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Na Slovensku sa začal po
novom merať politický čas
– nielen podľa dátumov volieb, ale aj podľa výsledkov
súbojov vlády, či jej jednotlivých členov, so záujmami
veľkého kapitálu. Slovo súboj použil po júnovom zasadaní vlády po prvý raz jeden
z jej členov. Ide o miliardy a
ide o súboj s jedným z dvoch
najväčších kapitálových zoskupení pôsobiacich na Slovensku. Zhodou okolností
hovorca tohto veľkokapitálu,
ktorý bol za minulej vlády sa-

mozrejme hovorcom na strane vtedajšej koalície, očakáva výsledok zhruba v tom
čase, keď budú na Slovensku opäť voľby. Táto epizóda
je príslovečná – všetko sa tu
sústreďuje na budúce rozdávanie politických kariet. Ide o súboj, v ktorom predstavitelia bývalej vlády využívajú všetko, čo
poznajú zo svojich osem rokov,
aby to používali výlučne vo svojom politickom záujme. Prakticky bez toho, aby mali ucelený
program, a program, ktorý jasne a zreteľne pochopí volič.

Pokračovanie na 7. strane
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Politický šplh
STANISLAV HÁBER
Za drzé, detinské a zaostalé považuje poslanec NR
SR za SDKÚ Pavol Frešo
vyjadrenia podpredsedu
NR SR Miroslava Číža na
adresu poslanca Mikuláša
Dzurindu. Číž pochyboval,
či sa Dzurinda sám podpísal v parlamente, alebo či
mu náhodou nepomáhal aj
kolega. Ak sa pochybovalo
o Jánovi Slotovi, či sa podpísal v parlamente sám, tak
je to prejav demokracie. Ak
sa pochybuje o predsedovi
SDKÚ, tak je to drzé, detinské a zaostalé?
Frešo týmto výrokom zrejme predviedol, aký dokáže byť poslušný voči vlastnej
politickej centrále, voči svojmu predsedovi. Akoby zložil
sľub vernosti a to hneď opakovane, ba trojnásobne, keďže Čížove úvahy nepovažoval
len za drzé, ale i za detinské a
zaostalé. Nakoniec, v strane,
akou sa SDKÚ stala po hromadnom vylučovaní svojich
členov a rušení nespokojných
orgánov, je to asi pochopiteľné. Človek môže uvažovať,
čo asi mohol Frešo iné povedať? Ak asi chcel zostať ešte
poslancom za SDKÚ, jednoducho musel brániť vlastného
šéfa, aj keby traktory padali a
stanovy tejto strany sa zmenili
na horšie, než aké boli komunistické či fašisticky totalitné.
Takáto politická poslušnosť je
však komická. Koalíciu kontrolovať možno a opozíciu
nie? Prípadne pochybovať o
podpise na prezenčnej listine možno len v prípade koalície a v prípadoch opozície
je to dokonca drzé? A v čom
by to malo asi drzé byť? Podpredseda parlamentu Číž je
teda podľa Freša aj zaostalý
a detinský? Takéto vyjadrenia
opozičného poslanca nik nemôže brať vážne. Je to zjavne
len poslušný politický šplh na
lane SDKÚ. Na druhej strane
vďaka Frešovi zaň, aspoň ľudia vidia, akú demokraciu si
predstavuje totalitná strana a
jej predstavitelia. Ako sa hovorí vo vtipe o Záhorákoch
– „enem pro nás a pro naše
dzeci.“ Teda zrejme len takú,
ktorá vyhovuje záujmom opozície.

Po prvý raz je na Slovensku
nová kvalita – my vieme, že
niet nijakých lepších zajtrajškov, ide len o to, ako usporiadať zrozumiteľne malý štát
a život ľudí v ňom. Na to potrebujeme od politiky iba to,
aby sa vedela vysporiadať s
globalizáciou a jej dôsledkami na Slovensku, pre Slovensko a jeho obyvateľstvo
a aby o tom hovorila pravdu.
Toto isté však chceme aj od
opozície.

Deti na celom Slovensku oslavovali svoj sviatočný deň, tak ako aj tieto Prešovčatá...
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Koniec monopolu na pravdu?
Združenie vydavateľov Slovenska si
pred niekoľkými rokmi vytvorilo v súčinnosti so Slovenským syndikátom
novinárov Asociáciu na ochranu novinárskej etiky. Jej výkonným orgánom
sa stala Tlačová rada SR. Vydavatelia v spolupráci s veľkými a silnými firmami si v minulom období kreovali aj
združenie – Rada pre reklamu. Pri konštituovaní týchto orgánov boli zrejme
presvedčení, že sa tak zrodí monopol
na posudzovanie kvality tlačových médií a etických zásad reklamy.
Prirodzene, sami najlepšie vedia, že si
takýto monopol nemôže nikto uzurpovať. Osobne som veľmi rád, že v ostatných dňoch prišla s myšlienkou kodifikovať v krátkej budúcnosti podobné
orgány aj Únia slovenských novinárov,
pravdaže, pod inými názvami. Vznikne
tak prepotrebný kontrapunkt voči už

PAVOL DINKA
„starším“ združeniam, ktoré nie vždy
ponúkali objektívne posudky, úsudky
a hodnotenia. Asociáciu tvoria zväčša vydavatelia periodickej tlače, ktorí si s veľkou
pravdepodobnosťou predsavzali utvoriť organizáciu, vytvárajúcu dojem, že je monopolným arbitrom v oblasti tlačových médií.
Jej výkonným orgánom je Tlačová rada Slovenskej republiky, založená novými stanovami Asociácie pred piatimi rokmi. Už svojím názvom sa samozvane ustanovila do
pozície celoslovenského orgánu. V nových
stanovách, §7, odsek 2, sa dokonca uvádza, že pôsobnosť Rady sa vzťahuje aj na
novinárov, redakcie a vydavateľstvá, ktoré
nepatria do spomínaných združení.
A tu človeku zíde na um myšlienka: veď
podobné organizácie si môžu vytvo-

riť občania rozličných profesií v súčinnosti s expertmi na tlačové médiá a s
menšími firmami! Tlačovú radu SR, ako
samoregulačný orgán novinárskej branže,
vydavatelia založili, aby chránili seba preddirektívnymi legislatívnymi zásahmi a zároveň zobrali na seba zodpovednosť za svoju
činnosť. Zatiaľ nie priveľmi úspešne. Všeobecný trend zdôrazňovať zodpovednosť
médií za publikované informácie sa na Slovensku veľmi neuchytil.
Tento fakt o niečom svedčí ... Napríklad aj
o vplyve Rady a o jej postavení. V minulých
mesiacoch kritizovala tlačové médiá za ich
neobjektívnosť v kauze ministerky Viery Tomanovej. Za túto „trúfalosť“ ich „sfúkol“ šéfredaktor týždenníka Plus 7 dní, reprezentant spoločnosti, ktorá patrí k zakladajúcim
členom Združenia vydavateľov periodickej
tlače.
Pokračovanie na 7. strane

V nedeľu 1. júna 2008 sa po štvrtýkrát v histórii otvorili pre širokú
verejnosť brány Úradu vlády SR
v rámci podujatia, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica. Tohtoročnou
súčasťou bolo tiež podujatie Deň
detí, v rámci ktorého boli v sídle
vlády pre najmenších pripravené
rôzne atrakcie a pestrý program so
súťažami o zaujímavé ceny.
Predseda vlády SR pozdravil návštevníkov a spoločne s
niektorými ďalšími členmi vlády strávil nedeľné poludnie v
ich spoločnosti. Zároveň osobne sprevádzal skupinu návštevníkov po prehliadkovej trase v
priestoroch úradu vlády.
V priľahlej záhrade sa uskutočnili zábavné a súťažné podujatia, tématicky rozdelené do troch hlavných oblastí, zahŕňajúce tanec,
divadlo a maľovanie. Detskí návštevníci sa naučili základné tanečné kroky a vytvorili si spoločnú
choreografiu. Divadelní animátori
a ich detskí pomocníci v spolupráci s mladými návštevníkmi pripravili
herecké scénky a zahrali si vlastné
divadlo. Porota zložená z detských
hercov hodnotila jednotlivé scénky
a víťazné družstvá si pripravili scénky za účasti prítomných členov vlády. Výtvarní pedagógovia zasa deťom vysvetlili základné techniky
maľovania a na pripravených plátnach si mladí výtvarníci namaľovali rôzne námety. Najkrajšie z diel sa
pritom môžu stať motívom pre pohľadnice s novoročným blahoželaním Úradu vlády SR, ktoré budú
vydané v spolupráci s Unicef. Podujatie Deň detí bolo zastrešené
myšlienkou ochrany práv dieťaťa,
zábavnou a pre deti zrozumiteľnou
formou. Prostredníctvom rôznych
aktivít spojených s tancom, divadlom a maľovaním. Detskí návštevníci mali možnosť dozvedieť sa o svojich právach a pestovať si vnímavosť
voči porušovaniu práv iných detí vo
svojom okolí.
(gl)

Oneskorené svedectvo v pravý čas Svetovosť literatúry
Štyri desaťročia po Auguste
1968 sa bude hromadiť na Slovensku pomerne veľa výpovedí.
Na jednej strane to bude v rámci terajšej totality informačnej
dominácie len istý okruh autorov. Medzi nimi niekoľko veľmi subjektívnych svedkov, ktorí
si pri každom výročí pamätajú
niečo iné a najmä o sebe.
Na druhej strane budú zrejme
výpovede ústavných činiteľov v
ktorých budeme hľadať mieru
historickej reflexie. V médiách
však zrejme nájdeme, ako sa to
už stalo osobitnou slovenskou
tradíciou, aj mieru konfrontácie
či nevyberavej škandalizácie.
Do tejto atmosféry prichádza oneskorené svedectvo, ktoré pod
menom Jozef Tandler a názvom
Predjarie a podtitulom Na prahu moci vydal IRIS. Je to dote-

DUŠAN D. KERNÝ
raz azda najoriginálnejšie svedectvo o tom, ako sa rodil rok 1968
a aké pomery vládli na Slovensku.
Bez nadsádzky sa dá povedať,
že pre každého, kto to zažil je
to ten text, ktorý prečítame na
jeden dúšok. Okrem toho je to
však aj neignorovateľný príspevok o tom, ako a aké svedectvá
vydávať na Slovensku.
Pavol Janík inšpirovaný autorom (M. Bachtinom) si dielo všimol prvý v recenzii Bezmocnosť
moci čiže karneval dezilúzí (LT
12.03.2008). Recenzia je dostupná tak na jeho webe, a okrem
slovenčiny aj v angličtine. Rovnako
je aj na webe Verejnej správy. Uvádzame to preto, aby bolo jasné,
aké dôležité je pre autorov multip-

likačné využitie médií. Kým P. Janík, jeden z mágov obohacujúcich slovenský jazyk mierou
nevídanou (a nedocenenou),
nie je priamy svedkom udalostí popisovaných v knihe, druhý
recenzent – Ladislav Ťažký (v
Kultúre) je priamym svedkom
udalostí, ktoré popisuje Jozef
Tandler v dokumentárne rozprávačskej knihe.
Kniha obohacuje našu spisbu
o niekoľko mimoriadne pozoruhodných a výnimočne cenných
postupov.
Čitateľ sa mimovoľne prvoplánovo sústredí na to, aké sú v skutočnosti mená postáv, ktoré zašifrováva „epická fikcia“ s odvolaním sa
na to, že „akékoľvek podoba je
dielom náhody“.
Pokračovanie na 3. strane
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V časopise Literárneho informačného centra Knižná revue vyniká svojou jednostrannosťou riaditeľ LIC Alexander Halvoník - akoby sa hystericky a historicky potreboval
zbaviť svojich súvislostí so Spolkom slovenských spisovateľov, v ktorom donedávna pôsobil ako riaditeľ vydavateľstva a člen predstavenstva. Štátny dvojtýždenník o nových
knihách ma však v májovom vydaní (č. 10/2008) prekvapil z nečakanej strany. V exponovanej rubrike Zrkadlíme
priniesol citát popredného slovenského lyrika Ľubomíra
Feldeka, vybraný z denníka Sme zo dňa 24. 4. 2008.
Neskrotne neskromný autor tvrdí o okruhu básnikov, do ktorého sám patrí: „Zásluhy Trnavskej skupiny boli prinajmenšom
dve: vzbura proti nepravej poézii a návrat k pravej. Tá druhá,
nepolitická zásluha bola väčšia. Trnavská skupina konečne priviedla slovenskú poéziu na svetovú úroveň – aj keď svet o tom
ešte nevie.“ Odhliadnime od skutočnosti, že návrat k pravej poézii a dosiahnutie svetovej úrovne predstavujú už knižné debuty Milana Rúfusa Až dozrieme (1956) a Miroslava Válka Dotyky
(1959).
Pokračovanie na 3. strane
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miesto nádeje oslobodeného národa
Prejav predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica na Bradle 3. mája 2008
Slováci si cez veky vyberali aj stvorili tradičné
miesta, ktorým prikladajú osobitnú posvätnosť.
Nesporne je takým miestom staroslávny Devín,
celkom určite matka slovenských miest Nitra a
jej Zobor. Do kategórie takýchto uctievaných
miest patrí aj Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle nad Brezovou a Košariskami. Je
to zvláštne, lebo práve táto Mohyla symbolizuje
celú tragiku slovenského osudu. Hoci v nej leží
jeden z najväčších Slovákov, Slováci nechodia
na Bradlo trúchliť, ale toto piétne miesto sa stalo miestom novej nádeje, znovuzrodenia oslobodeného národa. Stalo sa miestom povzbudenia, že za prácu pre národ sa považuje najmä
nezištná práca, do ktorej sa ľudia najímajú sami,
dobrovoľne a za ktorú neočakávajú odmenu.
Vlastenectvo nie je povinnosť, a najmä človeku z neho neplynú výhody. Vlastenec je
človek, ktorý svoju vlasť vníma ako domov,
ktorý dostal do daru práve tým, že sa narodil na Slovensku. Táto voľba osudu je potom
cez materinský jazyk, ktorým sa po celý život
dorozumievame, aj osudovým určením človeka. V júli tohto roku si v Hlbokom pripomenieme
165. výročie vzniku spisovnej slovenčiny, ktorá
je našim štátnym jazykom. Vzdelaný a tolerantný
človek sa po celý čas učí Slovensku nielen rozumieť, ale je ochotný pre šťastný a spokojný život vlasti odovzdávať nezištné skutky. Aké by to
mohli byť? Napríklad ochota a schopnosť správať sa s úctou a pokorou voči slovenskej prírode
tak, aby sme jej krásu a dôstojnosť zachovali aj
pre budúce generácie. Aby sme do nej barbarsky nezasahovali novými stavbami, ktoré nerešpektujú nič a nikoho. Lebo choroba stavebného rastu, ktorého sme na Slovensku a osobitne
v Bratislave svedkami, nás môže prevalcovať!
Pozrime sa z Bradla a uvidíme dookola zachovanú krásu Podbradlianskeho kraja. Vtedy si
pomyslime si na architekta Dušana Jurkoviča,
ktorý Štefánikovu mohylu zasadil do slovenskej
prírody tak geniálne, akoby z nej sama vyrastala. Stala sa súčasťou okolitej prírody. Vlastenec-

tvom môžu byť aj jedinečné výkony slovenských
umelcov či športovcov na svetových kolbištiach,
keď stúpa na stožiar víťazná slovenská vlajka.
Ale môžu nim byť aj objavy vedcov, či archeológov, ako je známy objav kniežacieho dvorca
starých Slovákov v Bojnej! Ale môže nim byť aj
misia slovenských učiteľov aj rodičov, ktorí vychovajú zo žiaka či syna rozhľadeného človeka,
ktorý bude v kritických situáciách prijímať vážne
rozhodnutia v prospech Slovenska. Vlastenectvo nie sú slová, ale vlastenectvo sa prejavuje
najmä, predovšetkým skutkami.
Až teraz prichádza na raz príklad vlastenca,
ktorý 4. mája 1919 zahynul tragickou smrťou, a ktorý v tejto mohyle leží. Milan Rastislav Štefánik vyrastal v kresťanskej rodine
kňaza a básnika Pavla Štefánika, v silne národne uvedomelom prostredí. Veď v jeho rodine boli potomkovia Jozefa Miloslava Hurbana
a rodinne bol spriaznený so Šulekovcami. Štefánik sa kvôli oslobodeniu Slovenska zo žalára
národov z Uhorska naučil vo Francúzsku leteckému umeniu, zhadzoval letáky na talianskom
fronte v údolí rieky Isonzo nad bojiskami rakúsko-uhorských vojsk, v ktorých slúžili Slováci a
Česi a vyzýval ich, aby prešli na stranu Dohody. Povedzme to už raz dôrazne a zrozumiteľne:
bez generála Milana Rastislava Štefánika by nebolo česko-slovenských légií. A bez úspechov
légií by nebolo ani Československej republiky!
Práve Štefánik bol popri profesorovi sociológie
Masarykovi mužom, ktorý myšlienky, idey premieňal na činy! Bola to Štefánikova jedinečná
schopnosť presvedčiť v diplomatických rozhovoroch predsedu talianskej vlády Vittoria Orlanda a talianskeho kráľa Vittoria Emanuela III.,
aby mu povolili zriadiť v Taliansku česko-slovenské légie. Podarilo sa mu doslova nemožné: vytvoril ozbrojenú moc ešte neexistujúceho štátu!
Verím, že Ministerstvo obrany SR si slávny dátum – 24. máj 1918, pripomenie priamo v Ríme
pri Altare della Patria – pri Oltári vlasti na Piazza
Venezia (čítaj pjacca venécija) – na Benátskom

námestí, kde pred 90-timi rokmi odovzdal generálovi Štefánikovi zástavu česko-slovenských
légií premiér talianskej vlády Vittorio Orlando.
Chceme vedome uctievať medzníky nášho historického vývoja. Oslávime 10. máj 1848, keď
v Liptovskom Mikuláši Štefan Marko Daxner a
Janko Francisci formulovali Žiadostí slovenského národa. Nezabudneme ani na 31. máj 1918,
teda na 90. výročie podpísania Pittburskej dohody, ktorá sa stala základným dokumentom
vzniku Československej republiky.
Nejde nám o to, aby sme len spomínali...Ani na
Štefánikovej mohyle nejde o spomienky.
Chceme sa na týchto historických miestach
nadýchnuť k novým odvážnym skutkom,
ktoré zlepšia sociálne postavenie a kvalitu
života Slovákov v našej vlasti. Chceme sa
príkladom slovenských osobností aj udalostí posilniť v presvedčení, že sa im v 21. storočí chceme vyrovnať vlastnými činmi!
Lebo zmysel vládnutia je iba jediný: slúžiť všetkým občanom Slovenskej republiky. Preto sa
Vláda i ja osobne usilujeme v každej historickej
udalosti nachádzať presah do dneška a inšpiráciu pre dnešok. V tomto ohľade je osobnosť
generála Milana Rastislava Štefánika príkladom
vlastenca, ktorý v láske k Slovensku prekročil
aj priepasť sebaobety. Jeho život je výzva, ktorú hodno nasledovať. V takom duchu, ako to v
básni napísal slovenský mysliteľ a básnik Štefan Krčméry:
Na Bradle štyri vzrástli obelisky.
A medzi ne vsadený meteor,
rozžeravený dušou pokolení,
nám svietiť bude. A keď víchre zhudú,
u neho bratia vernosť prisahať si budú.
A z jeho žiare ponaberú síl,
by rod náš žil,
by rod náš večne žil.
Česť a sláva pamiatke veľkého Slováka, generála Milana Rastislava Štefánika!

Slovensko zmenilo paritu
Slovensko zmenilo centrálnu paritu, dôležitú pre
konečný výmenný kurz SKK/EUR. Ministri financií krajín eurozóny, Európska centrálna banka (ECB), ministri a guvernéri národných bánk
Dánska, Estónska, Litvy, Lotyšska a Slovenska
v stredu 28. mája 2008 na základe žiadosti slovenských úradov schválili úpravu stredového
kurzu slovenskej koruny voči euru v mechanizme výmenných kurzov (ERM II). Nová centrálna
parita slovenskej koruny sa od štvrtka stanovuje na 30,1260 koruny za euro, čo znamená posilnenie o skoro 18%. Stanovenie novej centrálnej parity znamená, že kurz sa môže pohybovať
v rozpätí od 25,6071 do 34,6449 koruny za
euro. Minimálne dvojročný pobyt v mechanizme
ERM II, kde je kurz meny pevne stanovený voči
euru a môže sa pohybovať v rozpätí +/-15%, je
nevyhnutnou podmienkou pre prijatie spoločnej

európskej meny. Do ERM II vstúpilo Slovensko
v novembri 2005, pričom stredový kurz sa stanovil na 38,4550 koruny za euro. Dnešná zmena centrálnej parity je druhou v poradí. Po prvý
raz sa tak stalo v marci minulého roku, keď došlo k úprave na 35,4424 koruny za euro, čo znamenalo posilnenie o 8,5 %. Revalvácia centrálnej parity slovenskej koruny podľa EK pomôže
Slovensku udržať makroekonomickú stabilitu a
opiera sa o pevný záväzok slovenskej vlády pokračovať v podporných stratégiách zameraných
najmä na dosiahnutie cenovej stability udržateľným spôsobom, či podporu vonkajšej konkurencieschopnosti. Premiér a predseda strany
SMER – sociálna demokracia Robert Fico privítal a maximálne ocenil schválenie novej centrálnej parity.
Pokračovanie na 4. strane

SMK a tlačový zákon
Slovenským tlačovým zákonom sa
zaoberá SMK. To je úžasné. Ostatné dve opozičné strany na rokovanie SMK o tlačovom zákone
neprišli. A ako vehementne proti nemu bojovali, takmer pritom
ohrozili prijatie Lisabonskej zmluvy. Teraz zrazu ich už nezaujíma,
či je protiústavný alebo nie. SMK
zistila akési 4 možnosti, podanie
na Ústavný súd SR, či novelu do
parlamentu. Prišli zástupcovia vydavateľov periodickej tlače a aj
predsedníčka SSN. Každému leží
na srdci niečo iné. Predtým ležalo
všetkým. M. Nemeček a Z. Krútka tak zostali osamotení s SMK.
Mohli by do tej strany ešte aj vstúpiť, keď ich niekdajší chlebodarcovia okašľali. Ale tak to býva,
zíde z očí, zíde z mysle... (dk)

Prijali uznesenie

SMER-SD protestuje proti titulku a článku

Europoslanci prijali spoločné
uznesenie k narastajúcim cenám potravín. Jeho text okrem
iného uvádza, že je potrebné investovať do poľnohospodárstva
a vidieckeho rozvoja rozvojových
krajín, pričom vyzýva na spravodlivejšie pravidlá medzinárodného obchodu, ako aj na vyhodnotenie dopadov špekulácií na
ceny potravín. Čo sa týka biopalív, parlament požaduje, aby bola
ich výroba spojená s udržateľnými kritériami. Parlament tiež podotýka, že súčasné zásoby obilnín EÚ by vydržali len 30 dní a
vyjadruje pochybnosti o tom, či
sú potravinové zásoby na zodpovedajúcej úrovni, najmä pokiaľ
ide o možné krízy.
Európsky parlament tiež vyzýva
Európsku komisiu a členské štáty, aby urobili viac na podporu využívania a výroby bioenergie druhej generácie, ktorá zahŕňa skôr
spracovanie hnoja a poľnohospodárskeho odpadu než prvotných poľnohospodárskych produktov.
(rs)

Denník Sme opäť raz
zaútočil na SMER-SD v
súvislosti so skládkou
v Pezinku a opäť sme
museli reagovať.

k zdražovaniu potravín

SMER-SD ostro protestuje proti titulku „Za skládkou je stále
Smer“, ako aj proti článku, ktorý uverejnil denník Sme vo svojom vydaní v pondelok 26.mája
2008. Spájanie strany so spomínanou skládkou už naozaj presahuje všetky hranice dobrých
mravov a svedčí o snahe škandalizovať značku strany SMER-SD
za každú cenu.
Strana združuje spolu skoro
16000 členov a ak nejaký radový
člen pochybil, doteraz bola vždy
vyvodená tvrdá personálna zodpovednosť. To sa netýkalo len
porušenia zákonov, ale aj zlyhaní
v etickej rovine. Strana bude takto nekompromisne postupovať aj
naďalej.

Čo sa týka skládky v Pezinku,
proti ktorej sa zdvihla vlna občianskeho odporu, je potrebné uviesť, že ide o záležitosť,
ktorá spadá do roku 1999.
Bola to vláda Mikuláša Dzurindu, ktorá v roku 1999 odporučila práve Pezinok ako
vhodnú lokalitu na výstavbu
skládky. SMER-SD v tomto
roku ešte ani neexistoval. Práce na projektovom riadení skládky a žiadosť o územné rozhodnutie boli podané ešte v
roku 2002, teda opäť v čase
vlády Mikuláša Dzurindu a v
čase, keď Ján Man ml. nebol
a ani len nemohol tušiť, že raz
bude prednostom Krajského
stavebného úradu v Bratislave. Rovnako v roku 2002 Ján
Man ml. nebol členom strany
SMER-SD a stal sa ním až v
roku 2005.
Dôležité je ďalej uviesť, že v kauze skládky v Pezinku predseda vlády a strany SMER-SD Robert Fico konal a urobil všetko,

čo bolo v jeho zákonných možnostiach. Stretol sa s primátorom
mesta Pezinok, ako aj s občianskymi aktivistami, na jeho podnet
sa začala skládkou zaoberať Inšpekcia životného prostredia, orgán kompetentný konať v tejto
veci, rovnako ako aj Generálna
prokuratúra SR.
Rovnako je podstatné uviesť, že
Ján Man ml. nerozhodoval o vydaní stavebného povolenia, pretože toto vydáva Inšpekcia životného prostredia ako špeciálny
stavebný úrad.
Chceme sa preto opýtať denníka Sme, kde vidí to prepojenie na stranu SMER-SD, ktorým sa oháňa už od februára
2008? V prípade, že denník
Sme bude naďalej pokračovať v diskreditačnej kampani proti strane SMER-SD, budeme nútený zvažovať právne
kroky.
K. Kližanová-Rýsová,
hovorkyňa strany
SMER – sociálna demokracia

Zmluvu o vzájomnej spolupráci podpísali v minulých dňoch
predseda strany SMER-SD Robert Fico a predseda občianskeho
združenia Mladí sociálni demokrati Andrej Kolesík. Na snímke
zľava Katarína Kližanová-Rýsova, hovorkyňa strany SMER-SD,
Ján Richter, gen. manažér strany, Robert Fico a Andrej Kolesík.

Zmluva o spolupráci
Predseda strany SMER – sociálna demokracia Robert Fico
a predseda občianskeho združenia Mladí sociálni demokrati (MSD) Andrej Kolesík podpísali v pondelok 19. mája 2008
v sídle strany SMER-SD zmluvu o vzájomnej spolupráci.
Robert Fico v tejto súvislosti uviedol: „Na Slovensku existuje niekoľko vekových kategórií, ktoré
sa veľmi otvorene hlásia k myšlienkam sociálnej demokracie a
v danom prípade mladí ľudia tvoria pomerne významnú časť tohto
ľudského potenciálu. Preto som
veľmi privítal, že táto organizácia
znovu naberá na aktivitách a bez
akéhokoľvek zaváhania strana
SMER-SD pristúpila na Predsedníctve, ktoré sme mali v piatok v
Krupine, k schváleniu návrhu tejto zmluvy, ktorá stanovuje základný rámec správania sa obidvoch
subjektov.“
Robert Fico ďalej zdôraznil, že
v prípade MSD by nemalo ísť o
žiadnu predĺženú ruku strany
SMER-SD, ale o autonómnu organizáciu. „Očakávam od nich

oponentúru, ale nie servilnosť.
Takže toto je asi ten hlavný princíp, hlavná zásada spolupráce“,
povedal.
Predseda MSD Andrej Kolesík
poďakoval strane SMER-SD za
možnosť takýmto spôsobom
formalizovať vzájomnú spoluprácu. Zdôraznil, že MSD je
organizácia, ktorá dlhodobo
presadzuje hodnoty solidarity, sociálnej spravodlivosti a
rovnosti šancí. Tieto hodnoty
sa prekrývajú s princípmi, na
ktorých stojí aj politika strany SMER-SD. „Sme presvedčení, že naša blízkosť nie je
daná len hodnotovým sociálnodemokratickým ukotvením
našich subjektov, ale aj pohľadom na riešenie otázok či
problémov, ktoré sú citlivo vnímané očami mladého človeka. Táto zmluva o spolupráci vytvára priestor na aktívne
zapájanie našich členov do
procesu prípravy základných
celospoločenských dokumentov“, povedal Andrej Kolesík.

(kr)

„Ráčte vstúpiť“

Mladí sociálni demokrati (MSD), ktorí spolupracujú so stranou
SMER – sociálna demokracia, v utorok 27. mája 2008 odštartovali celoslovenskú kampaň pod názvom „Ráčte vstúpiť do druhého
dôchodkového piliera“. Kampaň sprevádza billboard, na ktorom
systém starobného dôchodkového sporenia znázorňuje otvorený
kanál symbolizujúci to, že so vstupom do druhého piliera je spojené veľmi veľké riziko. Ako povedal predseda MSD Andrej Kolesík,
„je našim právom a tak trochu i povinnosťou povedať vlastný názor
na to, čo prináša pre mladých ľudí otvorenie druhého piliera, ako
si my predstavujeme fungovanie dôchodkového systému, v ktorom
podľa nás musí byť na prvom mieste občan - sporiteľ, a nie zisk dôchodkových správcovských spoločností (DSS), hospodárenie Sociálnej poisťovne či politika rezortu práce“. Počas najbližších 30
dní budú okrem iného aktivisti, mladí sociálni demokrati, organizovať po celom Slovensku neformálne stretnutia s rovesníkmi a budú
s nimi diskutovať o tom, čo prináša reforma dôchodkového systému a o čom je II. pilier.
(rs)

Tresty znečisťovateľom
životného prostredia
Poslanci schválili smernicu,
podľa ktorej by mali byť závažné
poškodzovania životného prostredia v EÚ klasifikované ako
trestný čin, nielen ako priestupok, a mali by byť za nich ukladané trestné sankcie. Trestné
opatrenia by sa mali ukladať
za úmyselné konanie aj konanie z nedbanlivosti, ktoré vážne poškodzuje pôdu, ovzdušie,
vodu, rastliny, živočíchy a zdravie osôb. Po vstupe tejto smernice do platnosti budú všetky
členské štáty povinné uplatniť
za takého konanie „účinné, primerané a odradzujúce“ trestnoprávne sankcie.
Medzi trestnými činmi, za ktoré budú ukladané sankcie pod-

ľa trestného zákonníka, figuruje
napr. vypúšťanie žiarenia do ovzdušia, pôdy alebo vody či vytváranie odpadu jadrového materiálu, jeho skladovanie a preprava,
ak takéto konanie vedie k vážnemu poškodeniu zdravia osôb či životného prostredia.
Poslanci tiež podporili začlenenie ustanovenia, ktorým sa zakazuje držanie, odchyt a zabíjanie
chránených druhov živočíchov a
rastlín, poškodzovanie prírodných
chránených oblastí či výroba a
rozširovanie látok poškodzujúcich
ozónovú vrstvu.
Smernica by mala byť členskými
krajinami implementovaná do 24
mesiacov od jej publikácie v Úradnom vestníku EÚ.
(kr)

PUBLICISTIKA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Oneskorené svedectvo v pravý čas
Dokončenie z 1. strany
Samozrejme, že je to presne naopak. Dychtivý čitateľ bude hľadať v každom mene – a v
mnohom to urobil aj P. Janík – konkrétnu postavu. O to viac, že hlavných aktérov – Gustáva Husáka, Alexandra Dubčeka, Leonida
Brežneva či Ludvíka Svododu – autor priamo menuje. Nemožno si preto za mená iných
postáv nedosadiť konkrétne mená. Toto robí
čítanie zaujímavé, napokon bolo to nielen cieľom, ale aj východiskom pre autora. Recenzent P. Janík mal byť dôslednejší v pokuse
odhaliť viac podobnosti s historickými postavami – možno mnohí si spomenú na všemocného Karola Bacílka či Bohuša Chňoupka,
ale málokto na stranícku vrchnosť či asistentov A. Dubčeka, nehovoriac o tom, že sa decentne obchádza meno „radodajky“, ktorá si
takrečeno
„vyšľapala“ kariéru
v čase, keď sa o tom hovorilo len v redakčných kuloároch. Bolo to, ako vidno z knihy,
zrejme so závisťou a skrytou túžbou ak nie
priam žiadostivosťou. Na rozdiel od dneška,
keď je to v každom bulváre aj s fotografiou
hore či dolu bez.
Toto určite zaujme nejedného čitateľa a
autor úplne vedome, cielene rátal s tým,
aby sa to stalo nosičom jeho svedectva k
čo najväčšiemu počtu čitateľov a v neposlednom rade aj kupujúcich.
Text J. Tandlera má však inú výpovednú hodnotu. Totiž o tom, ako forma dodatočného
epického rozprávania, akejsi spätne aktualizovanej pamäti, môže byť nástrojom spisovateľa. Je to svedectvo, ktoré aj bez priamočiarej, dokumentárnej faktografičnosti je
hodnotným tvorivým postupom. Nemálo podobných textov v slovenskej literatúre má totiž podobu akéhosi literárneho džemu ba
marmelády – nerozoznať ovocie od nálevu
a cukru. Kráčajúc po tenkej hrane, tomuto
sa Tandler vyhol práve tým, že znalý čitateľ
môže rozoznať presne o čom je reč. Na druhej strane v epickom prúde rozprávania,
jeho členenia a chronológii poskytol lineárny literárny text – akéhosi prerušovaného sprievodcu udalosťami, ktoré ukazujú
ako sa v živote jednej generácie odohralo niekoľko epoch. Jeho text je vedomou
rezignáciou na silené úsilie zažitú skúsenosť premeniť na umeleckú metaforu
a jazykom oslobodiť od zväzujúcich väzieb.
Posúdiť nosnosť tohto postupu je mimoriadne dôležitá – v slovenskom prostredí akútne
chýba
dostatok svedectiev,
denníkové zápisky sú úplnou výnimkou.
Máme síce úplné vrcholy – ako je Ján Zelinka a jeho Od romantiky k politike a vede,
rovnako výnimočné sú denníky Rudolfa Svobodu vydané posmrtne alebo Vierkou Handzovou spracované denníky jej otca – kňaza.
Nemáme však širokú základňu takýchto svedectiev, ktoré by tvorilo široký základ pyramídy denníkových svedectiev o ľuďoch, dobe a
udalostiach. Len so závisťou sa môžeme pozerať do minulosti na dôslednosť Zechentera – Laskomerského a jeho 50 rokov slovenského života.
U nás niet zakorenenej samozrejmosti tradície vydať svedectvá. Upozornil na
to nedávno v Literárnom týždenníku Drahoš Machala naliehavou výzvou, aby sa
aspoň v profesionálnych inštitúciách nahrali spomienky odchádzajúcich aktérov minulosti. Teda, aby vznikla svojrázna
„edícia“ slovenskej oral history. Okrem
toho vlastne niet vydavateľstiev, ktoré by
zabezpečili autorovi zázemie overovaním
faktov, prameňov či len jednoduchým
menoslovom a registrom. Niet, zanikla totiž redakčná a aj jazyková redakčná práca, piliera na ktorých kedysi stála spisba, cielene sa nepodporujú autori. A ak
sa pozrieme na posledné roky knižných
svedectiev zistíme, že za nimi stoja práve autori odchovaní desaťročiami minulej
praxe a zvyklostí. Tandlerova kniha je však
nesmierne cenná práve tým, že vlastne poukazuje na to, že nikto alebo takmer nikto z
kľúčových osobností o ktorých sa hovorí takéto svedectvo nepodal. Takže ťarcha povedať to za nich spočíva na ňom. Je namieste
zaoberať sa ani tak nie tým, že niet novátor-

stva Tandlerovej rozprávačskej metódy dodatočného beletrizovaného rozprávania, ale tým
ako dômyselne ju používa a využíva. Niekoľko
vecí je podstatných a nemožno ich obísť. Je
to predovšetkým jazyk. Kniha Predjarie nám
zachováva jazyk, ktorým sa hovorilo, ktorý sa
používal v popisovanom časovom úseku šesťdesiatych rokov
do doby okupácie
Československa pol miliónovou armádou piatich štátov Varšavskej zmluvy.
Má to mimoriadnu výpovednú hodnotu –
ukazuje nám názorne, ako vtedajšia slovenčina nebola jazykom komunikácie,
neumožňovala rozpoznať a pomenovať
skutočnosť a udalosti, ako sa hovorilo v
inotajoch, slová nemali svoj skutočný význam, jazyk, slovenčina bola deformovaná. Kniha je cenný svedectvom práve
preto, že nám oživuje vtedajšiu podobu slovenčiny a tým fakt, že sa v jazyku
vtedajšej propagandy nedala rozpoznať
a pomenovať skutočnosť a to ani vtedy,
keď išlo o vtrhnutie polmiliónovej armády
a dramatický zvrat celej jednej epochy.
Táto stránka Tandlerovho textu si z nášho hľadiska zasluhuje osobitnú analýzu a
osobitnú esej. Hovorí o nanútenom ideologickom skamenení jazyka, ktorý stratil svoju pôvodnú funkciu. Z nášho hľadiska je to dnes nielen svedectvo, ale aj
varovná
pripomienka nevyhnutnosti
obnovovať slovenčinu, obnovovať jazyk.
Ťažko nájdeme iný literárny text, kde práve toto priam archeologické svedectvo o
jazyku by malo taký rozsah a taký význam
ako u Tandlera.
Priam výzvou na prechod do vyššieho umeleckého, možno filmového formátu, je Tandlerovo svedectvo o meste. O Bratislave.
Zrážka medzi Kultúrnym životom a jeho zázemím a umelo komunistickou stranou vytvoreným Predvojom, z ktorého sa potom vyvinulo
Nové slovo G. Husáka, patrí medzi najpozoruhodnejšie etapy dejín slovenskej publicistiky a politického boja. Rozprávač J. Tandlera len opakuje, že redakcia Kultúry (v ktorej
čitateľ chce rozpoznať Kultúrny život) všetko lepšie vedela, lepšie písala a bola lepšie,
ba najlepšie informovaná – keďže to však vidí
zvonka, nevie prečo je to tak. Alebo ani po rokoch to nevie pomenovať. Faktom však je, že
presne popisuje ako slobodné myslenie prinášalo slobodu a presnosť jazyka a ako sa to
v zámerne vytvorených straníckych novinách
nedalo.
Zreteľne však vidí, že Napred (v ktorom čitateľ chce rozpoznať Predvoj B. Chňoupka) nemá také pozície, nedarí sa mu tak,
nejde to tak. A jednou z hlavných príčin je
práve jazyk, neschopnosť artikulovať, nemohúcnosť ritualizovaného slovníka osloviť verejnosť či zrozumiteľne povedať posolstvo sebe navzájom. Postavy si musia
dodatočne vysvetľovať navzájom ako to
mysleli, musia to vysvetľovať „hore“. Popisuje aj atmosféru striehnutia, udavačstva
nenormálnosti v redakcii samotnej, podozrivosť kvôli slovníku či slovám. Práve
toto svedectvo, ako jazyk neumožňoval
– napriek snahe, intelektuálnej kapacite,
vynaloženým prostriedkom dosiahnuť obrovskej mase činovníkov a autorov rovnováhu so svojimi oponentami – je najrozsiahlejším dokumentom
o slovníku tej doby.
A atmosféra malého mesta na Dunaji s fascinujúcim, dodnes nedopovedaným či naplno nevysloveným príbehom. Jazyk práve ukazuje, že
v tej dobe išlo nielen o reformy zhora, ale priam
o puč, do ktorého boli zatiahnuté silové zložky, vojsko ktoré mali zakročiť ak by sa slovenskí predstavitelia nevrátili z rokovaní v Prahe zo
zasadaní ústredného výboru strany, kde išlo o
konflikt s pražským vedením. Je to originálne
svedectvo (lebo do príprav štrajku boli zapojené aj veľké podniky) sporu medzi jednotlivými zložkami československého komunistického vedenia v ktorom slovenská časť na čele s
Dubčekom nakoniec v narastajúcej československej kríze vyhrala a presadila reformy zhora. Bolo to po prvý raz od roku 1944 – teda po
vyše dvoch desaťročiach – keď si komunisti na
Slovensku vynútili historickú zmenu.
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Avšak napriek skameneline oficiálneho jazyka na ktorú text zreteľne poukazuje, jestvovalo, pravda neverejne racionálne uvažovanie aktérov. To vtedy, keď
išlo o boj o moc, mocenské intrigy. Text
je akýmsi zápisníkom, ktorého poznámky
pripomínajú ako to bolo naozaj. Aj s poukázaním na to, že mnohé veci presahovali horizont Alexandra Dubčeka. Nemal
schopnosť oceniť reálne nebezpečenstvo vpádu vojsk, nehľadala sa možnosť,
ako sa dohodnúť s vtedajšou Moskvou,
hlavným spojencom Československa. Pritom vo vtedajšom rozložení sveta nikto
na Západe nespochybňoval Jaltské dohody, rozdelenie sfér vplyvu.
Na texte, zápise J. Tandlera je cenné to, že
postavy, ktorým vkladá text do úst (G. Husák,
B. Chňoupek) skutočne sa tak správali, mysleli a hovorili vtedy, teda v reálnom čase príbehu. Nie je to dodatočné zistenie, konštrukcia,
fikcia autora. Tieto postavy si uvedomovali, že
nemôžu ignorovať záujmy Moskvy a zároveň
nemôžu sa vydať cestou akejsi kapitulácie v
predstihu. Aby však
mohli mať vplyv
museli sa najprv do špičky dostať, byť aj pre
Moskvu partnerom. Kniha to popisuje nielen verne, ale najmä popisuje mechanizmus
moci. Zároveň však ukazuje, že presadzovanie slovenských záujmov viedlo k pozitívnemu vývoju v celom štáte. Vtedajšia špička,
oprávnene by sme mohli povedať elita, mala
schopnosť vytvoriť a pomerne dlho aj presadzovať samostatnú politiku.
Rovnako svedectvo textu je výpoveďou
o jednoznačnom úsilí G. Husáka dosiahnuť federáciu. Teda to, čo kedysi formoval v roku 1944 v SNP. V konečnom dôsledku by to znamenalo decentralizáciu
nielen štátu, ale aj moci komunistickej
strany, ekonomického centralizmu, posilnenie nielen národných a regionálnych
záujmov, ale aj demokracie a spravodlivého či spravodlivejšieho zastúpenia pri
deľbe národného produktu. Dejiny chceli tomu inak, federácia sa stala napokon
len vývesným štítom pre najtuhší centralizmus.
Podstatné je však iné, text o tom vypovedá
jasne: šlo o slovenskú jar, ktorá však bola
predjarím celého vtedajšieho štátu. Inými slovami
Slovensko, Slováci
s obrovským, niekoľkoročným náskokom
pred Čechami a Moravou reformovali vtedajší
režim. Presadzovaním svojich národných záujmov predstihli celkový spoločenský vývoj.
Do vrcholiacej krízy vstúpili pripravení, mali
jasný cieľ. Ale najmä a predovšetkým - v tomto procese nájdeme skutočné elity slovenského národa. Tie zabezpečili, že historická
epocha premien v celom štáte ich nezastihla nepripravených. Vtedajšia slovenská elita
vedela čo chce a mala aj energiu presadzovať svoju nezávislosť v rámci vtedajšieho systému a medzinárodného rozloženia síl. Keďže ide o text o texte, ušetrime sa od paralel
so súčasnosťou.
Podstatné je, že šlo o národné, lepšie povedané emancipačné zápasy a ich hlavná vlna
sa odohrala na boji proti deformáciám, zločinom povojnového vývoja a nesplneným cieľom z povstania. Preto sa do toho zapojili aj tí,
ktorí boli ich strojcami, takpovediac staviteľmi Stalinových pomníkov a zrejme aj spoluúčastníkmi Berijových praktík. Energia rozpoznaného omylu ich doslova hnala do toho, aby
ich chceli napraviť.
Konštatujme teda, že „epická fikcia“ J.
Tandlera (autor dôsledne v duchu svojho textu nepoužil vlastné meno) nás upozorňuje na možnosti, ktoré poskytuje literatúra pre svedectvá, ktoré sa pre rôzne
príčiny nevydajú cestou prísnej faktografie literatúry faktu. Kniha Predjarie, ktorá
zrejme mala dlhú cestu k čitateľovi (najprv ju podľa údajov internetovej stránky
ministerstva kultúry mal vydať pred rokmi
Belimex) prišla k čitateľovi v roku 40. výročia Augusta veľmi vhod, aby si buď pripomenul alebo zistil, čo všetko sa zrodilo na Slovensku a prečo práve Slovensko
bolo inšpiráciou, zdrojom, katalyzátorom
celého československého pohybu.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Dvojročné účtovanie

Ivan Mikloš má zrejme hlavu v smútku. Žiadna katastrofa v prípade
hospodárskeho rozvoja sa nekoná. Za dva roky vlády sa Slovensko
rozvíja takým tempom, že sú prekvapené aj štáty Európskej únie. Na
hodnotenie tohto rozvoja Mikloš oprašuje výroky liberálnych ekonómov, ktorí uvažujú, či má na rozvoj štátu vláda vôbec nejaký vplyv. Ak
by to tak bolo, že nemá, nuž potom nemala vplyv logicky ani za čias
Miklošovej vlády. Ako vieme, vtedy sa privatizovalo, čo sa dalo. V súčasnosti neustále vláda dva roky musí s týmto smutným privatizačným
dedičstvom bojovať.
Problémy sú najmä v privatizovaní strategického majetku. Teda energetických podnikov. Za SPP sme vďaka Miklošovi stratili len pri kurzovej strate deväť miliárd korún. Ako vieme, o privatizácii plynárni dodnes existujú pochybnosti nielen o cene, za ktorú sme sa zbavili 49
percent akcií, ale aj o spôsobe, keď s menším balíkom akcií privatizéri získali väčšinový podiel na riadení tejto firmy. To je taká absurdita,
nad ktorou zostáva rozum stáť. Na Slovensku zjavne vďaka Miklošovým čachrom nefunguje základná ekonomická logika. Jednoducho
nerozhoduje väčšinový, ale menšinový akcionár, čo je absurdita gigantických rozmerov.
Nové pochybnosti vyplavil čas aj pri prvatizácii Slovenských elektrární, kde sa ukázalo, že sme zjavne na nej prerobili. Aj keby sme skúsili vyčísliť škody, aké Slovensko zaznamenalo za Miklošovej vlády,
nebolo by to úplné a presné. Tieto škody sa totiž stále nabaľujú. Ide
o nezvratné procesy. Energetický priemysel strategického významu
neustále ovplyvňuje hospodársky život Slovenska. Takže tieto škody
nie sú konečné. Napriek povedanému sa Mikloš neustále snaží útočiť
na vládu. Nesedí ticho v kúte a nespytuje si svedomie.
Kritizuje aj fakt, že vláda opäť zaviedla platby za vyňatie poľnohospodárskej pôdy. Mikloš poľnohospodárstvo nemá rád, hoci dnes už celý
svet vie, že ide o strategické odvetvie hospodárstva. Takto ho nazval
aj George Bush pre význam americkej ekonomiky. Podľa Miklošovej
kritiky vraj platby za vyňatie poľnohospodárskej pôdy bránia v regionálnom rozvoji. Pravda je taká, že v slovenskom regionálnom rozvoji existuje deformácia západu. Táto časť Slovenska má totiž diaľnice a
najkvalitnejšiu pôdu. Investori zostávajú najmä na západe a na kvalitnej pôde im nezáleží. Vďaka poplatkom za kvalitu vyňatej pôdy môžu
investori hľadať nové lokality na svoj rozvoj ďalej od západného Slovenska. Vďaka poplatkom sa tak môžu rozvíjať doteraz stagnujúce regióny na strednom a východnom Slovensku, kde sa za vyňatie pôdy
bude platiť oveľa menej, alebo aj vôbec platiť nebude. Preto je Miklošova kritika nezmyselná a nepravdivá. Možno ju motivuje len obyčajStanislav Háber
ná ľudská závisť na výsledky vlády.

Svetovosť literatúry

Dokončenie z 1. strany
A tak len sucho konštatujme, že koncom 50. rokov 20. storočia sa začala okolo časopisu Mladá tvorba formovať skupina básnikov tzv. konkretistov (známa aj ako tzv. trnavská
skupina) - Ľubomír Feldek, Ján Stacho, Jozef Mihalkovič
a Ján Ondruš. Odvtedy však už naozaj uplynulo 50 rokov
a ak sa svet ešte stále nedozvedel o svetovosti slovenskej
poézie, tak sa o nej nedozvie ani za ďalších 500 rokov.
Je to smutná správa aj pre mňa osobne, pretože môj knižný básnický debut Nezaručené správy (1981) získal prémiu Slovenského literárneho fondu za rozvíjanie výdobytkov konkretizmu
(Ľubomír Feldek bol vtedy členom výboru SLF). Na rozdiel od Ľubomíra Feldeka som však optimista a už vo svojom súbore aforizmov Satanovisko (Vydavateľstvo SSS 1999, zodpovedný redaktor Alexander Halvoník) som povzbudzujúco vyhlásil: „Již svět to
DUŠAN D. KERNÝ ví – jsme světoví!“

DOMOV

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Veštenie o cenách
Chlieb náš každodenný sa stáva
pomaly s pekárenskými výrobkami a ďalším potravinárskym tovarom priam luxusným tovarom. Po
zvýšení cien mäsa u bravčového či
hydiny majú občania obavy z budúcnosti. Problémom je, že ceny
pšenice sú v Európe momentálne
vyššie asi o 100 eur oproti cenám
v tomto čase pred rokom, keď boli
na úrovni okolo 250 eur za tonu.
Pravdepodobne sa ešte do novej
úrody o niečo zvýšia. To tvrdia odborníci z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Argumentujú, že v
dôsledku takýchto vysokých cien
sa podľa odhadu odborníkov zvýšia zberové plochy pšenice v hospodárskom roku 2008/2009 asi
o 6 percent a očakávaná úroda
pšenice bude vyššia o 12 percent
oproti minuloročnej.
Teda je tu predpoklad pre stabilizáciu, či aj mierny pokles cien po
zbere budúcej úrody, hoci každá
takáto prognóza je neseriózna a podobá sa skôr vešteniu zo sklenenej
gule. Problémom je totiž bioetanolový program, teda výroba pohonných
hmôt z obilia, o čom nedávno diskutovali ministri poľnohospodárstva
na stretnutí v Slovinsku, kde bola aj
slovenská ministerka Zdenka Kramplová. Dokonca aj generálny tajomník OSN Pan Ki-mun už vyzval štáty
na riešenie celosvetovej krízy potravín, ktorých cena narástla až o 40
percent, čím trpia najmä najchudob-

nejšie štáty sveta. Čiže v súčasnom
období ešte nevieme, či aj na Slovensku skutočne už dnes zažívame
cenový vrchol, lebo u bravčoviny sa
uvažuje o zvýšení cien aj vďaka olympiáde v Číne a celkovom raste spotreby mäsa v Ázii. Vplyv na ceny mäsa
má aj fakt, že naši chovatelia boli
roky znevýhodnení oproti tým v Európe. Chov ošípaných sa u nás likvidoval, keďže bol nevýhodný. Dovozové mäso je však oveľa drahšie. Prax
ukázala, že všetky predpoklady o dovoze lacných potravín zo zahraničia,
aké vydávali liberálni politici typu Ivana Mikloša sú nezmyslom.
Lacné potraviny nie je totiž odkiaľ doviezť. Pravdepodobne sa ceny potravín už ani v blízkej budúcnosti nevrátia na úroveň, ako bola pred rokom
- dvomi. Pritom spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie disponuje určitými nástrojmi na nepriamu reguláciu ponuky a dopytu na
trhu poľnohospodárskych výrobkov a
tým aj cien. Sú to napríklad exportné
dane, či prípadne predaj intervenčných zásob. Na takomto postupe by
sa však museli dohodnúť všetky členské krajiny. Tie momentálne uvažujú
v rámci reformy o znížení dotácií pre
veľké farmy, voči čomu sa Slovensko
bráni. Historicky sa totiž u nás budovali veľké družstvá. Ak by tie teraz
mali prísť o časť dotácií len preto, že
sú veľké, došlo by k nežiaducemu vývoju. Veľké farmy by sa začali členiť
umelo na menšie, len aby neprišli o
dotácie. Proti takýmto úvahám vystú-

pila v Slovinsku aj ministerka Kramplová. V aktuálnej situácii teda podľa
názorov odborníkov slovenské ministerstvo pôdohospodárstva nemá
nástroje na ovplyvňovanie cien potravín. Môže len brániť oprávnené
záujmy slovenských poľnohospodárov, čo aj pri každej možnej príležitosti robí. Domáca výroba potravín je
dnes totiž strategickým cieľom každej zodpovednej vlády v čase celosvetovej potravinovej krízy. Ďalší vývoj cien pre spotrebiteľov sa bude
odvíjať od toho, ako sa na jednotlivých článkoch potravinovej reťaze premietne zvýšenie cien suroviny do konečných výrobkov. Z
praxe vyplýva, že sa nepremieta
okamžite a mechanicky.
Vývoj cien bude tiež závisieť od
toho, ako sa bude vyvíjať cena
možného dovozu, napríklad u
spomínanej hydiny, či u bravčového mäsa. Rast cien poľnohospodárskych surovín sa spravidla
nepremieta priamočiaro do cien
výrobkov pre spotrebiteľov, ale
na jednotlivých článkoch vertikály sa čiastočne utlmuje. Tiež záleží na marketingovej stratégii spracovateľov a maloobchodu, kde je
možnosť kompenzácie strát na
cene jednotlivých výrobkov inými
výrobkami. Takže bremeno vývoja cien nesú rovnako aj obchodníci, ktorých správanie na trhu chce
štát pri prechode na euro našťastie tvrdo kontrolovať.

Na slovíčko,

priatelia

MILAN PIOVARČI
Skúsenosti hovoria, že starší
človek je oveľa náchylnejší naletieť podvodníkovi ako mladší, ostrieľanejší. Je to preto, že
sa nestretol s typom podvodníka, ako sa prezentuje dnes.
Poctivý človek porovnáva správanie sa podvodníka so svojím
okolím, v ktorom sa síce stretol
so všelijakými ľuďmi, i s trestanými, ale zväčša to boli drobní zlodejíčkovia a podvodníčkovia, ktorých domáci dobre
poznali a vedeli sa pred nimi
chrániť. Dnes podvodné konanie „špecialistov“ presahuje akékoľvek predstavy týchto ľudí. Charaktrizujme si teda
podvod. Podvod sa definuje
ako úkladné alebo úmyselné
klamanie s cieľom získať peniaze pomocou pretvárky, rečí
a sľubov. Žiaľ, väčšina podvodníkov zostáva nepotrestaná,
pretože je ťažké dokazovať, že
niekoho naozaj úmyselne oklamali. Naviac mnohí podvodníci vedia využiť medzery v zákonoch – vedia, ako podviesť
ľudí spôsobom, za ktorý je
ich ťažké alebo nemožné súd-
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ne stíhať. Okrem toho priviesť
podvodníka pred súd si vyžaduje veľa času a peňazí. A keď
aj podvodníka chytia a potrestajú, pravdepodobne už minul
peniaze, ktoré získal podvodom, alebo ich niekam ukryl.
Obete preto zriedka dostanú
späť svoje peniaze.
Ako sa teda brániť proti podvodníkom? Strážte si predovšetkým osobné údaje, osobné
doklady a veci. Pretože ak podvodník získa vaše osobné údaje, ukradne vám kreditnú kartu
či informácie o vašom bankovom účte, ukradne vám vlastne identitu. Potom podvodník
môže vybrať peniaze z bankového účtu, nakupovať na vašu
kreditnú kartu i získať pôžičky
na vaše meno. Môžu vás dokonca zatknúť za zločin, ktorý
ste nespáchali. Chráňte si preto starostlivo všetky doklady,
na ktorých máte osobné údaje,
chráňte si svoje súkromie, nevpúšťajte neznámych do svojich príbytkov a neverte historkám neznámych. Vyradené
doklady neodhadzujte do kontajnerov, ale ich spáľte. Pozor
na krádež dokladov i kľúčov.
Nezúčastňujte sa pyramídových hier, aj to je podvod. Obete podvodu sú okradnuté nielen o peniaze a majetok, ale aj
o sebadôveru a sebaúctu.

VŠIMLI SME SI ...
KOŠICKÝ PROBLÉM

Stanislav Háber Druhé najväčšie mesto na Slovensku má 22 mestských
častí a teda aj toľko miestnych úradov. Ale aj starostov,
prednostov a veľa, veľa úradníkov. To už ani nehovoríme o
magistráte, ktorý doslova praská vo švíkoch. Okrem toho
únii je dvanásť minút reklamy za hodinu. Televízie na Slo- košický primátor má až troch námestníkov a to je tiež trovensku môžu v súčasnosti zaradiť reklamný brejk najviac
chu prisilná káva... toľko mestských častí a starostov, koľkaždých dvadsať minút, pri vysielaní filmov iba každú trištvrte hodinu. Nová európska smernica, ktorú Európsky ko majú Košice, si nemôžu dovoliť ani mnohé, oveľa bohatparlament prijal koncom minulého roka znížila pri filmoch šie a početnejšie americké mestá, alebo mestá v západnej
hranicu na polhodinu, ale pri iných druhoch programov Európe. Bývalý prezident SR a exprimátor Košíc Rudolf
obmedzenia úplne zrušila. To znamená, že napríklad záSchuster je človek, ktorý veľmi dobre pozná košické probbavné relácie môže televízia prerušovať ako často chce.
Ešte že ostala povinnosť označiť reklamný blok. Bez tejto lémy a možnosti. Sám dlhé roky tvrdí, že súčasným Košipovinnosti by sme sa dostali na úroveň Ameriky, kde mi- ciam by úplne stačili štyri mestské časti, alebo maximálne
šung programu a reklamy bez označenia, vás pri sledo- päť. Pravda, súčasný stav sa nepáči najmä strane SMERvaní dezorientuje tak, že máte pocit, že pozeráte niekoľSD, ktorá sa snaží pripraviť nový zákon o Košiciach. Kuriózko programov súčasne.
Možno, že častejšie zaraďovanie reklamy pri nezmenenej ne v tomto smere vynikajú „iniciatívy“ strany SDKÚ a KDH.
hodinovej dĺžke bude mať za následok kratšie trvanie jed- Ich predstavitelia tvrdia, že dokážu znížiť počet košických
notlivých blokov. Aspoň túto slabú útechu možno dať di- mestských častí aj bez zákona! Asi si neuvedomujú, že tevákovi. Lebo akú inú možnosť má na obranu pred agrerajší zákon hovorí o 22 mestských častiach a pokiaľ sa
sorom? Prepnúť program (vďaka za diaľkové ovládače),
alebo nahrávať si film na video a potom si ho pozrieť bez nezmení zákon, všetky kroky by v tomto smere boli proprerušovania reklamou. Keby sa do reklamy vrátil vtip a ná- tizákonné. Okrem toho prečo pravica, ktorá vládne v kopad, keby prestala mať obsah a formu vhodnú pre idiotov šickom mestskom parlamente, ešte nič pre zníženie počtu
a obmedzencov, ako to mnohokrát je, možno by ani nemestských častí doteraz neurobila a jej „iniciatíva“ začína
musel divák myslieť na sebeobranu a privítal by reklamné
(vm)
brejky ako príjemné osvieženie.
Jozef Šucha až po aktivitách SMER-u?

Reklama (bohužiaľ) naša každodenná
Diváci, ktorí za socializmu mohli sledovať viedenskú televíziu si určite spomenú, že reklamné bloky patrili k pomerne sledovaným aj u tých divákov, ktorí nemčinu neovládali. Boli pre nás akýmsi oknom do iného sveta. To
sme netušili, že žitie v tom inom svete nám reklamu znechutí. Začíname ju vnímať ako protivného suseda, ktorý
nás otravuje bez vyzvania v najnevhodnejšej chvíli.
Reklama, podľa výkladových slovníkov je obchodná komunikácia s cieľom ovplyvniť predaj výrobkov, mala by
informovať a vzbudzovať v konzumentovi chuť kúpiť si
výrobok či službu. Mala by byť pravdivá a nenásilná. Dokonca boli časy, keď pravidlá o tvorbe reklamy neodporúčali používanie rozkazovacieho spôsobu. Kde sú tie
časy? Dnes sa na nás valia príkazy: Keď musíš tak musíš!
Kúp! Navštív! Zavolaj!!! A valia sa v agresívnej forme dávajúc ti najavo, že ak neposlúchneš, spoločnosť ťa vyobcuje. Pardón nevyobcuje, ale nebudeš in. Reklama sa žiaľ
vrátila k pôvodnému významu tohto slova – latinské reclamare a francúzske réclame znamená znovu kričať, zvučať, silno a často volať (Pavol Horňák: Abeceda reklamy).
Najmä časté a silné volanie si obľúbili televízie, ešte šťastie, že zvyšovanie intenzity zvuku pri reklamných blokoch
obmedzil zákon. Zákon našťastie obmedzuje aj frekvenciu televíznej reklamy – hranica pre televízie v Európskej
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AFORIZMY
PAVOL JANÍK

Šuster
Namiesto kopyta drží sa
koryta.
Čaro nechceného
Zorin a Rozin.
Dejiny I
Éra Nera.
Dejiny II
Éra kontajnera.
Klasická dráma I
Hra o hrad.
Klasická dráma II
Hrad plný zrád.
Hrach
Princíp zrady
v spravodajských hrách.
Eurock
Základný kameň
Európskej únie.
Bojazlivý poslanec
Posranec.
Postup I
Najprv stíhanie, potom
stínanie.
Postup II
Najprv nacionalizmus,
potom racionalizmus.
Politik I
Najprv zavádza, potom
zavadzia.
Politik II
Najprv výpravca,
potom popravca.
Vývoj
Najprv dobyvatelia,
potom obyvatelia.
Zdanlivý nezmysel
Z hnutia vyťažili nehnuteľnosti.
Staronová strana
(Skl)erotická iniciatíva.
Staronová
organizácia
(D)rotary klub.
Paradox I
Za otvorenou spoločnosťou
stoja tajné spoločnosti.
Paradox II
Masy a masky.
Na sneme
Najprv žasneme,
potom zhasneme.

Slovensko zmenilo paritu GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Dokončenie z 2. strany
„Išlo o dohodu, na ktorej
sme dlhšie pracovali, a vítam, že európske inštitúcie
prijali náš návrh na stanovenie centrálnej parity. Dosiahli sme maximum, nová
centrálna parita je nastavená tak, že už sa nedalo
zájsť ani o pol centimetra
ďalej. Je potvrdením správnosti hospodárskej a finančnej politiky Slovenska. Je
vyslovením dôvery v to, čo
robíme, a potvrdením, že
posilnenie slovenskej koruny je ekonomicky podložené. (...) Musíme sa snažiť, aby
sme neznehodnotili podnikateľské prostredie a zabezpečili
zhodnotenie úspor ľudí“, povedal premiér. „Keďže sme dosiahli maximum, neprislúcha
mi špekulovať o konverznom
kurze, ktorý nemá nič spoločné s paritou. Definitívny konverzný kurz bude stanovený 8. júla a bude výsledkom
spoločných rokovaní,“ dodal premiér. Európska komi-

sia v konvergenčnej správe
hodnotiacej pripravenosť
krajiny odporučila 7. mája
2008 prijať Slovensko k 1.
januáru 2009 do eurozóny.
Na základe hodnotenia pokroku Slovenska pri napĺňaní požadovaných konvergenčných
kritérií a zohľadňujúc vyjadrenie ECB dospela EK k záveru,
že národná legislatíva SR, vrátane štatútu Národnej banky
Slovenska (NBS), je v súlade
so stanovenými požiadavkami
a že Slovensko spĺňa udržateľne aj štyri ďalšie podmienky týkajúce sa inflácie, deficitu
verejných financií, stability dlhodobých úrokových sadzieb
a stability výmenného kurzu.
Vstup Slovenska do eurozóny musia podporiť všetky
členské štáty EÚ. Následne sa čaká politická podpora zo strany európskych
lídrov na júnovom summite.
Výmenný kurz slovenskej
koruny voči euru sa stanoví 8. júla na ďalšom zasadnutí ministrov financií. (kr)

POVEDZTE SVOJ NÁZOR
Slovenská pošta začala vydávať
časopis POŠTOVÉ ZVESTI PRE
DOMÁCNOSŤ. Nuž, nápad to nie
zlý a najmä pri možnostiach našej
pošty: časopis do všetkých domácností budú doručovať jej zamestnanci – poštoví doručovatelia. Takto to má Slovenská pošta,
na rozdiel od ostatných vydavateľov, zadarmo. Premiérové číslo
svojho časopisu poštári využili na
uverejnenie ankety, ktorá má odzrkadľovať názor verejnosti na kvalitu
služieb Slovenskej pošty. Ušľachtilý zámer, ale... Občan za vyplnenie anketného lístku má ešte
Slovenskej pošte aj zaplatiť! Konkrétne desať korún formou poštovej známky. Aspoň tak to vyplýva z
pokynov na zaslanie anketového
lístku, v ktorých nie je zdôraznené,
že obálku možno zaslať bezplatne.
Naša pošta takto zabije dve muchy jednou ranou: získa potrebné
názory nielen na časopis, ale i na
svoju prácu a okrem toho jej za to
klienti Slovenskej pošty aj zaplatia.
Len si spočítajme: keď je v SR približne 2 milióny domácností a keď
len každá desiata odošle vyplnený
anketný lístok v obálke s desaťkorunovou známkou....

SLOVENSKÝ DEŇ
Naše malé rodné Slovensko dokáže za jeden deň veľmi veľa.
Napríklad jeho obyvatelia, teda
my, spoločne s návštevníkmi z
cudziny, denne vypijeme 1,26
milióna litrov piva a 140 000
litrov čistého alkoholu. Zjeme
1200 ton zeleniny a 760 ton
ovocia. Na každého obyvateľa
krajiny, teda aj na nemluvňatá
i umierajúcich seniorov pripadá
denne viac ako jedna SMS-ka.
Vlakom denne cestuje 140 000
ľudí, každé štyri minúty niekto z
nás spácha trestný čin, denne
zahynú dvaja ľudia pri dopravných nehodách, šiesti sa ťažko
zrania, 142 detí sa narodí, ale
zároveň 143 obyvateľov Slovenska zomrie, pribudnú štyria
imigranti...
KDE SÚ?
Tak nás Svetová banka jednoznačne a rýchlo vyškrtla zo zoznamu
krajín, ktoré potrebujú jej pomoc.
Stalo sa tak po tom, ako Európska
komisia odporučila zaradiť Slovensko do eurozóny. Zaradenie do
„inej kategórie“ znamená zároveň
zrušenie filiálky Svetovej banky v
Bratislave. Tá pri Dunaji pôsobila

od roku 2001 a odvtedy Slovenskej republike poskytla pomoc vo
výške 400 mil. dolárov. Nuž, je to
skutočne pekné, že už nebudeme potrebovať pomoc ako rozvojová krajina a dokonca sa od nás
očakáva, že budeme (metodicky) pomáhať iným krajinám. Len
ma veľmi zaujíma: kam sa podelo
tých 400 miliónov amerických dolárov?

VIAC AKO ČESI
Všeobecne platí, že my Slováci sa akosi menej zaujímame
o dianie okolo nás, než napríklad naši susedia Česi. Vzťahuje
sa to na vlastné dejiny i súčasnú medzinárodnú politiku. Žiaľ,
neraz sme sa presvedčili, že je
to naozaj tak. Predsa len jedna dobrá správa: pojem Višegrádska skupina, resp. Višegrádska štvorka je oveľa známejší
na Slovensku, než v susednej
ČR. Podľa výskumu agentúry pre výskum verejnej mienky
TNS SK až 40,5 % Slovákov vie,
čo to znamená, teda dve pätiny občanov SR. V Čechách je
ich však iba pätina. Na Slovensku je viac aj tých, ktorí poznajú predmetný pojem, neve-

dia však presne a podrobne si
vybaviť, čo sa pod ním skrýva
(49,9% resp. 47,6 percenta).
KURZ, ALEBO PLATY?
Po utorku 3. júna už schválenie
SR pre vstup do eurozóny možno
považovať len a len za formálnu záležitosť. Nás na Slovensku zaujíma už len praktický problém – aký
bude oficiálny kurz koruny k euru,
veď od toho sa bude vyvíjať všetko
od 1. januára. Susedov v ČR však
v tejto súvislosti zaujímajú len naše
platy. Uvažujú nad tým, že Slováci
sa do 1. januára vynasnažia výrazne si zvýšiť svoje mzdy, aby vstup
do eurozóny bol čo najpríjemnejší.
Nuž, možno to s nami dobre myslia, ale s tými platmi to nebude až
tak jednoduché. Zvyšovanie platov môže skončiť padnutím do inflačnej špirály a tá býva niekedy
nekonečná. V každom prípade
nemaľujme na stenu katastrofické scenáre. Slovenská koruna vo
svojom posilňovaní láme skutočné
rekordy a i keď sa veľmi veľa nesvedomitých obchodníkov už teraz snažia zo situácie vytĺcť čo najviac peňazí, máme dosť dôvodov
na optimizmus.

VLADIMÍR MEZENCEV
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Odznelo v parlamentnej debate

počas 21. schôdze v dňoch od 26. marca do 11. apríla 2008
Pavol PAŠKA, predseda NR SR

Myslel som si, že po dvoch rokoch vo funkcii predsedu nebudem
musieť takým elementárnym spôsobom hodnotiť prístup a zneužívanie časti mediálneho prostredia a opozície na dehonestáciu slovenského parlamentu. To, čo sa v posledných dňoch deje
ma utvrdzuje v tom, že je potrebné zaujať postoj. Dva dni som sa
médiám snažil vysvetliť, že rámce konania každého z vás, pretože všetci sme na jednej lodi, sú jasne definované Ústavou Slovenskej republiky a Zákonom o rokovacom poriadku. Je to ako keby
sme hádzali hrach na stenu. Možno aj preto, že niektorým z vás
veľmi záleží na tom, aby táto inštitúcia, ktorá po roku 2006 výrazne zvýšila svoju dôveryhodnosť, nebola dôveryhodná, aby bola
nástrojom politického boja, aby nebola tým miestom, kam občan
chodí s dôverou a čaká, že budeme prijímať zákony, ktoré zvyšujú kvalitu života.
Eurostat je inštitúcia, ktorú azda ani z opozície nikto nespochybňuje a
táto konštatovala, že po voľbách v roku 2006 sa dôveryhodnosť Národnej rady Slovenskej republiky zvýšila o 11 percentuálnych bodov – z 27
na 38 percent. Kto však má dnes záujem dehonestovať a spochybňovať Národnú radu SR? Tí, ktorí korumpovali a kupovali poslancov, tí ktorí vládli na základe toho, že predstavitelia politických strán ani len netušili, kto kedy za koho dvihne ruku a kto bude hlasovať za aký program.
Kto má takýto záujem? Ja si dobre pamätám časy v našom parlamente, kedy sme mali miesta v opozičných laviciach, lídri jednotlivých strán
hovorili
o nedôveryhodnosti a vierolomnosti.
Kto je však ten vierolomný? Títo ľudia tu majú dnes na Slovensku vytvárať u občanov pocit, že národná rada je inštitúcia, ktorú treba dehonestovať, ktorú treba vrátiť tam, kde bolo za ich vládnutia, len aby jej nikto nedôveroval. Som tu dva roky a chcem vás ubezpečiť, že konám v
rámci Ústavy a Zákona o rokovacom poriadku. Chcem sa vás opýtať:
kto dal médiám právo používať ako kategoricky imperatív čosi, čo má
výrazne trestno-právny charakter bez toho, aby o tom rozhodol ktokoľvek iný ako príslušné orgány? Chcem vás požiadať, aby sme nepripustili takúto hru. Hovorím teda s plnou vážnosťou to, čo som hovoril aj médiám. Ale bez toho aby na to akokoľvek reagovali. Táto Národná rada
SR je dôveryhodná pre väčšinu ľudí a to je nespochybniteľný fakt. Viem
dobre, že vás to pán Dzurinda znervózňuje. Tento parlament je dôveryhodný preto, lebo prijíma zákony, ktoré – na rozdiel od vášho vládnutia – výrazným spôsobom zlepšili kvalitu ich života. Bude to tak aj preto že sú tu stále ľudia, ktorých si nesmierne vážim a ktorí – keď príde
na lámanie chleba – na rozdiel od vás neutekajú, nemenia svoje názory z večera do rána.
Prešli sme dva roky veľmi komplikovaným obdobím. Neboli to
ľahké debaty o zdravotníctve, sociálnom systéme, o mladých a
nakoniec aj o našej európskej budúcnosti. Pán Dzurinda, ja som
neutekal z tejto sály... Väčšina kolegýň a kolegov zdvihla ruku za
Schengen, za našu európsku budúcnosť, za aj naše euro. Bez
ohľadu na to, ako niektoré médiá informujú, budeme náš program plniť i sprostredkovávať, budeme naďalej počúvať ľudí a zároveň nebudeme sa hrať na demokratov ako niektorí z vás.
Počúvam a čítam o tom, aká je táto inštitúcia nedôveryhodná, ale ja si
nepamätám, že by niekto zabránil komukoľvek z vás, dámy a páni, prejaviť svoj názor. Nepamätám si, aby sme tu niekoho vylučovali, dokonca
rušili strany, zriaďovali previerkové komisie, ktoré sa majú zaoberať tým,
či niekto má iný názor, alebo nie. Jednoducho robíme to, na čo máme
mandát od ľudí. Kým budem v tejto funkcii
urobím všetko preto,
aby táto národná rada bola tak dôveryhodná ako je teraz. Svedčia o tom
aj čísla, ktoré nespochybňujú ani európske inštitúcie.
Teraz mi dovoľte malé extempore, pretože sa celá táto záležitosť dostala do zvláštnej podoby na základe akýchsi indícií. Dozvedel som sa, že
bránime slobodnému prístupu k informáciám, k záznamom z rokovaní, že bránime dokonca k sprístupneniu akýchkoľvek dokumentov. Ja o
tom nič neviem a som presvedčený, že všetko, čo sa v Národnej rade
deje je prístupné občanom 24 hodín denne. Teda všetkým tým, ktorí
majú o našu prácu úprimný záujem a nie tým, ktorí chcú škodiť za každú cenu a si myslia, že sú nenahraditeľní a len oni majú pravdu, ktorú
máme vždy rešpektovať. A tak mi dovoľte také malé odbočenie. Titulky
v médiách o tom hovorili jasne: Národná rada je nedôveryhodná, vznikol tu podvod.
Viem z histórie rokovaní Národnej rady SR toho skutočne dosť a preto sa spýtam toho, ktorý najviac kričí: pán Dzurinda, predstavte si, že
tak isto vykazujete podpisy na prezenčných listinách a nehlasovali ste!
Boli ste v Národnej rade, neboli ste v Národnej rade, mám začať skúmať
kde ste boli a čo robili? Áno, pán Pado i pani Žitňanská. Stačí pozrieť na
dva podpisy, ktoré sú diametrálne odlišné. Tak napríklad 13. septembra
2007... Veľmi rád poskytnem médiám aj iné prezenčné listiny. Pán Dzurinda, keď ste nehlasovali.
Chcem požiadať tých, ktorým záleží na dobrom mene slovenského parlamentu, aby sme boli razantní a striktní všade tam, kde
došlo k porušeniu zákona. Osobne tak kedykoľvek urobím. Sedia tu tí, ktorí boli predtým vo vedení parlamentu a preto dobre
vedia, že možnosti
sú vymedzené Ústavou a Zákonom
o rokovacom poriadku V prípade preukázania porušenia týchto
právnych noriem budem konať. Kedykoľvek a voči komukoľvek.
Nie však na základe indícií a zbožného priania opozičných politikov, alebo médií. Teda tých ktorí za každú cenu potrebujú túto
Národnú radu, ktorá má dvojnásobnú dôveryhodnosť ako mala
za vášho vládnutia, dostať opäť tam v očiach ľudí, kam ste ju dostali vy – svojim prístupom, korumpovaním a kupovaním poslancov a prijímaním zákonov, ktoré charakterizujú tzv. banánové republiky. Chcem sľúbiť všetkým tým, ktorí mi dali dôveru, že bez
ohľadu na to, čo sa tu bude diať, budem vždy konať len a len v
rámci ústavnosti a platných zákonov.

Ján Počiatek, minister financií SR

Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní cla a poistných odvodov, ktorá je projektovým zámerom pre
zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov, bola po ukončení
medzirezortného pripomienkového konania predložená na rokovanie
vlády, ktoré sa uskutočnilo 7. 5. 2008. Vláda Slovenskej republiky
na tomto zasadnutí schválila uvedený návrh predložený ministerstvom financií, čím bol naštartovaný proces prípravy legislatívnych zmien, ktoré sú potrebné pre uskutočnenie reformy, ako aj
realizácie jednotlivých projektov, prostredníctvom ktorých bude
reforma implementovaná. Kľúčovou zmenou, ktorú prináša reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní,
cla a poistných odvodov vo fáze Unitas 1, je zlúčenie daňovej a
colnej správy k 1. 1. 2013 a vytvorenie nového systému riadenia
a organizovania výberu štátnych príjmov prostredníctvom vytvorenia finančnej správy Slovenskej republiky. Toto zlúčenie bude
uskutočnené po realizácii reformných krokov vykonávaných osobitne v každej z dotknutých organizácií.

Ľubomír Jahnátek,
minister hospodárstva SR

Od nástupu do funkcie ministra hospodárstva je jednou z mojich absolútnych priorít energetická bezpečnosť a riešenie nepriaznivých cien
energií, teda vrátane elektrickej energie. Uvedomil som si totiž, že situácia na Slovensku, na slovenskom energetickom trhu bola vo vzťahu k
cenám energie pre koncových odberateľov nevyhovujúca. Základným
problémom, ktorý sme na rezorte v spolupráci s externými odborníkmi
podrobne analyzovali, bolo komplexné riešenie energetiky ako celku v
minulosti. Pritom sme na Slovensku v rokoch 2002 až 2005 zaznamenali výrazné, neraz skokovité zvyšovanie cien energií.
V záujme riešenia tejto situácie pripravilo ministerstvo hospodárstva návrh novely zákona o regulácii sieťových odvetví. Normu
parlament vo februári minulého roku aj schválil. Úprava legislatívy ustanovila zmenu právomoci úradu pre reguláciu sieťových
odvetví tak, aby mohol lepšie vykonávať činnosti v zmysle svojej pôsobnosti. Na vysvetlenie: prijaté zákonné úpravy vo vzťahu
k procesu tvorby regulačnej politiky posudzovania návrhu cien a
cenové konania umožňujú zmenu systémového riešenia regulačného rámca vrátane, a to podčiarkujem, transparentnej, objektívnej a spravodlivej cenotvorby v oblasti sieťových odvetví. Predpokladám, že vývoj cien elektrickej energie na Slovensku bude v
budúcich rokoch do značnej miery ovplyvnený jej deficitom. Tento stav spôsobili aj neuvážené kroky v prístupovom procese. Počas neho sa bývalá vláda nedostatočne pripravila na argumentáciu, prečo nie je nutné podľahnúť tlakom a servilne súhlasiť so
záväzkom odstaviť obidva bloky jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach.
No a aký je výsledok? Slovensko sa stalo z čisto exportnej krajiny dvadsaťpercentnou importnou krajinou. Aj napriek tejto skutočnosti nová regulačná politika prijatá primárna legislatíva a pripravovaná sekundárna
legislatíva sú dostatočnou zárukou, aby ceny elektriny nerástli dramaticky. Konečný verdikt je však oprávnený zo zákona vyniesť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako nezávislý regulačný orgán. Regulačný úrad
nemá však kompetenciu ovplyvňovať cenu komodity, ktorá je v plnom
rozsahu generovaná trhovým prostredím.

František Mikloško, nez. poslanec

Rokujeme o zmluve o výhrade vo svedomí, dnes to môže už pôsobiť
ako nejaký abstraktný pojem, ale diskusia o zmluve vo výhradách vo
svedomí bola veľmi konkrétna keď ministerstvo spravodlivosti, na čele
s ministrom Lipšicom, predložilo už konkrétny návrh, na ktorom vlastne
sa potom rozpadla celá vláda.

Pavol Minárik, nez. poslanec

Skúsim jeden citát, myslím, že to bolo v týždenníku .týždeň. „Na rovinu poviem, že nerozumiem voľbe lekárov stať sa gynekológmi, ak majú
problém vykonávať interrupcie“. Povedala pred časom pani poslankyňa Radičová. Silné, mimoriadne silné slová. Ja zas kolegyni Radičovej
chcem adresovať otázku: s takýmto názorom je možné sa uchádzať o
podporu voličov, veriacich kresťanov? Nerozumiem strane, ktorá kvôli téme vo výhrade vo svedomí odišla z vlády a dnes si vybrala na podporu práve takúto kandidátku. Neviem si totižto predstaviť, že by niekto
nerozumel arizácii a zoštátneniu pred rokom 1948 alebo po roku 1948
a uchádzal sa o hlasy ľudí, ktorí si ctia vlastnícke právo. To predsa nie
je možné. Táto zmluva, o ktorej píšu petície, je jednou veľkou, premárnenou šancou. Táto zmluva nebola prijatá aj preto, lebo premiér tejto
krajiny, a hovoril to tuším v Novom Čase, sa obával, že po jej prijatí by
na Vianoce nechodili vlaky. Aj na základe takýchto argumentov dokázal
Mikuláš Dzurinda vo februári 2006 zmariť túto zmluvu, cynicky a chladne. Keby však Slovensko dnes túto zmluvu malo, mohli by sme sa vyhnúť trápnym rošádam ministra Valentoviča, ktorý v obave o dostupnosť
interrupcií chce nútiť všetky nemocnice vykonávať potraty. To znamená
potláčať slobodu lekárov, ktorí v týchto nemocniciach pracujú.

Ján Mikolaj, podpredseda vlády
a minister školstva SR

Problematiku výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve riešia v súčasnosti štyri zákony: zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a
stredných škôl – tzv. školský zákon č. 279/1993 Zb. o školských zariadeniach, zákon č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákon č. 597/2003 Zb. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení. Vzhľadom na niekoľkokrát
novelizované úpravy citovaných zákonov sa v školstve vytvorili podmien-

ky, sťažujúce zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v nových spoločenských podmienkach a v súlade s ústavným zákonom č.
460/1992. Problémy zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu
vidíme najmä v tom, že zákon č. 29/1984 Zb. vznikol ešte v iných spoločenských podmienkach a nedokáže pružne reagovať na súčasné celospoločenské požiadavky a nevytvára legislatívny priestor na uskutočnenie reformných zmien, najmä v regionálnom školstve. Práve preto má
navrhovaná právna úprav za cieľ vytvoriť legislatívny priestor na uskutočnenie reformných zmien, najmä v regionálnom školstve, určiť spôsob
uskutočňovania a výchovy a vzdelávania prostredníctvom dvojúrovňových výchovno-vzdelávacích programov na školách, uvedených v sústave škôl a školských zariadení v nadväznosti na dosiahnutý stupeň vzdelania. Ustanoviť desaťročnú povinnú školskú dochádzku, určiť proces a
systém výchovy a vzdelávania v materských a základných školách, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, v školách pre
deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v základných umeleckých školách, jazykových školách, okrem toho umožňovať individuálnu výchovu a vzdelávanie, definovať hodnotenie a klasifikáciu žiakov, proces prijímania a ukončovania vzdelávania. Okrem
toho práve táto navrhovaná právna úprava má riešiť aj monitorovanie
a hodnotenie kvality vzdelávania, ale aj celej výchovno-vzdelávacej sústavy, stanovenie procesu a podmienok výchovy a vzdelávania deti cudzincov, ako aj nadaných detí a žiakov. Zároveň zákon upravuje postavenie a úlohu zákonných zástupcov detí a žiakov v procese výchovy a
vzdelávania.
Základné prvky reformných zmien, ktoré má riešiť navrhovaný
zákon, vychádzajú z toho, že výchova a vzdelávanie v školách
sa bude uskutočňovať prostredníctvom výchovno-vzdelávacích
programov. Štát určí školám povinný obsah výchovy a vzdelávania prostredníctvom štátneho vzdelávacieho programu. Štátne
vzdelávacie programy vymedzia povinný obsah a ciele výchovy a
vzdelávania v školách podľa zákona na získanie vedomostí, zručností a kompetencie detí a žiakov, vydá ich zverejní ministerstvo
školstva.
Návrh zákona stanovuje povinnú školskú dochádzku ako desaťročnú
s možnosťou zaradenia žiaka do nultého ročníka. Ten je určený pre
deti, ktoré k 1. septembru dosiahli vek šesť rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a
vzhľadom na toto prostredie nie je u nich predpoklad zvládnuť prvý ročník základnej školy. Novým prvkom je zavedenie individuálneho vzdelávania, ktoré sa bude realizovať bez pravidiel účasti na vzdelávaní v škole podľa navrhovaného zákona. Individuálne vzdelávanie bez pravidiel
účasti na vzdelávaní v škole sa bude povoľovať najmä žiakovi, ktorému
zdravotný stav neumožňuje pravidelne sa vzdelávať v škole.
Navrhovaným znížením maximálneho počtu žiakov v triedach
od materských škôl po stredné sa sleduje skvalitnenie vzdelávacieho procesu s umožnením individuálneho prístupu k dieťaťu, alebo žiakovi a zavádzaním nových foriem a metód výchovy a
vzdelávania. Navrhovaná právna forma stanovuje aj podmienky
prijímania na základné školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj organizáciu prijímacieho
konania a povinnosti riaditeľov škôl, zákonných zástupcov detí a
žiakov, orgánov miestnej štátnej správy a zriaďovateľov pri tomto prijímacom konaní.

Martin Pado, poslanec SDKÚ-DS

Pán predseda vlády, môžem vás ubezpečiť, že ja nie som trvale zaujatý
voči vám a nie je to spojené ani s prudkým pobúrením mysle. Dokonca
ja voči vám neuplatňujem ani súhrn zlých vlastností, nepriateľstva, nenávisti, závisti a nežičlivosti.

Miroslav Číž, podpredseda NR SR

Poprosím všetkých, aby ste posúdili, či vystúpenie pána poslanca Pada
v tomto smere spĺňa takto charakterizovanú interpeláciu. Pán poslanec,
môj osobný názor je, že hrubo a zámerne ste porušovali rokovací poriadok a nabudúce, pokiaľ budem mať teda tú smolu, že budem viesť
schôdzu pokiaľ budete týmto spôsobom dávať interpelácie odoberiem
vám slovo.

Katarína Tóthová,
poslankyňa ĽS-HZDS

Chcem vás ubezpečiť, že moja interpelácia bude uplatnením
toho čo citoval pán podpredseda parlamentu. Je to interpelácia
na pána ministra Kaliňáka, je to moja jediná interpelácia dnes
a je sformulovaná na základe listov občanov, ktoré som dostala. Týka sa pripravovanej novely zákona o cestnej premávke. A
týka sa už diskutovanej otázky psychotestov u občanov viac ako
65 ročných.
Občania ma požiadali, aby som položila pánu ministrovi ako budúcemu predkladateľovi tohto zákona v parlamente otázku, aké
boli dôvody pre zahrnutie takéhoto ustanovenia do pripravovanej
novely, respektíve zákona o cestnej premávke?
Na základe ich informácií som získala stanovisko, že podľa záverov európskej komisie k odporúčaniam na minimálne zdravotné požiadavky na vodiča pre získanie alebo udržanie vodičského
oprávnenia by takéto ustanovenie znamenalo diskrimináciu. A to
vekovú diskrimináciu.
Podľa prieskumu, ktorú urobila Európska únia, seniori jazdia
opatrnejšie, pomalšie a percentuálne patria medzi skupinu vodičov, ktorá má malý podiel na dopravných nehodách. Preto moja
otázka znie: Vážený pán minister zaujímalo by ma aké sú dôvody, ktoré viedli k návrhu paragrafu do novely zákona, ktoré vekové skupiny spôsobujú najvyššiu dopravnú nehodovosť a aké boli
dôvody pre zahrnutie tohto ustanovenia?
(Zo záznamu rokovania NR SR vybral jk)
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Slovenské informačné vojny
Nie je to nič nové, funguje to všade vo svete, informačné vojny sú dnes dôležitejšie, ako iné zbrane hromadného ničenia. Informácia ako tovar sa
používa v rôznom balení, nielen pripomína ale aj
je riadenou strelou, ktorá sa má dotknúť politika,
strany, politického zoskupenia. Klasickým príkladom v poslednom čase bola vo svete takáto cielená informačná vojna, keď nevýrazné domáce
noviny v Rusku prišli s informáciou o vzťahu exprezidenta Putina a gymnastky Kabajevovej. Tento materiál okamžite prebrali všetky svetové denníky, ktoré už použili všetky dostupné informácie,
ako napríklad prečo sa Putin s manželkou naposledy nedržali za ruky, či podobné detaily. Široká
verejnosť vo svete prijala a spotrebovala tento informačný tovar, ktorý sa nakoniec ukázal ako falošný blud a vyvrátil ho sám exprezident na návšteve Talianska a svojho priateľa Berlusconiho.
Je to stará a dobrá osvedčená technológia, ktorá sa používala aj v časoch studenej vojny na obidvoch stranách brehu. Sú známe prípady, keď
napríklad KGB v nevýrazných indických novinách
uverejnila zavádzajúcu informáciu, ktorá sa dostala na správne miesta a samozrejme potvrdila
sa aj z ruských zdrojov (tiež pripravená technológia) a tak vlastne splnila svoj účel. To isté používali západné rozviedky voči komunistickému
bloku. Informačné vojny nie sú teda nové, len sa
zlepšili a zvýraznili ich technológie. Vo všetkých
rozviedkach pracujú na týchto technológiách
stovky ľudí.
Pochopiteľne informačné vojny nemohli minúť ani Slovensko. V roku 1998 sa naplno rozvinuli tieto technológie aj u nás a práve
informačná vojna proti Mečiarovi
bola prapríčinou pádu jeho vlády. Bola to vtedy sústredená paľba, ktorej nemohol čeliť jeden promečiarovský denník. Nehovoriac, že informačná vojna bola
podporovaná aj občianskymi spolkami, dotovanými
cez rôzne demokratické štruktúry zo Západu.
Po nástupe súčasnej vládnej koalície sa okamžite rozpútala informačná vojna proti trom stranám koalície.
Najskôr to bolo spochybňovanie zloženie koalície,
neskoršie zasa obviňovanie strany Smer, jej predsedu a premiéra z populizmu, potom prikladanie polienok do procesu prijatia Smeru do socialistickej frakcie európskeho parlamentu. Popri tom sa vždy objavili
nové kauzičky, ktoré ladili na dané témy. Najsústredenejšia informačná vojna sa od začiatku vládnutia koalície vedie proti strane SNS a jej predsedovi, ktorá
hraničí s hyenizmom, pretože prostriedky sa naozaj
nevyberajú. Posledná kauza proti tejto strane okolo údajného falšovania podpisov na prezenčnej listine NR SR zatiahla do kamufláže nielen verejnosť, ale
aj vládu, parlament, vlastne všetkých. A trvá už niekoľko dní. Namiesto toho, aby sa podobné aktivity nejakých troch Pinkertonovcov z istých novín
odbili jednoduchým: Klesá vám náklad mládenci,
celá slovenská politická scéna zaujíma stanovisko, každý sa môže „vykecať“ ako Palacký a média si mädlia ruky, podarilo sa im to. Nie je celkom jasné, prečo by sa týmto mali zaoberať tí,
ktorým do toho nič nie je. Je smiešne, aby vyšetrovatelia začali vyšetrovať hry troch Pinkertonovcov na detektívov. Informácia, ktorá vyšla z novín bola len tovarom, ktorý bolo treba predať na
trhu a predať ho tak, aby jeho cena bola adekvátna vynaloženú úsiliu výrobcov tovaru. Naviac
sa do tohto ešte vložia skrachovaní politici, ktorí, aby sa dostali aspoň trošku do povedomia verejnosti, sú schopní vymyslieť si ešte ďalšie údaj-

né hlúposti. A tak sa informačná vojna udržuje v
kondícii stále dlhšie a dlhšie a už z nej ako z každej pomaly hrozí tretia svetová.
Bujnú fantáziu by mal mať každý žurnalista, čo nie je
nikdy na škodu, ale príliš prebujnela škodí samotným
autorom. Treba povedať, že autorom sa podarilo spôsobiť to, čo si želali. Predseda SNS, ktorému sa stratil otec pochopiteľne nemal mnoho času, ale riadené
strely ho triafali takmer každý deň. Už to vyzeralo ako
keď sa supy v prérií vrhnú na svoju obeť. Nič ich nezastavilo, ani smrť otca predsedu strany. Naopak, pustili
sa do neho s ešte väčšou vervou. Je to naozaj neuveriteľné, čoho sú schopní všelijakí pisatelia a
podobní „údajní“ žurnalisti,
ktorí si žurnalistiku pletú s mlátením prázdnej slamy.
Samozrejme, že podobné praktiky nie sú po chuti ani
slovenskému premiérovi, ktorý sa od médií skôr dištancuje. Aj to vedia obrátiť vo svoj prospech a tvrdia,
že premiér s nimi vedie boj. To, že prehrali v boji o tlačový zákon jednoducho vládnej koalícii neodpustia, aj
keď im z jeho paragrafov vlastne nič nehrozí. Na ich
vlne surfovala aj opozícia, ktorá do tohto zatiahla aj
Lisabonskú zmluvu a tak sa zosmiešnila pred celou
Európou. Slovenský tlačový zákon nakoniec nikomu
v Európe neprekáža, ale prehru masmédia prehltnúť
nedokážu.
Informačným vojnám na Slovensku vedených
proti vládnej koalícii nie je koniec. Budú pokračovať ďalej, psy začnú štekať po prechode na euro,
pustia sa do vlády pri zhoršujúcej sa surovinovej
kríze vo svete, ktorá určite doľahne aj na Slovensko. To sa už bude písať rok 2009 a s blížiacimi
parlamentnými voľbami, či voľbou prezidenta republiky bude podobných údajných káuz a kauzičiek neúrekom. Cieľom informačnej vojny je jednoducho spochybniť objekt informačnej vojny, je
to systém „tehlička ku tehličke“, stačí keď jedna
„udajnosť“ osloví stovku či dve stovky občanov.
Každý mesiac dve podobné „hry“ a za 24 mesiacov je už celá armáda pochybovačov. Navyše ak
jedna kauza stratí zmysel, doplní sa novými „údajnými“ informáciami a znova žije.
Sú to všetko jednoduché ale vo svete často používané
technológie vedenia informačných vojen. Možno im
čeliť. Na to však vláda potrebuje zbraň rovnakého kalibru, teda provládny denník, ktorý by podobné „udajnosti“ postavil do reálneho svetla a nemusela by sa
tým zaoberať ani vláda, ani premiér a ani parlament.
Niečo podobného
na Slovensku absentuje.
Vládna koalícia nemá žiadnu informačnú politiku a ani
sa o ňu nesnaží. Na podobný lapsus už padlo niekoľko vlád vo svete, ktoré si tiež mysleli, že im to netreba.
A nakoniec zistili, že sa veľmi mýlili. Nevedno prečo
súčasná vládna koalícia chce opakovať chyby druhých. Zatiaľ sa teší priazni verejnosti. Aspoň tak hovoria prieskumy verejnej mienky. Ale platí to isté ako
vo futbale, lopta je guľatá a nakoniec si možno dať
aj vlastenca. Odborníci na slovenskú politickú scénu v Európe sa čudujú a krútia hlavami nad absenciou mediálnej politiky slovenskej vlády, pozrime sa len
do Talianska, kde by sa Berlusconi nedostal k moci,
keby nemal také tlačové impérium. Bolo by naozaj
na škodu, aby súčasná slovenská vláda padla na
tom, že nemá žiadnu mediálnu politiku a ani stratégiu. Opozičná strana ju má, aj keď je samotná opozícia skôr bezzubá, bude stále odvážnejšie surfovať na vlne informačnej vojny, ktorá sa
vedie proti súčasnej vláde. Neuvedomovať si to,
znamená spať spánkom Popolušky.
DUŠAN KONČEK

V centre pozornosti návštevníkov hlavného mesta je Bratislavský hrad.

Z hlavy na nohy

Demokraciu treba postaviť z hlavy na nohy. Inak sa zbytočne nadúvame pri vyslovení slova demokracia. Čo to je za demokracia alebo má
byť, keď šéf NATO vyhlási, že táto aliancia bude tu večne. A proti komu
združuje jednotlivé štáty. Proti komunizmu určite nie, lebo ten sa stratil.
A tak si aliancia vymyslela nové ciele, vrátane globálneho otepľovania a
s tým spojené problémy vo svete, či podobné duchaplnosti. Na svete
denne umiera desať tisíc detí, od hladu. Na svete hladuje viac ako 800
miliónov ľudí. A tieto čísla zrejme budú stúpať, ak sa ľudstvo nespamätá, pretože nové studené vojny o suroviny a s tým spojené preteky môžu
spôsobiť naozaj vážny problém. Napríklad také revolúcie z hladu a tak
sa naozaj nikto s nikým nemazlí a ani nebude. Vojenská aliancia NATO
stratila svoje opodstatnenie, ak zjednotená Európa bude mať vlastnú armádu, tak potom o čom šéf NATO vlastne švitorí. Ak je všetkým jasné,
že NATO je predĺžená ruka USA v Európe, tak potom načo sa tu hráme na farizejov a tvárime sa, že to je nebodaj humanitárna organizácia. S veľkým hurhajom vstúpilo do NATO aj Slovensko, možno sa celkom pokojne spýtať, čo z toho má? Nič, ba ešte viac ako nič. Len to, že
je tam. A že nemáme vlastnú armádu, iba akýchsi potulujúcich sa legionárov. Načo máme potom ministra obrany? Počas tzv. nežnej revolúcie v eufórii všetci experti davových scén, vrátane pána Havla vyhlasovali, že už nijaké pakty nebudú, do nijakých sa vstupovať nebude. A hľa
osemnásť rokov potom sa NATO rozširuje veselo ďalej. A uzatvára akúsi obruč okolo Ruska, veď je to naozaj smiešne, ak by sa členom NATO
stalo aj Kosovo. To je demokracia postavená na hlavu. A jednoducho ju
treba postaviť na nohy. A tvrdo sa dožadovať čistého variantu. Bez špinavostí a vojenských nezbedností. Bez zásahov predĺžených rúk a „veľkých bratov“. Táto éra už skončila. Pravde sa treba pozrieť do očí a podľa toho aj konať.
JÁN HORÁR

KONJUNKTÚRA ŽELEZA
O hutníctve sa hovorí, že jeho
sústavný vývoj je ako na hojdačke. Raz je konjunktúra, potom príde recesia a tak stále
dookola. Zdá sa však, že metalurgii sa nielen darí, ale ešte
veľa rokov aj bude. Cena železa
neustále stúpa a napriek tomu
záujem oň neklesá, naopak,
sústavne stúpa. Našťastie, slovenské hutníctvo nie je tou povestnou výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo. Strmšiu krivku
rastu ťahá nielen tradičná výroba ocele, ale opäť – čoraz obľúbenejšieho hliníka. Práve tieto

dva kovy najviac využíva hybná
páka slovenského priemyslu –
automobilová výroba. Po 12percentnom medziročnom raste odvetvových tržieb na vyše
150 miliárd korún si hutníctvo
udržalo takmer bez zmeny vyše
9-percentný podiel na tržbách
slovenského priemyslu. V tejto
súvislosti si len môžeme vzdychnúť: o koľko peňazí prichádza naša republika a na druhej
strane koľko zarába americký
U.S.Steel, ku ktorému pri predaji VSŽ bola Dzurindova vláda
taká štedrá...
(mez)

Foto: MARTIN PETRENKO

Ministri z
hrušky dolu
Kým za Dzurindových vlád sa
rozpredávalo všetko zlato Slovenska, za Ficovej vlády nemá
žiaden minister istotu, že bude
sedieť na konári a bude mu
dobre. Padol minister pôdohospodárstva, minister obrany, teraz minister zdravotníctva, ktorý odišiel dobrovoľne.
Jednoducho istota v prípade
ministrov nie je guľomet. Takto potom ani nebudeme môcť
hodnotiť ministrov, že za štyri
roky dokázali to, či ono, keď
sa v polovičke cesty prepriaha. Aj dostavníky sa prepriahali, aby nové tátoše mali silu
včas doraziť do cieľa. Tu však
ani tak nejde o čas, ale o niečo iné. Ale reči sa už šíria o
ďalších výmenách ministrov a
opozícia tiež bude chcieť na
tejto vlne surfovať. Len SNS
ešte neprišla o ministra, SMER
už o dvoch a HZDS o jedného,
ale počty zostali počtami. Ale
premiér začína kontrolovať ministerstvá a tak určite ešte jeden dvaja musia z hrušky dolu.
Do skončenia vládnutia potom
možno zostane len jeden z pôvodných. Možno táto rotácia
kádrov po dvoch rokoch má
niečo do seba, možno nie, to
uvidíme až po tom, keď bude
vláda svoje programové vyhlásenie bilancovať. Ale aj tak
je to zvláštne, aspoň na Slovensku sa to tak výrazne nepraktizovalo, lebo nie sme v
Taliansku, ale keďže sme v
Schengene, tak to je vlastne
jedno.
DANIEL BACHÁT

Posledných päť percent v Sk VLÁDA JE AJ KONTROLÓRKOU CIEN
Dôchodcovia dostanú posledné zvýšenie penzie o päť
percent v korunách. Potom dostanú listy od Sociálnej
poisťovne, koľko to budú mať v eurách. A v nasledujúcom roku možno dostanú zvýšenú penziu o l5 eur. Tých
tohtoročných päť percent v korunách je pre priemerný
dôchodok niečo vyše 400 korún, teda trojmiestne čísla..
Potom budú už len dvojmiestne. Čísla sa krátia a platy
zvyšujú, aj životná úroveň. Aj v päťdesiatom treťom roku
minulého storočia to tak bolo. Len sme potom zostali stáť na mieste, alebo krok dopredu a dva dozadu. Pri
všetkej úcte v EÚ, a to čo nás neminie a čaká, môžeme
byť na tom rovnako aj po príchode eura. Už len treba prijať v parlamente zákon, ktorý by zakázal dôchodcom jazdiť na autách, aj tak na benzín mať nebudú. A demografický vývoj ukazuje, že na dôchodok dôchodcu nebude
mať kto robiť, aj keď všetci budú zamestnaní. Ale možno
skôr po svete, ako doma. O eure možno však povedať to
isté, čo povedal Churchill o demokracii, naozaj to nie je
to orechové, ale nič lepšie nebolo vymyslené. Nostalgia
po slovenskej korune však aj tak zostane, na tejto vláde
bude záležať či bude silnejšia, ako láska k euru.
(dk)

„Čo si to ten Fico dovoľuje! Už dokonca
chce kontrolovať obchodníkov a ich cenovú
politiku! Fico si myslí, že u nás je ešte stále socializmus! Nech sa už predsa zobudí a
zabudne na to, aby jeho vláda mohla kontrolovať a určovať ceny. To je niečo teraz,
kedy je Slovensko v Európskej únii niečo
skutočne neslýchané...“ Aj takéto vety občas zaznejú z úst oficiálnych predstaviteľov
niektorých našich stavovských organizácií,
ktoré združujú obchodníkov a živnostníkov.
Zdá sa však, že títo páni, ktorí tak dobre vedia,
čo sa doma a v zahraničí smie a čo nie, sú v podstate veľmi málo informovaní. V opačnom prípade by napríklad vedeli o tom, čo urobila belgická vláda v súvislosti s rastom cien vyprážaných
zemiakových hranolčekov. Nezainteresovaný si
pomyslí – čo je to za hlúposť? Vláda jednej krajiny, okrem toho tej, ktorá patrila medzi zakladateľov EÚ, sa bude zaoberať takou malichernosťou ako sú nejaké hranolčeky? Kto však aspoň
niečo vie o belgických špecialitách, tak sa iniciatíve belgickej vlády nebude čudovať. Čoko-

ládové pralinky a vyprážané zemiakové hranolčeky tvoria dva najpríťažlivejšie gastronomické
magnety krajiny. Byť v Belgicku a nedať si niekde pri pouličnom stánku aspoň jednu porciu
tejto pochúťky je aspoň niečo také, ako byť na
Slovensku a neochutnať bryndzové halušky, či
neochutnať našu slivovicu, borovičku, alebo tokajské víno. Jednoducho zemiakové hranolčeky a Belgicko sú ako spojené nádoby.
Vláda dostala informácie, že ceny zemiakov
klesli o 24%, ale na druhej strane porcia tejto
svetoznámej pochúťky stúpla v priemere o 4%.
Ako je to teda možné? Kabinet teda nelenil a začal zisťovať. Len pre zaujímavosť – veľký kornút
hranolčekov stojí v priemere dve eurá. Ministerskí úradníci, poverení vládou, sa stretli u predajcov tejto belgickej špeciality (lebo vraj nikde
inde na svete vyprážané hranolčeky nevedia tak
perfektne pripraviť, ako v tejto krajine) so zaujímavými názormi. Podľa nich sa cena už pripravených hranolčekov neodvíja iba od ceny zemiakov, ale do úvahy sa musia vziať aj rastúce
ceny elektriny, plynu, tuku aj obalu. Čo je zau-

jímavé – táto špecialita sa pripravuje na hovädzom loji a jeho cena vzrástla až o 40%... Práve
tuk je najdrahšia surovina, lebo belgické hranolčeky na rozdiel od iných sa vyprážajú až dvakrát
a práve preto majú takú špecifickú chuť...
Nechajme však už túto národnú pochúťku a
vráťme sa k podstate problému: aj v Belgicku, teda v krajine s bohatou demokratickou
tradíciou, sa vláda snaží preverovať sporné ceny a teda jednoducho ich kontrolovať.
Jej filozofia, našťastie, nevychádza z toho,
že „o všetkom rozhoduje trh a nikto iný“ –
ako si to myslia ešte stále mnohí naši „tiežekonómovia.“
Bez ohľadu na to, ako skončí spor medzi vládou Belgicka a tamojšími predajcami a výrobcami vyprážaných hranolčekov v jednej osobe,
Belgičania môžu spokojne žiť: ich vlády sú vždy
pripravené zasiahnuť aj do tvorby cien, alebo
aspoň do ich kontroly. Či sa to niekomu páči,
alebo nie. Pritom ide o krajinu s typickým trhovým hospodárstvom...

Vladimír MEZENCEV
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Súboje s veľkým kapitálom
Dokončenie z 1. strany
Namiesto toho vidíme spory, ktoré majú len
zabezpečiť výhodnejšie pozície či publicitu so strategickým cieľom budúcich prezidentských a európskych volieb a potom
parlamentných volieb.
Na tomto spore sa dá veľmi ľahko rozpoznať aj iná nová kvalita na Slovensku
– mediálny a najmä reklamný svet stojaci za médiami, sila vydavateľských
domov a ich zahraničných vlastníkov
či spoluvlastníkov – tvorí samostatný
svet, ktorý priam logicky vedie k sporom s akokoľvek vládou vo chvíli len čo
sa dotkne záujmov reklamy a médií.
V prípade terajšej vládnej koalície je to
doplnené o dlhoročnú animozitu, neznášanlivosť, ba aj skupinovú či osobnú nenávisť a v neposlednom rade
dlhoročné spravodajské hry časti mediálnych hráčov voči celej terajšej vláde či jej časti.
Média a najmä majitelia kľúčov od reklamných miliárd pochopili a vyskúšali svoju silu
keď kedysi
doslova vyhladovali
tzv. mečiarovske médiá. Do konfliktov s terajšou vládou by sa boli dostali aj bez tlačového zákona – jednoducho od začiatku
jej chceli nasadiť zubadlá. Na celom spore
musíme vidieť aj tento fakt dynamického vývoja kapitalizmu na Slovensku a podnikania
v médiálnej sfére.
Pre občana, voliča však zásadná otázka je,
či toto všetko prinieslo kvalitu, európsku
kvalitu médií, mediálnu kultúru akej sme
svedkami inde, kde sa tiež museli vyrovnať
s minulosťou a vytvoriť nový systém (ako napríklad v Nemecku po roku 1993, či v Rusku po roku 1989). Odpoveď je – nie.
S ohromením som počúval nedávno kázeň
v petržalskom katolíckom kostole, kde
kňaz vecne analyzoval,
ako médiá vytvárajú vlastnú mediálnu realitu, odlišnú od toho ako vyzerá a čo sa deje
v skutočnom svete. Čo má robiť divák či
čitateľ vo svete médií, stále rozvinutejších
médií, ktorých realita je odlišná od reality,
v ktorej žije ich príjemca – ako sa orientovať, ako sa vyznať? Samozrejme, odpoveď
je, že si treba vytvoriť na základe vlastných
skúseností vlastný rebríček hodnôt. Nešlo
len o nedeľné slovo veriacim. Princípy toho, o čom hovoril a čo analyzoval
mladý kňaz možno nájsť v každej domácej či zahraničnej knihe o mediálnej
komunikácii.
Pravda, to vedia aj ľudia z oblasti reklamy,
preto musia neraz vytvoriť práve takú mediálnu realitu, o ktorej konzument kratšie či
dlhšie verí, že to je jeho skutočný svet, jeho
skutočná potreba. Fakt, že sa tým zaoberá jedna z najpočetnejších cirkví na Slovensku a (na svete) je veľmi varovným signálom, kam sa posunuli nové pomery na

Slovensku. Nikto si s nimi nevie dať rady
a nikto nekontroluje navzájom prepletený a
prepojený kapitál reklamy a záujmov, ktoré
na Slovensku má. Tu niet transparentnosti, tu vládne zisk, vplyv a uzavretá spoločnosť. Cirkev kedysi mala energiu a spôsoby, ako vyzbrojiť veriaceho voči najsilnejšej
a najdlhšej ateistickej propagande. Dnes
ako keby bola bezmocná proti tomu, čo sa
deje v médiách. Je to len zdanlivo neuveriteľný paradox.
Ani strana, ktorá sa na kresťanstvo opiera,
nedáva jednoznačnú politickú hodnotovú
orientáciu. KDH sa
rozštiepilo
na mušketierov bez d´Artagnana, ale s poslancom Hrušovským. A na štvoricu kardinálov na čele s povestne mediálne známym
bývalým ministrom vnútra Palkom. No, a
samozrejme s masívnou mediálnou podporou istého týždenníka a tamojších jednoznačných, buď obdivovaných alebo nenávidených autorov, onálepkovaných ako
„kádehákov“. Pravda, najnovšie s kapitálom, ktorý mal do spoločnosti investovať bývalý minister zdravotníctva, doteraz úplne neznámy ako podnikateľ v
oblastí médií, ktoré si vyžadujú milióny.
Len slepý nevidí to podstatné – odchodom
štyroch – sa s mediálnym krytím vytvorilo
jadro jednoznačnej, ostrej opozície akoby
ochrancov a nositeľov pôvodných ideálov
revolúcie (samozrejme tej v roku 1989).
Tak, ako kedysi v komunistickej strane sa odsúdili chyby a deformácie stalinského obdobia a vyhlásil sa návrat
k „pôvodným“ leninským ideálom, tak
tento mechanizmus sa používa vlastne aj teraz. Treba sa zbaviť deformácií
dzurindizmu, odmietnuť možnosť jeho
reformy so starými štruktúrami, ako je
M. Dzurinda či P. Hrušovský.
Je to najmä pre nové generácie vychovávané v prostredí informačnej a reklamnej dominácie, alebo motivovanej novým svetom
príležitostí finančného sveta, kde sa učia,
že zisk musí nepretržite a najmä uspokojivo
rásť a treba vedieť ako peniaze robia peniaze. A samozrejme, ide o to dať dovedna čo
najviac pamätníkov
premeny režimov.
Veď mnohí sa stali medzitým skutočnými
či umelými autoritami. Ide o formovanie významnej nátlakovej skupiny, ktorá ma zjednotiť všetko napravo od pôvodného KHD a
SDKÚ a tematicky nielen vymedzovať témy
konfliktu, ale najmä strategicky zmeniť pomery na Slovensku tak, aby Róbert Fico a
SMER-SD prešli rovnakou cestou ako V.
Mečiar a HZDS.
Preto treba urobiť radikálnu hranicu – to
len doslova parafrázujem názory, či lepšie
povedané pokyny autora, ktorý to robí od
čias koordinačného výboru VPN – nespolupracovať, nekomunikovať so zlom, tak-

povediac nešpiniť sa s ním. A pod tým sa
prakticky myslí väčšina slovenskej politickej scény. Samozrejme, prenesené do oblasti politiky to znamená konfrontáciu, konfrontáciu, konfrontáciu. V
nej, ako už kedysi napokon povedal G.
Husák, odpadne to, čo je váhavé, čo je
oportunistické, čo je nezdravé.
Najvypuklejšie sa rozpor medzi skutočnými
záujmami voliča a cieľmi politických strán
ukážu na budúci rok vo voľbách do európskeho parlamentu. V tých prvých bola na
Slovensku najnižšia účasť v celej EÚ.
Nenechajte si nahovoriť, že je to preto,
lebo ste chabí Európania. Je to preto, lebo
vtedajšia koalícia nebola schopná získať a
presvedčiť verejnú mienku,
sústredila sa hlavne na byrokratickú časť
procesu, voľby pre ňu boli akoby podradná
záležitosť. Bol to výraz toho, že verejnosť
podporila našu integráciu do EÚ a NATO,
ale nechcela, aby sa táto podpora vydávala za podporu vtedajšej vláde M. Dzurindu
a najmä metódam jeho vládnutia.
Pre voliča je najdôležitejšie poznanie,
že nie sú dôležité naše záujmy, dôležité je len získať ich v tú rozhodujúcu
chvíľu, keď budeme vhadzovať lístok
do urny. Sme svedkami preskupovania
v súbojoch pred voľbami, v súbojoch,
ktoré – a to je dôležité – programu vlády vnucujú sily, ktorá nám nijaký program nepredstavujú. A nielen to, jasne
hovoria, že sú proti vláde, lebo ohrozila ich miliardové zisky. Nejde im len o
túto vládu. Ide o to, aby sa raz a navždy ukázalo, že ministri sú bezmocní, že
ani najpopulárnejší politik nezmanažuje, neusporiada pomery na Slovensku
a tobôž už dopady kríz globalizácie a
svetových financií.
A verejnosti sa predostrie obraz ako to bolo
nedávno v priamom prenose jednej televízie – ukázala svoju
jojčiacu šou
na námestí v Žiline plnú mladých ľudí a zároveň v Martine postaršie publikum pri historickom výročí Deklarácie práv slovenského
národa, kde bol hlavným rečníkom predseda vlády a najsilnejšej parlamentnej strany.
V tejto obrazovej konfrontácii sa v priamom
prenose mala dokumentovať nemohúcnosť
politiky a všemocnosť televízie. Pritom zaniká fakt, že to bolo nechcene svedectvo
o inom – sme v stredoeurópskom priestore, vrátane Ukrajiny, jediný štát a jediný
národ – ktorý nezosmiešňuje svojich politikov, ale vlastné dejiny. Jedným z orientačných bodov rebríčka hodnôt podľa ktorých
posudzujeme strany, politikov a médiá by
malo teda byť kto má aký prístup k našim
dejinám ako základnému nástroju udržania
slovenskej identity v európskom prostredí
a posilneniu sily európskej identity na Slovensku.
DUŠAN D. KERNÝ

Koniec monopolu na pravdu?
Dokončenie z 1. strany
Onoho združenia, ktoré je jedným
z rozhodujúcich konštituentov Tlačovej rady. Takéto združenia si
môžu svoje pôsobenie vykladať
podľa vlastných, im vyhovujúcim
pravidiel.
Už počujem hlasy: volá po cenzúre, po oklieštení slobody tlače! Vôbec nie – iba chcem povedať, že sa žiada ustanoviť
vyvážený orgán, ktorý by vypracoval zásady, vopred dané normy, vnášajúce do tejto činnosti
poriadok a objektivitu. Napokon, sloboda a zodpovednosť
médií sú spojenými nádobami, ktorých hladinu načim udržiavať v rovnováhe. Veď sloboda médií u nás je v hodnotení
medzinárodných organizácií
na prvých priečkach, ich zodpovednosť však takmer nikoho
nezaujíma. Ostáva veriť, že podobný orgán, ustanovený Úni-

ou slovenských novinárov bude
fungovať na princípoch, ktoré
budú plne zohľadňovať základné zásady žurnalistiky – objektívnosť, pravdivosť, vyváženosť.
Veľké a vplyvné firmy, ktoré potrebujú k životu ako soľ masívne
reklamné kampane, si už v roku
1995 utvorili, ako som už spomínal, v súčinnosti so Združením vydavateľov Slovenska organizáciu,
nazvanú Rada pre reklamu - združenie na etickú samoreguláciu reklamy; jej členmi sú napríklad také
spoločnosti, ako je Orange, Slovenská sporiteľňa, Allianz – Slovenská poisťovňa, Coca Cola,
Slovak Telekom a ďalších 23 firiem. Medzi jej orgány patrí aj Arbitrážna komisia, ktorá na základe
upozornení vydáva nálezy o porušení zákona o reklame a svojich
vlastných predpisov a noriem. Jej
závery majú iba odporúčajúci charakter.

Vychádzajúc zo smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/114/ES (20.12.2006), takéto združenia nemôžu v nijakom prípade suplovať orgány verejnej a štátnej moci, ale plnia iba
doplnkovú – dobrovoľnú a samoregulačnú funkciu. Bude preto
vhodné, ak si menšie firmy takisto založia takéto združenia (vyrazia
tak z rúk dravých žralokov patent
na pravdu) a ak vstúpia do European Advertising Standards Allinace, ktorá združuje 28 organizácií z
22 európskych krajín.
Ponúka sa však otázka: z akého právneho titulu môže Rada
a jej arbitrážna komisia (aj
keď len odporúčaním) vynášať
súdy o obsahu reklamy tých firiem, a organizácií, ktoré nie
sú jej členmi? U združení nebýva zvykom, aby riešili otázky, presahujúce kompetencie
svojej členskej základne. Ale

to je skôr problém pre právnikov... Ukazuje sa, že v oblasti
tlačových médií sú problémy,
súvisiace s reklamou, nedotiahnuté. Vonkoncom neobstojí
sústavne opakujúca sa požiadavka vydavateľov, že by nemali byť zodpovední za obsah
reklamy. Veď zadávateľom či
objednávateľom inzerátu môže
byť akýkoľvek subjekt, hoci aj
propagátor zvrátených myšlienok, resp. fašistických či xenofóbnych hnutí. Niečo také by
bolo potom absurdné – na jednej strane zinkasované peniaze
za inzerát a na druhej strane nijaká zodpovednosť za jeho obsah. Škoda, že nový tlačový zákon
posúva zodpovednosť za obsah
reklamy do inej polohy ako je to
stanovené v Zákone o reklame,
inak povedané, oba zákony nie sú
úplne v súlade. Aj do toho sa žiada vniesť poriadok.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

BUDÚ OPÄŤ ŽUPANI?
Skupina nezávislých poslancov
NR SR dala návrh zákona, aby
sa samostatné kraje, teda vyššie územné celky oficiálne volali župy a ich najvyšší predstavitelia župani. Nuž čo, od svojho
vzniku sa „vuckám“ hovorí župy
a predsedom samosprávnych
krajov župani. Dokonca aj v médiách. Toto rozhodne nie je problém, ktorý NR SR potrebuje tak
nevyhnutne riešiť, ale chápem, že
títo nezávislí poslanci sa potrebujú nejako zviditeľniť. Župy a županov sme už na Slovensku mali – za
Uhorska i počas tzv. prvej Česko
– Slovenskej republiky v rokoch
1918 – 1938. Teda nič nové. Pokiaľ väčšina poslancov nášho parlamentu bude „za“, nech sa tak
stane. Svojho času, kedy sa zakladali vyššie územné celky, niektorí poslanci s návrhom „župy a

župani“ nepochodili. Uvedomujem si, že pri písaní by sa ušetrilo
dosť papiera, rovnako v rozhlase
a v televízii niekoľko slov. Okrem
toho v porovnaní s minulosťou
si veľa mužov už župany neoblieka ani doma, ani v kúpeľoch.
Musíme však rátať aj s tým, že
v prípade žien by sme hovorili
o županke... Vznikol by aj ďalší problém: administratívne by
sme mali naďalej kraje a VÚCky by sa zmenili na župy? Tak,
ako to už u nás chodí, nie je všetko premyslené do detailov a teda
je to nedotiahnuté do konca. Okrem toho sú aj takí, ktorí tvrdia, že
návrat k župám by bolo akési naviazanie na uhorskú, teda neslovenskú tradíciu, ale na druhej strane ŽUPA je čisto slovanské slovo.
Takže, nechajme sa prekvapiť...
Vladimír MEZENCEV

Ako sa dnes dezinformuje

Dňa 14. 5. 2008 parlament schválil legislatívny návrh poslanýň Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov. Tento zákon sa ťažko presadzoval, lebo
opozícia nebrala do úvahy spoločenskú potrebnosť boja s alkoholizmom mladistvých a zosmiešňovala niektoré jeho ustanovenia.
Na druhý deň po schválení zákona v denníku Sme vyšiel komentár z pera jeho dlhoročného komentátora, kde vyjadroval názory
a poskytoval čitateľom informácie, ktoré neboli v súlade s prijatým zákonom. V oblasti tlačového práva nespochybniteľne platí,
že komentovať zákon treba v súlade s jeho skutočným obsahom –
samozrejme s tým, že možno k nemu doplniť názory komentátora,
avšak tak, aby bolo zrejmé, čo je nová právna skutočnosť a čo názor komentátora. V právnom štáte táto požiadavka platí dvojnásobne, pretože na plnení celospoločenského záujmu – ktorým zvyšovanie právneho vedomia občanov nesporne je – má aj tlač prispieť
k tomuto cieľu svojim dielom.
Žiaľ, komentár z pera Petra Schutza je viac dezinformáciou o prijatom zákone ako informáciou. V prijatom zákone totiž niet ani
zmienky o „symbolických prípitkoch“ a ani úprava „...nápadu, aby
policajti mohli vstupovať do súkromných bytov, ak majú podozrenie, že tam mladí pijú...“ Prečo komentátor informuje po prijatí zákona o tom, čo v zákone nie je upravené, spôsobom, akoby to bolo
obsahom zákona? Samozrejme, nenamietam nič proti názorom
Petra Schutza na zákon, lebo v demokracii je sloboda prejavu. V
rámci tejto slobody aj ja vyjadrujem svoj názor, že pripísať zákonu vlastnosť, že je to „...plazivá expanzia štátu a úradov do súkromia...“ je úplná fantasmagória. V štátoch ako je Veľká Británia, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Estónsko, Belgicko a
USA majú oveľa prísnejšiu úpravu zákazu pitia alkoholu maloletými
a mladistvými (dokonca v USA je to vek až 21 rokov), akú prijal náš
parlament a nepovažuje sa to za „ústup slobode“, ako to v denníku
Sme charakterizoval komentátor Peter Schutz.
Vzhľadom na dezinformovanie v denníku SME a početnosť telefonátov dezinformovaných občanov, som požiadala redakciu o uverejnenie opravy. Žiaľ, ani po opätovných urgenciách a korešpondencii s redakciou, denník SME moju reakciu nezverejnil s tým, že
nevidí na to dôvod. Tento prípad je príkladom ako si niektoré naše
médiá plnia základnú požiadavku žurnalistiky pravdivo informovať
verejnosť o dianí v parlamente a o zákonoch, ktoré parlament prijíma.
Katarína Tóthová, poslankyňa NR SR
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Poslanci riešili osud priemyselného parku PRI ZÁBORSKOM

Nevedomosť, zámer alebo špekulácia?
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove opäť „bojovali“
na tému priemyselného parku
v katastri neďalekej obce Záborské. V podstate ide o obrovské peniaze, pretože hneď na
začiatku musí mesto zaplatiť
157 miliónov. A to hneď na dve
strany. Za pôdu, ktorá je v majetku súkromnej firmy (a ktorá
„prezieravo“ vykúpila tieto pozemky od bývalých vlastníkov)
a ďalšej firme za doteraz prevedené stavebné práce na príprave infraštruktúry a výrobných
objektov. Celý projekt bol odštartovaný na základe zmluvy o finančnej pomoci vo forme nenávratného finančného príspevku zo
strany ministerstva hospodárstva
cez agentúru SARIO konkrétne
na výstavbu infraštruktúry. Pre začiatok má táto pomoc predstavovať 228,5 milióna Sk. Mesto však
zatiaľ z nej nedostalo ani korunu,
pretože nesplnilo jednu zo základných podmienok zmluvy – nie je
majiteľom pozemkov! Aby problémom nebol koniec, ministerstvo
hospodárstva označilo zmluvu me-

dzi mestom a firmou, ktorá zabezpečuje výstavbu infraštruktúry, za
„zmluvu v nesúlade s platnou legislatívou“. Do tretice, celý stavebný proces je limitovaný do termínu 30. október 2008 a jeho splnenie sa postupom času dostáva
do polohy viac-menej teoretickej
i keď samotný primátor Pavel Hagyari ešte stále považuje splnenie
termínu za možné.
Diskusie v mestskom parlamente k tejto téme sú stále búrlivejšie, no aj napriek tomu poslanci dospeli k záveru, že tých
157 miliónov treba urýchlene
zaplatiť a na stavbe zvýšiť pracovné tempo. S názorom poslancov nesúhlasí hlavný kontrolór mesta Milan Tkáčik. Ten
už dávnejšie upozorňoval na veľké finančné riziká pre mesto vzhľadom k spôsobu prístupu a riešenia
tohto problému mestom. Vo svojej správe o kontrole celého doterajšieho priebehu projektu priemyselného parku zdôraznil niekoľko
závažných chýb, ktorých sa úradníci mesta dopustili a ktoré svedčia prinajmenšom o neprofesiona-

Na programe európsky
veľkoprojekt zábavy
V sídle Prešovského samosprávneho kraja sa
minulý týždeň uskutočnilo rokovanie zástupcov
zainteresovaných strán k obrovskému holandskému projektu výstavby európskeho zábavného parku za 125 miliónov EUR. Park Vtáčie údolie má vzniknúť za okresným mestom Humenným a má byť dielom holandskej firmy Darc Leisure, ktorá sa špecializuje na prípravu, výstavbu
a prevádzku obrovských zábavných parkov. Témou dňa bolo vytýčenie zásad pre riešenie parku z hľadiska ochrany prírody. Rokovanie sa týkalo aj Ministerstva obrany SR, vojenských lesov
a vojenského obvodu Valaškovce (ktorého „politiku“ často kritizujú obyvatelia obcí ležiacich
v blízkosti hranice obvodu), keďže časť pozemkov pre budúci park má byť vykúpená aj z tamojších vojenských lesov.
Podľa slov predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka, ktorý tento projekt európskeho formátu tlačí svojimi iniciatívami dopredu, Vtáčie údolie je v súčasnosti v štádiu schvaľovacích konaní. Podľa jeho odhadu by celé
územné konanie malo byť ukončené v priebehu budúceho roka a potom vydané stavebné povolenie, ktoré by umožňovalo štart vlastných stavebných prác na zábavnej, ubytovacej i ozdravovaco-športovej a rekreačnej časti parku.

lite. Otázkou ostáva, či poslanci zastupiteľstva, primátor a prednosta radnice budú mať odvahu
navrhnúť aj adekvátne personálne postihy. Druhou otázkou v tomto kontexte, na ktorú sa núkajú viaceré odpovede, je samotné zhodnotenie „neodborného“ postupu
úradníkov: ide skutočne o neznalosť alebo zámer? Ani jedno ani
druhé však zákon neospravedlňuje a popri tom všetkom je možné,
že o všetkých týchto „chybách“ sa
vedelo, špekulovalo sa však s tým,
že na svetlo sveta sa možno nedostanú...
Terajších 157 miliónov, ktoré
mesto môže nakoniec minúť
bez toho, aby od SARIO skutočne dostalo aspoň korunu,
sú však štartom k oveľa väčším výdavkom. V spomínanej
zmluve s touto agentúrou sa
Mesto Prešov totiž zaviazalo už
v krátkej budúcnosti investovať ďalších 950 miliónov a vytvoriť 450 nových pracovných
miest. Do 15 ročného limitu by
to malo byť suma sumárum 2,5
miliardy Sk.

Bude MUVINA 2008 rekordná?
Druhý júnový týždeň patrí v Prešove vinárom
z celého sveta. Jediný medzinárodný festival nápojov z hrozna na území Čiech, Moravy
a Slovenska, nad ktorým má záštitu Medzinárodná organizácia pestovateľov hrozna a výrobcov vína OIV, MUVINA 2008, začala v stredu 11. júna. Vo štvrtok ráno po prvý raz zasadli porotcovia z 8 krajín, aby začali ochutnávať
okolo 550 vzoriek vín zo 14 krajín celého sveta, ktoré boli výrobcami zaslané do 13. ročníka tejto dnes už prestížnej vinárskej súťaže. Ako tomu bolo v predchádzajúcich ročníkoch, aj teraz bude v čele komisárov stáť najznámejší slovenský odborník na víno prof. Fedor Malík, ktorý svoje bohaté odborné skúsenosti odovzdáva študentom Chemicko-technologickej fakulty Technickej univerzity v Bratislave. Festival s čoraz väčším úspechom organizuje Múzeum vín v Prešove. Jeho riaditeľ Ing. Dušan Hažír, ktorý je riaditeľom organizačného výboru, je presvedčený, že vlaňajší rekord v počte prihlásených vzoriek (520)
bude tohto roku určite výrazne prekonaný. Aj
v 13. ročníku budú vína hodnotené v šiestich
kategóriach podľa súťažných regulí OIV.
Slávnostné vyhlásenie šampiónov 13. ročníka
festivalu MUVINA spojené s odovzdaním medailí a diplomov je naplánované na polovicu
tohtoročného septembra.

Architekti na svojom stretnutí tentoraz soľ nevarili

Peter Lipa to korenil jazzom
V objekte varne soli František soľnobanského historického areálu ťažby a spracovania soli, ktorý spravuje Slovenské technické múzeum v Košiciach, nebola v stredu 4. júna naplánovaná ťažká drina, ktorá tu bola na dennom programe ešte ku koncu prvej
polovice 20. storočia, ale architektúra. Počas slávnostnej vernisáže výstavy architektonických návrhov
a materiálov realizovaných stavieb bratislavsko-bulharsko-stropkovského dua architektov Cako-Maka-

ra (ktorého pobočka vzniká v týchto dňoch v Prešove) sa v pohodovej nálade stretli domáci prešovskí
a bratislavskí architekti so svojimi priateľmi a známymi. Okrem samotnej architektúry tu mal hlavné slovo aj rýdzy slovenský jazz, keďže prítomným prišiel
svojim spievaním vylepšovať náladu jeden z najlepších jazzových spevákov Európy, exPrešovčan Peter
Lipa, ktorý pred niekoľkými dňami oslávil svoje polojubilejné 65. narodeniny...

Bezpečnejší
Stropkov

Prešovčania poznajú význam krvi

V centre Prešova, priamo pod pódiom, na ktorom vystupovali mladé
tanečné a spevácke talenty, sa v stredu 4. júna zhromažďovali zdraví
chlapi, aby zdravotníkom odovzdali svoju krv. Niektorí po prvý raz v živote, iní s rutinou skúsených držiteľov Janského plakety. Svoje pochopenie pre význam darovania krvi pre záchranu života či zdravia svojich
blížnych dokumentoval aj primátor Prešova Pavel Hagyari. My sme však
pri tomto ušľachtilom akte zastihli náčelníka Mestskej polície v Prešove
Mgr. Jána Andrejka (na našej fotografii v popredí), ktorý prišiel darovať
krv aj s trojicou svojich kolegov.

Prešov robí všetko pre úspech v boji o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013

Výnimočný týždeň
Aktivity Prešova, súvisiace
s jeho účasťou v boji o titul
Európske hlavné mesto kultúry 2013, naberajú na obrátkach. Okrem zábavných, vzdelávacích a spoločenských aktivít však čoraz skúsenejší realizačný tím v zákulisí intenzívne pracuje aj na „papierovačkách“. Termín 11. júl, kedy
musí mesto odovzdať konečnú verziu súťažného projektu mesta na Ministerstve kultúry SR sa blíži každým dňom
a stále je čo vylepšovať i „nabaľovať“ nové nápady. O  mesiac neskôr (18. až 22. augusta) strávi v Prešove bezmála týždeň kvarteto súťažných
komisárov, ktoré bude tvoriť
dvojica zahraničných expertov a rovnaký počet Slovákov.
Prvý júnový týždeň bol v Prešove mimoriadne bohatý na všestranné kultúrne a záujmové aktivity, do ktorých bolo zapojených aj množstvo detí a mládeže. Každý deň boli obsadené tri
pódia v centre mesta, na ktorých

sa odvíjali hudobné a spevácke
projekty, alternatívne amatérske
scény, ukážky tanečných štýlov,
svoj čas mala vyhradený aj pani
móda a súčasné trendy účesov i
slovenské a zahraničné hudobné
formácie.
Bokom od bohatého diania
neostali ani ďalšie priestory centra mesta. Kým v pešej zóne sa predstavovali mladí zo základných umeleckých
škôl (tričkománia) a študentov škôl s umeleckým zameraním, remeselníci, profesionálni umelci, skupiny historického šermu či Živé sochy
tvorené členmi Mládežníckeho parlamentu mesta, v chráme sv. Mikuláša si pri hudbe
J. S. Bacha a J. Haydna prišli
na svoje milovníci vážnej hudby. Svojrázny humor prezentoval
známy Ander z Košíc a dramatické umenie formou Divadla jedného herca známa Milka Zimková,
ktorá sa na doskách znamenajúcich svet vtelila do Kataríny Veľkej. Organizátorom a verejnosti

sa snažili všemožne vyjsť v ústrety príslušníci Vojenskej leteckej
základne v Prešove Dňom otvorených dverí i členovia Aeroklubu
Prešov svojim Leteckým dňom.
Sobota 7. júna potom patrila
prehliadke historických vozidiel a Šarišskému okruhu autoveteránov i Medzinárodnému festivalu dychových hudieb a mažoretiek, ako aj prehliadke šermiarskych skupín so záverečnou bubnovou show spojenou s ohňostrojom. Posledný deň týždňa
mesta Prešov sa niesol v znamení dychovej hudby v rôznych častiach mesta, akrobaciami lietajúcich strojov na letisku, pochodujúcimi mažoretkami v centre mesta i prezentáciou tvorby domácich
výtvarníkov.
Do tohto rámca pohybu a sústredenia ľudí rôzneho veku vhodne
zapadli aj aktivity spojené s darcovstvom krvi i s ukážkami poskytovania prvej pomoci zo strany prešovských zdravotníkov.

Mesto Stropkov, ležiace v tesnej
blízkosti vodnej nádrže Domaša
trpí ťažkou dopravnou situáciou,
keďže hlavný severo-južný cestný ťah prechádza priamo jeho
centrom. Vedenie mesta realizuje sériu opatrení na zvýšenie
bezpečnosti chodcov i motoristov. Po vzore krajského mesta Prešov aj tu v rámci projektu
Bezpečný Stropkov inštalovali
výkonné svietidlá zabezpečujúce intenzívne osvetlenie dvoch
prechodov pre chodcov, ktorých úlohou je znížiť riziko stretu peších a motorových vozidiel
pri zníženej viditeľnosti. V krátkej budúcnosti by mali v centre
mesta inštalovať aj stacionárny
merač rýchlosti vozidiel so svetelným „zverejnením“ aktuálnej
rýchlosti prichádzajúceho auta.

Veľký záujem
o gymnázia

Prijímacie konania na stále populárne 8-ročné gymnázia sa na území Prešovského samosprávneho kraja konali jednotne v rovnakom termíne 3. júna. Otvoriť prvé „primanské“ ročníky v školskom roku 20082009 sa rozhodli v dvanástich z 18 gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Znamená to, že od 1. septembra pribudne na gymnáziach
v kraji 360 nových primanov.
Na stredoškolské gymnaziálne
štúdium bolo pre tento školský
rok prijatých 1600 študentov,
no skutočný záujem bol vyšší o približne tisícku deviatakov ZŠ. Podľa predbežnej úvahy by malo v novom školskom
roku študovať na stredných
školách v pôsobnosti prešovskej krajskej samosprávy celkom 13 tisíc mladých ľudí.
Stranu pripravil

MILAN GROFČÁK

SATIRA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Jún 2008

9

STV: Sedím na konári a je mi dobre

Nikto samozrejme nečakal, že
po nástupe nového generálneho riaditeľa STV sa v tejto inštitúcii všetko zmení šibnutím
čarovného prútika. Ale akési základné zmeny sa predsa
len očakávali. Informovať koncesionárov vidinou digitálneho vysielania alebo športovým
kanálom, je primálo. Keď nedávno zavítal do STV na besedu slovenský premiér Robert
Fico, tí veriacejší čakali, že sa
na druhej strane stola objaví
nový moderátor, aby aspoň takto demonštroval zmeny v tejto nedeľnej obedňajšej relácii.
Zostalo len pri premrhanej príležitosti.
A tak sme znova museli počúvať
koktavých moderátorov, ktorí
nemajú žiadny prehľad
o politickej situácii a pomáhajú si
v otázkach citáciami z médií a potom tie debaty vyzerajú, že sú to
len debaty pre debaty. Nehovoriac, že sa tam objavujú aj pešiaci
politických strán, zo štvrtého radu,
alebo takí, čo ani do nijakej strany
nepatria. Ten, kto sa len troška vyzná alebo čosi vie o televíznej žurnalistike, tak by túto reláciu zrušil,
pretože nestojí ani za fajku dymu.
Jej vysielací čas nie je vhodný ani
nikomu nekonkuruje. Iba ak manželkám, ktoré sa rozčuľujú, že im
manžel nepoďakoval za nedeľný
obed, lebo sa hneval nad úrovňou
relácie.

Za poradcu generálneho riaditeľa
nastúpil bývalý ústredný riaditeľ z
čias iného režimu Jaroslav Hlinický. Bol to úspešný riaditeľ, ktorý
dokázal mnoho urobiť, aj v dobe,
v akej existoval. Isteže, vyskakovať
veľmi nemohol. O poradcu samozrejme ako to už u nás býva,
otrel svoj jazyk istý pán Malec,
ktorý je zaradený do skupiny

krátkodobých
ústredných riaditeľov STV. Do
funkcie nastúpil na sklonku
roku 1992 v čase vlády Vladimíra Mečiara. Vegetoval a už v
roku 1993 odplachtil tak, ako
priplachtil. Nič neurobil, lebo
ani nevedel. Na rozdiel od pána
Hlinického, ktorý aj vedel, aj robil. Zanechal totiž televíziu vo
výbornej kondícií, aby sa tu potom prehnali Rybníčkovci, ktorí ako sa vraví „vykynožili aj posledných Indiánov“ a ostatní,
ktorí na 26. poschodí zriaďovali „koncentráky“.
Pán Hlinický je skúsený odborník. Ak bude mať iba raz za mesiac dobrý a zrealizovaný nápad, aj to by stačilo, aby sa
niečo zmenilo. A obviňovať STV
z nejakej boľševizácie je úbohosť tých, čo to hovoria. Zmenila sa len programová námestníčka, k ostatným personálnym
otázkam sa STV nevyjadruje. Na programovej skladbe
sa však zatiaľ veľa nezmenilo.
Nový generálny riaditeľ, ako bý-

valý moderátor spravodajstva
a aj redaktor si určite musel
všimnúť, že spravodajstvo naozaj nemá úroveň, ktorú by si
vyžadovala verejnoprávna televízia. Niektorí moderátori sú slabí, skladba spravodajských relácií
je bez ladu a skladu. Už teraz sa
divák, ktorý športu rozumie trasie
nad tým, ako bude vyzerať športový kanál pri doterajšej úrovni športových komentátorov. Dúfajme, že
sa situácia zmení. Keď sa dali vychovať predtým, dajú sa vychovať
aj teraz.
V Slovenskom rozhľade sme
kvitovali ako dobrú zvesť, keď
vyhral konkurz Štefan Nižňanský. Vtedy na konkurze
bojoval a vyhral.
Vyhral však len boj a nie vojnu.
Každý, kto troška pozná STV a
nestrieľa do nej zboku vie, že
postaviť ju z hlavy na nohy nebude jednoduché. Pri nástupe
do funkcie sa totiž skôr patrilo novému generálnemu riaditeľovi vyjadriť úprimnú sústrasť, ako zablahoželať. Koncesionári očakávajú,
že rozhodnejšie zasiahne do programovej skladby, do spravodajstva. Prvé kroky k lepšiemu už
urobil.
Sedím na konári a je mi dobre,
to bola vlastnosť doterajších
riaditeľov STV a keď urobili to,
čo urobili, urobili to len preto,
aby sa im na konári sedelo pohodlnejšie.

Pán Boh pri nás
Rozhladňa Tridsať
Ak by konverzný kurz koruny pri výmene za euro bol stanovený v júli na
Súd vo Francúzsku rozviedol
manželstvo, lebo manžel sa nemohol pochváliť pred rodičmi
zakrvavenou posteľnou plachtou. Na Slovensku by podľa
toho nevzniklo už takmer žiadne manželstvo.
Slovenské zdravotníctvo sa od
nežnej tak rozbujdošilo, že mu
nepomôže ani to, keby tam boli
dvaja ministri a ani to, či jeden
odíde a druhý príde.
Kvôli Hedvige Malinovej sa
mnohí možno ospravedlnia,
prorokuje minister zahraničných vecí SR Kubiš, lebo vyšetrovanie sa dokončí, čím všeličo
naznačil. Za tie písačky v SME
a v Pravde či v komerčných televíziach sa určite nikto neospravedlní, taký optimista by
pán minister byť nemal.
TASR bude od januára budúceho roka verejnoprávna inštitúcia, takže sa takýmto spôsobom zachránila. Inak by totiž v
konkurencii zomrela na krásu.
Aj tak še dá..
Originál Pittsburgskej dohody
bude vystavený v slovenskom
parlamente. Konečne sa tak
dostane na Slovensko po druhý raz v histórii. Mali by sme
však žiadať, aby zostal na Slovensku, pretože ho opatrovali Slováci v Pittsburgu a Clevelande ako oko v hlave.
Nečinnosť úradníkov vraj ohrozuje niektoré druhy vtákov. To
je pravda. Prečo však táto informácia nevyšla v Deň vtákov ?
Opatrovatelia zo Slovenska to
majú v Rakúsku už zrátané, je
ich tam okolo 25 tisíc a ak si
neurobia živnosť, budú sa musieť vrátiť, alebo nájsť si prácu v inej krajine. Slovenských
opatrovateľov v Rakúsku majú
v láske, lebo sú zodpovední.
Vyhnala ich tam Dzurindova
vláda.

30 korún, bola by to určite veľmi dobrá správa pre mnohých, ktorých
dôchodok, či plat sa pohybuje okolo desať tisíc korún čistého. Nie je to
v porovnaní so západnými krajinami nejaká veľká výhra, ale aj to poteší.
Nuž z 300 až 350 eur sa bude žiť rovnako ťažko ako z desiatich tisíc korún, ak nie ťažšie. Ale aj tak by to bol úspech o ktorom sme mnohí ani
neuvažovali. Pripísať ho možno súčasnej vláde a nikomu inému. Mnoho ľudí sa tomuto trendu koruny voči euru potešilo a začalo meniť svoj
názor na vstup do eurozóny. Tento kurz bola najlepšia kampaň za euro,
ktorá nás nestala nič, takže na kampani by sme mali niečo aj ušetriť.

Tešme sa spolu
Človek sa nevie dočkať času dovoleniek, prázdninových mesiacoch. Škoda, že sú len dva. Každý
sa na dovolenku teší, tak ako školáci na prázdniny. Slovenský občan sa teší dvojnásobne. Za dva
mesiace si oddýchne od politického keťasenia, nebudú ho zaťažovať politici, ktorí si lezú do kečky
z televíznej obrazovky, nebude sa
musieť vyrovnávať a zaoberať kauzami a kauzičkami, ktoré vzbĺknu a
o tri dni zhasnú. Oddýchne si od
tých istých tvári, ktoré hovoria vždy
to isté dookola, prestanú ho stra-

šiť politológovia čiernymi úvahami o pekle a Sodome – Gomore.
Nebude musieť pozerať streštené
slovenské seriály, ktoré dokonca
predčia aj tie latinsko-americké,
nebude sa musieť pozerať na Rozborila či na tanečné školy. Môže si
vyjsť do prírody, počúvať spev vtákov, zbierať maliny a černice, hríby
a jednoducho robiť niečo užitočné. Potom sa zamyslí, prečo ostatné mesiace tak neužitočne trávi svoj čas. Škoda, že dovolenky
nie je viac a prázdniny netrvajú aspoň pol roka.

Kresba: PhDr. Peter GOSSÁNYI

Topolánkovci a dobrí „koumáci“ Mačka vo vreci
Už viac ako päť týždňov aktivisti
hnutia Greenpeace blokujú kótu
718 v regióne Brdy a najnovšie
toto územie vyhlásili za nezávislý štát ktorý dostal názov Peaceland. „Bude to štát, občania ktorého odmietajú rozmiestnenie
amerických radarov v Brdoch.
Štát má vlastnú zástavu, hymnu,
deklaráciu nezávislosti a hranice“, povedala členka Greenpeace a občianka štátu Peaceland
Lenka Borákova.
Na území tohto štátu je okrem iného zakázané nosiť zbrane. Ak by sa
tu objavila polícia, občania štátu sa
im nebudú legitimovať.. Túto kótu
členovia Greenpeace obsadili ešte
28. apríla tohto roka. Ako vyhlásili
občania „tejto republiky“ - USA už
nemôžu rokovať s vládou Českej
republiky, ale musia sa obrátiť k republike Peaceland.
Podpísanie dohovoru medzi Českou republikou a USA by sa malo
udiať, ešte za prezidentovania G.

Busha ml. Občania, ale aj politici
sú rozdelení na dva tábory. Dokument musia chváliť obidve komory
parlamentu a to bude zrejme ďalší
problém.
Hladovku v Prahe držali vyše
troch týždňov aj aktivisti hnutia
„Nie vojenským základniam“ Jan
Tamaš a Jan Bednář. Ich zdravotný stav si vyžiadal, aby hladovku prerušili. Štafetu za nich
prevezmú intelektuáli a politici,
ktorí budú hladovať symbolicky
jeden deň. Do tejto „štafetovej“
hladovky sa hlásia známi politici,
umelci, intelektuáli, medzi nimi
napríklad aj Peter Uhl, známy z
nežnej revolúcie, ale aj občania
napríklad USA, Austrálie a EÚ.
Štafetu po obidvoch českých občanoch prevzal líder Európskej
humanitárnej organizácie Giorgio Schultz. Organizátori protestu vyzývajú občanov, aby sa zúčastnili všeobecnej jednodňovej
hladovky 22. júna tohto roka.

Vianočný lapsus

Zdá sa, že koaličné strany sa pretekajú v tom, kto navrhne viac korún (eúr) ako Vianočný príspevok pre dôchodcov.
Vlastne sa pretekajú v tom, aby naše supermarkety mali lepšie zisky. Vianočný príspevok sa totiž na sviatky veľmi rýchlo stroví a nakoniec po ňom nezostane ani chýru ani sluchu.
Ak by naozaj chcela vláda pomôcť dôchodcom, tak by už od tohto polroka zvýšila dôchodky nie o príslušné inflačné percento, ale
povedzme o desať percent a tak by sa dôchodcovia mohli vyrovnať s prechodom na euro pokojne. Takto budú čakať na Vianočný
príspevok, s ktorým budú rátať (nie aby sa vyrovnali s eurom) ale
aby ho minuli na to, čo si nemohli dovoliť posledné mesiace. Samozrejme v supermarketoch, ktoré sa na to tiež pripravia a možno ponúknu aj dôchodcovské bonusy. Supermarketom nie je jedno, že niektorí dôchodcovia môžu minúť od 50 do100 eur práve
u nich. Nápad v dobrej viere sa tak minie účinkom a všetci si môžeme povedať – biznis je biznis.

Na koho, nuž na obchodníkov,
ktorí ponúkajú internet a internetové pripojenie, niektorí už takmer
hovoria o pokrytí signálom na celom Slovensku, iní vám ponúknu
podobnú „mačku vo vreci“. T-mobil vlastne zavádza občanov, rovnako ako Orange. Na Slovensku
si to nikto ani nevšíma, že ide o
podvádzanie občanov, čo by malo
skončiť pred súdom. Tak isto ako
pred súdom končia nekalí podomoví obchodníci, ktorí vám v nestráženej chvíľke ukradnú úspory.
Medzi nimi a T-Mobilom či Orange nie je žiadny rozdiel, len títo to
robia elegantnejšie a ešte sa dušujú, ako pomáhajú občanom. Pokrytie T-Mobilom je o niečo väčšie
ako Orange, ale aj tak je signál na
mnohých miestach taký, že je zbytočné kúpiť si notebook, alebo pripojiť počítač na internet. Je zaujímavé, že tam, kde niet pokrytia
slovenskými vysielačmi, ozývajú
sa maďarskí operátori, ktorí Bohvie ako dostali sa k vášmu mobilnému číslu. A samozrejme ponúkajú služby. Príslušné orgány by
si mali na takýto druh „obchodníckej činnosti“ posvietiť, pretože
ide vlastne o podvod, keď niekto
ponúka tovar, ktorý je vlastne nanič a ponúka ho s tým, že je kvalitný. Ale na Slovensku sa zrejme
podnikať oplatí, niet kontroly, niet
mechanizmov, ktoré by podobnú
činnosť zdokumentovali. Poslanci parlamentu signál majú a tam,
kde líšky dávajú dobrú noc, tam si
musíte vystačiť s miestnym rozhlasom. Tuším aj vláda SR sa prihlásila k proklamácii EÚ o rozšírení internetu v členských krajinách. Ale
asi len prihlásila...
Stranu pripravil

DUŠAN KONČEK

Dolný Výplach hlási stav ohrozenia
Vážený pán premiant, v Dolnom Výplachu nastal stav
ohrozenia, niet sa čoho chytiť, niet do čoho stúpiť.
Naše opozičné rady sa v dedine scvrkli, tak, že už nás
možno spočítať na prstoch jednej ruky. Koruna decimuje euro a dolár, všetci sa už tešia, ako budú štrngať
drobnými. Ide to s nami, ale aj s Vami pán expremier
dolu s kopca. Vraví sa, že tá Amerika, čo Vás podporovala, však Ste jej aj vyhoveli pri bombardovaní Belehradu, teraz na Vás akosi kašle a hľadá si iného premianta. Jednoducho Vás, tak ako iných odložili nabok. A že
vraj kedysi verný spojenec Ameriky, lebo si hľadajú iné
obete, vraj si našli ďalšieho takého ako Vy, čo sa volá
Sakašvili, dakde v Grúzii. Títo naši domorodci sú naozaj sčítaní, všetko vedia.
A argumentujú, už kostolník Fero nie je pre nich taký
zaujímavý a ani Mišo, ktorý kedysi všetko tiež vedel a
aj to ďalej podával. Nuž veru, vážený pán premiant,
táto situácia je veľmi povážlivá, moja Marča povedala, že v najbližších voľbách bude mať ten Fico možno
až deväťdesiat percent hlasov a so Slotovými desiatmi nás jednoducho zvalcujú tak, že po nás neostane
ani spomienka. Tých pár Maďarov, čo tu máme už tiež
pokukujú po strane Smer, lebo ten Csáky je vraj veľký
luhár, ako povedal jeho niekdajší minister Simon. Ani
z tých televízií sa nič poriadneho nedozvieme, lebo za

deň sa objavia v dvoch televíziách tí istí a hovoria to
isté. Aj na našom účte strany SDKÚ už pomaly niet ani
koruny, snažili sme sa naposledy v krčme troška zneistiť tých neistých, ale márne sme vyhodili dve tisícky,
nebolo to nič platné. Akosi nám už naši ľudia prestali
veriť, keď niečo povieme, jednoducho nám to vyvrátia,
tak ako Ficovu vinicu, alebo tie ostatné kauzy, čo Ste
otvárali. Najhoršie na tom je, že nám vyhadzujú na oči,
že ste nepodporili tú Lisabonskú zmluvu. Dostali ste
nás takpovediac pred občanmi na kolená.
Ľudia sa nám smejú, tak ako sme sa voľakedy my
smiali Mečiarovcom, vrátilo sa nám to ako bumerang
a to sme naozaj nečakali. Sme jednoducho bezradní,
ako Vy na obrazovkách či v parlamente. Ten Fico sa
nezdal taký dobrý, asi sa bolo treba na neho lepšie pripraviť a nie strieľať slepými patrónmi, to mu neuškodí,
skôr ho to posilňuje. A tak si kladieme otázku ako ďalej? Prídu voľby prezidenta, chlapi z Dolného Výplachu
ženu nechcú a čuduj sa svete ani naše ženy nechú
tú našu kandidátku, lebo Jozefka z obchodu povedala, že to je sufražetka. Síce nevieme, čo to je, ale Jozefka má skúsenosti, už dva razy bola vydatá.. Takže
Dolný Výplach bude hlasovať za terajšieho prezidenta, okrem nás piatich statočných. Ale ktovie či aj z nich
niektorí neodskočia. No a do toho Európskeho parla-

mentu, ten Šťastný to, s prepáčením, naozaj prepiekol.
Oháňa sa slovami ako s hokejkou a zrejme nevie, že to
nie je to isté, a kto ho vie, či niekoho tam budeme mať,
lebo na toho Kukuka nikto nevsadí, ten len tak kuká a
kuká a nepovie nič. Vážený pán premiant, to sme naozaj na tom tak zle, tvrdí pesimisticky, že bude ešte aj
horšie, čo si už nevieme ani predstaviť. Naša domáca
politologička Fiťfiriťka Lačná tvrdí, že SDKÚ zanikne,
tak ako vznikla na podhubí KDH, že SMK sa rozpadne, lebo Simon založí Stranu slovenských Maďarov a
v KDH pôjdu niektorí do neba a druhí do pekla. A tak
vraj na Slovensku zanikne opozícia, lebo vraj načo by
aj bola, keď my Slováci sme tolerantní a vieme demokraciu zvládať aj bez opozície. A každý jej prikyvuje.
Vážený pán premiant, ako vidíte, všetko je inak a ešte
aj to inak je inak, za živého Boha nevieme, ako to je.
Ale je to tak, ako to je. Treba čosi urobiť, voľajakú revolúciu, len ako vraví Fero, s kým a s čím. Možno by sme
mali urobiť bryndzovú alebo haluškovú, hoci Mišo sa
prihovára za slivovicovú. Vážený pán premiant, Dolný
Výplach hlási stav ohrozenia, ak prídu ešte aj záplavy,
tak sa možno aj utopíme. Pošlite nám aspoň záchranné vesty. Stačí päť, možno sa ešte aj zvýšia.
Vaši statoční Amerikáni z Dolného Výplachu

ZAUJALO NÁS

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Príkladom bol SMER-SD?

Po zjednotení Nemecka prevažná väčšina ľavicových politických strán doslova živorila. Výnimkou bola, samozrejme, Sociálnodemokratická
strana Nemecka (SPD), ktorá však svoje korene
mala v bývalej NSR, kde bola druhou najsilnejšou parlamentnou stranou. Bola tu ešte Strana
demokratického socializmu (PDS) ako nástupnická strana východonemeckých komunistov,
od roku 1946 združených v Jednotnej socialistickej strane Nemecka (SED).
Zjednotením PDS a ďalších menších ľavicových
strán vznikla Ľavicová strana a tá už v roku 2005 v
parlamentných voľbách získala vyše 9% poslaneckých stoličiek. O dva roky neskôr došlo k ďalšiemu zlúčeniu s ľavicovými politickými silami a vznikla nová strana s jednoslovným názvom – ĽAVICA. U
nás na Slovensku vývoj tejto strany musí každému
pripomínať symbiózu SMER-u a SDĽ a Sociálnodemokratickou stranou Slovenska (SDSS), Sociálnodemokratickou alternatívnou (SDA), Stranou práce
a rozvoja...
V podstate až na KSS a stranu ÚSVIT môžeme dnes
na Slovensku hovoriť o zjednotenej ľavici. Nemci nám
ale majú čo závidieť, veď u nich sociálni demokrati a ostatní ľavičiari stoja na rôznych stranách symbolickej politickej barikády. Tí ľavicovo orientovaní sa
však môžu tešiť aspoň z toho, že v súčasnosti podľa preferencií v triu najsilnejších politických strán sú
dve ľavicové. Okrem SPD, ktorá je v súčasnosti druhou najsilnejšou politickou stranou v Nemecku, je už
tu v poradí tretia Die LINKE (ĽAVICA). Možno, že niekedy v parlamente vznikne koalícia SPD – ĽAVICA ZELENÍ (tí, na rozdiel od našich alebo českých, patria medzi ľavicu).
SMER-SD má v porovnaní so SRN inakšie postavenie: na rozdiel od SPD sa jeho preferencie
pohybujú okolo 35% (toľko má tiež najsilnejšia
nemecká strana CDU-CSU) – SPD disponuje s
27% voličov – ale SMER-SD je skutočný predstaviteľ slovenskej ľavice a z tohto pohľadu nemá
na slovenskej politickej scéne žiadneho konkurenta. V Nemecku ĽAVICA (Die Linke) sa môže
spoliehať na asi 13% voličov a o rok pred parlamentnými voľbami ich môže byť ešte viac. Práve
o to väčšie prekvapenie zaznieva zo strany slovenských komunistov, ktorí si situáciu v SRN vysvetľujú skutočne po svojom: Chcú zjednocovať
mimoparlamentné ľavicové strany „V prospech

občanov Slovenskej republiky.“ Nuž, ťažko niečo zjednocovať, keď samotní komunisti sa rozdelili na dve strany. Okrem toho – koho majú na
mysli v súvislosti s mimoparlamentnými ľavicovými stranami?
Kuriózne je už to, že stranu SMER-SD dokonca nepovažujú za ľavicovú (!) a keď hovoria o vláde tak ako
o tzv. sociálnej vláde Róberta Fica. Nuž čo, každý si
môže myslieť čo chce a našťastie aj v tomto nie sú
komunisti jednotní. Predstavitelia KSS po – pre nich
neúspešných parlamentných voľbách v roku 2006,
kedy sa museli rozlúčiť so zastúpením v NR SR – vinu
videli predovšetkým v tom, že SMER-SD im „ukradol“ ich voličov. Nuž, voliči sa nekradnú ako cigarety, perá, či bicykle a autá. „Vinu“, pokiaľ sa v takomto
prípade dá hovoriť o vine, by mali hľadať predovšetkým u seba. Konkrétne - príčiny ich volebného neúspechu. Keď sa predtým voliči KSS rozhodli dať svoje hlasy inej strane, konkrétne SMER-u, znamená to,
že ich asi komunistická strana sklamala a tomu sa ani
nemožno čudovať.
V súčasnosti niektoré najaktuálnejšie výskumy
verejnej mienky ukazujú, že KSS by volila iba
0,1% obyvateľstva SR s právom voliť. Pripusťme,
že tých voličov je viac, pretože mnohí, ktorí volia KSS sa v rôznych prieskumoch verejnej mienky k tomu nehlásia. A tak nech KSS volí percento voličov a ÚSVIT pol percenta ... Práve preto
prekvapuje snaha komunistov zjednocovať našu
ľavicu. Najskôr by si však mali urobiť poriadok
vo vlastných radoch. Mnohí – dnes už ich bývalí sympatizanti a voliči si pamätajú na žabomyšie vojny vo vedení strany počas jej jediného pôsobenia v NR SR, ktoré KSS poriadne oslabilo
a aj právne rozdelilo. Zároveň však optimizmus
predsedu ÚV KSS Jozefa Hrdličku, ktorý tvrdí, že
stranu privedie späť do parlamentu, je skutočne závideniahodný. V každom prípade si dovolíme poradiť predstaviteľom KSS prestať napádať stranu SMER-SD. Svojím „komentovaním“
sociálnej politiky SMER-u neoslabujú jeho pozície, ale len a len svoje ...
Na záver ešte jedno konštatovanie: KSS je vraj
počtom členov najpočetnejšia politická strana
na Slovensku. Samotní jej funkcionári však tvrdia, že na volebných výsledkoch sa to vôbec neodzrkadľuje...
Vladimír MEZENCEV
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Niektorí odsúdení cudzinci sa vo väzniciach cítia lepšie ako doma

KRADLI, LÚPILI A ZA MREŽAMI ODDYCHUJÚ
O väzniciach sa medzi ľuďmi, ktorí dodržiavajú zákony,
veľa nehovorí. Možno iba vtedy, kedy sa nejakému vrahovi podarí útek spoza hrubých
mreží, ale to tak často nebýva. Alebo sa niekedy aj v lepšej spoločnosti rozoberá téma
– ako je tým grázlom v base
dobre. Majú tam teplo, jednoduchú, ale kvalitnú stravu, dostanú oblečenie, okrem toho
dnes už práca vo väznici nie je
povinná – čo by ešte chceli?
Okrem toho tí neskúsenejší sa
tam naučia ešte viac a dôslednejšie porušovať zákony. Veď
predsa učiteľov – nenapraviteľných kriminálnikov je tam vždy
dosť!
Tí, ktorí predstavujú vo väzniciach
spravodlivosť, vedia svoje. Napríklad o preplnených „domoch
v chládku“ a najmä o tom, koľko
veľa stojí štát, teda nás všetkých
jeden deň odsúdeného za mrežami. V súčasnosti je to 1 140 korún. Jednoducho, je to veľmi solídna suma. Pritom v súvislosti s
prevýchovou odsúdených tí, ktorí sa väzenstvu profesionálne venujú celé roky, nie sú veľmi optimistickí. Po čase sa väčšina z
tých prepustených väzňov na slobodu, ktorí si odpykávali prvý nepodmienečný trest, opäť vráti „do
chládku“.
Pred rokom 1990 bol pobyt cudzinca v našom väzení a na druhej
strane našinca za mrežami v niektorej inej krajine skutočnou raritou. Potom, kedy sa otvorili hranice sa všetko poriadne pomiešalo.
Na to, že Slovákov súdia a náväzne väznia v mnohých európskych
krajinách síce nemôžeme byť veľ-

mi hrdí, ale je to realita. Akou i to,
že aj naše väzenia sú plné cudzincov. Nečudo, veď migrujú nielen
tí, ktorí do cudziny chodia za prácou, turistikou, alebo vzdelaním,
ale aj pašeráci drog, obchodníci s bielym mäsom, zlodeji rôzneho kalibru, vydierači, vrahovia
... Pokiaľ obyvateľ niektorej z afrických krajín sa ocitne v našej
väznici, alebo kdekoľvek v Európe, robí v rámci možností všetko
preto, aby ho nevydali „odsedieť“
si trest vo svojej domovine. Týka
sa to aj Turkov, ako i príslušníkov
mnohých ázijských a juhoamerických štátov.
Skutočne, väznice u nás a najmä
v západoeurópskych krajinách pripadajú ľuďom z krajín, v ktorých sa
o demokracii vôbec nedá hovoriť,
ako rekreačné zariadenia. Nakoniec, aby človek prišiel k takému
záveru nemusí žiť a trpieť napríklad v Iraku. Ešte začiatkom deväťdesiatych rokov som navštívil jednu väznicu v SNR. Napriek tomu,
že išlo v podstate o exkurziu, nič
nebolo naaranžované. Bolo to
cez víkend, kedy mnohí väzni odchádzajú na dva dni za dobré
správanie k svojim najbližším. Ostatní sa ohadzovali banánmi, cvičili v posilňovni, pili energetické
nápoje a jedli čokoládu. Vysvetlili nám, že pred víkendom akosi
personál vždy zabudne nahlásiť o
koľko väzňov menej sa bude v sobotu a nedeľu stravovať (alebo nahlási, ale s týmito údajmi už nikto
viac nepracuje) a tak potom nevedia, čo si s tými banánmi, klobásou a čokoládou počať ....
Vo Švédsku odsúdení dostávajú
solídne mesačné vreckové a už sa
tam niekoľkokrát stalo, že uväzne-

ný pred vypršaním trestu sa vyhrážal, že po prepustení na slobodu
ihneď spácha závažný trestný čin
– len preto, aby sa dostal späť za
mreže. Musíme ale zdôrazniť, že v
týchto prípadoch išlo vždy o občanov bývalého ZSSR, resp. Poľska
a ČSSR. Na druhej strane uväznení Ukrajinci v Poľsku oceňujú
skutočnosť, že väznitelia ich oslovujú „pane“ a to dokonca zvyšuje
ich ľudskú dôstojnosť!
RAKÚSKE PROBLÉMY
V krajine našich juhozápadných
susedov je v súčasnosti každý druhý väzeň cudzinec. Aj práve preto
Rakúsko navrhuje, aby si aspoň
občania členských krajín EÚ odpykávali tresty v materskej krajine.
K rakúskemu návrhu sa už pripojili aj Švédsko a Fínsko. Rakúšania
však našli ďalší špecifický krok na
aspoň čiastočné zmiernenie stavu v preplnených väzniciach: už
pred šiestimi rokmi navrhli rumunskej vláde, že v Rumunsku postavia nové väzenie. V ňom by si
odpykávali tresty rumunskí občania, odsúdení v Rakúsku. Napriek
tomu takáto investícia by našich
susedov vyšla lacnejšie, ako platenie pobytu rumunských väzňov v
nápravných zariadeniach vo Viedni a Salzburgu. Rumunsko však o
túto ponuku neprejavilo záujem,
dokonca ju odmietlo.
Len pre zaujímavosť – Rumuni
netvoria v Rakúsku najpočetnejšiu enklávu väzňov – pred nimi sú
Ukrajinci, Vietnamci, Nigérijci, Albánci, Srbi, Gréci a Turci. Počet
slovenských väzňov v rakúskych
väzniciach sa odhaduje na niečo
vyše sto ...

JÁN SLIAČAN

Slovenské divadlo, ale najmä JEHO scénografia, pred významnou storočnicou

Martin Brezina - umelec mimoriadnych kvalít

Čo je Martin Brezina (na obr. vľavo) pre moju generáciu, pre naše divadlo, kultúru? Zakladajúca osobnosť
slovenskej scénografie, umelec mimoriadnych kvalít, múdry profesor, grandsenior v každej životnej situácii, nadovšetko však chápajúci priateľ, vždy
ochotný pomôcť...
Doc. Otto Šujan, predseda
scénografickej sekcie pri Zväze
slovenských divadelných umelcov
Bolo výnimočným šťastím, priam výsadou – v zložitých obdobiach rodiaceho sa profesionálneho divadla v Prešove, dnešného Divadla Jonáša Záborského – že pri jeho vzniku stála
táto významná osobnosť vtedajšej slovenskej scénografie...
Ján Šilan, bývalý riaditeľ DJZ v Prešove
Žil pre divadlo
Svoj život zasvätil divadlu a dokázal mu
obetovať celé svoje vnútorné ja. Nielen
minulosti a prítomnosti, ale s cieľavedomosťou skúseného človeka aj budúcnosti. Stál pri zrode samostatnej slovenskej
scénografie v jej modernej a dnes uznávanej podobe, stál pri zrode prešovského divadla, stál pri zrode prvej rýdzo slo-

venskej divadelnej budove, ktorou je terajší nový objekt Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Na tieto tri „položky“ svojho
života bol právom mimoriadne hrdý. I keď
svoj rozhodujúci podiel na ich vzniku málokedy pripomínal, pretože bol naplnený
prácou bezmála 24 hodín denne.
Prof. arch. Martin Brezina však nebol iba
vynikajúcim scénografom, znalým všetky
odtiene divadla ako takého, ale aj monumentalista, pre ktorého tvorbu bol vhodný
prakticky každý prírodný materiál a každá
výtvarná technika, ale najmä vynikajúcim
pedagógom, hnetúcim mladé talenty do
budúceho odborného personálneho zázemia slovenského umenia, architektúry a stavebníctva. Možno bol jeho život
až príliš poznačený pozitívami vlastných
mladých liet, získaných od Fullu, Galandu, Želibského a Mudrocha. Ako báječného a odborne vysoko čnejúceho pedagóga ho poznali a spomínajú nielen
v Prešove, ale aj v Bratislave, či už stál
za stredoškolskou alebo vysokoškolskou
katedrou.
Martin Brezina sa však dokázal venovať
aj úžitkovému výtvarníctvu, propagačnou
grafikou počnúc a piktogramami pre novinárstvo končiac. Aj to považoval za hodné
svojej tvorivosti a práce...

Storočnica sa blíži
Slovenské divadelníctvo si pripomenie storočnicu vstupu Martina Brezinu na planétu
Zem už v budúcom roku (nar. 19. 11. 1909).
I keď pravé dôvody, pre ktoré zasvätil rodák
z podtatranskej Východnej bezmála celý
svoj život prešovskému divadlu, sa už nikdy
nedozvieme, vzájomná väzba týchto dvoch
veličín sa stala od nedávnych dní doslova
nadčasovou.
Práve s cieľom dôstojného štartu budúcoročného jubileá (ale aj ďalšieho „brezinovského“ 65. výročia vzniku dnešného Divadla Jonáša Záborského), z iniciatívy Matice slovenskej, mesta Prešov
a samotného divadla, bola pred niekoľkými dňami odhalená pamätná tabuľa,
pripomínajúca osobnosť a prácu tohto
velikána slovenského divadelníctva. Na
priečelí tej budovy, v ktorej začínal svoj
pracovný život.
Autorom jednoduchého, ale mimoriadne
elegantného dielka je Slavomír Brezina s firmou Tri kamene pod vedením akademického sochára Martina Palu, ktorý v súčasnej
dobe pracuje na ďalšom, podstatne väčšom
monumente pre krajské mesto Prešov. Brezinova vernosť prešovskej scéne teda pokračuje.
Aký vlastne bol?
Prof. arch. Martin Brezina vstúpil na prešovskú pôdu v roku 1937 ako pedagóg
na Strednej priemyselnej škole stavebnej.
O šesť rokov neskôr sa stáva šéfom výpravy a scénografom vznikajúceho prešovského profesionálneho divadla. Symbióza divadelnej scény a pedagogickej práce ho sprevádzala potom už po celý život. Pre svojich
súčasníkov bol človekom mimoriadne talentovaným, tvorivým a pracovitým. A čo ďalej?
Na to už mohol odpovedať iba jeho syn akademický maliar Slavomír Brezina (na obr.
vpravo), ktorý dostal do svojho životného
vienka po otcovi práve umelecké gény:
- Na to, aký úzky vzťah mal otec k umeniu, akým obrovským množstvo talentu
disponoval, mal až prekvapujúco realistic-

ký a triezvy pohľad na jednoduché diania
vo vzťahu k prítomnosti i budúcnosti. Vedel dokonale vystihnúť podstatu javu. Napríklad, kým môjmu bratovi doporučil venovať sa architektúre, pretože u neho našiel
talent pre túto oblasť, mne pre zmenu povedal: Ty na architektúru nemáš, pretože ti
chybuje technický talent. Mal by si sa venovať umeniu, to ti bude sedieť! Dnes môžem
potvrdiť, že mal úplnú pravdu. Ale on to vedel vystihnúť aj u iných mladých ľudí. Vedel
vycítiť, čo v nich skutočne je. Bežne sa venoval dvom, trom mladíkom, u ktorých našiel talent pre architektúru a ktorých potom
osobne pripravoval na prijímacie skúšky.
Pokiaľ viem, vždy patrili medzi najlepších.
Otec teda nemal iba talent, ale bol aj mimoriadne cieľavedomý. Ale aj prezieravý.
Hovoril niekedy o tom, prečo ho takým
intenzívnym spôsobom oslovila práve
scénografia?
- Možno to bol jeho pobyt v Prahe, kde študoval architektúru. Nebola to iba tamojšia
atmosféra a študentské časy, ale myslím,
že aj Divadlo Voskovca a Wericha. Pamätám sa, ako pri rôznych príležitostiach spomenul, že časté návštevy v ňom sa stali
jeho celoživotnou inšpiráciou. A naučili ho
pozerať na život a problémy z iného uhla.
Mal ako scénograf svoju obľúbenú oblasť alebo autora?
- Jeho prístup k tvorbe scény ovplyvňovalo mnoho prvkov, záležalo najmä od režiséra, niekedy aj autora. Preto sa snažil na
základe rozhovorov a konzultácií s nimi vytvoriť niekoľko alternatív jedného motívu,
aby sa trafil do ich niekedy aj presne neurčených potrieb a pohľadov. Uvedomoval
si, že tú pravú atmosféru diania na javisku
vytvára aj scénografia. Niekedy práve scénografia. Ale keď išlo o operu, vtedy zvýšil
obrátky svojej mozgovej činnosti na maximum. Miloval operu a keď išlo o ňu, vkladal sa do tvorby celý. Vtedy sa pre neho
stal tým najlepším časom čas noci. Keď
všetko stíchlo, sadol si k stolu, zapol rádio, na ktorom mal naladenú stanicu Rádio Rím a pustil si tichúčko hudbu. Vte-

dy už vysielali iba opery. Tieto chvíle nočnej hudby mu zrejme pomáhali dostať zo
seba práve to, čo potreboval. Na ránom si
trochu zdriemol a potom išiel učiť. Obdivoval som jeho výdrž a často som nevedel pochopiť, že dokáže uprednostniť prácu aj pred sebou.
Aj pred koníčkom? Takto všestranne založený a žijúci človek nejakého musel
mať...?
- Bolo to umenie, výtvarné i hudobné. Miloval Taliansko a Francúzsko, milánsku i parížsku operu, rád spomínal na Louvre, Prado, umenie ho napĺňalo.
Spomenul niekedy, prečo sa rozhodol
svoj život venovať práve scénografii?
- Niekoľkokrát! Možno tie jeho najintímnejšie spomienky a spovede mala na svedomí niektorá z opier, ktorej sa práve venoval.
Začiatok bol prekvapujúco jednoduchý,
ale úderný. Ako malý chlapec sa raz dostal k tomu, že bol na predstavení bábkového divadla. Pre dedinského chlapca to
bol taký silný zážitok, že nad ním vraj rozmýšľal vo dne v noci. Učarovali mu najmä
možnosti a kreativita, ktoré divadlo mali
a prinášali.
Martin Brezina síce nebol rodeným Prešovčanom, ale pre toto mesto, v ktorom
strávil bezmála celý život, urobil podstatne viac ako ktorýkoľvek iný Prešovčan. V čom tkvela jeho vernosť tomuto mestu, veď v centre kultúrneho diania vtedajšej republiky, či už išlo o Prahu alebo Bratislavu, mal ako divadelník
možností podstatne viac, ale akosi o ne
nestál...?
- Vždy, keď prišlo na podobné debaty tvrdieval, že aj východ Slovenska je Slovenskom. A zakladal si na tom, že práve v Prešove bola vybudovaná prvá skutočne slovenská budova divadla a on bol pri tom!
Ale mám aj pocit, že v tomto prípade tiež
„úradovala“ jeho príslovečná predvídavosť. Asi dokázal vidieť ďalej, než my všetci okolo neho...
MILAN ORSZÁGH
foto autor
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Vyhlásme boj sprejerom
Navštívil ma priateľ, ktorý sa dávnejšie odsťahoval zo
Slovenska do bývalej Nemeckej spolkovej republiky.
Bol som zvedavý na jeho názor na Slovensko a najmä jeho rodnú Bratislavu. Povedal, že neprešiel celé
Slovensko, ale Bratislava pôsobí naň veľmi špinavo a
to vraj hovoria viacerí jeho terajší spoluobčania v Nemecku. Žiaľ, musel som mu dať za pravdu, aj na mňa
pôsobí predovšetkým „vďaka“ sprejerom naozaj veľmi špinavo. Ten, kto príde do tohto mesta cez železničnú stanicu Bratislava-Vinohrady musí prejsť dlhú
chodbu vydláždenú na zemi i stenách kvalitnými obkladačkami. Sú však sprejermi také znečistené, že
veľmi nepriaznivo ovplyvnia prvý dojem návštevníkov
hlavného mesta SR. Človek sám začne mať pocit, že
sa od týchto „umeleckých diel“ poriadne zašpiní.
Je zaujímavé, že prvé sprejermi znešvárené električky prechádzali práve týmito miestami. Dokonca
aj nové autobusy. Nikde som sa však nedozvedel, či
niekoho obžalovali za tieto činy, ale zdá sa mi, že sa
všetko zahralo do kúta. Sprejeri naozaj nešetria nikoho a nič. Máme už zákon, ktorí hovorí o ich trestnosti. Dokonca na historických pamiatkach je sadzba
ešte vyššia. No „generalita“ rytierskeho rádu, ktorá
prišla na slávnosť do Bratislavy, si mohla na jednom
z kostolov prečítať aj írečitý pozdrav a odkaz sprejera svojmu kumpánovi. Fero, čakám ťa na Dlhých déloch (doslova si takto pretlmočil autor bratislavskú
časť Dlhé diely. Bola to výborná reprezentácia nášho
mesta!!! Máme zákon o sprejeroch, ktorý, ak by sa
použil, mohol by byť boj proti tomuto nešváru úspešný. Zatiaľ neviem o takom prípade. Zákon umožní prísnejšie trestať nastriekané sprejerské „diela“ nakreslené na historických budovách. A ako trestať tých,
ktorých „dielo“ zničí oznamy, týkajúce sa informácií
kde je lekárska prvá pomoc, kde sú iné, v núdzovej
situácii označenia, ktoré sprejeri v našom meste poničili? Podchod na Trnavskom mýte držal a ešte drží
v primitívnosti a vandalizme prvé miesto. Muž, ktorého som videl ako sa snažil vyčistiť tento podchod,
to vzdal po prvej hodine. Nakoniec obrázok hovorí

Takto vyzerá vnútro električky v Bratislave. Vďaka sprejerom.
za všetko, čo ho čakalo, keby pokračoval v práci...
Dlho sa opravoval podchod pred prezidentským palácom. Je už vyčistený, nablýskaný, pohyblivé schody už fungujú. Dlho trvalo jeho vyčistenie a vynovenie. Už som po jeho otvorení napočítal osem znakov

MIVA
plus

Zúfalý muž, ktorý mal čistiť podchod na Trnavskom mýte. Ukončil prácu s hromžením na sprejerov.

sprejerského vandalstva... Sprejerské vandalstvá sa
prejavujú nielen v centre mesta a na domoch. Aj garáže sú ich obeťou. Nedávno som sa dozvedel jeden
príbeh, ako istý starý pán si zafarbil bránu svojej garáže a spokojný so svojou prácou odchádzal neskoro večer domov. Nedalo mu to však, vrátil sa a čakal v neďalekom kríku. Keď už okolie osvecovalo iba
chabé mestské osvetlenia, prišiel aj náš sprejer. Pri
bráne spomalil, obzrel sa, akoby zisťoval či mu nehrozí nebezpečenstvo. Posúdil, že nehrozí. Vytiahol
si z malého batohu farbu a začal sa na novej bráne
podpisovať. Starký vyštartoval tak rýchlo, ako by mu
bolo dvadsať, vytrhal mu z ruky sprej a začal sprejovať samotného autora. Pekne od kabáta, potom prešiel na nohavice. Sprejer kričal: „Nebláznite, zničíte
mi šaty!“ „Veď to aj chcem, aby si vedel ako sa cítim
ja po tvojom umeleckom diele. A aby ťa ľudia ešte
lepšie spoznali, vyfarbím ti vlasy na zeleno!“ Aj vyfarbil. Študent videl, že so starkým nie sú žarty, vytrhol
sa mu z rúk a uháňal spoza garáže k električke. Svoju
navštívenku s adresou si nechal v batohu. Pozriete,
ukázal nám ju starký. Je to dokonca študent.
V niektorých mestách už majú možnosť zaplatiť tomu,
kto nájde, usvedčí, alebo priamo dotiahne so sebou
sprejera. Ak porovnáme odmenu, ktorú vyplatia, stojí ich to menej ako upraviť a znovu dať do poriadku
steny, brány, kľučky a všetko ostatné, čo títo ničitelia znehodnotia. Skúsme sa takto vysporiadať s týmto barbarstvom.
Spomínate si, milí čitatelia, ako zakročil policajt v Trnave proti sprejerovi? Konal rýchle a dalo by sa povedať správne. Lenže onen sprejer konal na objednávku. Celebritky liberálky z novín sypali na policajta síru
siričitú. Nadriadení sa ospravedlnili poškodenému a
chudák policajt, ktorý chcel pomôcť, ostal osamotení
i potrestaný. Mnohých to nadchlo, lenže boli aj takí,
ktorí povedali, že na našich bránach sa tento sprejer
učil ako na to.... Škoda, že sme mu vtedy poriadne
nevyprášili kožuch. A čo myslíte, čo urobí iný policajt
keď uvidí iného sprejera pri „práci“? Spomenie si na
prípad kolegu, ktorý chcel chrániť majetok občanov a
ostal na hanbu. Prechádzkovým tempom pôjde okolo
a bude pokračovať v obchôdzke svojho rajónu.....
PhDr. Milan Piovarči, snímky: autor
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Bola to hektická doba
Výročia si možno pripomenúť
rozličným spôsobom. Milan
Čechvala spomína na výročie
okupácie Česko-Slovenska vojskami piatich štátov Varšavskej
zmluvy v roku 1968, románom
Zastavenie v čase (vydal SAUL
– Spolok autorov umeleckej literatúry).
Horúci august spred štyroch desaťročí približuje próza Milana
Čechvalu na osudoch ľudí, historické fakty iba rámcujú priestor v
ktorom sa pohybuje hlavný hrdi-

na vo svojom súkromnom, pracovnom i spoločenskom živote. Dej
sa odohráva väčšinou v Bratislave, ale autor nám približuje aj niektoré udalosti z Prahy a Moskvy. Z
textu cítiť osobnú skúsenosť, pretože autor mnohých protagonistov
poznal osobne, alebo sa pohyboval v ich blízkosti, nie sú to iba oficiálne postavy, ale ľudia z mäsa a
krvi s pochybnosťami i slabosťami. Atmosféra doby a zmeny v
medziľudských vzťahoch, ktoré
prinášala meniaca sa politická

situácia je v knihe podaná nenásilným pútavým štýlom.
Čitateľ, ktorý prelomovú dobu zažil
nájde v knižke veľa námetov na sebareflexsiu a oživenie spomienok
a pre mladšie genarácie je román
zaujímavým a čítavým svedectvom
doby o ktorej vedia iba z učebníc a
rozprávania rodičov a dedov. Práve táto obec čitateľov by určite privítala, keby súčasťou knižky bol aj
slovníček (i keď román to nevyžaduje) vysvetľujúci niektoré skratky,
či názvy.
Jozef Šucha

pokračujú v podpore inovácií

Žilinský samosprávny kraj sa stal spoluzakladateľom záujmového združenia právnických osôb Z@
ict. Ide o ďalší krok krajskej samosprávy v zabezpečovaní udržateľného rozvoja Žilinského kraja,
inovácií a technologicky orientovaného priemyslu
na tomto území. Vychádzajúc zo strategických dokumentov Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja ŽSK a Žilinskej inovačnej politiky postupne
napĺňame naše ambície zlepšovať dlhodobú konkurencieschopnosť kraja. Tú chceme pozdvihnúť
aj vznikom a rozvojom odvetvových klastrov. Jednou z prvých lastovičiek je v oblasti informačných
a komunikačných technológií novozaložený klaster Z@ict.
Združenie má 14 zakladajúcich členov z oblasti verejného a súkromného sektora (ŽSK, Žilinská univerzita, SNK, Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o., Institute of Next Generation Networks,
Vedecko-technologický park, Alcatel-Lucent Slovakia,
a.s., Dopravné systémy Scheidt & Bachmann, s.r.o.,

Emtest, a.s., GiTy – Slovensko, a.s., Ipesoft, spol. s
r.o., K + K, a.s., Siemens Program and System Engineering, s.r.o. a Tesla Liptovský Hrádok, a.s.). Vzniku prvého klastra predchádzala príprava príručky Sprievodca
klastrom, obsahu klastrovej iniciatívy v regióne, seminár o klastrovej iniciatíve, workshopy a školenia klastrových manažérov. Z@ict plánuje v rámci svojich dlhodobých cieľov zvýšiť stupeň poznatkovej ekonomiky. Ten
chce dosiahnuť cielenou podporou vzdelávania so zameraním na informačné a komunikačné technológie na
všetkých stupňoch vzdelávacieho systému, vrátane celoživotného vzdelávania. Tiež plánuje zvýšiť povedomie
o sektore informačných a komunikačných technológií a
vytvoriť v ňom excelentné pracovné podmienky, či podporiť konkurencieschopnosť inštitúcií výskumu. Žilinská
inovačná politika poukázala, že náš kraj má silný potenciál pre vznik ďalších klastrov. Do budúcnosti počítame
s tvorbou klastrov v oblastiach cestovného ruchu, automobilového priemyslu a drevárskeho priemyslu.

Mgr. Zuzana Muchová
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Deštruktéri a rebelanti sa už voči Hrám v Pekingu upokojili

O Z V E NY

Politika nepatrí na OH
Zdá sa, že všelijakí odporcovia olympijských hier a nepriatelia
Číny sa už upokojili a umúdrili. Svet im nedal žiadnu podporu v
ich rebéliach a požiadavkách voči usporiadajúcemu štátu a až
bojkotu Hier. Správne. Svet, športový i nešportový dal jasne najavo, že politika na športoviská a do športového hnutia nepatrí a
olympiády nesmú byť v žiadnom prípade rukojemníkmi akýchkoľvek politických skupín. Je teda úplne jasné, že august 2008 bude
podľa tradície veľkým športovým i spoločenským sviatkom sveta,
mládeže a priateľstva všetkých kontinentov. To je jedno z prvých
víťazstiev pekingských Hier.
Dôkazov na toto konštatovanie je mus by sa stal rukojemníkom v ruveľa. V Pekingu sa zišlo 800 dele- kách politikov...“
gátov z celého sveta a prítomní boli Takéto stanoviská podporila aj
aj zástupcovia všetkých 205 ná- Asociácia národných olympijských
rodných olympijských výborov. Ich výborov. V jej vyhlásení sa píše:
závery zhrnul náš prezident SOV „Odmietame všetky zámery, ktoFrantišek Chmelár: „Ak by sme ré využívajú olympijské hry na povstúpili na politickú pôdu a začali litické ciele. Podporujeme meno
riešiť otázky spadajúce do záujmov a imidž Hier, ako aj právo športovpolitikov, dostali by sme sa na príliš cov zúčastniť sa na tomto veľkom
tenký ľad.“ Prezident MOV Jacqu- celosvetovom festivale mládeže.“
es Rogge: „Akékoľvek stanovisko Jasné slová o tom, že dosť už bolo
politického charakteru by mohlo bojkotov, čo len čiastkových, aké
viesť k tomu, že svetový olympiz- boli na OH v Los Angeles a v Mos-

kve. Komisia športovcov MOV sa k
týmto myšlienkam pripojila: „Pevne veríme, že šport počas siedmich rokov príprav OH slúži ako východisko na rastúce porozumenie
medzi Čínou a svetom, i naopak.
Nemôže byť lepšia cesta ako povzbudiť zmeny v Číne a osláviť pozitívne kroky, ku ktorým už došlo,
než sa stretnúť prostredníctvom
športu. A nič nie je lepšie ako učiniť to na olympijských hrách, ktoré
budú sledovať milióny ľudí na celom svete.“
Sme radi, že pri týchto nezmyselných sporoch zvíťazil zdravý rozum
a môžeme sa tešiť na kvalitné súboje najlepších športovcov sveta. Náš olympijský víťaz Jozef Pribilinec už niesol olympijský oheň
v Číne a všetci naši nominovaní
športovci sú pripravení odcestovať
a nastúpiť na štart. My zase veríme,
že budú aj primerane úspešní.

Na ME 2008 sa už hrá

V Rakúsku a Švajčiarsku sa už
začali boje majstrovstiev Európy. Predstavilo sa nám už všetkých 16 mužstiev. Ako viete,
hrá sa v štyroch skupinách po
štyroch mužstvách z ktorých
prvé dve postúpia do štvrťfinále. Zopakujme si skupiny:
A: Švajčiarsko, Česko, Portugalsko, Turecko. B: Rakúsko,
Chorvátsko, Nemecko, Poľsko.
C: Holandsko, Taliansko, Rumunsko, Francúzsko. D. Grécko, Švédsko, Španielsko, Rusko. Najtrápnejšie je, keď musí
mužstvo opustiť turnaj hneď
po skupine. Azda v prvých zápasoch nie je aj vaše mužstvo,
váš favorit? Bodaj by vám vydržal do finále, 29. júna t.r. V
denníkoch už boli mená dobrých hráčov, ktorí sa na Euro
nedostali. Niektorí sú zranení,
iní sa vzdali, ďalších nevybrali
tréneri. Tak to už chodí. Vieme,
že najviac hráčov je z bundesligy - 56, z anglickej ligy - 44.
Z Olympique Lyon a z Panathinaikosu Atény môže nastúpiť
po 10 hráčov.
Žiaľ, Slovensko sa na ME nepre-

bojovalo a aj keď sa hrá blízko
nás, ošiaľ nezavládol. Môžeme
však čakať rekordy. Rakúšania
už týždeň pred začiatkom hlásili,
že nemajú ani jedinú voľnú vstupenku. UEFA sa zase priznala, že
očakáva príjem viac než dve miliardy eur, čo je viac než 40 miliárd korún. Proti Portugalsku
2004 nárast o 45 percent. Vynovené štadióny boli pripravené už
dlho pred začiatkom. Napr. na renováciu v Ženeve bolo treba 15
miliónov frankov. O bezpečnosť
sa stará 30 000 policajtov, na
hraniciach sú prísnejšie kontroly
a treba aj pasy. Predpokladá sa,
že na obrazovkách bude pozerať
zápasy až osem miliárd divákov!
Niečo z diváckej časti ME by mala
mať aj Bratislava. Niektorí turisti si
budú chcieť naše hlavné mesto

prezrieť, iné skupiny budú zrejme
hľadať zábavu a ďalšie si objednali lacnejšie prenocovanie v hoteloch. Aspoň takto možno okúsime
kúsok futbalovej atmosféry.
Kto teda vyhrá? Za „skupinu
smrti“ sa označuje céčko, kde
sú Taliani, Francúzi, Holanďania a Rumuni. Taliani majú Inzaghiho iba medzi náhradníkmi, zranil sa Cannavaro.
Francúzsky tréner nechcel Clichyho. Holandsko nemá Van
Bommela, Seedorf reprezentáciu odmietol. Nie sú to však neprekonateľné oslabenia, no jeden sa bude musieť rozlúčiť a
Rumunsko iba ťažko konkurovať. Medzi favoritov rátajú odborníci Portugalcov a Čechov,
Nemcov, ďalej Španielov, ktorí
však majú v skupine silné mužstvá Rusov, Švédov, Grékov.
Kto sklamaný odíde? Tipujúci
to nemajú nikdy ľahké, lebo na
takom turnaji nebýva o prekvapenia núdza. Najpokojnejšie
však bude bez tipovania. Tentoraz nám Slovenská televízia
priblíži veľa zápasov, vlastne
všetky, a bez nervov.

Nový rýchlik

Naši olympionici v slušivých oblekoch pre Peking.

Foto TASR

Liga s vizitkou priemeru

Pätnásty ročník futbalovej ligy je za nami. Výsledky experti hodnotia. Veľké oči nemôžeme mať. Slovensko patrí do štvrtého futbalového koša, čo
určila reprezentácia. Liga nebola o nič lepšia - slabší európsky priemer.
2,70 gólu na zápas, priemerná návšteva 3100 divákov na zápas. Najlepší
strelec Novák z Košíc dal iba 17 gólov, z nich 8 vo dvoch zápasoch. Hralo
364 futbalistov, z nich 119 nováčikov, ktorí sa nemali od koho učiť. Všeobecne vládne nespokojnosť, sedem trénerov sa nedožilo konca. Máme
iba dve mužstvá na európsky priemer, Artmediu a Žilinu. Petržalčania boli
suverénni (v našich pomeroch), Žilina vo finiši stroskotala. Všetci za nimi
chceli dosiahnuť viac, azda okrem tretej Nitry. Trenčín ako posledný vypadá a zohral so zahraničným vedením komickú úlohu. Senec, Moravce a Trenčín vonku ani raz nevyhrali a dali iba štyri, sedem a osem gólov.
Celú ligu hrubo poškvrnili najmä fanúšikovia Trnavy a Slovana svojim vyčíňaním. Skrátka, hralo sa tak, akých hráčov mohli kluby získať - väčšinou
slabo. Mladosť mala byť devízou, ale nebola a ani nebude, vrcholový futbal musia hrať prevažne chlapi, nie deti. Viď priemery kádrov na ME. A
pokúšať sa o otvorený, útočný a moderný futbal. Hrať pre divákov, čo sa
u nás nedeje, lebo prvá je zmluva a body. Nádej však úplne nezomrela,
azda sa dočkáme zlepšenia v budúcom ročníku...

Glosa

Aká je to reklama?

Jedno z hesiel Slovenského futbalového zväzu hlása: Spojme sa pre
futbal. Spájame sa však akosi čudne. Futbalové prostredie, reklamu
reprezentácie, klubov či hráčov,
ktorí majú byť príkladom mládeži a
zaujať prípadne divákov a umožniť
im lepšie spojenie s hráčmi, to robíme veľmi slabo a zle. Ako príklad
môžeme uviesť dve ostatné medzištátne stretnutia s Tureckom a
Švajčiarskom. Naši prehrali po slabých výkonoch, čo je už hanbou
samo o sebe. Čo však urobili vybraní pre propagáciu futbalu a našich najlepších hráčov? Kým súperi mali na svojich dresoch veľké
mená, ako je to už zvykom aj na Islande či v Urunde, naši hrávajú iba
inkognito, utajení, ako by sa hanbili za svoje výkony, ba i mená. Ako
sa však čudovať, keď to isté vidí-

me aj doma, v zápasoch, ba aj na
televíznych obrazovkách. V lige je
bežné, že väčšina mužstiev hráva bez mien na dresoch a nechce divákom predstaviť svojich hráčov. Keď však hrá pred televíznymi
obrazovkami napr. Slovan s Trnavou, či Žilina s Petržalkou a iní tiež
bez dresov označených menami,
to je až zarážajúce. Tu neobstojí
nijaká výhovorka. Prečo SFZ nenariadi, že hrať sa môže iba v dresoch s menami? Finančné náklady na označenie nie sú už veľké a
viaceré mužstvá také dresy majú,
ba niekedy v nich aj nastúpia. Preto je nepochopiteľné, že sa v nich
pravidelne nehráva. Komu a čo
chceme tým zatajiť? Propagácii
futbalu to rozhodne neprospieva,
ale škodí mu to. Dočkáme sa v novom ročníku?

Žilina oslavuje stovku, aj keď titul podľa plánu k tomu nepripojila

Zeleno-žltí patria k najstarším a najúspešnejším
Futbalová Žilina je jedenástym najúspešnejším klubom v 63-ročnej histórii čs. ligy. A piatym najúspešnejším spomedzi slovenských
účastníkov. Zohral tam 31 ročníkov
s týmto výsledkom: 827 287 186
354 1164:1392 760. Roku 1973
skončil na 5. mieste. Štyrikrát bol vo
finále Čs. pohára. V slovenskej lige
1939-44 hral sústavne: 110 49 14
47 243:233 112 a dvakrát bol tretí za ŠK Bratislava a Pov.
Bystrica resp. FC Vrútky. V súčasnej lige? S výnimkou jedného ročníka vo všetkých! A štyri tituly majstra! MŠK Žilina
sa predstavil Európe v Lige majstrov, trikrát v PVP, v kvalifikácii Pohára UEFA, v Intertoto Cupe, atď. Skrátka zeleno-žltí
sú čs. a slovenským velikánom, popredným klubom a Žilina
je futbalovým mestom. A koľko dodala futbalu funkcionárov,
koľko reprezentantov... Oj, ako bolo v nej smutno, keď niekedy na krátko vypadla.
Spomínanie nie je náhodné. V októbri 1908, teda pred sto rokmi
sa prakticky žilinský futbal narodil. Je na čo spomínať, čo oslavovať, aj keď na tento rok k oslavám naplánovaný Slovenský pohár
a piaty titul majstra republiky uleteli. V tej jeseni 1908 sa priekopníci futbalu a tenisu v meste rozhodli, že položia na sútoku Váhu,
Kysuce a Rajčianky organizačné základy športu v meste. Boli to
najmä poprední pracovníci bývalej Súkennej továrne (neskôr Sloveny) a Hungárie (neskôr Považských chemických závodov). Na
čele všetkého bol riaditeľ Súkenky James Vogl. Tu bol aj základ
futbalu, hoci v Rakúsko-Uhorsku slovenské kluby nejestvovali,
nemali súťaže a mohlo sa hrať iba priateľsky. Futbalisti však 20.
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júna 1909 zvolali ustanovujúcu schôdzu a po vzore Prešova, Bratislavského PTE a košických KAC založili klub Zsolnai testgyakorlók kôre - Krúžok žilinských športovcov (ZsTk). Na jeho čele bol
JUDr. Július Tafferner. Priateľské zápasy hrali až do roku 1919
dve mužstvá, s Trenčínom, Martinom, Kláštorom pod Znievom,
Ostravou a inými. Z roku 1912 sa zachovala takáto zostava: Halász - P. a Š. Folkman, Hofan, Bodrogi, Meszáros, Homola,
Weisner, Palovič, Morvic, Bárdoš.
Po I. svetovej vojne, počas ktorej šport ostal v útlme, v novembri 1919 členská schôdza prijala nový názov Športový klub Žilina a predsedom sa stal riaditeľ Súkenky Karol Kristen. Futbalový
káder bol už, samozrejme, iný: Procházka - Marsina, Klerin, Veliký, Horváth, Eichenwald, Pillier, Biringer, Goldstein, Morvic, Pokorný, Brezáni, Palovič Mészáros, Veliký, Lazar, Bittčanský, Risk,
Muller, Halmi, Hollý. Onedlho prišli aj noví hráči: Mohler, Vančo,
Závodský, Zarkóci. A títo vybojovali roku 1924 pre ŠK Žilina prvý
titul majstra Stredoslovenskej župy. A potom za sebou ešte v rokoch 1930-1933 štyrikrát.
K najslávnejším patrí obdobie predsedu JUDr. Róberta Kubiša od roku 1927 do 1930. Žilina sa začala prebíjať medzi elitu čs. mužstiev. V boji o Pohár slobody 1928 vyhrali
zeleno-žltí nad ČsŠK Bratislava 3:0. Rozhodujúcou osobosťou pre rozvoj futbalu v meste bol Žilinčan Vojtech Závodský, ktorý bol aj pri zrode SFZ roku 1919. Bol najprv brankárom mužstva. Chytal aj v súbojoch o titul majstra Slovenska
roku 1928, keď hrali o titul majstri žúp. Žilinčania vyhrali
nad ČsŠK Bratislava doma 3:2 a vonku 3:0 pred 5000 divákmi. Majstrami sa stali: Závodský - Slávik, Rybárik - Žďársky, Horváth, Hollý, Braun - Brendl, Mařík, Halmi, L. Adamica a Matlas. Rovnako slávny bol aj rok 1929. Žilina získala

druhý titul keď po predĺžení zdolala Rus Užhorod 3:2. V rokoch 1930-33 bola Žilina trikrát vo finále a raz tretia. Hralo sa aj o majstra Slovenska ČSAF v rokoch 1926-1938. V
týchto bojoch zeleno-žltí vyhrali dvakrát. Roku 1928 vo finále s Ligeti SC 3:0 a roku 1929 taktiež s Ligeti v troch zápasoch: 2:1, 1:2 a 5:0!
A bol to V. Závodský, ktorý bol vedúcou silou pri výstavbe futbalového štadióna, ktorý otvárali 10. augusta 1941 zápasom so Spartou Pov. Bystrica 3:0. Koľkože to bolo za tých sto rokov slávy,
sem-tam prepletenej aj smútkom. Koľkými menami sa bolo treba prehrýzať: do I. svetovej vojny ŽTK Žilina, 1919-48 ŠK Žilina,
od 1948 Sokol Slovena, od 1953 Iskra Slovena, od 1956 DŠO
Dynamo, od 1963 TJ Jednota, od 1967 TJ ZVL, od 1990 ŠK Žilina, od 1995 MŠK Žilina. Koľko reprezentantov dodala Žilina do
mužstiev ČSSR na čele so Zacharom, Krásnohorským, Kopčanom, E. Pažickým, Staškovanom, Horváthom, Grigom, Hyravým... Koľko malo skvelých strelcov na čele so Slezákom, Majerčíkom, Š. Tománkom, Zacharom, Jakubčíkom, Palivcom,
Šebíkom... Koľkokrát diváci tlieskali rekordérom v nastupovaní
k zápasom na čele s M. Staškovanom (298), Š. Tománkom
(267), A. Rusnákom (220), Ľ. Šterbákom, R. Podolákom, A.
Kopčanom, Š. Slezákom atď. Mužstvo už zohralo viac než 500
medzinárodných zápasov. A akí funkcionári a tréneri ich viedli: R.
Altus, F. Ševec, J. Bielek, E. Žabka, T. Zvara, A. Bartosiewicz,
V. Zachar, A. Kopčan, Š. Slezák, A. Krásnohorský, S. Griga,
M. Staškovan, Š. Tománek a mnohí ďalší. Máte Žilinčania na
čo a na koho spomínať. Na najstarších, stredných, ale aj na novú
generáciu z nového Slovenska, ktorá priniesla štyri tituly majstra
Slovenska a tiež veľa krásnych futbalových zážitkov. Živio na ďalších sto rokov.

Na Jamajke sú rýchli chlapci. Opäť
to potvrdil jeden z nich v New Yorku.
Čakalo sa, čo urobí v behu na 100
m dvojnásobný majster sveta Tyson
Gay. Prekvapil však iný, a to 21-ročný Usain Bolt z Jamajky. Zabehol
trať v Kingstone za 9,72 s! Bolo po
daždi a ideálny podporný vietor plus
1,7 m/sek. Zlepšil dovtedajší rekord
krajana Asafa Powela o 0,2 s. spred
necelého roka. T. Gay dobehol jasne druhý za 9,85 s. Víťaz povedal:
„Chcem vyhrať najmä v Pekingu. Ak
je človek olympijský šampión, to je
úspech na celý život, najväčší. U.
Bolt ešte nevie, či pobeží v Pekingu
len jednu trať, 100 či 200 m. Dvanásteho júna t.r. bude bežať aj v Ostrave. Svetový rekord na 100 m sa
zlepšil od roku 1983 o 0,21 s. a v
zápisoch je predovšetkým Jamajka
a borci z USA. Zaujímavé.

Miliarda na šport
Ministerstvo školstva SR má v Zákone o štátnom rozpočte na rok 2008
schválenú sumu 1 011 011 000
Sk na športové účely. Napr. školský šport dostane 46,3 milióna,
šport pre všetkých 13 miliónov, na
významné športové podujatia v SR
pôjde 34,5 milióna, na športovú reprezentáciu SR 423,7 milióna, na
prípravu športovcov na OH 40 miliónov a na ZOH 11,3 milióna atď.
Olympijským kolektívnym športom
pripadne 142,6 milióna, individuálnym športom 134,5 milióna, neolympijským kolektívnym športom
6,5 milióna, neolympijským individuálnym 52,8 milióna, športom zdravotne postihnutých 10,6 milióna,
ostatným organizáciam 76,5 milióna korún atď. O dotáciu požiadalo
na MŠ SR (a dostalo ju) 97 športov,
zväzov, asociácií, spolkov a iných organizácií. Otázkou je, či má skutočne štát všetky podporovať.

Koľko máme športovcov?
V kronike športu, ktorá vychádza
každý rok, uvádzajú funkcionári aj
počet členov a klubov jednotlivých
odvetví. Najpodozrivejšie číslo uvádzajú futbalisti, vraj je ich 437 394.
Podľa nich je každý šiesty obyvateľ
SR futbalistom v 2451 kluboch, čo
nie je možné. Podľa časopisu Športinform je ich iba 150 - 170 000,
hráčov i hráčok, vrátane sálového i
plážového futbalu. Čo na to povedia
na SFZ? Futbal je i tak najsilnejší. Za
ním nasleduje turistika, RTVŠ, basketbal, stolný tenis, volejbal, hokej,
hádzaná. Tá však má už iba 7591
športovcov v 70 kluboch. Športov sa
spolu uvádza 81 a odhadom v nich
športuje iba 6,5 percenta obyvateľov. Iba okolo 50 členov má vodné
lyžovanie, rýchlokorčuľovanie, dostihy - boby dokonca iba 10.

Zázračný kôň?
V dostihovom športe je pozoruhodná udalosť. Trojročného koňa
menom Overdos označujú odborníci za zázračného. Patrí dunajskostredskému podnikateľovi Zoltánovi Mikóczymu. Kúpil ho vraj za 88
000 korún na dražbe, kde ho takmer nikto nechcel. Dnes má tento
trojročný hnedák cenu dobre vyše
milióna eur. Majiteľ vraví, že pri jeho
kúpe mal šťastie, aké už nikdy mať
nebude. Bežec britského pôvodu
bol 8-krát na štarte a osemkrát vyhral! Nie hociako, v Bratislave na
1200 m vyhral 850 000 Sk o osem
dĺžok. Podobné boli aj jeho predchádzajúce víťazstvá. Kôň má stajňu v maďarskom Alagu a jazdí na
ňom Poliak P. Krowicki. Teraz pôjde
jeho „raketa“ na preteky na západ.
Uvidíme, či bude aj tam, vo veľkej
konkurencii zázračná.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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