domaša, MUDr. Peter Obrimčák,
bola zmena ošumelého centra
mesta v modernú a príťažlivú zónu,
ktorá má občanom poskytovať príjemný pocit domova a istoty. Ostatné rokovanie členov mestskej rady
sa už zaoberalo príjemným problémom, ako z hľadiska potrieb občanov najvhodnejšie využiť (v náväznosti na rekonštruované okolie)
priestory vynoveného mestského
kaštieľa, stojaceho v centre. Projekt spracovala komisia pre zriadenie muzeálnej expozície a predstavila ho mestskej rade. V ňom sa počíta nielen s priestormi pre galériu
výtvarného umenia, ale napríklad aj
pre numizmatickú zbierku, múzeum bábik, svoje stále miesto by tu
mali nájsť aj historické mapy mesta
a okolia, ale aj dejiny stropkovského futbalu a Matice slovenskej.
Pôvodným zriaďovateľom novej galérie a múzea malo byť Vlastivedné múzeum v Hanušovciach, ktoré patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, Stropkovčania by sa však
o svoj stánok histórie a umenia radi
postarali sami. Rokovania s krajskou samosprávou však nemusia
byť zložité, keďže primátor Peter
Obrimčák je poslancom Zastupiteľstva PSK a Stropkovčania si ho
vo voľbách vybrali aj do poslaneckého pléna Národnej rady SR.

S úctou k
prenasledovaným
Vojenské pracovné technické prapory bývalého režimu neboli určené iba pre filmových recesistov typu Čiernych barónov a kriminálnikov, ale najmä pre politických
odporcov a nepohodlných vzdelancov. Do tejto kategórie „nepriateľov štátu“ bolo zaradených aj
množstvo „nenapraviteľných“ veriacich z rôznych cirkví a ich duchovných otcov, medzi ktorými
boli vtedajší a budúci biskupi.
Z iniciatívy prešovského klubu
Slovenského zväzu vojenských táborov nútených prác PTP bola na
Hlavnej ulici tohto krajského mesta pred niekoľkými dňami odhalená pamätná tabuľa všetkým, ktorých prevychovávali ťažkou prácou a tvrdým osobným režimom
s nezmyselným a primitívnym vojenským drilom.
Stranu pripravil

MILAN GROFČÁK

SATIRA
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Buď zdravý, ale nie Šťastný
Keby sa niektorí športoví novinári, ktorí písali o hokejovom
Slovane, prebudili v hrobe a dozvedeli sa, že Peter Šťastný je
poslanec europarlamentu, tak
by určite skočili hlavičku z Manderláku. Toto konštatovanie nie
je žiaden výsmech Petra Šťastného, je to iba realita, ktorú nikto nezmení a nezmenil ani sám
objekt reality. Slovoutný Jožko
Golonka, keď mu povedali, že
Peter Šťastný chce vystúpiť zo
Siene slávy slovenského hokeja, povedal celkom lakonicky,
že nech ide hoci aj do prdele,
ako sme sa mali možnosť dočítať v SME.
Tieto dve konštatovania by vlastne aj stačili, keby sme sa nedozvedeli ešte aj to, že tento hokejista
permanentne vraj intrigoval nielen
vtedy na Slovane, ale aj v NHL. A
nezmenil sa, intriguje aj ako poslanec europarlamentu a najnovšie aj
ako člen SDKÚ, kde sa rozhodol
vstúpiť a ako veno priniesol hneď
intrigu, ktorá smerovala proti šéfovi
slovenského hokeja a potom začal
spochybňovať aj smrť Dušana Pa-

STV: Komu ťa treba?
Je to už tak: Slovenská televízia
sa ocitla na okraji priepasti a nikto nevie, ako ďalej. Štyria favoriti, ktorí chcú byť generálnymi
riaditeľmi, nemajú ani čarovný
prútik a ani financie, aby problémy Slovenskej televízie zvládli. Taký génius sa na Slovensku
doteraz nenašiel. Zástrčkový zákon veľmi zložitú situáciu nerieši a ani nevyrieši. Navyše, pán
Sulik možno nazbiera 350-tisíc podpisov a bude na Slovensku opäť referendum. A tak vzniká dilema, čo s STV? Informácia
je v trhovom hospodárstve tovar,
tak ako každý iný. Ponuka a dopyt sú faktory, ktoré budú vplývať aj na STV. Informácia je však
zároveň aj strategická zbraň. Súčasná vládna koalícia však nemá
nijakú tak prepotrebnú mediálnu
stratégiu. A tak sa nový generálny riaditeľ (kedy ho zvolia, je vo
hviezdach) ocitne znova v začarovanom kruhu. Jediným riešením tejto situácie je urobiť z
STV 1 program, ktorý bude spĺňať kritéria informácie ako tovaru, a z STV 2 vysielať to, čo by
malo napĺňať kritéria strategickej zbrane, teda aj to, čo má
STV zakotvené v štatúte. Štatút
a aj zákon o STV treba jednoducho znova prepracovať a aktualizovať. Inak bude situácia okolo STV stále neúnosná a stane
sa to, čo sa deje: koncesionár
bude platiť poplatky podľa zástrčkového zákona, ale nebude
pozerať STV.

šeka, čo už je hrubosť. Každý sme
nejaký, každý má chyby, ten, kto si
ich vie priznať, tomu to možno aj
odpustiť. Ale keď sa začne človek
tváriť, ako keby zjedol všetku múdrosť sveta, všetko vedel, všetko mu
je jasné, tak to možno označiť skôr
za povážlivý stav.
Porovnajte si napríklad Jožka Golonku, ktorý nemá problém porozprávať, čo všetko navystrájal a čo zažil s Petrom
(Ne)Šťastným, ktorý vystupuje,
ako keby bol indickou posvätnou kravou a pritom všetci vieme a všetci vedia, že tak to nie
je. Alebo si ho porovnajte s Vincom Lukáčom. Len tak mimochodom, aj Jožko Golonka a
aj Vinco Lukáč urobili pre slovenský hokej tisíckrát viac ako
pán Šťastný. Takže, keď dnes
tento pán hovorí, treba sa spýtať, kto to hovorí a prečo to hovorí. Kto, to je jasné a prečo, to
je tiež jasné. Však sa musí nejako zavďačiť svojmu dobrodincovi Mikimu, ktorý mu vyárendoval
miesto v europarlamente.
Zlé jazyky tvrdia, že Peter Šťastný

sa začal takto angažovať aj preto,
lebo by sa rád videl ako kandidát na
slovenského prezidenta za SDKÚ,
pretože pani Radičová túto úlohu
asi psychicky nezvládne a nezvládne opozično-koalične. To znamená, že vytiahol do boja s hokejkou,
ktorá je už síce spráchnivelá, ale
na tom nie je nič, však s ňou nehrá
s pukom, ale politicky. A samozrejme, že sa pustil do pána Širokého,
ktorý mu zatrhol hokejové peniaze.
A to, či vystúpi zo Siene slávy, tak
to je naozaj jedno. A že napísal pánovi Fasselovi, to nie je nič iné ako
taký bublifuk, lebo tento šéf európskeho hokeja nemá nič na robote,
len čítať listy zo Slovenska.
Treba však kvitovať jeho krok
stať sa členom SDKÚ. Mali
by ho zvoliť za podpredsedu,
ba možno aj za predsedu tejto strany. Potom je táto strana na najlepšej a najrýchlejšej
ceste k sebazničeniu a zániku.
Buď zdravý, napísal vždy v závere listu Seneca svojmu priateľovi Luciliovi. Kto je zdravý je
aj šťastný, len nie od Šťastného závislý...

Parlamentní bezdomovci
Slovenský parlament je skutočne zvláštny, vždy sa v ňom objavujú bezdomovci, ktorí opustili materskú stranu. Tento trend má vždy stúpajúcu tendenciu s príchodom blížiacich sa volieb. Najnovší návrh, aby sa parlamentným
bezdomovcom obmedzili ich poslanecké výhody, by rozdelil poslancov na
vážených a menejcenných, hoci hlasovacie právo majú rovnaké. Tento návrh
jednej z koaličných strán je jednak neústavný a jednak nemá šancu, aby prešiel. Keď si strana jednoducho nevie vybrať takých poslancov, ktorým verí a v
stanovách nájsť spôsob, ako ich držať na uzde, nie je stabilnou stranou.

MédiÁ sa vyfarbili
Ruský premiér na Slovensku – to nie
je monacký princ, ktorému médiá vedia robiť reklamu. Návštevu ruského
premiéra obišli médiá, ako keby tu prišiel nejaký bezvýznamný činiteľ. Nuž,
nie je im to jednoducho po chuti a nezapadá to do ich arzenálu informovanosti. A pritom išlo o návštevu, ktorá
spoločne so slovenským premiérom
riešila nie bezvýznamné veci. Napríklad odkúpenie 49 percent Transpetrolu, ktorý Dzurindovci predali Chodorkovskému za „prijateľnú cenu“.
Ak by sme to dnes odkúpili, tak cena
bude násobkom predajnej ceny za

Dzurindu. Nehovoriac už o tom, čo
sme týmto predajom stratili. Chodorkovskij je v base a ten, kto predával,
šíri bludy po Slovensku aj so svojim finančným adjuktom. Ani sa nemožno
čudovať, že nový tlačový zákon nie je
slovenským médiám po chuti, rovnako ako vydávateľom. Niektorí bývalí
súdruhovia vydávatelia už chcú osloviť medzinárodné súdy, čo svedčí len
o ich rozkošnej naivite a aj neznalosti medzinárodného práva, ktoré je pokrivené a kriví sa politicky, ale nie až
natoľko, aby vyhovelo osobným záujmom vydavateľov.

Široký rozchod
Širokorozchodnú chce Slovensko, tak ako Rusko a tak ako Viedeň. Po
návšteve ruského premiéra sa má začať stavať po roku 2010. Bude to
pre Slovensko projekt storočia, tak ako bude pre svet projekt storočia
tunel cez Beringov prieliv, ktorý bude stavať miliardár Abramovič. Je výhodný pre Rusko a pre Ameriku. Slovenská opozícia a jej hovorcovia zo
Sme a Pravdy ešte zatiaľ nevyliali svoje jedovaté sliny na projekt širokorozchodnej, ale to možno čakať v najbližších dňoch, hoci im tam prekáža trošku záujem Viedne. Je to výhodný projekt pre všetky tri zainteresované krajiny. Politika je vlastne ekonomika, a tak si treba jednoducho
pomôcť navzájom, keď je to možné. Politiku slovenskej vlády vo vzťahoch k Rusku pochválil aj G. Schröder, a to nie je politik druhého rangu. Slovenská opozícia zaspala dobu, jej jednostranná orientácia jej
zlomila väzy a teraz sa nevie z toho spamätať, a tak blúdi v začarovanom
kruhu vlastnej neschopnosti.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Tlačový zákon a slovenskí Brunovia Rozhladňa
Vybielené stránky novín, jaj, zle je, ratujme sa, tlačový zákon ešte nebol schválený a v Ringieri už kričali na všetky svetové strany. Idú nás
upaľovať, rozložia vatry, tam nás upália a potom okolo nás budú tancovať v krpcoch a s valaškami. Niektorých by bolo škoda aj upáliť,
lebo z nich by ani oheň nebol dobrý. Tak sa nám slovenskí novinári
pasovali za Giordana Bruna, hoci im pod zadkom nikto nezapálil ani
zápalku. Boli však nemilo prekvapení, že svojimi vybielenými stránkami novín slovenského občana vôbec nevzrušili, ten nad tým len mávol rukou a išiel ďalej. A nad tým by sa mali zamyslieť, to, čo píšu a o
čom píšu, tomu nikto už pomaly ani neverí, hoci si to možno prečíta.
Zamyslieť sa načim, aj nad tým, kde dokopali slovenskú žurnalistiku
rôzni komentátori. Tlačový zákon nakoniec aj tak prešiel s istými kozmetickými úpravami, ktoré jednoducho treba, aby zodpovedal všetkým kritériám kladeným na takýto zákon. Na druhej strane už aj väčšina opozície pochopila, že spájať „vajatanie“ novinárov a vydavateľov
s Lisabonskou zmluvou nie je vôbec šťastné, ale je skôr hlúpe riešenie, lebo títo istí novinári, ktorí boli za Dzurindu, zajtra môžu byť proti
nemu (čo už sa deje). Na Slovensku sa tomu hovorí objektivita, inde
predajnosť. Škoda, že sa v programe Sedem s.r.o. neobjavujú viacerí novinári, mali by túto reláciu vysielať okolo siedmej, a všetci, aj deti,
by okamžite išli spať, ako po rozprávkach o Rumcajzovi.

Slovenské čriepky
• Koaličná rada rokovala za zatvorenými dverami. O polnoci sa
nakoniec kľúče od dverí našli.
• V slovenskom parlamente predložili na rokovanie zákon 1/2008 Nepokradneš Z.z. Poslanci predniesli k zákonu 292 úprav.
• Po poslednom De facto možno pochopiť, že cesty sú našou
taktickou zbraňou a hlupáci strategickou.
• Vtedy, keď jeden dobrý slovenský hokejista hral hokej, bola tu genocída. Vtedy to nevedel, dnes to tvrdí.
• Ak neviete na Slovensku nájsť advokáta, ktorý dobre pozná zákony, nájdite advokáta, ktorý dobre pozná sudcu.
• Apel na slovenskú menšinu: Občania rodičia, nezabudnite, že ak necháte svoje deti bez dozoru, skoro sa stanú aj ony rodičmi.
• Oficiálna stránka slovenských stomatológov: www.zubov.net.
• Najzložitejšia vec je dosiahnuť konsenzus sama so sebou pri obrovskom množstve alternatív – rozmýšľala jedna blondínka z programu Sedem s.r.o
• DurDom - taký dostala prívlastok budova NR SR, kde „konštruktívna“ opozícia ráta hrušky a jablká spolu.
• P.Csáky priznal, že polovica Maďarov sú Slováci, keď povedal, že
Slovákov v Mlynkoch zo Slovenského domu vyhodili Slováci.
• Demokracia je vtedy demokraciou, keď všetci robia to, čo povie hlavný demokrat.

Kosovský Domino efekt „Buď slovenský cowboy, Miki“
alebo Veľký tresk
Telefonický rozhovor Mikuláša Dzurindu a Georga Busha mladšieho

Po uznaní nezávislosti Kosova sa pohli škatule a zrejme rok 2008
bude rokom Veľkého tresku. Ohrozená je aj Veľká Británia, pretože tak Škóti, ako aj Severní Íri by boli radšej samostatní. Belgicko
sa môže rozdeliť na Valónsko a Flámsko. Baskovia tiež nebudú ticho. Rovnako ako Srbi v Kosove, ktorí chcú pre seba autonómiu.
Abcházia a Južné Osetsko sa tiež hrnú k samostatnosti a v tejto časti môže vzniknúť nový konflikt. A čo sa stane, ak sa rozpadnú Spojené štáty americké? Niektoré štáty, ako Texas alebo Kalifornia, ale aj
ďalšie by sa radi osamostatnili, nehovoriac už o snahách praobyvateľov USA - Indiánov. Kanade hrozí to isté zo strany francúzskej menšiny. Nehovoriac už o snahách Maďarov, ktorí by chceli autonómiu
na Slovensku, Rumunsku, Srbsku pre vytvorenie Veľkého Maďarska.
Rumunsko zasa chce anektovať Moldavsko v záujme Veľkého Rumunska. Buriati na Sibíri majú namiesto Džingischána nový idol Chodorkovského. Číňania už okupujú pracovnými silami Sibír. Ukrajina sa
môže rozpadnúť na východnú a západnú Ukrajinu. Korzičania tiež nie
sú spokojní. A ešte sa môžu ozvať aj Sudetskí Nemci. V hre je Tibet,
Thajwan. Kosovo je začiatok Domino efektu, ktorý spôsobí vo svete
Veľký tresk a zdá sa, že európski politici pri svojich rozhodnutiach nemyslia hlavami, ale pätou. Čo všetko tento Veľký tresk môže spôsobiť si len ťažko domyslieť.

Počas návštevy 1. apríla v Kyjeve americký prezident telefonicky volal predsedu SDKÚ Mikuláša
Dzurindu. Prepis rozhovoru je zo satelitnej družice bez poznávacích znakov.
Bush ml.: Hallo, Praga, Hallo Mikulaj
Dzurnda: Hallo, Džordž, tu je Bratislava.
Bush ml.: O sorry, Bratislava, Mikulaj, tak ako to pokračuje s Lisboa dokumentom? Dúfam, že sa statočne brániš, lebo Mikulaj, ty si jediný môj zbraň, Polša
mňa sklamala, ty si dobrý cowboy.
Dzurinda: Viem Džordž, som tebe veľmi zaviazaný,
je ťažko ubrániť pozíciu, ale budeme bojovať do poslednej kvapky krvi.
Bush ml.: Okey, Mikulaj, moji stratégovia hovoria, že
potom tento neúspech padne na hlavu Fika a potom
je šanca pre teba, Mikulaj. Mojim nástupcom bude
republikán a urobíme všetko, aby si sa vrátil do Slovak Biely dom, ty si moderny Európan, ty nová Európa, americká, nie staré rokoko.
Dzurinda: Bojujeme, bojujeme a naša vôľa je naša
cesta.
Bush ml.: Okey, na cesta dáme doláre, ešte kým

som prezident pošlem tam Kondolízu, donesie balík dolár.
Dzurinda: Som šťastný, že my dvaja cowboys máme
rovnaký názor, potom budeme tu hrať golf a chodiť na
mustangoch vo Vysokých Tatrách.
Bush ml.: Okey, Tatra dobrý oldsmobil, Mikulaj, naša
línia je správna, mustanga Fika skrotíme a všetko
bude ako predtým.
Dzurinda: Nesklamem Džordž, nikdy som nesklamal
a bolo po našom. Tak ako som povedal, som Američan zo Spiša a som bežec na dlhé trate.
Bush ml.: Dobre beháš, Mikulaj, dobehni všetkých
starých európskych a rokoko a Amerika bude tvoj
veľký ranč. Ty si môj veľký slovensky brat, ja tvoj americký veľký brat. Bojuj proti Lisboa dokument a príde aj ovocie.
Dzurinda: Ďakujem ti, brat môj, neboj sa naše priateľstvo nezradím.
Bush ml.: Okey, budem končiť, verím tvoja vôľa a
zdravím Brasilia, sorry, Bratislava.
Dzurinda: Yes, Bratislava, zdravím Washington a
krásnu Lauru.

Budaj vyčíta Havlovi, že s komunistami handloval o prezidentský post za chrbtom lídrov VPN. Nič nového, takzvaní
revolucionári sa vždy navzájom požierali.
Nebudeme musieť celý rok svietiť, múdre rozhodnutie slovenských poslancov, lebo aj tak nám
hrozí globálne otepľovanie a svietiť bude Slnko. Niektorých vodičov to však aj tak neosvieti.
Americká strana dementovala slovenské zdroje informácií,
že J. Široký strieľal na R. Otázka znie: Kde bol v tom čase P.
Šťastný?
Jazdenie pod vplyvom alkoholu
nebude trestným činom. Havárií
aj bez alkoholu máme dosť a tie
sú trestným činom.
Bryndzu nám v EÚ zaregistrovali, ak jej ešte na Slovensku
bude, lebo oviec ubúda a politológov pribúda.
Kuba bude mať 24-hodinový televízny kanál a mali by tam uviesť aj
Ordináciu v ružovej záhrade. To
na Kube potom odzvonia sexu,
rumu i cigarám.
Novomanželia nebudú mať daňové prázdniny a tak budú žiť
na prievan, teda bez manželského zväzku, čo má tiež svoje výhody.
Radar USA v Českej republike
bude, jeho personál z Ameriky sa
už dnes teší na dobré české pivo
a české holky. Tam aj tak žiadna
raketa z Blízkeho východu nedoletí.
Do bývalého českého premiéra Paroubka narazila jeho
vlastná hovorkyňa. Ešteže nie
manželka.
P. Šťastný tvrdí, že J. Široký je
certifikovaný klamár. Ak chcete
získať podobný certifikát obráťte sa s dôverou na europoslanca, ten ich rozdáva na počkanie
a každému.
Kandidátov na generálneho
riaditeľa Slovenskej televízie
začnú „vypočúvať“ 10. apríla.
A po vypočutí niektorých možno aj zatknú.
Iveta Radičová bude chodiť do
parlamentu v habite mníšky, tak
ju možno KDH prijme za svoju
kandidátku na prezidenta.
Stranu pripravil
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Čínska správa o dodržiavaní ľudských práv v USA
Hneď potom ako Štátny department USA vydal „Správu o krajinách a dodržiavaní ľudských práv človeka v roku
2007“, Čína publikovala dokument „O stave
a dodržiavaní ľudských práv v USA
v roku 2007“
Publikujeme tento dokument aj preto, lebo
slovenská „nezávislá tlač“ prešla tento dokument mávnutím ruky.
V čínskej správe, ktorú vydalo Informačné
oddelenie Štátneho výboru Číny je mnoho
prípadov, ktoré demonštrujú
situáciu s dodržiavaním práv
človeka v samotných USA a narušení USA
práv človeka v iných krajinách. V správe
sa hovorí aj o tom, že USA vládnu nad inými krajinami a vystupujú s nadnesenými a
zlostnými výpadkami na dodržiavaní ľudských práv za hranicami.
Správa „O stave a dodržiavaní ľudských práv
človeka v USA v roku 2007“ ako sa v nej píše
má za cieľ „pomôcť ľudom lepšie sa zorientovať s reálnou situáciou v USA a tiež pripomenúť
USA, aby sa zamysleli nad vlastnými problémami“.
Dodržiavanie práv človeka v
USA v roku 2007 sa skúma v
dokumente v siedmich parametroch, ako právo na život
a osobnú bezpečnosť, narušenie práv človeka vyšetrovacími a súdnymi orgánmi,
občianske a politické práva, rasová diskriminácia, práva žien a detí a tiež porušovanie ľudských
práv USA v iných krajinách.
V dokumente sa píše, že rast počtu násilných
trestných činov v USA vedie k tomu, že existuje naozaj skutočný strach o život, slobodu a
osobnú bezpečnosť občanov USA.
V súlade so správou FBI, o ktorá bola publikovaná v septembri 2007, za rok 2006
bolo v celej krajine spáchaných

viac ako 50 žalôb, neboli ani obvinení.
Spojené štáty americké sú najväčším žalárom na svete, podľa počtu zavretých na
obyvateľa táto krajina zaujíma prvé miesto na svete.. Podľa štatistiky Ministerstva
justície USA za posledných tridsať rokov
sa počet zavretých v žalároch zvýšil o 500
percent!
Ako je napísané v čínskom dokumente sloboda a práva jednotlivca v USA sa stále častejšie odkladajú nabok. V USA je ohraničené
právo pracujúcich zakladať si profesijné odbory. V roku 2006 počet členov profesijných
odborov sa zmenšil na 326 tisíc. Ako napísali New York Times v januári 2007, 53 percent pracujúcich nie sú v odboroch, pretože
si to neželá ich zamestnávateľ. Podľa dokumentu Human Rights Watch, keď v obchodných domoch Wal-Mart vzniklo odborové
hnutie, spoločnosť začala porušovať zákony,
odpočúvala rozhovory pracovníkov, sledovala ich s pomocou videokamier a prepustila

Bushova administrácia manipuluje aj tlač. V
októbri 2007 Federálny výbor pre mimoriadne
udalosti FEMA zinscenoval tlačovú konferenciu na tému lesných požiarov v Kalifornii. Za
15 minút pracovníci FEMA, ktorí sa vydávali za reportérov dali na konferencii viac
ako polovicu otázok. Reportáž z konferencie sa objavila v amerických televíziách. A
potom keď
Washington Post
celú vec odhalil,
vedenie FEMA sa snažilo zahrať do autu. V čínskom dokumente je napísané, že práva občanov USA v ekonomike, sociálnom živote a kultúre sa nedodržiavajú tak, ako majú.
Počet chudobných v USA sa stále zvyšuje. Podľa štatistiky, ktorú publikovali americké zdroje, oficiálne číslo chudobných
predstavovalo 12,3 percenta. Pod hranicou biedy v roku 2006 žilo 36,5 milióna
ľudí alebo 7,7 milióna rodín, čo zname-

rasová diskriminácia
v USA je hlboko zakorenená bolesť spoločnosti. Čierni a iné etnické menšiny žijú
na dne americkej spoločnosti. Podľa štatistiky USA, ktorá bola publikovaná v októbri 2007 priemerný príjem černošskej
rodiny v roku 2006 predstavoval 31 969
dolárov, čo je len 61 percent toho istého ukazovateľa rodiny bielych nešpanielskych rodín. Priemerný príjem rodiny španielsky hovoriacich rodín predstavoval v
roku 2006 37 781 dolárov, čo je 71 percent príjmu bielych nešpanielsky hovoriacich rodín. Podľa Washington Observer
Weekly medzi tými, ktorí žijú pod hranicou
biedy a bez sociálneho poistenia je oveľa viac čiernych i španielsky hovoriacich,
ako bielych. Etnické menšiny sú diskriminované pri prijímaní do práce i v procese
práce.
Podľa štatistiky Ministerstva práce USA, úroveň nezamestnanosti medzi čiernymi bola 8,4
percenta, dvojnásobne viac,
ako medzi nešpanielsky hovoriacimi bielymi (4,2). Úroveň nezamestnanosti medzi španielsky
hovoriacimi bola 5,7 percent.
Stupeň rasovej diskriminácie v súdnom systéme USA
je šokujúci. Podľa dokumentov National Urba League afroamerikánci (hlavne muži),
častejšie ako bieli, uznávajú sa vinnými a tiež dostávajú
vyššie tresty. Pravdepodobnosť dostať sa do žalára je
pre čierneho 7 krát vyššia, ako u bieleho.
V čínskom dokumente sa hovorí, že stav žien a
detí v USA bije na poplach. Ženy tvoria 51 percent obyvateľstva USA, no členkami Kongresu
USA je len 86 žien. Ženy predstavujú 16 (t.z.
16%) zo 100 miest v Senáte a 70 (t.z.16,1 percenta) zo 435 miest v Snemovni zástupcov.
V USA sa ženy stretávajú s neprechodnou
diskrimináciou na trhu práce i v samotnej
práci. Komisia USA na rovnosť šancí pri
prijímaní do zamestnania informuje, že v
roku 2006 dostala komisia 23247 žalôb
na diskrimináciu žien.

Peniaze „mlieko matky“,
voľby „hry bohatých“

1,41 miliónA násilných
trestných činov,
čo je o 1,9 percenta viac ako v roku 2005.
Ak sa hovorí o násilných trestných činoch,
tak priemerný počet vrážd (nerátajúc neobjasnené) stúpol o 1,8 percent, a krádeží o 7,2 percenta.
Za rok 2006 podľa správy FBI, obyvatelia USA
vo veku 12 a viac rokov sa stali obeťami 25 miliónov trestných činov, spojených s násilím a
krádežami.
Podľa informácií agentúry Reuters z 19.
decembra 2007 strelné zranenia sa každý rok stanú príčinou smrti okolo 30 tisíc
obyvateľov USA.
Piateho decembra 2007 noviny USA Today
informovali, že od roku 2002 počet vrážd zo
strelných zbraní sa zvýšil o 13 percent. Šestnásteho apríla 2007 bola spáchaná v novej
histórii USA najstrašnejšia masová vražda, pri
ktorej bolo 33 ľudí zabitých a viac ako 30 zranených. Vo februári 2007 došlo k prestrelkám
v Saint-Lake City a vo Philadelphii, pri ktorých
zabili osem ľudí, a ďalší boli zranení.
V čínskej správe sa hovorí, že vyšetrovacie a súdne orgány USA v značnej miere
popierali slobodu a práva občanov krajiny.
Ako hovorí štatistika Ministerstva justície,
v rokoch 2001 až 2007 počet prípadov,
keď vyšetrovacie orgány USA porušovali práva občanov, ktorí utrpeli ujmu, o 25
percent vzrástlo v porovnaní s predchádzajúcim sedemročným obdobím. Väčšina vyšetrovateľov, ktorá sa dopustila aj
krutostí, nebola odsúdená.
V období 2001 až 2006 na políciu v Chicagu,
ktorá má 2451 pracovníkov, bolo podaných od
4 až do 10 žalôb na každého z nich, 662 policajtov žalovali viac ako 10 krát, ale len 22 boli
potrestaní. Podľa štatistiky Univerzity v Chicagu, niektorí policajti na ktorých bolo podaných

ná, že takmer každý ôsmy občan USA žije
pod hranicou biedy. V posledných rokoch
v USA zvyšuje počet bohatej skupiny ľudí
a rozdiel medzi chudobnými a bohatými
sa zväčšuje. Príjmy „elity 1 percenta obyvoľby sú „hry bohatých“,
vateľstva“ v roku 2005 predstavovali 21,1
čo hovorí samo za seba o americkej demokra- HDP, kým v roku 2004 len 19 percent.
cii. „Finančný základ“ pre účasť v amerických V amerických mestách je
prezidentských voľbách je stále vyšší a vyšší.
stále viac hladujúcich
Medzi 20 kandidátmi od všetkých strán, ktorí sa chcú stať prezidentom krajiny a zúčast- a bezdomovcov. Podľa informácií Ministerstva
ňujú sa na všeobecných voľbách je minimál- pôdohospodárstva USA z novembra 2007 je
ne 10 milionárov. Francúzka agentúra AFP uvedené, že v roku 2006 nebolo nasýtených
v januári 2007 informovala, že prezident- 35,5 milióna ľudí, vrátane 12,3 milióna detí,
ské voľby v roku 2008 sa stanú najdrahší- čo je o takmer 400 tisíc viac ako v roku 2005.
mi v histórii. Cena prezidentskej kampane Okolo 11 miliónov ľudí žili v situácii, kedy
v roku 2004 bola rekordnou a predstavo- bolo pre nich jedlo garantované len v mavala 693 miliónov dolárov. V tomto roku lom množstve. V USA sa zvyšuje počet ľudí,
cena stúpne na 1 miliardu dolárov, pričom ktorí nemajú lekárske poistenie, 47 miliónov
mesačník Forbes korigoval túto sumu a obyvateľov nieje v systéme sociálneho, teda aj
prognózoval cenu prezidentskej kampane lekárskeho poistenia. Ako je napísané v čínna 3 miliardy dolárov.
skom dokumente,
tých, ktorí podpísali vytvorenie odborovej organizácie.
V USA sú peniaze „mlieko matky“ pre politikov a

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Podmienky života detí
vyzývajú na nespokojnosť. Ako informuje Houston Chronicle, z výskumu 21 bohatých krajín, ktorý robilo OSN, hoci USA
patria k tým bohatším, v ratingu blahobytu detí obsadili až 20. miesto. Podľa dokumentu USA, ktorý publikovalo Ministerstvo
justície, 57 z každej tisícky amerických žiakov starších ako 12 rokov sa stali obeťami
násilných trestných činov. V USA sa stávajú sex-otrokmi milióny maloletých dievčat.
Podľa Ministerstva justície asi od 100-tisíc
do 3 miliónov Američanov vo veku do 18
rokov sa zaoberajú prostitúciou. Podľa FBI
medzi prostitútkami je 40 percent maloletých. V čínskom dokumente sa hovorí, že USA
sú známe tým, že popierajú suverenitu iných
krajín a porušujú tam práva človeka.
Vtrhnutie Američanov do Iraku spôsobilo najväčšiu tragédiu z pohľadu práv človeka, a najväčšiu v súčasnom svete humanitárnu katastrofu. Z obdobie od vtrhnutia v roku 2003
zahynulo 660 tisíc Iračanov, z ktorých bolo 99
percent obyčajných mierumilovných ľudí. Inak
povedané, každý deň tam zahynie 450 ľudí.
Podľa Los Angeles Times, počet mierumilovných občanov, ktorí zahynuli v Iraku je viac ako
1 milión ľudí. V dokumente UNICEF sa hovorí,
že okolo 1 milióna Iračanov nemá strechu nad
hlavou, polovica z nich sú deti. Podobná situácia je aj v Afganistane.
Ako sa píše v čínskom dokumente, porušovanie práv človeka v USA je šokujúce.
Ako sa hovorí v dokumente, vyššie uvedené fakty sú len vrcholkom ľadovca.
Podľa čínskej agentúry XinHua
Dušan Konček
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K sedemdesiatke vzniku organizovaného kolkárskeho športu na Slovensku

Bohatá história,
nové perspektívy

Raz darmo, šport je fenomén, ktorý aj v terajšej rozdelenej spoločnosti, poznačenej mnohými protirečeniami, závisťou i nenávisťou, dokáže ľudí zjednocovať a zbližovať. Jeho hlavní aktéri a priaznivci
už neraz dokázali utvoriť prostredie vzájomnej žičlivosti, úcty a dobromyseľnosti. Takáto atmosféra
zavládla v minulých dňoch v priestoroch malej scény Divadla Jonáša Záborského v Prešove pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku organizovaného
kolkárskeho športu na Slovensku. Do rokovacej sály
prišlo takmer dvesto pozvaných športovcov, trénerov,
funkcionárov a významných hostí, medzi ktorými nechýbali viacerí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
a predstavitelia Svetovej kolkárskej federácie. Viceprezident SKoZ Štefan Kočan osobitne privítal prezidenta WNBA/NBC S. Schweikardta z Nemecka, viceprezidenta NBC L. Kocsisa z Rakúska, prezidenta Českej
kolkárskej asociácie J. Jančálka a prezidenta Českej
kolkárskej a bowlingovej federácie V. Tlamku.
Slávnostný prejav predniesol prezident Slovenského
kolkárskeho zväzu a prvý viceprezident WNBA/NBC
Stanislav Kubánek, ktorý okrem iného povedal: „Kolky od svojho začiatku prešli mnohými zmenami, ale vždy
s cieľom zvyšovať kvalitu a ich príťažlivosť. Predstavitelia kolkárov na najvyššej úrovni, ale aj v telovýchovných
jednotách, oddieloch a kluboch rešpektovali požiadavky a trend doby, v ktorej sa kolkársky šport rozvíjal a rozširoval až po dnešné dni, kedy materiálne a technické
podmienky sú vo väčšine oddieloch na vysokej úrovni
a prispievajú k rozširovaniu našich radov a k zvyšovaniu záujmu mladej generácie o pravidelné športovanie.
Uplynulo 70 rokov od chvíle, kedy sa na Slovensku začali písať prvé riadky v kronike o kolkoch, o vzniku prvej
organizácie pod názvom Slovenský kolkársky amatérsky
zväz. K jeho založeniu došlo v roku 1937 v bratislavskej
poisťovni Karpatia na Štúrovej ulici. Prvým predsedom
sa stal pán Eugen Jaký. Hlavnou úlohou bolo podchytiť a zorganizovať širšie vrstvy záujemcov o túto hru a
dať kolkom duch športového zápolenia. Teda s pravidlami. Nová organizácia si dala za úlohu stavať viacdráhové kolkárne, pretože staré jednodráhové, väčšinou v
krčmách už nevyhovovali. Jedna z prvých dvojdráh vyrástla s asfaltovým povrchom na Kolárskej ulici v Bratislave. Prvou riadnou súťažou bola Bratislavská liga, v ktorej
bolo až 17 družstiev. Začala sa hrať roku 1944. A hrala
sa tzv. štvordisciplína. Ku koncu vojny síce činnosť
ochabla, avšak priateľské styky medzi klubmi sa
naďalej udržiavali. Po vojne, hneď roku 1946 už boli
na svete vydané riadne pravidlá a kolky uznané za športové odvetvie. V Brne vznikol Česko-Slovenský amatérsky kolkársky zväz a na čelo organizácie zvolili Slováka

Zacha. Roku 1947 vznikli na Slovensku tri župy a tým aj
reorganizácia kolkárskeho zväzu. Na mimoriadnom zasadaní sa stal predsedom zväzu Karol Henc. „V decembri 1952 sa uskutočnila ďalšia reorganizácia telesnej výchovy a športu. Kluby sa zase premenúvali na oddiely.
Kolkárstvo bolo v rozvoji. V Bratislavskom kraji bolo 127
družstiev v 62 oddieloch. Medzi najväčšie patrili Sokol
Štátna banka so 70 členmi, Sokol Stollwerck s 56 členmi a Sokol Práca so 45 členmi. Rozvoj bol badateľný
aj na strednom a východnom Slovensku. Slovena Žilina
získala roku 1952 v Podbrezovej a 1953 v Žiline tituly
majstra Slovenska. Zachar z B. Bystrice sa dostal až do
reprezentácie ČSR, rovnako ako Belovič zo Žiliny.
Ženy sa ťažšie a pomalšie dostávali na kolkárske
dráhy. Ich základňa bola stále nízka. Napriek tomu
napredovali. Roku 1959 Lenková z Košíc získala v
Ostrave majstrovský titul ČSR na 100 hz. V reprezentácii sa objavila Sitašová, Nejezchlebová, Winklerová i Fádliková z Bratislavy, Gajdošová zo Žiliny,
Lenková a Bruňacká z Košíc, ktoré striedavo reprezentovali ČSR.
Za prvý historický medzník pre kolkársky šport na Slovensku možno považovať rok 1969, keď vznikol po
schválení federatívneho usporiadania ČSSR najvyšší
telovýchovný orgán SO SČSZTV. Za druhý možno po-

Vladimír Tlamka (vľavo) vysoko ocenil dlhoročnú
prácu S. Kubáneka, ktorú vykonal na prospech
rozvoja kolkárskeho športu v bývalej Česko-Slovenskej republike.
Foto: Milan Országh

važovať vznik samostatnej Slovenskej republiky roku
1993. Zo športového hľadiska patria k výrazným postavám týchto období majstri sveta 1962 a 1984 : Mihál,
Halpert, Vitkovič, Krtil, Kliment a Pešta.
Medzi funkcionármi si najväčšie uznanie zaslúžil Oskar
Saga v rokoch 1978 až 1983, predseda zväzu a dlho-

ročný člen prezídia Svetovej
kolkárskej federácie FIQ NBA.
Samostatnú históriu slovenského kolkárskeho športu datujeme od roku 1993. Kolky
ako také dostali definitívne samostatné dimenzie. Ukázalo
sa, že ani v zmenených spo- Plaketu ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ KOLKÁRSKEHO ŠPORTU prevzali z
ločensko-ekonomických pod- rúk S. Kubáneka aj zľava Jozef Kraľovič, Gabriela Kuchárová, Dagmienkach sa úspešný život mar Kyselicová a Ján Maťašeje.
Foto: Milan Országh
tohto športu nezastavil. Veď pri
bilancovaní prvých piatich roza vykonanú dobrovoľnú prácu, za podiel na dosiahnukov sa dočkal svetového úspechu. Na majstrovstvách tých úspechoch, za váš elán, nadšenie a vytrvalosť pri
sveta 1996 v Prahe sa totiž Gabriela Kuchárová sta- zdolávaní rôznych prekážok, ktoré každodenný športola prvou slovenskou kolkárkou, ktorá získala medailu v vý život často prináša. Do ďalších rokov si spolu zaželajsúťaži jednotlivkýň. K striebornému kovu medzi najlep- me v pevnom zdraví radosť z našej činnosti a nové šporšími svetovými kolkárkami pridala táto reprezentantka v tové víťazstvá.“
súťaži dvojíc spolu s Annou Martiškovou tretie mies- Doterajšiu činnosť a úspechy ocenili okrem iných aj zato. Hodno ešte spomenúť, že v prvých rokoch vyrást- hraniční hostia. J. Schweikardt v tejto súvislosti zdôrazli aj dve kvalitné kolkárne svetových parametrov v Trste- nil: „S úctou a rešpektom srdečne blahoželám slonej a Podbrezovej, ktoré sa pripojili už k skôr vystavenej venskému kolkárskemu zväzu k jubileu - 70 rokov
šesťdráhovej kolkárni na bratislavských Pasienkoch. kolkárskeho športu na Slovensku. Pri spätnom poNajúspešnejším rokom v histórii slovenskej reprezen- hľade na začiatky vtedy ešte veľkého zväzu Čestácie bol rok 2006. Na Majstrovstvách sveta v Skopl- ko-Slovenska musíme povedať, že obidva športoje bolo Slovensko prvé v hodnotení štátov, ktorých bolo vé zväzy prešli veľmi úspešným rozvojom. Počas
celkom 17. So 154 bodmi vyhralo pred Nemeckom, kto- mojich nespočetných návštev Slovenska som zísré získalo 131 bodov. Doslova senzačný úspech dosia- kal veľmi dobrý pocit. Vynikajúce, podľa najnovhol Ivan Čech, ktorý získal zlatú medailu v súťaži jednot- ších technických vymožeností zariadené kolkárlivcov a striebornú v kombinácii. Gabriela Kuchárová ne. Ochota organizovať medzinárodné podujatia
získala bronzovú medailu. Pre kolkársky šport bol mi- od finále ligy majstrov cez svetový pohár až po
moriadne významný práve uplynulý rok aj preto, že majstrovstvá sveta. Priateľstvo vyvierajúce priamo
v Košiciach sme organizovali Majstrovstvá sveta v zo srdca zanecháva trvalé spomienky, vďaka ktokolkoch, na ktorých sa zúčastnili predseda Národ- rým sa človek rád vracia do tejto krajiny.“
nej rady Pavol Paška, aj premiér Robert Fico. Z na- Popri hodnotení uplynulej sedemdesiatročnej etapy predšich reprezentantov nám najväčšiu radosť urobili stavitelia kolkárov na Slovensku ocenili úspešných repredorastenky Beňová, Mariscová, Komentová a Lis- zentantov, trénerov aj funkcionárov. Pamätné plakety Za
toferová, ktoré získali striebornú medailu. Na Slo- zásluhy o rozvoj kolkárskeho športu z rúk
vensku máme teraz 2682 členov, 116 klubov a 89 Stanislava Kubáneka a Štefana Kočana okrem iných prekolkárni. Spomenul som iba časť našich úspechov v vzali: Ivan Dobrucký, Michal Uhrín, Jozef Kráľovič, Joreprezentácii. Som rád, že dnes môžem konštatovať aj zef Gaľan, Július Kriváň, Matej Sršeň, Rudolf Vitkovpodstatné zvyšovanie úrovne kolkárskych súťaží v na- ský, Miroslav Vitkovič, Vojtech Vitkovič, Ivan Čech,
šej republike. Toto radostné konštatovanie je spojené Gabriela Kuchárová, Igor Jasenský, Ján Jasenský,
s obetavou a cieľavedomou prácou našich funkcioná- Katarína Valigurová, Anna Martišková, Jozef Marrov, ale aj trénerov, ktorí podmienkam aj tréningovému tišek, Jozef Pešta a dlhoroční športoví redaktori Igor
procesu venujú zvýšenú pozornosť. Zápasy kolkárov a Mráz a Jozef Kšiňan. Bolo to vzácne stretnutie. Po
kolkariek v Podbrezovej, v Interi Bratislava, vo Veľkom jeho skončení si všetci účastníci mali čo povedať.
Šariši, v Sučanoch, ale aj v mnohých ďalších kluboch, Usporiadatelia sa vytiahli. Pripravili hodnotné popoprinášajú naozaj hodnotné, športové zážitky. Dosiahnu- ludnie, ktorého súčasťou bol aj kultúrny program. V
té úspechy však neznamenajú, že nemáme v našej spo- ňom sa predstavili skupina HITROCK pri PKO Prešov
ločnej práci problémy, nedostatky a rezervy. Dovoľte, a Športový klub modernej gymnastiky TATRANA Preaby som v mene SKoZ vyslovil úprimnú vďaku všetkým šov.
JOZEF KUCHÁR

Slováci na veteránskom World Cupe v lyžovaní v Spojených štátoch amerických

Šport je liekom na všetko!

Deväť Slovákov priletelo v predposledný februárový deň do amerického zimného strediska McCall v štáte Idaho, aby tam strávili 14 dní na Masters World Cup 2008 lyžiarov veteránov. Svojim
skromným počtom doplnili „skupinku“ 1200 štartujúcich z celého lyžiarskeho sveta, ktorí už prekročili životnú štyridsiatku. Muži
a ženy zápolili v štyroch disciplínach (10, 30 a 45 km, ako aj štafety na 4 x 5 km klasickým a voľným spôsobom), ktoré si mohli
vybrať vzhľadom k svojmu veku a kondícii. Niektorí s plným nasadením, ďalší preto, aby si overili svoj zdravotný stav a ako sa ešte
vedia popasovať s bežkami, snehom a sebou, tí ostatní napĺňali klasickú olympijskú myšlienku o tom, že nie je dôležité vyhrať,
ale byť pri tom. Bežkársky Svetový pohár veteránov sa uskutočňuje pravidelne, v budúcej zimnej sezóne sa uskutoční vo francúzskom olympijskom stredisku Grenoble, potom príde na rad
švédsky Falun. A možno niekedy v ďalekej budúcnosti sa ujde aj
na slovenské Štrbské Pleso.
Jedným z členov slovenskej výpravy bol 59 ročný Prešovčan Ing.
František Jaš, CSc. (na obr.),
ktorý, ako v úvode rozhovoru priznal, bol na pôde USA prvý raz.
• Aký bol jeho najsilnejší
emočný zážitok?
- Bolo ich veľa, pre mňa to bola
nepretržitá šnúra prekvapení a milých zážitkov, ktoré sú nezabudnuteľné a neprekonateľné. Môžem začať letom ponad Grónsko
a cez olympijské mestá Atlantu a
Salt Lake City do dejiska našich
súťaží. Idaho je kopcovitá krajina podobná Slovensku, akurát že
tam zimy bývajú obdarené väčším

množstvom snehu.
• Ako dlho ste sa na svoje prvé
medzinárodné športové vystúpenie pripravovali?
- Viete aká bola u nás zima, od decembra som zháňal každý fliačik
snehu.
• Koľko disciplín ste absolvovali?
- V podstate všetky tri bežecké,
ale hlavnou bola pre mňa desiatka, ostatné dve som absolvoval
ako tréningové. Každý z nás si ordinoval spôsob a intenzitu tréningu sám, sami sme sa starali aj o
svoje „náradie“. Aj keď sa to nezaobišlo bez komplikácií.
• A aká bola atmosféra celého
podujatia?
- Báječná, počnúc samotnou
prípravou tohto svetového seniorského športového sviatku. Viete, dvadsať štartovacích dráh vedľa seba zažije aj aktívny športovec
málokedy. Bol to skutočný sviatok športu, potvrdzujúci, že ľudia
keď chcú, majú k sebe veľmi blízko. Úžasná otvorenosť, snaha o
nadväzovanie kontaktov bez ohľadu na jazyk a pôvod, úprimnosť a
priateľstvo. Vyvrcholením tejto atmosféry bol záverečný banket.
Vtedy som si povedal, že toto sto-

jí za zopakovanie a urobím všetko
pre to, aby som v Grenoble na budúci rok bol!
• A športové výkony?
- Rozdielne, veď tam boli bývalí
majstri sveta a olympijskí víťazi a
pri nich rýdzi rekreační lyžiari ako
som bol ja. Samozrejme, v rôznom veku. Najstarší účastník bol
narodený v roku 1915 a to hovorí za všetko. Tí starší ako 85-roční behali ešte 5 kilometrov! A aj
víťazovi tejto kategórie zahrali na
stupni víťazov jeho štátnu hymnu.
• Mali ste nejaký voľný čas?
- Bolo ho dosť, takže sme sa
mohli stretávať s mnohými športovcami i domácimi. Hlásili sa k
nám aj tamojší Slováci a Česi,
veľa ich prišlo za nami, prejavovali nám sympatie a ochotu pomôcť
v čomkoľvek. Priateľa Jožka Šteca, skúseného svetobežníka a
športovca z nášho mesta vyobjímala jedna staršia Slovenka priamo na ulici tak, že skoro vypustil dušu. Ale tú spontánnosť sme
mu s ďalším Prešovčanom Mirom
Hrobákom predsa len tak trochu
závideli...
• Záverečné hodnotenie?
- Musel som precestovať polovicu sveta aby som zistil, že šport,

Slováci s prezidentom lyžiarov-bežcov na MWC 2008 američanom
Ed Ellenom, zľava J. Štec, E. Ellen, M. Hrobák a F. Jaš

realizovaný v tom pravom športovom duchu je tým najúčinnejším
všeliekom, na dušu i telo. A že pri
športovaní absolútne nezáleží na
veku. Škoda, že ľudia sa nevedia
takto k sebe správať vždy a všade!
• Nedá mi, aby som nepripomenul nedávny výrok českého ministra zahraničných vecí
Karla Schwarzenberga na
tému prípadnej účasti českého
prezidenta na olympiáde v Pekingu: „Nevidím dôvod, prečo

by tam musel byť. Olympiáda
je predsa pre športovcov, nie
pre politikov!“ Ako sa po amerických skúsenostiach pozeráte na tento problém vy?
- Myslím, že všetkým politikom by
osožilo, keby sa takého vrcholného stretnutia zúčastnili. Ale ako
aktívni športovci, z tribúny sa atmosféra priateľstva a porozumenia medzi ľuďmi nedá tak dobre
precítiť, ako priamo na športovisku...
Milan Országh
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Čína sa teší na svoj i svetový športový sviatok - bude už o 4 mesiace

Oheň OH už letí k cieľu

Číňania pripravili olympijskej ohňovej štafete nevídanú cestu.
Fakľa už horí a rukami tisícov bežcov prejde neuveriteľných 137tisíc kilometrov. Po 136 dňoch príde cez Mount Everest (8848
m) a cez päť kontinentov do Pekingu 9. augusta, presne na otvorenie LOH. Aká bude jej cesta dlhá? Športový aj nešportový svet
očakáva odpoveď s obavami. Pretože OH prestali byť už teraz iba
športovou udalosťou a priživujú sa na nej rôzne iné, najmä politické živly. Chcú sa cez olympijské kruhy, napriek prekračovaniu
akýchkoľvek platných zákonov a zásad zviditeľňovať.
Ak to robia rôzne veľké firmy za veľké peniaze a podporujú tým „mierovými cestami“ celosvetový šport a jeho
myšlienky, nemožno nič namietať. Má
to formu i pravidlá. Aby však situáciu
zneužívali napríklad budhistickí rebelanti z Tibetu, radikálni moslimskí sumiti, Uzbegistanci zo severnej Číny, či
roky nespokojní Tajwančania a množstvo ďalších rebelov, tu už musí aj
tvrdo zakročiť zákon. Čo majú s ich
nespokojnosťou spoločné olympijské
hry a najlepší športovci sveta? Prečo
sa majú čisto politické problémy miešať so športom na najvyššej úrovni?
Prečo majú na to doplácať milióny obdivovateľov športu a organizátori? Prečo sa majú vydávať milióny dolárov na
bezpečnosť celých hier a všetkých
obyvateľov Číny aj divákov? Každý si
môže odpovedať sám, no rozhodne to
nie je v poriadku. Ľudstvo by násilným
spôsobom v 21. storočí nemalo riešiť
vzniknuvšie problémy.
Zoberme si za príklad zapaľovanie
olympijského ohňa v starovekej

Olympii. Do tritisícového mestečka
muselo prísť tisíce policajtov, lebo
po masívnej kampani na celom
svete proti Číne boli obavy z narušenia slávnosti. Naplnili sa napriek
tomu, že prístup mali iba pozvaní,
novinári samozrejme. Traja z nich,
a k tomu Francúzi (!) z organizácie
Reportéri bez hraníc ceremoniál
narušili. Dvoch policajti hneď zastavili a zaistili, no tretí prenikol až
k rečníkovi a vytasil plagát: Bojkotujte krajinu, ktorá pošliapáva ľudské práva. Aj on šiel hneď za svojimi kolegami s políciou. Trvalo to
všetko minútu, no médiá o tom siahodlho písali po celom svete. Oveľa viac než o samotnej slávnosti.
Tak, a podobne je to teraz v móde, keď
polícia právom zakročí proti všetkým,
ktorým sa nepáčia čo len šikmé čínske oči, v Tibete, alebo na iných miestach. Proti OH i Číne vystupujú teraz
viaceré so životom nespokojné organizácie i antišportovci, ktorí popri svojich záujmoch vyčítajú represálie v kra-

jine či pomery v štáte, bijúce sa ešte
s demokratickými. Zabúdajú, že Číne
zveril MOV riadne úlohu usporiadateľa
OH a hodlá veľký štát ukázať i priblížiť
k ostatnému svetu na základe olympijských mierových myšlienok. Väčšina
kritikov Čínu a šport vôbec nepozná,
najmä nie život ľudí, zákony, tisícročné
zvyky. Hneď by ju chceli vidieť na obraz demokracie podľa predstáv Ameriky, čo je nemožné.
Situácia pred OH znepokojuje o.i. aj
skupinku politických celebrít na čele s
českými - V. Havlom či K. Schwarzenbergom. Nepáčia sa im zákroky proti tibetským rebelujúcim mníchom a sú
rozhorčení. Porovnávajú ich dokonca
s udalosťami u nás pred rokom 1989.
Pripomína im to aj stalinskú a maoistickú éru! Žiadajú (ktovie koho) posúdiť, či je dobre usporiadať OH v krajine, ktorej súčasťou je podľa nich tzv.
„tiché pohrebisko“.
Nie je to hrubé zasahovanie politiky do športu? Lepšie by bolo, keby
oni a im podobní venovali aspoň
trochu svojich síl na šírenie olympijských myšlienok. Rôznym navádzaním na bojkoty dobrú vôľu Číny
a jej obrovské prostriedky venované OH i úsilie ľudu nikto vôbec nepochopí ani nepodporí. Či inde vo
svete nie sú problémy s ľudskými
právami, so zákonmi, štátnou mocou, rôznymi nezákonnými procesmi? Akurát Čínu treba teraz, keď

sa chystá na OH, takýmito spôsobmi torpédovať? Milí kuvici, chcete či
nie, trieskajte päsťami o stôl, olympijské hry v Číne budú. Proti olympijským
myšlienkam ste veľmi slabí a smiešni.
Predseda MOV Jacques Rogge k
problému povedal: „Na boj proti
OH v Pekingu nie je nijaký dôvod.
Vlády popredných štátov to nechcú a ani športové organizácie sveta. Som si istý, že bojkot odmieta aj verejná mienka. OH sú aj pre
Čínu možnosťou učiť sa od sveta.
Olympijská fakľa, letiaca k Pekingu, je symbolom mieru.“ Predseda našej vlády Robert Fico to vystihol krátko: „Bojkot olympijských
hier považujem za úplný, ale úplný
nezmysel.“ Predseda SOV František Chmelár sa pridal: „Veľmi rád
prijmem pozvanie predsedu NOV
a sadnem si v Pekingu na tribúnu,
aby som mohol zakývať športovcom. Nebude mi prekážať ani jesť
naše bryndzové halušky čínskymi
paličkami.“
Taký je už dnešný svet. Prílišnú vlnu
demokracie si každý vysvetľuje po
svojom. Vždy už budú rebelanti, vysvetľujúci si každú situáciu tak, ako im
vyhovuje. Dianie okolo najväčšej, nielen športovej udalosti sveta, je toho
dôkazom. Rozvracačom pokojného
života na svete treba preto stavať hrádze, aj prostredníctvom športu a olympijských myšlienok.

Olympijské zvesti z domu i z Číny
Čínsky veľvyslanec na SOV. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČĽR v
SR Huang Žong-po navštívil Slovenský olympijský výbor. Motívom boli prípravy
Číny aj SOV na olympijské hry v Pekingu. Veľvyslanec informoval, že na OH sa
zúčastnia výpravy viac než dvesto národných olympijských výborov s viac než
desaťtisícmi športovcov. Príde aj 80 hláv štátov. Pre OH bude slúžiť aj 21 nových nemocníc. Bezpečnostné opatrenia budú ako na predchádzajúcich olympiádach a doprava podľa systému osvedčeného z minulosti. Pre zlepšenie ovzdušia nebudú v dejisku pracovať viaceré fabriky. Delegácia SOV sa presvedčí
o stave príprav ešte raz, v apríli tohto roku.
Športoviská vzbudzujú údiv. Čína sa netají tým, že hodlá počas OH prekvapiť celý svet. Prispieť majú aj športoviská. Náklady na výstavbu nových dosiahli čiastku 1,8 miliardy dolárov. Hlavný Národný štadión bude stáť 486 miliónov dolárov. Na ňom bude otvárací i záverečný ceremoniál, atletické súťaže,
finále futbalového turnaja. Športovísk bude spolu 31, z nich dvanásť je úplne
nových. Slovenska sa z mimopekingských športovísk týka len prístav Qingdao, kde bude bojovať windsurfista Patrik Polák. Inak budú naši iba v hlavnom
meste a na neďalekej vode. Futbal sa bude hrať v Šanghaji, Šenjangu, Qinhungdaua v Tiandžine. Bez slovenskej účasti, ktoré sa neprebojovalo. Na 37
športoviskách sa bude súťažiť v 28 športoch a v 302 disciplínach.
V dedine 16 000 účastníkov. V olympijskej dedine sa ubytuje približne 16
000 účastníkov, z toho 10 500 športovcov a 5500 členov sprievodu. Dedina je blízko Národného štadióna, plaveckého i tenisového centra. Na rozlohe 66 ha je 22 šesťposchodových a 20 deväťposchodových obytných blokov i 47 ha úžitkovej plochy. Naši slalomári a kanoisti budú bývať v Shunyi, 36
km od olympijskej dediny.

Voľné karty asi nebudú. SOV žiadal o pridelenie voľných miesteniek pre tých,
ktorí ešte nesplnili limity pre účasť. Týkalo sa to vzpierača M. Tešoviča, tenistu D. Hrbatého, šport. gymnastky I. Kováčovej, horskej cyklistky J. Števkovej a
strelca Z. Baláža. Príslušná komisia MOV zamietla slovenskú žiadosť v plnom
rozsahu. Na voľné miesta bol totiž neobyčajne veľký nával. Naši reprezentanti
majú ešte možnosť si účasť na niektorých podujatiach vybojovať, no tam bude
konkurencia neobyčajne silná. Náš SOV nehodlá povoľovať výnimky zo splnenie limitov.
Olympijský tábor mládeže na OH. V Pekingu bude počas OH od 6. do 28.
augusta Olympijský tábor mládeže. Každý národný olympijský výbor môže vyslať jedno dievča a jedného chlapca vo veku 16-18 rokov. Dopravu i stravovanie
budú mať hradené od MOV. Podmienkou je, aby účastník vedel komunikovať
po anglicky alebo francúzsky, aby mal úspechy v športe, umení a skúsenosti
s olympijským hnutím. Zo Slovenska sa zúčastnia medailisti z EYOF Belehrad
2007 Barbara Balážová (stolný tenis) a Roman Turčáni (atletika).
Do OH je ešte dosť práce. Deviaty august je dňom D. Dovtedy ešte treba urobiť veľa práce. Koordinovať prípravu všetkých členov olympijského tímu prostredníctvom štábov. Pôsobiť pri príprave Slovenského reprezentačného domu
pri Hrách v Pekingu. Uskutočniť u každého nominovaného športovca minimálne dve dopingové kontroly. Zrealizovať najmenej dvakrát poučenie pre všetkých účastníkov OH. Konečná nominácia bude známa 17. júla 2008. Definitívne prihlášky športovcov musia byť v Pekingu do 23. júla 2008. Slávnostný sľub
zložia reprezentanti do rúk prezidenta SR 24. júla 2008. Predpokladá sa, že vo
výprave SR bude asi 52 športovcov a 42 členov sprievodu. Doteraz splnilo limity pre účasť 33 našich športovcov, niektorí majú ešte možnosť.

Olympijský oheň Hier 29 olympiády v Pekingu sa rozhorel v starogréckej
Olympii, a vydal sa na doteraz najdlhšiu cestu do Číny. Pekný ceremoniál
sa neobišiel bez minútového incidentu, no nenarušil ho. Uvidíme, čo všetko ešte naruší cestu štafety i samotné OH.

O Z V E N Y
Štadión Sparty zmizne
Tak ako slovenský futbalový štadión
Slovana Bratislava, aj pražský, rovnako
slávny na Letnej, ktorý patrí Sparte Praha, zmizne tiež. Hlavné mesto Česka sa
hodlá totiž prihlásiť medzi kandidátov
na usporiadanie ME a možno by pribralo k spolupráci aj Slovákov, pravda, ak
by mali niekoľko súcich štadiónov. Kým
u nás stále nie je jasno, v Česku je jasnejšie. Na miestach dnešného štadióna
Sparty budú mať svoj Národný štadión.
Kým doteraz sa hovorilo, že investície
okolo dvoch miliárd českých korún na
stánok pre 40 000 divákov pozháňa
Českomoravský futbalový zväz, situácia
sa zmenila. Investorom bude slovenská
investičná skupina J&T, ktorá je aj teraz
vlastníkom Sparty Praha. Tá by poskytla iba pozemky pod štadiónom. Tým by
ostali verejné zdroje zväzu, aj iné, ušetrené, a štadión by stál. Možno skôr ako
ten náš slovenský.

Rekordy padajú ďalej
Iba nedávno vyšli vedecké úvahy o tom,
že svetovým rekordom je koniec. Priblížili sa k hraniciam ľudských možností
v drvivej väčšine športov. Zrejme to bol
omyl, experti podcenili technické možnosti. Svedčí o tom viacero svetových
plaveckých rekordov. V ostatných týždňoch sa ich zrodilo až dvadsať! Všetko
nielen preto, že plavci intenzívnejšie trénujú, ale najmä - majú nový typ plaviek.
Na vývoji vraj pracovali aj v americkej
NASA, plavky sa stávajú súčasťou ľudskej kože a kto ich oblečie (stoja vraj 13
tisíc korún), stáva sa vznášadlom. Rekordy teda zrejme budú aj naďalej, lebo
technika výzbroje a výstroje športovcov
stále pokračuje. Už teraz sa mnohí športovci zastrájajú na spŕšku rekordov na
OH v Pekingu. Čoskoro uvidíme, čo je z
toho pravdou. Najmä v modernom bazéne to bude zaujímavé.

Po Islande sme pomaly na posmech
Naši futbaloví reprezentanti zase prehrali, doma a s Islandom 1:2. S mužstvom,
ktoré na futbalovej mape nič neznamená. Slovensko v tomto odvetví kleslo na
úroveň piateho koša, medzi najmenších
futbalových trpaslíkov. Tak nás momentálne Európa berie. Slovensko nevie víťaziť už dlho, hoci teraz mal tréner Ján
Kocian k dispozícii všetku kvalitu, ktorú viac než rok zháňal. A predsa hanba,
ktorú zapríčinili tieto naše ospevované a milionárske esá: Mucha - Čišovský
(Krajčík), Škrtel, Hubočan (J. Ďurica),
Čech - Šesták, Borbély (Štrba), Hamšík,
Sapara (Vittek), Hološko (Jež) - Jakubko (Mintál). Aspoň sme ich vymenovali,
nech sa trochu hanbia. Už úplne stratili dôveru svojich obdivovateľov, popularitu, pôdu pod nohami. Netreba ani začínať debaty na tému, či Slovensko môže
postúpiť na MS 2010, zrejme tam nebude. Hralo sa v najmenšom meste, v
akom kedy Slovensko doma nastúpilo,
v Zlatých Moravciach. A hral sa aj najmenší futbal pred zodpovedajúcou návštevou, niečo cez 4000 divákov, pred
akou hrávajú najslabšie mužstvá.
Kritiky po zápase ani nebolo veľa. Ako by aj
komentátori stratili hlas a pokladali všetko za

zbytočné. Mohli by totiž opakovať všetky nedostatky po všetkých prehraných zápasoch
za ostatných 15 rokov. Stále to isté, naši
hráči na najvyššej úrovni nevedia hrať a víťaziť, hoci im už futbal dopomohol k pekným
kopám miliónov. Ako by si s divákov a médií,
ktoré im robia slávu, robili žarty. Nedokážu
utvoriť súci kolektív, nevedia čo je to rýchlosť ani presnosť, bojovnosť nevedia prebrať
ani od hokejistov, zakončujú akcie ako deti
na školskom dvore. Načo je to dobré, vyratúvať zo desať možností, z ktorých mohli padnúť góly, keď sa mužstvo ťažko doplazí
k jedinému (Mintál). Za hru a výsledky proti Maďarsku (1:1) a Islandu by inde pracovníci médií (také mužstvo ako je naše) roztrhali na mraky. U nás nie, lebo redaktori sa
s hráčmi kamarátia, sú radi, keď ich môžu
potľapkať po pleci či zavolať im na mobil do
zahraničia, načo by ich kritizovali a nabádali
k lepšej hre? Konečne, veď je demokracia,
nech si robia čo chcú. Hra a výsledky však
nie sú dobré, skôr zahanbujúce.
Vie to aj tréner Ján Kocian so svojou suitou,
vedia to funkcionári SFZ a predsa s tým nikto nepohne. Veď títo reprezentanti, vlastne
až na malé výnimky, s nikým minulý a tento
rok nevyhrali, a doma iba s ďalšími trpaslíkmi, Cyprusom a San Marínom. Tréner pove-

dal: „Takýto zápas sa nemôže prehrať. Dostali sme góly, aké by sme na tejto úrovni
dostať nemali. Naša efektivita bola slabá. Zlý
je najmä výsledok, to ma mrzí najviac. Všetci sú vinní. Prehra ma strašne bolí. Hráči sa
vlastne porazili sami.“ Chudák tréner. Hráči
sa rozutekajú po svete zbierať svoju slávu a
peniaze a ty tréner, vy diváci doma trpte, sužujte sa pre našu nemohúcnosť. Lenže, čo
urobíte, keď my vlastne viac dobrých futbalistov nemáme, keď za tých, čo hrajú, niet
nijakej náhrady v mužstvách nižších a mladších kategórií, ktoré už z európskych súťaží tiež povypadali? Dlhá to bude veru cesta,
kým bude na Slovensku opäť dobrý futbal. A
moderný, vlastný, sebavedomý, technický,
útočný, s presnými prihrávkami v rýchlosti, s
dobýjaním šestnástky a so strieľaním gólov.
Zatiaľ možeme Európe ponúknuť iba futbal
na úrovni tretieho či štvrtého koša, aký sa
mocnejším ponúka ako predjedlo. Naši hráči sú schopní, ako to ukázali teraz, posadiť
na koňa každého neohrabanca. A to nás už
v máji čakajú súboje s Tureckom a Švajčiarskom, a to sú účastníci ME v Rakúsku a vo
Švajčiarsku.
Zatiaľ ide všetko v starom slabom trende. Nevyhrali sme nad slabým Maďarskom
a prehrali sme doma s ešte slabším Islan-

dom. A to tréner tvrdil, že je koniec všakovému skúšaniu, mužstvo sa musí naučiť víťaziť,
hrať, bojovať, dávať góly, nerobiť chyby. Nestalo sa. Do sveta šiel signál o ďalšom trpaslíkovi, a tým je už na základe výsledkov Slovensko. Patríme k rozvojovému
futbalu, naivnému, nemodernému, ťarbavému, stredoeurópskemu spred tridsiatich rokov, bez presnejšej kombinácie, bojovnosti i
rýchlosti. Darmo hrajú naši hráči v Anglicku,
Taliansku, Nemecku, Portugalsku, Grécku,
Rusku... Ako kolektív nevedia hrať moderný
futbal. Úplne sa vytratila radosť z hry, plnia
sa iba taktické príkazy trénerov, aj to so strachom. To nie je hra, ale iba nádeníckosť,
drina. Profesionáli neodvádzajú profesionálnu robotu, skôr iba neúčinnú tieňohru. Naši
hráči sa asi stratia za hranicami, keď sú v
dobrých jedenástkach, ale sami aby zobrali zodpovednosť za tvorbu hry, dávanie gólov a za víťazstvá, to ešte neukázali. Stratila
sa hráčska statočnosť, česť, zodpovednosť,
úcta k republike, vlastenectvo. Keby z toho
naši hráči mali aspoň kúsok, nemohli by
prehrávať zápas za zápasom, neboli by na
chvoste Európy, na úrovni najslabších. Kto
a kedy napíše účinný recept na zlepšenie
hry a na víťazstvá? Zatiaľ je totiž náš futbal viac na posmech než na úsmev.

Vo futbale ďalší stovkár
O Angličanovi D. Beckhamovi sa píše
v novinách denne. A opäť bola príležitosť. V rokoch 1996 až po 26. marec 2008 nastúpil za Anglicko stokrát!
Predtým sa to podarilo len štyrom
predchodcom, P. Schiltonovi, B. Moorovi, B. Charltonovi, B. Wrightovi. Teraz v zápase proti Francúzsku (0:1)
na Stade de France v Paríži jemu. Reprezentuje dvanásť rokov, šesť z nich
bol kapitánom. A stále nehodlá prestať. Na ME t.r. síce hrať nemôže, lebo
budú bez Anglicka, ale David vyhlásil, že chce hrať ešte aj na majstrovstvách sveta 2010. Ak bude zdravý,
nebude vraj problém. Hoci teraz je iba
hráčom slabšieho klubu Los Angeles
Galaxy v USA. Bol prvým hráčom spoza Európy, ktorý reprezentoval teraz
Anglicko.

Do športu viac než miliarda
Hovorí sa, že zo štátnych zdrojov ide
do športu stále málo peňazí. Z bilancií roku 2007 však vyplýva, že športové hnutie dostalo miliardu 219 510
474 korún. Viaceré spolky ich ani nevyčerpali a museli ich čiastky vrátiť.
Predseda vlády SR Robert Fico poskytol športu roku 2007 z jeho rezervy 70,5 milióna korún ako rôzne
dotácie. Roku 2008 by mala ísť zo
štátnych zdrojov na športové účely
suma: miliarda 230 948 000 korún,
čo je rovnaký objem ako v minulom
roku. K tomuto číslu môžu ešte pribudnúť aj ďalšie peniaze, odhadom
asi 100 - 130 miliónov. Na základe
programového vyhlásenia vlády pribudne aj 109 ihrísk s umelým povrchom, z nich 50 v rámci spolupráce
Úradu vlády SR a Nadácie SPP. Nuž,
len s peniazmi a majetkom dobre
hospodáriť, aby sa dostali do správnych rúk.

Kitka skončil

Tak ako v Ružomberku P. Bičovský,
na jar skončil predčasne aj ďalší
tréner, tentoraz v Slovane Bratislava Boris Kitka. Z piatich zápasov
získal iba šesť bodov a to sa vedeniu a majiteľom nepáčilo. Prišla výpoveď a trénerovi ju musel oznámiť bývalý spoluhráč Dušan Tittel.
To je nemilé. Slovanu teda nevyšiel riskantný experiment, keď postavil na čelo troch mladých, bývalých svojich hráčov Borisa Kitku,
Ladislava Pecka a Mariána Zemana. Raz darmo, všeličo možno
skúšať, riskovať, no zákony života
či futbalu sa málokedy oplatí vážnejšie obchádzať. Isteže, futbalových skúseností mala mladá trojica dosť, no trénerských ešte málo.
A čo mohli, keď káder je iba priemerný, vlastne nedôstojný mena
ŠK a Slovana. Bude sa improvizovať, kormidlo prevzal doterajší
asistent Ladislav Pecko, azda sa
mu bude dariť viac než Borisovi.
A azda sa klubu vážnejšie ujme aj
finančná skupina J&T. Stále totiž
platí, viac peňazí, viac bodov. Ale
aj to je pravda, že každá výmena
trénera je mínusom.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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