Prezident SR na mieste katastrofy
V obci Kružľov (okres Bardejov) na tohtoročný 30. týždeň určite dlho nezabudnú.
Riečka, ba skôr potôčik Slatvinec sa po
výdatných dlhotrvajúcich dažďoch zmenil
na dravý tok, ktorý bral všetko, čo vode
stálo v ceste. Odniesol most, niekoľko lávok, kusiská brehov a ciest. Ako to v takýchto situáciách býva, najhoršie bolo v
nočnej tme, keď nebolo možné stav kontrolovať, iba sa spoliehať na intuíciu a
skúsenosti. Vydesení obyvatelia obce sa
DVOJTÝŽDENNÍK PRE POLITIKU, EKONOMIKU A SAMOSPRÁVU
obávali najhoršieho...
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Týždeň po katastrofe zavítal do tejto obce

prezident republiky Ivan Gašparovič. Z
rozhovoru so starostom Jozefom Kmecom potešený nebol, nakoniec, aj keď sa
za ten týždeň v obci urobilo veľa, vyčíňanie vodného živlu bolo poznať na každom
kroku. Prezident nesľúbil nič konkrétne,
jeho návšteva bola morálnym povzbudením občanom obce. Dozvedel sa však to,
čo mu možno pomôže utvoriť si reálny obraz o diere v systéme povodňovej prevencie i samotných záchranných prác. Jozef
Kmec totiž bez obalu povedal:
Pokračovanie na 4. strane

Športom k poznaniu
DUŠAN D. KERNÝ
Kto videl tribúny Euro 2008 nemohol prehliadnuť, ako kamery zachytávali nemeckú kancelárku či prezidenta alebo členov španielskej
kráľovskej rodiny ako ich dvíhalo zo stoličiek
v napätých chvíľach zápasu. Bez futbalu to
jednoducho nejde ani vo vrcholovej politike.
Vďaka športu vlastne poznáme viac o správaní štátnikov ako z oficiálnych návštev. A vďaka
športu toho vieme zasa viac o svete než povedzme, keby sme čítali o zahraničnej politike či
ekonomike.
Čitateľovi sa bude zdať, že opakovanie týchto veľmi starých právd je nosením dreva do lesa – ale paradoxnom súčastného informačného prostredia na
Slovensku je, že šport nám hovorí o svete viac než
spravodajstvo zo zahraničia. Zoberte si také Rusko. Koľko hlúpostí a doslova blábolov počujete či
čítate o tom, ako to tam vyzerá. Nielen od neskúsených novinárov, ale aj od poslancov. Dokonca od
ľudí, ktorí majú skúsenosti so zahraničím a prácou
v zahraničí takže by ste predpokladali, že aj niečo
pochopili.
Pozrite si, ale čo hovoria športovci. Keď sa nášho trénera národného mužstva p. Weissa spýtali na dôsledky účinkovania ruskej zbornej,
povedal jednoznačne, tam – teda v Rusku – sú
možnosti neobmedzene, pokiaľ ide o finančne
zdroje, nehrá to úlohu, je to takrečeno bez dna.
Toto vedia mnohí, veď naši športovci či najznámejšia basketbalová trénerka z Ružomberka
alebo hokejoví tréneri v Rusku hovorili a hovoria dostatočne veľa verejnosti o pomeroch nielen v športe ale aj v ruskom štáte.
Podobne je to aj teraz. Česká Mladá fronta Dnes v
pondelok 7. júla oznamovala veľkým dvojriadkovým
titulkom cez celú stranu: Jágr do Ruska, nejslávnejší český hokejista prěstoupil z Rangers do Omska.
Omsk dal číslu 68 peníze a respekt.
Lidové noviny písali o najobľúbenejšej Jágrovej adrese – Leninova 50, lebo Omsk miluje Jágra a Jágr
zasa Omsk. „Nikto Jágra nezbožňoval tak ako Rusi
a pritom zarába dvakrát toľko ako v NHL“, konštatovala MfD s tým, že Jágr kritikom svojho odchodu
zo zámoria do Ruska odkázal: nezapomínejte, že
jsem Evropan, Rusko je blíže k Česku, mùžete mi
políbit zadek“.
Slovenská Pravda tiež hovorí, že „Rusko láka hviezdy do novej hokejovej ligy“, české noviny venujú
zasa pozornosť hodnoteniu Jágra, že je to asi koniec NHL. Podľa slovenského denníka „Rusko je
mimoriadne zaujímavé, dnešní hráči majú dostatok informácií, obava z Ruska je dnes nulová“ (Pravda 7. 7. str. 20). Podľa novín, ktoré citujú agenta J.
Henyša „kedysi odstrašovali hráčov od prestupu do
Ruska neisté politické pomery a menej kvalitné zabezpečenie ako v zámorí, to už dnes neplatí.“
A tak žijeme na Slovensku veselo v schizofrénii
– tí, čo sa zaujímajú o šport vedia o Rusku niečo úplne iné ako tí čo počúvajú politicko-ideologické školenia más od našich poslancov a
poslankýň v parlamente. Na jednej strane vieme, že tí, čo hovoria o športe asi hovoria uveriteľné a najmä overiteľné fakty. A na druhej z
parlamentu a z väčšiny médií počúvame ako sa
na nás valia obrazy hrôzostrašnosti o ruskom
medveďovi a nebezpečnosti všetkého čo pochádza z Ruska.
Ešte dobre, že nás nestrašia Sibírou – tí, čo dobre
vedia, že Omsk je na Sibíri (nie je to len Jágr a hokejoví fanúšikovia, ale už dve desaťročia aj výrobcovia pneumatík z Matadoru, ktorí tu majú úspešný
podnik) by sa im totiž otvorene vysmiali.
Možno niektorým politológom a poslancom by nezaškodilo poslať informáciu o tom, že súdruh Stalin
je už mŕtvy 55 rokov a Sovietsky zväz zanikol a nejestvuje už takmer dve desaťročia. Alebo možno by
stačilo keby sa zaoberali športom – vedeli by viac
a vedeli by, čo je to vlastne realita. Okrem iného aj
ruská realita a realita v Rusku.

Pomerne dlhé prázdniny určite dobre padnú malým i veľkým žiakom a študentom.
Nie všetci najmä v mestách, na sídliskách majú taký program, ktorý by ich čo častejšie zaujal aj potešil...
Text a foto: Milan Országh

Podpísali s vládou dohodu

Obchodníci podpísali s vládou SR dohodu, že nebudú neodôvodnene zvyšovať
ceny v procese prechodu na euro.
Členovia Zväzu obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) podpísali vo štvrtok 10. júla
2008 na pôde Národnej banky Slovenska
(NBS) Výzvu k cenovej stabilite, v ktorej sa
obchodníci zaviazali, že neodôvodnene nezvýšia ceny v procese zavádzania eura na
Slovensku. Predstavitelia ZOCR sa prostredníctvom svojho prezidenta pripojili aj k
Deklarácii spoločenskej zhody zaviesť a používať euro v SR. V Deklarácii sa zaviazali spolupracovať s vládou v informačnej
kampani, spolupracovať s kontrolnými
inštitúciami pred aj po zavedení eura
a prispieť aj formou duálneho zobrazovania k ochrane spotrebiteľa. Prezident
ZOCR Pavol Konštiak pripustil, že existuje veľké nebezpečenstvo, že bežný občan

bude spájať rast cien na Slovensku s prechodom na euro a nie so svetovým vývojom
cien energií a potravín. „Chceme verejne vyhlásiť, že nezneužijeme prechod
na euro na neodôvodnené zvyšovanie cien. Ak nám dodávatelia nezvýšia
ceny, nezvýšime ich ani my,“ zdôraznil
Pavol Konštiak. Zároveň vyzval aj organizácie z celého distribučného reťazca, aby sa
k tejto výzve pripojili. Spotrebiteľ totiž podľa neho často vidí len zmenu cien v obchode a nevidí za tým všetkých predchádzajúcich dodávateľov.
Premiér Robert Fico iniciatívu obchodníkov
maximálne ocenil. Najvyššou prioritou vlády je podľa neho všetkými prostriedkami zabrániť neodôvodenému rastu cien pri prechode na euro. „Treba oceniť pred-eurové
počínanie ZOCR. Verím, že bude maximál(kr)
ne účinné,“ dodal Robert Fico.

„Dvacka“ a stovka
STANISLAV HÁBER
Je smiešne, ak Ivan Mikloš dnes hovorí, že za čias vlády Vladimíra Mečiara mal prísť Slovenský plynárenský priemysel o 20 miliárd
korún. To hovorí človek, ktorý predával SPP takým spôsobom, že
len na kurzovej odchýlke Slovensko stratilo okolo 9 miliárd korún.
Z postu podpredsedu Dzurindovej vlády však vtedy odmietal odstúpiť a odkrútil si vo funkcii osem rokov. Dnes Mikloš vyťahuje
údajne zlé hospodárenie v SPP ako odpoveď na oprávnenú kritiku predsedu ĽS-HZDS.
Mečiar poukázal na fakt, že v SPP je uvoľnené miesto generálneho riaditeľa, ktoré nie je schopné štát obsadiť. Pritom SR má naďalej 51 percent akcií SPP vo svojom vlastníctve. Lenže za Miklošovej vlády sa podarilo predať minoritný balík akcií plynární ako
majoritný. Sú to síce neuveriteľné ekonomické „kejkle“, ale dodnes fungujú.
Jednoducho zahraniční kupci kúpili 49 percentný balík akcií SPP
aj s právom riadiť tento monopol. A tak sa im darí úspešne opakovane blokovať návrhy štátu pri vymenovaní nového generálneho riaditeľa plynární. Táto absurdná situácia poukazuje priamo na
Mikloša. Ten kedysi tvrdil, že štát je zlý vlastník a preto bol za výpredaje monopolných hodnôt do zahraničných rúk.
Pokračovanie na 2. strane

Slovensko v civilizačnom zlome
Do leta 2008 sme vkročili v atmosfére niečoho, čo by sa dalo nazvať nereality show. Vidíme, čo sa každodenne odohráva, ale to nie
je to, čo sa skutočne deje. To nie sú skutočné deje.
Všetko je sústredené na porovnávanie pozícii vlády a na vyjadrenia vlády a opozície. Sme svedkami polčasu vládnutia terajšieho kabinetu a podľa
prieskumov polčasu rozpadu terajšej koalície. So
zadosťučinením sa konštatuje, že vláde či R. Ficovi klesá vytrvalo od januára popularita – už je len
kdesi na úrovni 42 percent. Nepretržite máme
na papieri, že sme štátom, ktorého obyvateľstvo má najväčší strach z eura a márne sú
všetky snahy vlády tomu zamedziť, lebo niektoré médiá to šíria azda až na hranice paniky. Médiá sa pretekajú v domnelom či skutočnom znemožňovaní členov kabinetu R. Fica,
vláda je takpovediac na mediálny odstrel. Niekedy zaslúžene inokedy nie, niekedy vlastným
pričinením, niekedy nie.
Je to, čo denne sledujeme v médiách skutočne
to, čo sa naozaj odohráva? Táto otázka sa na Slovensku nekladie, alebo ak áno iba zriedka a úče-

DUŠAN D. KERNÝ
lovo. Faktom však je, že máme svoju slovenskú
dvojročnú bilanciu a máme dvojročné poznanie
reálnych možností slovenských mužstiev a zároveň dvadsaťročnú inventúru štátu a každého jej
občana osobne.
Príchod eura
nám totiž zráta, čo sme robili posledných
dvadsať rokov, ukáže nám kde stojíme, každého z nás zaradí.
Ak mena peňazí v roku 1953 postavila všetkých
na jednu úroveň a štát sa zmocnil peňazí a majetku všetkého obyvateľstva, príchod eura takisto zasiahne do života každého občana, každej rodiny.
Rozdelí občanov do sociálnych vrstiev, spôsobí
takú sociálnu stratifikáciu, že budeme musieť –
nie nepodobne tak ako po roku 1953 – potrebovať množstvo energie, aby sme sa zo svojej sociálnej vrstvy my alebo naše deti či vnuci
vymanili, a boli schopní dostať na do lepšej
kvality života, lepšej zdravotnej starostlivosti,
vzdelania a opatery v chorobe a starobe.
Pritom prijímame euro v ére megakríz finančných

trhov, doteraz nevídanerozsiahlych a dlhodobých
otrasov, ktoré nevedeli predvídať a predpovedať
ani najkvalifikovanejšie medzinárodné inštitúcie,
lebo zrohovateli v metódach určených pre riadenia sveta, ktorých už niet. Pekne to pomenoval výkonný riaditeľ MMF D. Strauss-Kahn: „dôsledky
finančnej krízy pre reálnu ekonomiku sú stále ešte pred nami, ekonomický rast vo svete
bude stále narušovať úverová kríza a prepad
na americkom trhu nehnuteľností“. Teda dobrodružne nezodpovedná politika hypotekárnych
úverov. Na Slovensku je reálna ekonomika – ale
kríza finančných trhov sa odohráva niekde inde –
my len pocítime ich dopady, dôsledky. Aké, ako
ich riešiť doma, ako ich bude riešiť eurozóna? To
nevieme. Je málo čakať od vlády, že keď jej dali
voľby úrad, tak nám všetko zodpovie – politika sleduje národné a štátne záujmy tohto členského štátu EÚ a NATO. Ale verejnosť nevidí náznaky vzájomnej komunikácie politickej triedy na Slovensku
ako čeliť možnému „cunami“, ktoré nás neobíde.
Vidíme len trápne prestrelky, ktoré nás možno zabávajú tak ako kolotoč na dožinkách.
Pokračovanie na 7. strane
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Prevencia musí byť prvoradá
V druhej polovici júla tohto roku,
príroda opäť raz ukázala svoju silu.
Zmenila osudy mnohých rodín ale
aj obcí. Zničila rodinné domy, cesty, záhrady. Zdevastovala súkromný aj verejný majetok. Tento živel
nám všetkým „vypísal“ šek na stovky miliónov korún. Pri opakujúcich
sa záplavách zrejme už len málokto rozlišuje medzi sto, dvesto, či tisícročnou vodou. No to, čo je najpotrebnejšie je predchádzanie a
prevencia takýmto prírodným katastrófam.
V stredu 23. júla som sa v nočných hodinách spolu s premiérom Robertom Ficom a ministrom vnútra SR Robertom
Kaliňákom, zúčastnil výjazdu do
viacerých zaplavených obcí. Pohľad na nekontrolovateľný živel a
spúšť, ktorú za sebou zanechala
voda v obciach Čirč, Kružľov, Livov, Kríže, Livovská Huta, Lukov,
Ždiar vo V. Tatrách a ďalších, bol
zdrvujúci. Dvaja ľudia prišli o život. Človek sa v tejto chvíli stal
iba „štatistom“. Smutná udalosť bola v réžií veľkej vody. Som
však presvedčený, že správnymi a razantnými opatreniami sa
povestným „režisérom“ môžeme
stať aj v najzložitejších situáciách práve my.
Každoročné záplavy odkrývajú niektoré nedostatky v údržbe a správe vodných tokov a korýt. Aj ostatná krízová situácia ukázala, že
systém koordinovania jednotlivých
prác musí byť omnoho razantnejší
a pružnejší. Aj preto, lebo poisťovne už zadefinovali svoj nový prístup

Stanislav Kubánek
k poisteniu majetku občanov v zaplavovaných zónach. Veľmi dobre
vieme, ktoré regióny sú až príliš
často ťažko skúšanými zónami.
Práve tam je potrebné presmerovať energiu, prácu, aj mechanizmy. Prevencia je vždy podstatne lacnejšia, ako odstraňovanie
spôsobených škôd. Predchádzať
nešťastiu musí byť konečne úplnou samozrejmosťou.
S predstaviteľmi Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a tiež so
správcami vodných tokov, budem
hľadať možnosti, aby sa systém malých obecných služieb mohol využívať na reguláciu a úpravu vodných
tokov a riečnych korýt. Je dobré,
keď nezamestnaní upratujú verejné
priestranstvá, kosia parky, natierajú lavičky. Avšak prínos pre obce v
zaplavovaných zónach by sa prácami v riekach a potokoch mnohonásobne zvýšil. Veľkým problémom
je aj pomerne dlhé čakanie na
mechanizmy mimo územia nášho kraja, nakoľko boj s časom je
rozhodujúci. Aj preto budem hľadať podporu pre realizáciu myšlienky zriadenia mechanizačného centra operatívnej pomoci
v kraji. Vo chvíli, keď voda nepozná mieru ani rýchlosť sa nemôžeme spoliehať na cudzie stroje a zariadenia. Musíme mať svoje a blízko
často ohrozovaných oblastí. Záplavy v dvoch krajoch a ich rôznych
obciach otvárajú tému operatívneho riadenia prác. Ak po boji je každý generál, potom zodpovednosť

nie je na nikom a boj v tomto prípade s vodou, má už vopred porazených. Preto s Ministerstvom vnútra
SR musíme nájsť odpoveď na jasne položenú otázku: Aký systém
zabezpečí efektívnu koordináciu
prác v prípade rôznych živelných
pohrôm. Skúsenosti potvrdzujú,
že potrebujeme pevný systém,
ktorý odstráni chyby v organizácií aj plytvanie časom. V momente, keď bojujeme s kalamitou,
ide o spomínané najdôležitejšie
faktory.
Verím, že najbližšie týždne prinesú
úspešné rokovania na rôznych úrovniach, na ktorých sa nám podarí racionálne riešiť problémy.
Správa a Údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja mala počas záplav v teréne takmer 100 ľudí
a mnohé rôzne stroje i zariadenia. Aj
to si vyžadovalo dôslednú organizáciu práce nielen na opravách ciest,
ale tiež aj v zabezpečovaní dopravy.
Postihnuté obce a ich občania potrebujú pomoc. V septembri predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík predloží
zastupiteľstvu návrh na vyčlenenie z nášho rozpočtu finančné
prostriedky vo výške 3 milióny
913 tisíc korún na odstraňovanie
škôd pre obce, mestá a občanov.
Zároveň pripravuje návrh, aby sa
z rozpočtu neziskového fondu
NEFO vyčlenila čiastka 5 miliónov Sk, ktorá by sa mala použiť na
zmierňovanie rôznych škôd. Očakávam, že zastupiteľstvo predložené
návrhy v tomto prípade schváli.
autor je poslanec NR SR

Okamžitá reakcia

Aj takúto spúšť spôsobili nedávne záplavy vo viacerých obciach
Prešovského samosprávneho kraja.
Foto: MILAN ORSZÁGH

Poldre A PRIEKOPY NA PRIETRŽE
Silné znečisťovanie atmosféry a s tým súvisiace otepľovanie klímy prinášajú prudké výkyvy počasia. Počas leta sa nepríjemne rýchlo striedajú extrémne prejavy
počasia, suché a horúce obdobia s daždivými a chladnými, no znepokojujúce až
nebezpečné sú prudké búrky a prietrže
mračien, ktoré spôsobujú nielen obrovské materiálne škody, ale aj zabíjajú hospodárske zvieratá, ba dokonca aj ľudí.
Už niekoľko rokov počas letného obdobia trpia podaktoré slovenské dediny, najmä osady stiesnené v úzkych údoliach, náhlymi,
neočakávanými povodňami v dôsledku prudkých búrok a prietrží mračien. Neraz nenápadné potôčiky, tečúce stredom dediny, v
akých by ste si ani len lýtka neomočili, sa
zrazu menia na apokalyptickú, ničivú riavu,
ako keby sa niekde nablízku pretrhla vodná
priehrada. Aké rozsiahle škody takýto besniaci živel spôsobí, o tom azda ani netreba
písať.
REŤAZEC ZÁCHRANY
A pritom by ku škodám vôbec nemuselo

dochádzať, keby sme si vzali príklad z Holandska! Mám na mysli zriaďovanie poldrov. Pozdĺž na pohľad neškodných potôčikov a potokov, ešte pred tým, ako vstúpia na
územie obce, bolo by užitočné vybudovať
reťazec poldrov, teda ochranných suchých
nádrží, v určitej vhodnej výške spojených s
korytom potoka. Išlo by teda o vybudovanie bazénov, ktoré zaplaví vola len pri povodniach, prietržiach mračien a podobných
katastrofách. Takýto reťazec zachytí ničivý
príval vody.
Poldre by sa dali hĺbiť v pobrežnej zóne týchto potokov, po ich obidvoch brehoch, ako
paralelné kanály so zošikmenými svahmi.
Zošikmenými preto, aby živočíchy, ktoré do
nich vniknú, nezostali tu uväznené, ale dostali sa po šikmých svahoch von. Takéto svahy by boli pevnejšie, nezosypávali by sa, držali by „fazónu“. V mnohých prípadoch by
takého kanály nemuseli zasahovať do poľnohospodársky obrábaných plôch, takže by
odpadli majetkovo-právne ťahanice o pozemky. A keby zasahovali až do polí? Potom by

bol vhodný iný postup. Z polí okolo týchto
potokov, kde by sa mali vyhĺbiť poldre, musela by sa zobrať úrodná ornica a využiť na rekultiváciu iných plôch. Tam, kde sú len lúky
a pasienky, zrejme by sa odstránila trávnatá
mačina, ktorou by sa neskôr vystlali vyhĺbené
poldre. Reťaz poldrov by sa mohla budovať
postupne, s každou ďalšou vyhĺbenou nádržou by sa znižovalo riziko zátopovej katastrofy pre blízku obec alebo obce.
POSLÚŽIA AJ INAK
Vyťažený neúrodný substrát by sa mohol využi na stavbu hrádzí medzi potokom a vyhĺbenými poldrami. Dno a šikmé boky týchto nádrží by sa normálne spásali alebo kosili.
Pokiaľ by sa v nich pestovalo obilie alebo iné
poľnohospodárske plodiny, odstránenú ornicu by ich budovatelia opätovne vrátili na
dno a šikmé boky poldrov. Poľnohospodárske plodiny tu zasiate či zasadené by prišli
nazmar iba v prípade vodného prívalu. Zjednodušene by sme mohli povedať, že počas
normálnych liet, bez vodných kalamít, by išlo
iba o akési zošikmené a vyhĺbené polia ale-

bo pasienky. Normálne zrážky by ornica alebo trávnatá plocha zužitkovala práve tak na
dne nádrží, ako aj mimo nich.
Stačilo by začať celkom skromne, s jednou
nádržou. Potom pridávať ďalšie, prípadne
spájať menšie do väčších poldrov. Ako keď
sa v čase vojny budovali ochranné zákopy,
ktoré sa postupne prehlbovali a rozširovali. Mohlo by to byť zmysluplné využitie verejnoprospešných prác a na ne nasmerovaných pracovníkov. Ale aj brigádnikov, pričom
najmä miestna mlaď by našla cez prázdniny príležitosť čo – to si zarobiť. Vlastne celkom výhodne – pri bývaní a stravovaní doma,
u rodičov. Všetci by si zaslúžili dokonca aj
nadštandardnú mzdu, prípadne daňovú úľavu, ako perspektívni ochranári ľudských životom a materiálnych hodnôt. Nestačia však
iba čakany, rýle, motyky a lopaty, musela by
s nimi spolupracovať aj nejaká obecná alebo
obcou najímaná strojová technika pre zemné
práce. Aspoň minimálna. A detaily ? Tie sú už
vecou vodohospodárskych odborníkov a ich
odborného vedenia.
Milan Kenda

SMER-SD dominuje v Prešovskom kraji
Ústav pre výskum verejnej mienky
pri ŠÚ SR uskutočnil v dňoch 1.
až 7. júla 2008 pravidelný prieskum mapujúci volebné preferencie politických strán pôsobiacich
na Slovensku. Prieskumu sa zúčastnilo 1063 respondentov vo
veku 18 a viac rokov, ktorí kopírovali štruktúru dospelej populácie SR z hľadiska pohlavia, veku,
národnosti, vzdelania, veľkostných skupín obcí a krajov. Údaje
sa zbierali prostredníctvom školePolitický subjekt:
SMER-SD
SNS
SDKÚ-DS
ĽS-HZDS
SMK
KDH
KSS
HZD
SF
ANO
Iná politická strana

ných anketárov metódou štandardizovaných rozhovorov. Respondenti odpovedali na nasledujúcu
otázku:
„Predstavte si, že by sa voľby
do Národnej rady SR konali už
teraz. Ktorú stranu, hnutie, koalíciu by ste volili?“
Podiel hlasov pre jednotlivé politické strany za ostatný mesiac
je prezentovaný v tabuľke.
Ak by sa parlamentné voľby skončili v súlade s júlovým priesku-

máj 2008
42,9
10,1
14,2
8,5
11,4
7,7
1,7
1,7
1,0
0,1
0,7

údaje v %
jún 2008
46,7
10,9
13,3
8,2
10,0
7,9
0,9
0,8
0,8
0,3
0,2

júl 2008
48,5
11,4
9,7
9,6
8,4
8,2
1,6
1,5
0,9
0,1
0,1

mom, NR SR by pozostávala zo
zástupcov šiestich subjektov a
strana SMER-SD by po prvý krát
mala v zastupiteľskom zbore nadpolovičnú väčšinu poslancov –
76. SNS by obsadila 18 poslaneckých kresiel, SDKÚ–DS a
ĽS–HZDS by zastupovalo po 15
poslancov a aj zvyšné dve strany, SMK a KDH by si uplatňovali nárok na rovnaký počet mandátov – 13.
Stranu SMER-SD v aktuálnom
prieskume podporila takmer
polovica z tých, ktorí by si v
prípadných voľbách vedeli vybrať konkrétny politický subjekt. Skladba prívržencov strany
pozostáva hlavne z oslovených vo
veku 18 až 24 (53%), 25 až 29
(56%) a 50 až 59 rokov (54%),
nezamestnaných (61%), opýtaných z miest s počtom obyvateľov
od 50 tisíc do 100 tisíc (64%) a
z pohľadu krajového členenia by
strana SMER-SD získala najviac
hlasov v Prešovskom (61%), Žilin-
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skom (56%) a Trenčianskom kraji (54%). Tretí mesiac po sebe
si medzi voličmi zlepšuje skóre SNS. V porovnaní s ostatnými
sledovaným sociodemografickými skupinami by ju častejšie volili hlavne podnikatelia. Citeľnejší pokles podpory vo verejnosti
sa prejavil u SDKÚ–DS. Zvýšenú
podporu vo voľbách môže strana
očakávať v Košickom (19%) a Bratislavskom kraji (14%).
Nárast popularity zaznamenal
prieskum v prípade ĽS–HZDS.
Elektorát ĽS–HZDS častejšie
predstavujú 50 až 59 (15%) a 60
a viac roční (16%) a občania bývajúci v Trenčianskom kraji (17%).
Nižšiu mieru priazne ako v predchádzajúcich mesiacoch zaznamenala SMK. V júli pokračoval
mierny nárast sympatií ku KDH.
Viac hlasov, v porovnaní s celoslovenským priemerom, by hnutie
získalo v najmenších obciach do
2 tisíc obyvateľov (13%).
Zdroj: ÚVVM ŠÚ

Práve v tých dňoch, keď si
Slovensko pripomínalo desiate výročie tragédie v Jarovniciach, ktorú zapríčinili
pôvodne, ocitol sa v ohrození okres Stará Lubovňa.
Na tieto miesta okamžite vyštartoval predseda vlády SR
a minister vnútra, aby okamžite reagovali na vzniknutú situáciu. Bolo to jednoducho
ľudské a aj správne. Pochopiteľne, podľa slovenskej „mienkotvornej tlače“
to bolo získavanie bodov
pre stranu Smer, ale to už
je slovenská tradícia slaboduchých písálkov, ktorí
jednoducho aj z dobrého
skutku urobia úplne odlišný výklad, tak ako sa im to
do krámu hodí. Už je to až
také priehľadné, že si to
netreba ani všímať. Inak,
keby boli takí dôslední, tak
by museli napísať, že do Jarovníc prišiel po funuse vtedy
opozičný Mikuláš Dzurinda
a priniesol dve vrecia zemiakov. Vtedajšia Mečiarova vláda okamžite zasadala v Sabinove a vlastne na mieste
riešila situáciu. Ten čo doniesol dve vrecia zemiakov teraz
do okresu Stará Lubovňa neprišiel. Veď prečo by chodil,
keď voľby budú až o 2 roky.
DUŠAN KONČEK

Stratené stratégie
1. Most medzi východom a
západom
2. Víťazstvo pracujúceho ľudu
3. Ľudová demokracia
4. Politický odmäk
5. Socializmus s ľudskou
tvárou
6. Internacionálna pomoc
7. Normalizácia
8. Perestrojka & Glasnosť
9. Nežná revolúcia
10. Parlamentná demokracia
11. Kupónová privatizácia
12. Slovenská (samo)štátnosť
13. Sociálna a národná spravodlivosť
14. Domáca
kapitálotvorná
vrstva
15. Liberálny kapitalizmus
16. Sociálna demokracia
17. Lepšia budúcnosť
PAVOL JANÍK

SDKÚ-DS naďalej stráca

Prieskum potvrdil, že opozícia stráca dôveru svojich voličov, ktorí jej postupne prestávajú veriť. V porovnávaní s predchádzajúcim mesiacom
stratila až 5 percentnú podporu. Najväčšiu stratu utrpela SDKÚ-DS, ktorá prišla o 3,6% svojich priaznivcov. Na druhej strane SMER-SD si naďalej upevňuje svoje vedúce postavenie a zaznamenal doslova rekordný
zisk preferencií dominuje v Prešovskom kraji s 61 percentnou podporou. K úspechu mu pomáha aj opozícia svojou agresívnou a nekultúrnou politikou voči celej vládnej koalícií a najmä neobjektívne opozičné
médiá. Opäť sa raz ukázalo, že systematické útoky „novinárov“ znevažovanie úspechov, ktoré vláda dosahuje, už občanov neovplyvňuje do
takej miery, akú si majitelia médií predstavujú. Ich sila v ovplyvňovaní verejnej mienky proti strane SMER-SD vinou neprofesionálnej a povrchnej žurnalistickej práce a aj pri klesajúcej sledovanosti elektronických
médií a znižovaní nákladov jednotlivých novín, už nepredstavuje bývalú
mediálnu silu.
(jk)

„Dvacka“ a stovka
Dokončenie z 1. strany
A vtedy sa stala pre Slovensko fatálna vec, keď spolu s menšinovým 49 percentným balíkom akcií, prevzali zahraniční kupci i riadenie celého SPP. Vec
ekonomicky nevídaná. Čudo, nad ktorým môžeme v úžase krútiť neveriacky
hlavou. To sú míny po bývalých dvoch vládach Mikuláša Dzurindu, ktoré doteraz Slovensko oberajú o miliardové hodnoty. Veď zisky z dividend pre zahraničných nákupcov monopolných podnikov hovoria o sume 90 miliárd korún ročne. Práve toľko 90 miliárd korún ročne mohol dostávať štát. Žiaľ, nedostáva.
Pritom ide o takmer sto miliárd korún, čiže asi štvrtinu štátneho rozpočtu každý rok pre celé Slovensko. S čím to Mikloš porovnáva? S údajnou stratou 20
miliárd v SPP?
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Mikloš versus Počiatek
Minister financií Ján Počiatek urobil chybu, že bol na jachte J&T. Preto bola kritika, ktorú si vypočul od premiéra Roberta
Fica, na mieste. Ťažko predstierať, že je
kóšer pre sociálnodemokratického politika, aby sa ako papaláš zabával na jachte multimilionárov. Problémom nie je, že
sa minister financií stretáva s finančníkmi; to
je jeho práca. Problémom je, že sa na chvíľku pozabudol a správal sa viac ako rozmarný veľkopodnikateľ a menej ako sociálny demokrat. Nech však pôsobí Počiatkov výlet do
Monaka akokoľvek nesympaticky, zvolanie
mimoriadnej schôdze parlamentu za účelom
jeho odvolania je bohapustý nezmysel.

Ľubica Paholková
exminister Mikloš vynášal interné informácie z ministerstva. Mohli by sme hovoriť
o stovkách „dôvodných podozrení“, ktoré vykonštruujeme iba na základe toho,
že sa niekto s niekým stretol. Nemusíme dokonca ani disponovať fotografiami, na ktorých sa ktorýkoľvek minister
s niekým stretne. Stačí nám predpoklad, že ministri vlastnia mobilné telefóny a občas ich aj použijú. To nám stačí na
to, aby sme v rámci miklošovej logiky došli k tomu, že ministri zákonite vynášajú interné informácie. Takáto logika však vedie iba
k jedinému záveru: zrušme všetky ministerstvá, nech nikto nevie nič, nech sa nikto s
nikým nestretáva, nech neexistuje ani zrnko podozrenia, že niekto mohol niečo vyzradiť. Skrátka, logika, ktorú tu minulý týždeň
predvádzala opozícia, je logikou zvrátenou a
nezmyslenou. Asi nemá zmysel predpokladať, že ministri nemajú žiadnu zodpovednosť
a sú len donášačmi finančných skupín. Pretože ak by to tak bolo, obvinenia by nemali konca a v prvom rade by bol v podozrení
Mikloš, nie Počiatek.
Navyše, aby sme sa na celú kauzu pozreli obyčajným zdravým sedliackym rozumom, aký by už len mal motív milionár
Počiatek, aby vyzrádzal interné informácie ministerstva? Počiatek celkom určite
nemal žiadne finančné motívy. Načo by
sa nechal podplácať? Ako bývalý úspešný podnikateľ a manažér si pravdepodobne nepotrebuje privyrábať takýmto
zločinným spôsobom. To skôr exminister
Mikloš o sebe na verejnosti vytvára dojem,
že je hádam najchudobnejší človek v tejto
republike. Ktovie, z čoho dnes on financuje svoje výlety helikoptérou po Aljaške? Nikdy nepodnikal, nikdy manažérsky nevynikal.
Na účte má oficiálne iba pár sto tisíc korún
úspor. Nuž, ak by niekto mal čeliť podozreniam, ktorým dnes čelí minister Počiatek, tak
je to skôr nesmierne „pauperizovaný“ exminister Mikloš.

Infantilná konštrukcia
Ivana Mikloša
Už sme mali mimoriadne schôdze kvôli
tomu, že matka predsedu vlády si kúpila byt
v paneláku či kvôli tomu, že ministerka práce
prispela na nákup nemocničných lôžok pre
sociálne potrebných. Akoby však absurdné
dôvody opozícii nedochádzali, minulý týždeň
zvolala mimoriadnu schôdzu z nemenej čudesného dôvodu. Odvolávaný bol minister financií Počiatek za to, že si bol v Monaku pozrieť preteky formule jedna a pri
tej príležitosti prijal pozvanie na loď papalášov. Čiže, dôvodom tentoraz nebol
byt, či posteľ. Dôvodom bola loď.
V kauze Počiatek figurovali iba dva fakty, ktoré so sebou nijako nesúviseli. Prvý fakt: minister financií bol 28. júna ráno, kedy neexistovala informácia o novej centrálnej
parite, na krátkej náhodnej formálnej návšteve lode, na ktorej sa stretol s podnikateľmi z
finančnej skupiny J&T. Druhý fakt: finančná
skupina J&T zainvestovala do nákupu slovenskej koruny a vďaka svojim odhadom zarobila značnú finančnú čiastku. Toto sú fakty. A teraz špekulácie, ktoré vykonštruovala
opozícia: podľa nej minister Počiatek celý
nadšený, že môže pomôcť nejakej finančnej skupine, nasadol do lietadla, utekal
v Monaku na loď J&T a vysypal z rukáva
všetko, čo vedel, dokonca aj to, čo nevedel o centrálnej parite. Takáto konštrukPodstata je inde
cia hraničí s infantilnosťou, ale zamysliNajsmutnejšie je, že sa tu rieši nejaká neme sa nad ňou.
podstatná zdvorilostná návšteva Počiatka
na jachte J&T a úplne sa obchádza podPrečo Počiatek
stata problému. Jeden môj známy politoiba neposlal sms?
Aj keby sme boli takí naivní a uverili poslanco- lóg, docent na vysokej škole sa ma pred
vi SDKÚ-DS Ivanovi Miklošovi túto nezmysle- pár dňami s údivom rečnícky pýtal, ako
nú konštrukciu, ktorá zrejme vychádza z jeho môže parlament riešiť nejakú formálnu
vlastných skúseností ako exministra financií, návštevu ministra na jachte a nezaobetak mi stále nejde do hlavy, prečo Počiatek rať sa podstatou – že tu tolerujeme sysneostal radšej sedieť doma v kancelárii, kde tém, v ktorom nejaké finančné žraloky
sa mohol legitímne stretnúť s predstaviteľmi bohatnú bez toho, že by niečo vytváraJ&T a tam by im v rámci absurdnej miklošov- li. Ako to, že tu máme systém, kde môže
skej logiky pri kávičke odovzdal všetky inter- niekto zarobiť miliardy korún obyčajnou
né informácie o slovenskej korune. Alebo špekuláciou, ktorá neprináša spoločnosprečo len nezdvihol telefón? Možno do- ti vonkoncom nič? Pán docent trafil klikonca stačilo poslať sms-ku, kde by na- nec po hlavičke. Zaoberáme sa dôsledpísal 5 cifier: 30,126. Nie, on namies- kami, no neriešime príčiny.
to toho uteká do Monaka, aby sa s nimi Špekulácie, aké robí J&T, nevytvárajú žiapod dohľadom novinárov z celého sve- den produkt, nedávajú ľuďom prácu, pre
ta stretol niekde na lodi. Človek nemu- spoločnosť neprinášajú žiaden nárast životsí byť docentom ekonómie, aby pocho- nej úrovne. Na jednej strane máme bežných
pil, že celá táto konštrukcia stojí na takej ľudí, ktorí celé dni drú a zarobia si pár tisíc
vode, na akej nestála ani tá jachta J&T v korún a na druhej strane máme multimilionárov z J&T, ktorí šmahom ruku špekulatívne
monackom prístave.
Navyše, nie je tajomstvom, že Počiatek pred zainvestujú milióny, aby získali miliardy. Toto
svojím nástupom do kresla ministra podnikal je problém, nie Počiatek a jeho výlet do Moa človek nemusí byť nositeľom Pulitzerovej naka.
ceny, aby si domyslel, že má medzi podnikaKto je politickým otcom J&T?
teľmi aj veľa známych. Predpokladať však, že
zakaždým, keď sa s niekým stretne, tak má Ďalším problémom je, že tu vôbec máme
obsedantnú túžbu oboznamovať každého s niečo, čomu sa hovorí „finančné žralointernými informáciami ministerstva financií, ky“. Komicky pôsobí, ak dnes Dzurindovto snáď nemôže nikto myslieť vážne. Žiadna ci obviňujú SMER-SD z akéhosi prepojenia
návšteva lode v tomto ohľade nehrá rolu. Ide na J&T. Akoby si tu niekto plietol príčio podstatu: je to tak, že ministri bežne vyzrá- nu a účinok. Príčinou toho, že je dnes
dzajú interné informácie? Je jedno či na lodi J&T taká silná a vplyvná finančná skupialebo cez telefón. Máme čosi takéto naozaj na, nie je návšteva ministra Počiatka na
jachte v Monaku. Príčinou je politika býpredpokladať?
valej vlády na čele s Dzurindom a Miklošom. Naopak, účinkom je, že dnes fiNepúšťal informácie
nančné skupiny majú v rukách takú moc
skôr Mikloš?
Ak áno, potom by sme takých nepodlože- a taký vplyv, že s nimi vláda musí dosloných obvinení, ako vymyslel Mikloš na Po- va bojovať. Ficova vláda si J&T nevymysčiatka, mohli vymyslieť stovky. Mohli by sme lela. Zanechala jej ju Dzurindova vláda. A
dlhé hodiny spriadať konštrukcie o tom, ako asi nikto na Slovensku neverí tomu, že J&T,

ktorej táto vláda siaha na zisky, kde sa len
dá, je v nejakom prepojení na vládu Roberta Fica. Ficovci zabránili privatizácii bratislavského letiska, na ktorej sa chceli vďaka Dzurindovi nabaliť. Zastavili privatizáciu Carga či
bratislavskej nemocnice Tehelná, kde išlo o
to isté. Zobrali im zisk, ktorý chceli vytvárať
v súkromných zdravotných poisťovniach. Za
takýchto okolností vytvárať konštrukcie, že
Ficova vláda má nejaký prazvláštny záujem
na tom, aby sa darilo J&T, to je len absurdný
inteligenčný skrat.
Povedzme si na rovinu: J&T je politickým
dieťaťom Dzurindu a Mikloša. Za to, že
dnes majú jachty v Monaku, za to nemôže Fico ani Počiatek. Za to môže bývalá vláda. A to, že sa s nimi dnes minister financií musí občas stretnúť, to nie je preto,
že by zo všetkého najviac na celom svete túžil viesť formálne rozhovory s predstaviteľmi
finančných žralokov, ale preto, že ako minister financií nemôže ignorovať podnikateľské
subjekty, ktoré aj kvôli Dzurindovi a Miklošovi patria dnes k tým najbohatším na Slovensku.
S kým sa má stretávať
minister financií?
Ešte smiešnejšie pôsobí, že exminister financií Ivan Mikloš vytvára konštrukcie, akoby celé finančníctvo stálo na tom, aké majú
podnikatelia informácie od ministrov. Totiž,
ak by to bola pravda, potom by musela finančná skupina J&T počas vládnutia Dzurindovej koalície sedieť u Mikloša na káve sedem
dní v týždni. Pretože taký nárast, aký zaznamenala J&T počas obdobia bývalej vlády,
taký sa hádam nepodaril žiadnej finančnej
skupine.
Dôležitá je však iná vec. Pokiaľ chceme
odvolávať ministra financií za to, že sa
občas stretne s podnikateľmi, tak rovno zrušme ministerstvo financií. Pretože predpokladať, že minister financií sa
nestretáva s finančníkmi, to je ako predpokladať, že minister vnútra v živote nevidel policajta. Pokiaľ chceme, aby ministerstvo financií fungovalo, potom
jednoducho nemôžeme predpokladať,
že minister bude sedieť doma pred televízorom a bude sa ukrývať pred predstaviteľmi hospodárskej sféry. Veď s kým
sa má stretávať minister financií, ktorý
zodpovedá za ekonomiku tejto krajiny?
S ľudovými liečiteľmi?! S pestovateľmi kukurice?! Poznám len jediného ministra financií,
ktorý sa podľa vlastných slov nikdy nestretol
s finančníkmi, a to exministra Mikloša. Hoci,
je nad slnko jasnejšie a už to potvrdili aj všetci zainteresovaní, že Mikloš vo svojich vyjadreniach na túto tému bezostyšne klamal a
predstavitelia finančných žralokov si na jeho
ministerstve doslova podávali kľučky. Ak je
teda nejaký poznatok, ktorý si uchováme v
pamäti z tejto kauzy aj dlhšie ako zopár dní,
potom je to práve to, ako vyzerá Mikloš, keď
bohapusto klame. Už vieme, že pri tom nemihne ani brvou...
Opozícia ďalej spí...
Celá kauza Počiatek je jednou veľkou bublinou. Je ďalším dôkazom toho, že opozícia
už dva roky spí a iba preberá témy z bulvárnych denníkov. Celá opozičná práca by sa
dala zhrnúť do štyroch slov: prečítať si bulvárne noviny. Potom sa podpísať pod mediálne špekulácie, prípadne vytvoriť nejakú
konštrukciu, zvolať mimoriadnu schôdzu a
neuspieť pri odvolávaní toho ktorého ministra. A potom ďalej spať...
Pravda je, že Počiatek zbytočne ponúkol
tematicky vyprázdnenej opozícii tému. A
vyhladnutá opozícia po nej skočila ako
pes po kosti. Dúfajme, že Počiatek sa
poučí z tejto kauzy a nebude pokúšať
šťastie. Možno zopár mesiacov radšej
ani nepôjde na ryby. Urobí dobre, pretože by mohla v hlave poslanca Mikloša
skrsnúť nejaká nová obludná konštrukcia. A Slovensko by malo ďalšiu zámienku na to, aby sa nemuselo venovať veciam, na ktorých skutočne záleží.
Autorka je publicistka.

Ján Počiatek, minister financii SR v plnom pracovnom nasadení.

Ivan Mikloš, poslanec NR SR žasne nad klesajúcimi preferenciami svojej strany.
Foto: MARTIN PETRENKO

na ceste do prepadliska
JOZEF KUCHÁR
Opozičné strany na Slovensku sa vlastnou vinou dostali
do mimoriadne zložitej situácie. Výrazne strácajú dôveru
a podporu občanov. Takáto vizitka nie je žiadnym veľkým
prekvapením. SDKÚ-DS, KDH a SMK nedokážu jasne stanoviť svoj program: ako, a či vôbec chcú pozitívnymi činmi prispievať k riešeniu rôznych problémov v našej krajine. Sústreďujú sa iba na kritiku vládnej koalície, vymýšľajú
rôzne kauzy a do radov občanov vnášajú napätie, nervozitu a nepokoj. Napriek veľkej podpore médií nevedia účinnejšie osloviť ani všetkých svojich priaznivcov. Nespokojnosť v ich radoch sa očividne zvyšuje.
Arogancia a nedemokratické postupy vedenia týchto dvoch
strán vyvolávajú protesty niektorých aktívnych členov. Ako chrípková epidémia sa rozšírila nákaza bojovať všetkými prostriedkami proti tým, ktorí sa opovážili vysloviť svoj názor na nízku kvalitu a účinnosť práce straníckych šéfov. Z večera na ráno M.
Dzurinda aj P. Hrušovský, ako úderné päste, zúčtovali so svojimi
oponentmi. Z poslaneckého klubu KDH odišlo až päť poslancov
parlamentu. SDKÚ-DS stratila zatiaľ troch. Výrazne sa oslabila
aj členská základňa strany, ktorú neúspešne vedie M. Dzurinda.
Jej stagnáciu a úpadok však nechce ani len pripustiť. Odmieta
trpezlivý dialóg, v ktorom by dominovali slová oživujúce nádej na
zlepšenie pomerov. Zvolil slová, ktoré ubližovali, nivočili a znevažovali aj blízkych kolegov. Podobne postupovali aj mocní v KDH
na čele s pánom Hrušovským a Lipšicom.
Škoda, že opoziční politici si ani na chvíľu neuvedomujú svoju povinnosť trpezlivo diskutovať nielen s vlastnými
členmi, ale aj s vládnou koalíciou a hľadať spoločné východiská pre aktívnu a užitočnú prácu. Presadzujú postup,
ktorý je v demokratických pomeroch neprijateľný. Dôsledky ich politického pôsobenia sa pomerne rýchlo prejavujú.
Opozičnej SDKÚ-DS podľa júlového prieskumu ÚVVM klesli volebné preferencie z 13,3 na 9,7 percenta. K poklesu
dôveryhodnosti mierou vrchovatou prispievajú aj vládnou
koalíciou odhaľované rôzne kauzy a škandály, ktoré spôsobili bývalé vlády Mikuláša Dzurindu pri výpredajoch strategických podnikov a prijímaní rôznych zákonov. Tie ešte
stále spôsobujú v štáte mnohé problémy. Na strate sympatii k tejto strane sa podieľajú aj nekultúrne prejavy a neustále útoky na SMER-SD zo strany viacerých poslancov
NR SR. Na parlamentnej pôde sa niektorí predstavujú ako
regrúti na dedinskej zábave. V ich vystúpeniach chýba reálny a tvorivý pohľad. Nahradzuje ho arogancia i hrubosť
voči celej koalícii. Veľmi negatívnym príkladom pre občanov sú poslanci Dzurinda, Mikloš, Janiš, Hort, Frešo, Štefanec, Novotný, Prokopovič a Pado. Zdá sa, že cieľavedome
prispievajú k pádu svojej strany do politického prepadliska. Čudujem sa, že aj pani Rosovú, Žitňanskú, Vášáryovú,
Cibulkovú i Tkáčovú, nevyčerpáva sebazničujúci politický
život s nenávisťou v srdci, pohŕdaním a odporom k vládnej koalícií, s ktorou musia, či sa im to páči alebo nie, bez
reálnej sily prežívať dní, týždne a mesiace na parlamentnej pôde.
Väčšina občanov už odmieta počúvať opozičných politikov. Často navrhujú odvolávania ministrov. Hlásajú nepravdy, tak, ako v
časoch, keď hovorili o dvojnásobných platoch, krvavých paprčách, o kriminálnych činoch, ktoré sa nikdy nepotvrdili. Žiaľ nenašli dostatok vnútorných síl, aby sa poškodeným politikom za
výmysly a ohovárania aspoň ospravedlnili. Aj preto postupne
strácajú nielen dôveru občanov, ale aj reálnu silu pôsobenia na
slovenskej politickej scéne.

ZAUJALO NÁS

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Prezident SR na mieste katastrofy

Na slovíčko,

priatelia

MILAN PIOVARČI

Prezident SR Ivan Gašparovič v rozhovore s občanmi Kružľova, za prítomnosti poslanca NR SR
Stanislava Kubáneka a starostu obce Jozefa Kmeca.
- Takéto povodne sa u nás pravidelne opakujú
každé dva roky a z prípadu na prípad je to horšie, škody sú väčšie. A každé dva roky máme
rovnaké problémy s tým, ako uhradiť prácu,
materiál a dopravu pri záchranných prácach i
odstraňovaní škôd. Finančná pomoc štátu prichádza aj napriek rôznym vyhláseniam a prehláseniam neskoro a vždy poriadne okresaná.
Pre tých, ktorí nám chcú v týchto situáciach
podať pomocnú ruku, sa stávame nedôveryhodným partnerom iba preto, že o pomoci sa
rozhoduje, myslím, že vo všetkých prípadoch
rovnako, od zeleného stolu v Bratislave, bez
znalosti reálnej situácie a problémov.
Takéto slová sme v piatok 1. augusta počuli od všetkých starostov obcí postihnutých na severovýchode
bardejovského okresu i keď to najhoršie už majú za
sebou a niečo z toho by už mali zabudnúť. I keď napríklad v obci Kríže majú ešte stále pred sebou 15
metrov hlboký kráter vymytý dravou vodou...
Byrokracia plodí nezmysly
Starosta Kružľova prišiel vďaka prírodnej katastrofe
takmer o vlastnú svadbu, no tie svoje vlastné osobné problémy berie akosi športovo. Podľa jeho slov sú
najhoršie chvíle neistoty, keď nikto nevie, čo všetko
ešte voda dokáže zničiť: - Nemožno sa ľuďom čudovať, že sú podráždení, nervózni a niekedy aj agresívni. Keď to vyzerá tak, že vám každú chvíľu voda môže
zobrať strechu nad hlavou, vtedy musí byť nervózny
každý. Je to odozva strachu. Tak to bolo aj u nás,
voda stúpala a pomoc nikde. Keby boli prišli autá s
kameňmi a technika o niekoľko hodín skôr, škody by boli omnoho menšie. Na povodne jednoducho nie sme pripravení. Darmo som chodil po obci a
snažil sa niečo organizovať i upokojovať, veľký efekt
to nemalo. Paradoxom v tejto situácii bolo, že keď
chlapi, keď sa ešte dalo, makali v jarku, čistili ho od
naplavených brvien a zlepšovali odtok, prišiel nejaký
pánko v aute s košickou poznávacou značkou a začal
ich vyháňať z vody von, že tok patrí povodiu a oni tam
nemajú čo robiť! To prosím vo vyhlásenom 3. stupni,
keď bola potrebná každá pomocná ruka. Samozrejme, že som chlapom povedal, aby robili ďalej! Tento
konflikt je však obrazom reálnej situácie v prevencii i

pri organizácii záchranných prác.
To sme počuli aj v Livove, aj v Livovskej Huti. Nielen
od starostov, ale aj od funkcionárov obvodného úradu. Technika a pomoc by mali byť priamo v obvode,
pretože spoliehať sa na operatívny zásah zo vzdialenosti aj sto kilometrov nie je reálne a presvedčili sa o
tom už mnohokrát.
Zázrak bardejovských cestárov
V ďalších postihnutých obciach, Livove a Livovskej
Huti to nebolo o nič lepšie, skôr horšie. Najmä v Huti,
ktorú vodný živel odrezal od sveta. Voda poškodila
približne 10 kilometrový úsek cesty 3. triedy na mnohých miestach, v jednom prípade si vzala kus dobrých 100 metrov. O ďalšie úseky, ktoré vyzerali skôr
ako mesačná krajina a nie kraj pod Čergovom, nebola núdza. Odhady hovorili o tom, že do Huty sa autobus a normálne auto skôr ako o tri až štyri týždne nedostane. Cestári však dokázali, že zázraky sa urobiť
dajú a v piatok 1. augusta sa 28 minút po pravom poludní prvý autobus predsa len objavil. Síce po viac
ako týždni, ale bol tam a priviezol prvých pasažierov.
Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Ing. Vladimír Kozák na margo tohto momentu povedal so zjavnou spokojnosťou poslancovi Národnej rady SR Stanislavovi Kubánekovi
(SMER-SD), ktorý sa prišiel do tejto doliny pozrieť,
ako pokračuje úsilie o nápravu povodňových škôd:
- Bardejovskí cestári sú mimoriadne výbornou partiou, na ktorú sa dá spoľahnúť v každej situácii. To,
čo za týždeň dokázali, je doslova obdivuhodné. Keby
tak k problému povodní pristupovali všetci! To
však bola prakticky iba prvá záchranná časť prác,
ktorá je vlastne provizóriom. Bez výdatnej finančnej
pomoci štátu to však ďalej nezvládneme!
Mimochodom, obaja nechali svoje autá v Livove a nenechali si ujsť príležitosť previezť sa do Livovskej Huty
prvým „popovodňovým“ autobusovým spojom.
Poučenie?
V postihnutých obciach i na regionálnej štátnej správe v Bardejove ho poznajú:
- Absolútny nedostatok potrebnej techniky, ktorú je
možné v čase krízy nasadiť okamžite!
Kedy si toto poznanie osvoja v Bratislave?

text a foto: MILAN ORSZÁGH

Neraz obdivujeme ľudí obdarených
talentom: spisovateľov, vedcov,
hercov, spevákov či športovcov...
Vzdávame im hold, pretože dokážu viac ako my. No oveľa menej
si všímame tých, ktorých by sme
mohli nazvať talentami ľudskosti,
dobrosrdečnosti, láskavosti a milosrdenstva, lebo okrem spomínaných vlastností ničím iným výrazne nevynikajú a neupozorňujú na
seba. Naopak, sú príliš skromní.
Často prechádzame popri nich ľahostajne, hoci by sme mali mať záujem o nich a úctu k nim doslova
zakódovanú v génoch.
Zákonitosti ľudského života sú nielen objektívne, ale často aj neúprosné. Mnohí seniori sa s nimi vedia vyrovnať a dokážu si vážiť svoj
život viac ako mladí. Veľkou devízou starších je životná múdrosť a
ničím nenahraditeľná životná skúsenosť. U väčšiny je to aj spokojnosť s vykonanou životnou prácou, s dielom, na ktorom môže
stavať dnešná stredná a mladá generácia.

August 2008
Väčšina seniorov berie život taký,
aký v skutočnosti je. Nechcú robiť
príbuzným ani okoliu žiadne problémy a starosti. Zamyslime sa, či
mnohí z nich neprežívajú nejakú
bolesť, pocity krivdy, nezáujmu a
neúcty od svojich detí, vnukov, susedov, verejných orgánov, spoločenských organizácií teda svojho
blízkeho či ďalšieho okolia. Ich listy sú neraz dojímavé, často sú to
osobné vyznania, ktoré sú veľmi
cenné.
Jeden dôchodca vo svojom vyznaní napísal: „My, seniori, nepotrebujeme súcit a zväčša ani materiálnu
pomoc. Chýba nám však úcta za
našu náročnú, namáhavú, ale statočnú prácu, ktorú sme vykonávali za neporovnateľne horších podmienok, aké máte dnes vy. Starí
ľudia zanechali po sebe veľa hmatateľných výsledkov pre súčasnosť. Potrebujú však, aby sa im
prejavila úcta, porozumenie. Za to
dávajú múdre rady do ďalších rokov života, za čo im patrí vďaka.“
Obsahom stretnutí detí a rodičov,
ale aj širších rodinných či iných
spoločenstiev, je vlastne stále pretrvávajúci generačný dialóg medzi
mladou a staršou generáciou. Vyžaduje vzájomnú toleranciu, ústretovosť a rešpektovanie sa navzájom.

VŠIMLI SME SI ...
KLAMÚ ZÁKAZNÍKOV
Nákup leteniek prostredníctvom internetu je v krajinách EÚ už úplnou
samozrejmosťou. Má síce veľa výhod, ale .... Na základe prieskumov
Európskej komisie, predajcovia leteniek zákazníkov klamú a náväzne okrádajú zavádzajúcimi informáciami a nevhodnou reklamou. Takto
dopláca v priemere každý tretí záujemca o letenku. Práve teraz, kedy
najviac cestujeme za príbuznými v zahraničí, či letíme do niektorej z
dovolenkových destinácií, musíme byť pri internete ostražitejší. Prečo
práve my by sme mali tvoriť tú tretinu oklamaných?
STÁLE PODPLÁCAME...
Tretina Slovákov sa stále priznáva k tomu, že podpláca. Koho najviac? Lekárov, sudcov, policajtov, pedagógov a prokurátorov. Aj napriek tomu, že na Slovensku sme už za úplatky právoplatne odsúdili lekára i policajtov. Sudcov a prokurátorov ešte nie. Podpláca sa však
aj na colných, daňových, obecných a živnostenských úradoch, ale aj
v bankách. Za poskytnutie výhodného úveru. Najviac sa dáva v zdravotníctve – z pohľadu jedincov – samozrejme, firmy sú veľmi štedré v
ekonomickej sfére. Môžeme sa iba utešovať tým, že pred rokmi bola u
nás ešte väčšia korupcia – tak napríklad v roku 1998 podplácal u nás
prakticky každý druhý občan...
KALKULAČKY V JESENI
Číňania sa teda poriadne zapotia. Len preto, pretože pre nás vyrobia
asi dva milióny špeciálnych kalkulačiek. Premiér R. Fico ešte niekedy koncom minulého roka, keď ešte vôbec nebolo jasné, či od 1. januára 2009 vstúpime do eurozóny, alebo nie, sľuboval, že zopakuje overenú skúsenosť zo Slovinska. Práve tam sa s úspechom použili
špeciálne eurokalkulačky na prepočet slovinských toliarov na euro a
naopak. Informačné materiály spoločne s eurokalkulačkami by mala
VLADIMÍR MEZENCEV
dostať každá slovenská domácnosť.
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AFORIZMY
PAVOL JANÍK

Záhada
Zatočené pivo.
Trocha duševného
osvieženia
Hladné pivo.
Opak
Príjemný a prídrsný.
Obyčaje
Obyčajné čaje.
Košické obyčaje
Obyčajné devy.
Hrôzostrašná
dovolenka
Horský horor.
Jedinečné „ch“
Viachlavý drak.
Vnem
Neprečuchnuteľné pachy.
Vzácnosť
Inteligentleman.
Kurz americkej
angličtiny
Pop music & pub music.
Pravda
Hovorová angličtina
je hororová.
Šťastie v kartách
a v láske
Manželstvo je anglicky marriage, takmer ako mariáš.
Ruka iným slovom
Chyták.
Architektúra slov
Nosné, ušné a krčné múry.
Nosné aktivity
Smrkanie.
Nos
Nosič okuliarov.
Tankista
Pracovník benzínového čerpadla.
Odstraňovanie hadov
Odhadovanie.
Odstraňovanie póru
Odporovanie.
Šampanské pre dámy
Šamdamské.
Doslova
Vyčerpávajúca odpoveď
nás úplne vyčerpala.
Dovidlenia!
Pozdrav tých, ktorí prehadzujú
peniaze vidlami.
Zavidíte?
Tak si aj vy zavidlite?
Vidliteľný úspech
Tak to sa mi vidlí!

GLOSÁR Slovenského rozhľadu

V piatok 1. augusta 2008 - po týždennej pauze vystupujú v Livovskej Huti z autobusu prví pasažieri. Dnešna realita tejto obce...

Sociálny balíček
Sociálny balíček Ficovej vlády zaujal nielen tých, ktorým je určený, ale aj komentátorov v médiách.
Väčšina sa zhodla na tom, že takáto forma pomoci posilňuje mentalitu nastrčenej dlane, vyvoláva pasivitu, pretože privyká ľudí na to,
že niekto sa postará. Zaujímavé,
že ani v jednom prípade nezaznel v komentároch pohľad z druhej strany. Akú majú dôchodcovia
šancu postarať sa o lepšie podmienky pre svoj život? O ich prácu a skúsenosti vo firmách nie je
záujem ani vtedy, keď sú podporené odborným vzdelaním a kvalifikáciou. Priateľ – dôchodca mi
ukázal „zbierku“ konkurzov na ktoré sa prihlásil. Spĺňal kvalifikáciu i
prax, ale žiadna z firiem ho nepozvala ani na pohovor. Japonci zistili, že najlepšie prosperujú tie firmy, kde je medzi zamestnancami
zastúpená mladá, stredná i staršia generácia. Skúsenosti spojené s elánom, začínajúci pracovníci
sa majú od koho učiť. V takých firmách sa potom nestáva, že jej pracovníci si nevedia poradiť s problémami, na ktoré ich žiadna škola
nemôže pripraviť.

Vetovaný zákon
Prezident Ivan Gašparovič vrátil
parlamentu novelu zákona o cestnej premávke. Považujem to za
dobrú správu pre občanov, pretože paragraf o tom aby policajtov pri
vodičských skúškach nahradili licencovaní súkromníci považujem
za hlúposť. Čo vedie štátnych úradníkov (alebo poslancov, ktorí zákon
odhlasovali) k tomu aby ukrátili štátnu pokladňu (a tým nás všetkých) o
300 miliónov korún ročne? Pretože
asi toľko peňazí prinášajú vodičské
skúšky, ktoré si musia adepti zaplatiť. Pokiaľ bol dôvodom nedostatok pracovníkov vynára sa otázka či
by nebolo jednoduchšie a pre štát
efektívnejšie prijať viac skúšobných
inšpektorov, veď na svoje platy si
zarobia a ešte vylepšia aj finančnú
bilanciu ministerstva vnútra. Občanov neprekvapia zvýšené poplatky,
ktoré pri súkromnej firme môžeme
očakávať. Nestačia tieto dva dôvody na to aby poslanci pri opätovnom
hlasovaní paragraf o licencovaných
súkromníkoch vypustili? Keď dôvody v prospech občanov nestačia
a skúšky prisúdia súkromnej firme
mám tip pre investigatívnych kolegov novinárov, aby sa pozreli kto je

za firmou, ktorá vyhrá konkurz. Keď
parlament príjme rozhodnutie, ktoré neprospieva všetkým občanom,
treba sa opýtať ktorým konkrétnym
občanom prospieva?

Je to o pravidlách
Pri návrhu na odvolanie ministra životného prostredia ma zaujalo toto
premiérové zdôvodnenie: „Minister
neporušil zákon, ale porušil etické
pravidlá...“ Pretože podľa zverejnených informácií pridelil dotáciu svojim protežantom.
Uvažujme. Keď mám ako občan
možnosť dostať dotáciu od štátu a
spĺňam všetky podmienky, nemôžem ju dostať, keď štátny úradník
ktorý o nej rozhoduje je môj strýko? Podľa takéhoto postupu som
diskriminovaný rovnako ako iný občan, ktorý dotáciu nedostane lebo
nemá protekciu u úradníka. Inak
povedané v tomto prípade, ale nie
iba v tomto, mi chýbajú pravidlá,
podľa ktorých by mal úradník postupovať. Všetkým vyhovieť nemôže, rodine dať nesmie. Dotácií je
veľa a podobných prípadov (o niektorých sa už hovorilo) bude čoraz
viac, pretože chýbajú jasné pravidlá. Napríklad vybavovať žiados-

ti podľa dátumu odoslania, alebo
hodiť mená do klobúka a za prítomnosti notára losovať, alebo....?
Fajčiari a vegetariáni
Po zdražení cigariet ma zaujala anketa, ktorú medzi obyvateľmi robila jedna súkromná televízia. Otázka, ktorú redaktor kládol znela:
„Myslíte si, že zvýšená cena cigariet zvýši počet nefajčiarov?“ Keby
sa to opýtal mňa odpovedal by som
protiotázkou: „Myslíte si, že zvýšenie ceny mäsa rozšíri rady vegetariánov?“ Myslím si, že tadiaľto
cesta k zdravému životnému štýlu
nevedie. Pre tých, čo si myslia že
áno, mám návrh. Európska komisia chce bojovať proti obezite. Takže zvýšte cenu bravčového bôčika,
slaniny a všetkých nezdravých potravín a znížte cenu chudého hovädzieho mäsa a hydiny, doprajte ľuďom, najmä starším, ktorí nemajú
dosť finančných prostriedkov, teľacie a jahňacie mäso, biopotraviny
za cenu nižšiu ako bežné potraviny
a trestajte vysokými pokutami každú prevádzku, v ktorej sa predávajú mastné a zdraviu škodlivé potraviny. Bude to fungovať?

Jozef Šucha
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Politická stabilita a medzinárodný rešpekt

Prejav premiéra Roberta Fica pri príležitosti dvoch rokov vzniku súčasnej vlády SR
Dokončenie z minulého čísla
Ľudia štátu, štát ľuďom. Ide o jednoduchú rovnicu, ktorú táto vláda plne
rešpektuje. Iba vláda a parlament, a
tie kontroluje súčasná vládna koalícia, majú totiž právomoci, aby spravodlivé rozdelenie hospodárskeho
rastu zabezpečili. Áno, mohli by sme
ignorovať túto skutočnosť a takúto
možnosť, ako to robila predchádzajúca pravicová vládna garnitúra. Súčasná vláda však uznáva, čo hovorí
ústava vo svojom článku 55, že hospodárstvo Slovenska sa nezakladá
len na trhovej ekonomike, ale že táto
trhová ekonomika musí byť sociálne
a ekologicky orientovaná. Starostlivosť štátu o ľudí nie je samoúčelná.
Ak ľudia vidia a cítia, že štát prejavuje o nich záujem, že ako základnú
hodnotu, prioritu si štát stavia dôstojný život pre každého, ľudia to vrátia
pozitívnejším vzťahom k štátu. K jeho
symbolom, ale aj k jeho potrebám.
Vážené dámy a páni, za dva roky sme
preukázali a v nasledujúcich dvoch rokoch preukážeme ešte viac, že kombinácia vysokého hospodárskeho rastu a
sociálneho štátu nie je teoretickým výmyslom, ale reálne fungujúci model. Slovensko musí byť v roku 2010 krajinou,
kde sa oplatí podnikať aj žiť. V roku 2006
až 2008 sme prijali, a ešte
prijmeme sociálne
rozhodnutia,
o ktorých sa pravicovej vláde ani nesnívalo. Vyplácame vianočné dôchodky a k
valorizácii dôchodkov pristúpime už od
1. januára, nie od 1. júla v danom roku.
Upravili sa mzdy v štátom kontrolovaných
zdravotníckych zariadeniach. Posunuli sa
opakovane mzdy pedagógom. Štát prepláca časť úrokov pri hypotekárnych úveroch. Od ľudí nepýtame žiadne 20 ani
50 korunáčky pri návšteve lekára. Zvýšili sme dostupnosť kúpeľnej liečby. Od
1. januára budúceho roka bude štát
jednorázovo pri narodení aj prvého,
aj druhého dieťaťa poskytovať príspevok 25 tisíc korún. Zvyšujeme rodinné prídavky o 1.200 korún na jedno
dieťa na jeden rok. Na zdravotne postihnutých pôjde na budúci rok o 1,2 miliardy korún viac. Nezvyšovali sme a ani
nebudeme zvyšovať žiadne dane. Práve naopak. Pravicová vláda zvýšila DPH
na 19 percent, stredoľavá súčasná vláda
postupne daň z pridanej hodnoty znižuje.
Na lieky, zdravotnícke pomôcky, na knihy, učebnice. Pomohla tzv. degresívna
marža pri liekoch. Ani raz sme nezdvihli
cenu diaľničných známok. Nezvyšujeme
ani poplatky súdne, ani správne. Nechcem zužovať podstatu sociálne orientovanej trhovej ekonomiky len na dávky,
dôchodky a príspevky. Boli predsa
prijaté významné
legislatívne opatrenia
ako napríklad Zákonník práce, či obnovenie sociálneho dialógu. Prejavom sociálneho štátu založeného na solidarite, je aj
odvážne rozhodnutie siahnuť súkromným
zdravotným poisťovniam na zisk, ktorý
nemorálne vytvárali z peňazí, ktoré ľudia
povinne posielajú do zdravotného poistenia. Hovorím však o dávkach a dôchodkoch preto, lebo ich realizujeme bez
toho, aby sme ohrozili hospodársky rast,
ktorý pripomínam, je najvyšší v Európskej
únie. Realizujeme ich bez toho, aby
sme privatizovali strategický štátny
majetok. Realizujeme ich pri historicky najnižšom deficite, aký kedy Slovensko malo. V roku 2007 bol tento
deficit iba 2,2 percenta, pričom podstatnú časť z neho tvoril deficit Sociálnej poisťovne. Namiesto toho,
aby sme mohli dať 24 miliárd korún
na školy, alebo na cesty, museli sme
zaplatiť to, čo odišlo do súkromných
dôchodkových správcovských spoločností. Táto vláda má právo pýtať
sa predchádzajúcej, opakujem, táto
vláda má právo pýtať sa predchádzajúcej, kde sa na Slovensku prejavilo
viac ako 300 miliárd korún z predaja
najcennejšieho štátneho majetku za-

hraničným privatizérom? Kde sa prejavilo to, že okrem tejto obludnej sumy za
privatizáciu, predchádzajúca vláda brala
obrovské pôžičky, že mala zdroje z hospodárskeho rastu a podstatne vyšší deficit? Aj v tomto roku, aj v rokoch 2009 a
2010, bude vláda
pokračovať v politike
hospodárskeho rastu
a budovania sociálneho štátu, ale ešte s
nižším deficitom, ktorý bude v roku 2009
predstavovať len 1,7 percenta. Aj tento
historicky najnižší deficit obsahuje v sebe
deficit Sociálnej poisťovne, preto môžeme už pomaly hovoriť o vyrovnanom štátnom rozpočte. Opäť, bez privatizácie,
bez zvyšovania daní a poplatkov, bez ďalšieho zadlžovania Slovenskej republiky.
Takáto zodpovedná hospodárska a finančná politika samozrejme neumožňuje
žiadne sociálne zázraky. My ale nehovoríme o dvojnásobných platoch, sme realisti. Napriek tomu vyvíjame maximálne
úsilie, aby sa použitím princípu solidarity ľudia čo najviac zúčastňovali na čerpaní úžitku z hospodárskeho
rastu. Sociálny štát, to nie je charita.
To je povinnosť, dlh, ktorý má každá
krajina voči svojim obyvateľom. Nech
je vzorovým príkladom solidarity rozhodnutie vlády použiť celý nadpríjem DPH z predaja drahého benzínu
a nafty v roku 2008, čo predstavuje
sumu približne 1 miliardu korún, na
výstavbu krízového ubytovania a centier pomoci pre tých, ktorí to najviac
potrebujú. Alebo príklad financovania
dostavby cesty, ktorá možno o 100 kilometrov skráti spojenie medzi Oravou a
Kysucami, keď potrebných 300 miliónov
korún bolo v tomto roku získaných krátením zahraničných služobných ciest jednotlivých ministerstiev. Alebo príklad štátnych štipendií pre stovky stredoškolákov,
ktorí budú môcť študovať v zahraničí a
získať znalosť cudzieho jazyka, keď sme
potrebné zdroje získali úsporami v rezorte ministerstva obrany. Alebo príklad
výstavby multifunkčných
ihrísk
s umelou trávou a osvetlením, kde vláda
v rokoch 2007 a 2008 finančne podporila výstavbu už viac ako 200 takýchto projektov a do konca roku 2010 takto mieni
urobiť pri 600 športoviskách. Nechcem
provokovať, ale spýtam sa, koľko takýchto športovísk podporila predchádzajúca
pravicová vláda pri obludných príjmoch z
privatizácie? Odpoveď je veľmi jednoduchá: ani jedno.
Vážené dámy a páni, vláda si plne
uvedomuje všetky rezervy, ktoré sú
v napĺňaní predstáv ľudí, ako by mali
žiť, aké by mali byť služby v zdravotníctve, v školstve, v sociálnej oblasti.
Osobne sa stále domnievam, že musíme zefektívniť vládnu spotrebu, teda
viac šetriť na štáte, kde vidím ďalšie a
ďalšie možnosti hľadania zdrojov na
financovanie konkrétnych projektov
pre ľudí. Nezakrývajme si oči, vieme, v
akom stave je Slovensko. V niektorých
oblastiach je na tom zle, niekde lepšie.
Nie som priateľom štatistík, povzbudivé
však určite je, že ani jeden trend, či už
ide o nezamestnanosť, zamestnanosť,
vývoj miezd, chudobu, kriminalitu, nie
je po dvoch rokoch vládnutia tejto vlády
horší, ako bol v roku 2006. Sú len lepšie
trendy. Musíme túto tendenciu udržať, aj
keď by mnohí často oprávnene mohli žiadať viac. Vláda bude
naďalej aktívne pôsobiť
v regiónoch,
aby lepšie identifikovala ich potreby a výjazdové zasadnutia vlády, ktoré sa stretávajú s veľkým porozumením verejnosti,
najbližšie 16. júla v Topoľčanoch, budú
pravidelnou súčasťou jej práce. Sociálnu funkciu štátu nemožno, ako som už
zdôraznil, zužovať len na dávky a poplatky. Je o dôstojnosti a komplexných podmienkach, v akých žije každý jeden občan Slovenskej republiky. V súčasnosti
sociálna funkcia, sociálna orientácia trhového hospodárstva získava úplne nový
rozmer. Musí reagovať na úplne nové výzvy, ktorými sú dnes bezprecedentne vy-

soké ceny ropy a ostatných energií a kríza v cenách potravín. Potvrdzujem, že
táto téma v posledných týždňoch obzvlášť zamestnáva vládny aparát. Vláda
musí brať na zreteľ, nesmie ignorovať, že naši občania sú vystavovaní
svetovým cenám v niektorých prípadoch vyšším ako vo vyspelých krajinách, pri príjmoch, ktoré ani zďaleka
nedosahujú priemer vyspelej Európy.
Vláda musí vnímať, že priemerná slovenská rodina vynakladá na potraviny až 30 percent všetkých výdavkov,
kým v západnej Európe je to len okolo 10 percent, že výdavky na elektrinu a plyn predstavujú na Slovensku
najvyšší podiel na všetkých výdavkoch pri porovnaní s ostatnými členskými štátmi Európskej únie. Toto nie
je zdroj vláda, toto je Eurostat. Táto téma
je pre súčasnú vládu dokonca
citlivejšia a akútnejšia,
pretože štát, Slovensko, nemá kontrolu
ani nad dodávkami plynu, ani nad výrobou a distribúciou elektriny, ani nad výrobou a distribúciou pohonných hmôt.
Všetko bolo v minulosti sprivatizované za
obzvlášť nevýhodných podmienok pre
štát. Vláda nemá žiadny vplyv na cenu
ropy na svetových trhoch, ktorá sa blíži k
150 tim americkým dolárom za barel. Ani
na cenu, za ktorú sprivatizovaný Slovenský plynárenský priemysel kupuje plyn
z Ruskej federácie. Považujem za veľký
úspech dvojročného vládnutia, že napriek tejto anomálnej situácii, sme dokázali vyvinúť tlak na sprivatizované monopoly
a nedošlo k žiadnemu výraznejšiemu zvyšovaniu cien elektriny, plynu a tepla, a ich
cenová hladina bola v rokoch 2006 až
2008 vcelku stabilná. Vláda v záujme
ochrany domácností musela v stredu
tento týždeň reagovať na správanie
sa sprivatizovaných elektrární a plynární a prijala dosť výnimočné, ale legitímne rozhodnutie vo všeobecnom
hospodárskom záujme, ktoré umožňuje nezávislému Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, zohľadňovať pri
stanovení cien plynu, elektriny a tepla na rok 2009 kúpyschopnosť slovenských domácností. Vláda rešpektuje právo na podnikanie, aj na primeraný
zisk sprivatizovaných spoločností. Nie je
za deformáciu trhového hospodárstva a
prostredia. Ale vidí priestor na to, aby pri
obrovských ziskoch monopolov nedošlo k navyšovaniu cien energií pre fyzické osoby, hoci na svetových trhoch tieto ceny stúpajú. Pokiaľ ide o nárast cien
benzínu a nafty, ako dôsledku neuveriteľne vysokej ceny ropy, čo je podobne ako
v prípade plynu a elektriny celosvetovým
problémom, vláda na základe postupu
prejednaného v Európskej rade použije,
ako som už uviedol, nadpríjem z dane z
pridanej hodnoty vo výške okolo 1 miliardy na konkrétne sociálne projekty.
Vážený pán prezident, pán predseda Národnej rady, dámy a páni. Po dvojročnom
vládnutí sa dá s plnou vážnosťou vyhlásiť,
že v roku 2010 môžeme vidieť Slovensko
ako krajinu reprezentujúcu
funkčný model vysokého
hospodárskeho rastu
spojeného so sociálnym štátom. Ak budeme aj naďalej vychádzať zo skutočnosti, že podmienky, v ktorých ľudia žijú
a pracujú, nie sú len ich osobnou vecou,
alebo zodpovednosťou ich blízkych a rodín, ale aj vecou verejnou, ak neurobíme
žiadnu chybu pri podporovaní hospodárskeho rastu, Slovensko sa bude približovať k životnej úrovni vyspelých krajín
Európskej únie rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Môže túto priaznivú prognózu narušiť ďalšie historické rozhodnutie, zavedenie spoločnej
európskej meny, ktoré sme po vstupe
do Schengenu dosiahli v tomto dvojročnom období? Vo virvare bulváru a vykonštruovaných káuz, akou bolo aj hrubé
lživé obvinenie ministra financií zo zneužitia informácií o kurze koruny, akosi zaniká význam zavedenia eura na Slovensku
od 1. januára 2009. Pravdepodobne o to
aj išlo. Pretože nie každému vyhovuje, že
táto vláda splnila v neuveriteľne ťažkom

období nízkeho hospodárskeho rastu v
Európskej únii a vysokej inflácie, prísne
kritériá, okrem iných, nízkeho deficitu a
nízkej inflácie. A že popri tom môže oprávnene hovoriť aj
o napĺňaní sociálnej
orientácie trhového hospodárstva. A že
Slovensko naozaj vstupuje do elitnej európskej skupiny krajín. Mediálna kampaň, ktorej cieľom je vystrašiť verejnosť
do krajnosti z možných negatívnych dôsledkov zavedenia eura, sa nedá prekryť
žiadnou pozitívnou informačnou kampaňou. Na niečo je však toto strašenie eurom médiami a opozíciou dobré. Je to
dôkaz, že nehľadíme na rok 2010 len ako
na rok parlamentných volieb a nesprávame sa účelovo. Ak by to tak bolo, nikdy by sme euro nezavádzali. Táto vláda
však verí, že euro bude úspechom nielen
Slovenska, ale aj jeho občanov. Verí, že
euro možno aj napriek počiatočným ťažkostiam pomôže splniť našu predstavu o
Slovensku v roku 2010, ako krajiny, ktorá sa začne rýchlejšie približovať k štandardu vyspelej Európy. Už dnes je úspechom stanovenie novej centrálnej parity
na úrovni 30 korún 126 halierov za euro,
ktorá bude rozhodujúcim spôsobom
vplývať na definitívny konverzný kurz, ktorý sa dozvieme 8. júla, a za ktorý budeme
od 1. januára 2009 meniť slovenské koruny za spoločnú európsku menu. Len si
spomeňme, čo hovorili 20-roční analytici
o možnom konverznom kurze pred dvoma - troma mesiacmi, že bude 32, možno 33 korún. Stanovenie konverzného
kurzu na úrovni blížiacej sa k centrálnej
parite je dôležitým príspevkom k zhodnoteniu príjmov a úspor ľudí a nepoškodzuje ani podnikateľský sektor.
Ide o skutočný úspech.
Nakoniec, porovnajme si kurz koruny voči
euru v júli 2006, keď sa blížil k 39 tim korunám za jedno euro, s dnešným kurzom
tesne nad 30 korún. Ide o takmer 24 percentné zhodnotenie slovenskej koruny
za 24 mesiacov. V priemere čo mesiac,
to jedno percento. Ide o výsledok zodpovednej hospodárskej, finančnej a sociálnej politiky. Euro sa najčastejšie spája
s možnosťou zdražovania potravín a služieb. Vláda túto hrozbu nepodceňuje,
ale súčasne identifikuje, že nie zavedenie eura ako také, ale najmä špekulantské praktiky po jeho zavedení
a tzv. zaokrúhľovanie, môže mať negatívny vplyv na ceny uvedených komodít. Po rokoch úderov pod pás slovenskému poľnohospodárstvu, naša
vláda začala dorovnávať priame poľnohospodárske dotácie v takej výške a v takom tempe, že dnes náš agrosektor vstáva z popola a zakrátko
bude schopný plniť životne dôležitú
funkciu - garantovať základnú potravinovú bezpečnosť. Nie sme preto nútení
sústreďovať sa na systémové opatrenia v
poľnohospodárstve, ale na súhrn krokov
brániacich špekulantom zneužívať prechod na euro. Vláda v stredu na najbližšom svojom rokovaní potrebné opatrenia schváli, pričom pôjde aj o rozšírenie
možnosti regulácie cien v nevyhnutných
prípadoch. Vítam aj návrh Zväzu obchodu na cenové moratórium potravín v určitom časovom období, ku ktorému by
sme mali spoločne zaviazať nielen vládu,
ale aj Zväz obchodu v najbližších dňoch
na pôde Národnej banky Slovenska. Po
všetkom, čím sme museli prejsť v procese plnenia neuveriteľne prísnych a pre
nové členské štáty Európskej únie nespravodlivých kritérií, jednoducho nedovolíme, aby úspech Slovenska zo vstupu do elitného klubu eurokrajín, pokazili
podvodníci, nenásytní obchodníci či obchodné reťazce.
Vážené dámy a páni, aké má byť ešte
Slovensko v roku 2010, aby sme sa
rýchlejšie priblížili k ekonomicky a sociálne vyspelej časti Európy? Verím,
že bude politicky stabilné, rešpektované, že mu bude fungovať ekonomika, že sa ďalej bude napĺňať sociálna
orientácia trhovej ekonomiky. Bude
to Slovensko, ktoré bude mať elitnú
menu. Stačí to? V roku 2010 nekon-

čí svet a na Slovensko príde nová vláda.
Slovensko musí byť aj predvídavé. Musí
vedieť, čo chce dosiahnuť v strednodobom a dlhodobom horizonte až do roku
2030. Slovensko nemalo v histórii šťastie na kontinuálny, nerušený vývoj ako iné
krajiny. Takáto šanca sa nám otvorila počnúc 1. januárom 1993. Nepremárnime
ju a nerozdeľme blízku budúcnosť nášho
štátu na samostatné štvorročné volebné
obdobia prinášajúce
zásadné vnútropolitické
rozhodnutia,
ktoré však vydržia maximálne do volebného obdobia nasledujúceho. Ako vláda
ponúkame opozícii širokú politickú dohodu na dlhodobej vízii rozvoja slovenskej spoločnosti, vypracovanej kolektívom expertov Slovenskej akadémie vied,
Národohospodárskej fakulty, Filozofickej
fakulty. Tento dokument bude onedlho
predložený ako návrh na verejnú diskusiu. Široký politický konsenzus na takomto zásadnom dokumente o budúcnosti Slovenska, bude zárukou nerušeného
vývoja našej krajiny. Poďme súperiť myšlienkovo, perspektívami a alternatívami.
Vážený pán prezident, vážený pán
predseda parlamentu, vážení členovia vlády, štátne tajomníčky, štátni tajomníci, vážení predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy, dámy a
páni. Za dva roky tejto vlády nedošlo
k žiadnemu zlyhaniu demokratických
inštitúcií, ani k zásadnej chybe hospodárskej a sociálnej politiky. Vláda
postupne realizuje svoje programové
vyhlásenie. Výhrady, ktoré som mal
k jednotlivým ministerstvám boli zreteľne komunikované prostredníctvom
komplexných kontrolných dní na všetkých ministerstvách. Bolo to náročné,
namáhavé pre mňa, pre vás, ale stálo to
za to. Nedošlo k naplneniu ani jednej z
katastrofických prognóz z júla 2006. Naopak, vláda sa dôsledne držala svojej filozofie kontinuity z predchádzajúcimi vládami tam, kde to je užitočné, filozofie
zmien predchádzajúcich rozhodnutí kde
to je potrebné a možné, a filozofie rušenia minulých opatrení tam, kde sme to
považovali a považujeme za nevyhnutné.
Vláda ako celok
a jej jednotliví ministri sú kompetentní a v
polčase vládnutia sa môžu postaviť pred
ľudí a vydať svedectvo svojho dvojročného hospodárenia. Sme schopní dosiahnuť obraz a kvalitu Slovenska roku 2010,
ako som ho definoval v predchádzajúcich častiach. Vláda pôsobí v zvláštnom
prostredí nestabilnej opozície a protivládne nastavených médií, čo má svoj zásadný vplyv na kvalitu kontroly vlády. Vzhľadom na súčasné postavenie kabinetu a
jeho výsledky, reálnu hrozbu pre túto vládu predstavujú len jej vlastné chyby a zlyhania. Takáto situácia kladie obrovské nároky na mňa ako na predsedu
vlády, pri posudzovaní jednotlivých
prípadov neplnenia programového
vyhlásenia, morálneho, alebo právneho zlyhania a pri prijímaní opatrení na
nápravu a vyvodenie zodpovednosti.
Veľmi si želám, aby vláda a ľudia žijúci na Slovensku spolunažívali. Aby
vláda nerušila verejnosť a nezaťahovala
ju do problémov, ktoré môže vláda vyvolať prípadnými chybnými krokmi. Veľmi si
želám, aby Slovensko bolo krajinou, kde
sa dá dôstojne žiť. Teším sa, že sa domov
postupne vracajú mladí ľudia, ktorí hľadali prácu v zahraničí. Teším sa, že Slovensku sa darí, a že má všetky predpoklady
na to, aby sme si skrátili obdobie potrebné na dosiahnutie takej životnej úrovne,
aká patrí občanom krajiny s plnohodnotným členstvom v Európskej únii.
Verím, že ani vládnutie súčasnej vlády
zostavenej z predstaviteľov SMERu
sociálna demokracia, Slovenskej národnej strany a Ľudovej strany Hnutia
za demokratické Slovensko, nebude
v budúcnosti hodnotené ako márne.
Ďakujem vám za pozornosť a želám
všetkým dobrým ľuďom na Slovensku
len to najlepšie v tomto období, najmä pekné dovolenky a oddych.
Ďakujem pekne.
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Pozoruhodné postrehy našej čitateľky k situácii v niektorých médiach na Slovensku

Tlačový zákon platí - redaktori skáču
Rozhodla som sa, že napíšem do novín. Vybrala som si Slovenský rozhľad, lebo inde by mi to aj tak neuverejnili. Som totiž ľavicovo zameraná
a to sa dnes v našej mienkotvornej
tlači či v televíziách nenosí. Bola som
pred rokmi redaktorka, len taká priemerná a nie v najväčších novinách,
no predsa. Preto stále sledujem túto
oblasť, mám v nej niekoľko ešte pracujúcich známych a konečne aj mladého vnuka, ktorý sa chytil počítača
a prináša mi z redakcie čerstvé informácie. Zaujala ma najmä polemika o Tlačovom zákone, ktorý už začal platiť.
Koniec pre odstrelovačov
Tak pred jeho prijatím, aj teraz začali novinári vyskakovať, biť na poplach, báť
sa o svoju živnosť, zastrájať sa, hroziť
súdmi. Najviac ich dráždi, že v ich revíri už nebudú absolútnymi pánmi, že do
ich práce budú mať možnosť prehovoriť aj čitatelia, obyvatelia tohto štátu, že
je v zákone potvrdené právo na krivé výpovede, osočovania a nepravdy odstrelovačov prezidenta, vlády, parlamentu,
nepohodlných podnikateľov i ľudí iných
profesií, ktorí sa im nehodia do ich hry
proti republike a všetky úspechy mladého štátu by najradšej pošliapali v blate trhového mechanizmu.
O kom to vlastne píšem? Ani tak nie
o celej novinárskej obci, ale iba o
niekoľkých vyvolených a proti Slovensku i samostatnosti zapredaných
tzv. politických komentátoroch, napr.
v Sme, Pravde či Plus jeden deň aj inde.
Sú na svoje úlohy dobre vybraní a zrejme aj zaplatení. A ani sa nechce veriť, že
by písali zo svojho presvedčenia, zrejme
iba pre tie budúce eurá. Veď sa len pozrime, kto ich vedie. Kto sú dnes vydavatelia najväčších novín a všelijakých
Korzárov? Kto sú riaditelia súkromných
televízií? Kto šéfredaktori najväčších novín a časopisov? Cudzinci a veľkí podnikatelia, milionári. Ako by mohli mať sociálne cítenie s priemernými občanmi?
Ako by mohli pomáhať ešte stále chudobnému Slovensku, keď im ide najmä o budovanie trhového mechanizmu
a kapitalizmu?
V tom ja vidím príčiny stavania sa na zadné, protestovanie proti zákonom (nie-

len tlačovému), boja za výhradné práva na svojom teritóriu. A načo nestačia
vlastní vyvolení, priberajú si na pomoc
tzv. spisovateľov. A tak sa stáva, že keď
je vo veľkých novinách päť komentárov, z nich štyri sa určite začínajú
slovami Róbert Fico, či parlament,
alebo vláda a hneď nasleduje kritika ešte ani nevydaných či neschválených predsavzatí, bije sa hlava-nehlava, osočuje sa a uráža. Na čo je
to dobré? Na to sú noviny a televízie? Prečo si aj pracovníci masmédií neoblečú dres so slovenským dvojkrížom a
nebojujú zaň? Za skutočnú demokraciu,
za krajšiu republiku, za to, aby sme sa
mali v nej lepšie. Oni, títo páni, to zrejme
nechcú, preto bojujú proti a preto sú aj
proti čo len najmenšiemu obmedzeniu
ich tzv. novinárskej slobody, ktorú si vysvetľujú po svojom. Preto sú aj proti Tlačovému zákonu, prijímajú ho so sklamaním, vyhrážajú sa Ústavným súdom. Ako
by ten zákon boli robili debili a nevčlenili
ho medzi podobné vo vyspelom demokratickom svete.
Občania zákon privítali
Všimli ste si, kto všetko to proti zákony
protestuje? Vlastne nikto, iba tých niekoľko nafúkaných politicky mienkotvorných. Načo by prosím vás protestoval
redaktor - poľnohospodár, kultúrnik, literát či športovec? Zrejme sa nikdy nedostal do sporu s ničím, na čo by si mal
podľa zákona dávať pozor a načo by sa
proti nemu mohli čitatelia sťažovať. Občania, pokiaľ viem, prijali zákon s porozumením i zadosťučinením. Aj z ohľadu
na novinárov. Prosím vás, veď z tej
krásnej profesie a povolania sa stala v ostatnom čase najpodradnejšia
vec nášho života. Poviete novinár,
redaktor, a znie to ako niečo menejcenné, podradné. Zväčša iba mladé
frndolíny sa vytŕčajú v redakciách, bez
vzdelania, praxe, životných skúseností a
znalostí aspoň v obore, o ktorom chcú
písať, alebo hovoriť. A víťazia v televíznych súťažiach odbornosti, dokonca aj
pred majstrami akými sú napr. L. Chudík či Š. Kvietik a inými osobnosťami
svetového mena. Nuž čo, veď to hneď
po zmene režimu povedal vtedajší prezident V. Havel, že novinári nepotrebujú nijaké školy, iba otvorené oči, veď aj

on tým tak prešiel. A tak to aj vyzeralo a
vyzerá s jeho tvorbou. Môže to však byť
v redakciách a následne aj v novinách,
rádiách i televíziách ináč než je? Nemôže!
Chvália sa chybami
Majitelia a vydavatelia i ich posluhovači
šéfredaktori všetko dirigujú podľa jednotného scenára. Nabrali do redakcií „deti z ulice“ bez škôl i skúseností
a chcú od nich iba poslušnosť, písať a
rozprávať to, čo je v pláne podnikateľov.
Málokde, alebo nikde nejde o klasickú novinárčinu. Ani o pravdu. Je
demokracia a sloboda, písať možno všetko, najmä keď sa tým predá
o niekoľko kusov novín viac a keď
počítače zaznamenajú vyššiu počúvanosť či čítanosť. Denne sú noviny
a najmä menšie rádia plné neprávd.
Lietajú vraždy, krádeže, spory, nevery i
sobáše, peniaze zarobené i ošvindľované, kto ako a s kým a podobne. To má
posúvať náš život či republiku vpred?
Opravu za nepravdy nedá nikto, načo?
Tak to bolo pred zákonom a zrejme to
bude aj po ňom. Kde by sa k tomu ich
veličenstvá znížili? Dokonca šéfredaktori si urobili z toho živnosť a stále sa chvália, koľko chýb, dĺžňov či bodiek urobili
včera ich novinári a noviny. Miesto toho,
aby sa za to hanbili. Voľakedy sa dávali za chybičky v článkoch pokuty, dnes
naopak. Každá senzácia je dobrá. Napríklad v športe. Škrteľa či Hamšíka a
Čontofalského už chceli podľa novín a
rádii všetky najväčšie kluby sveta. Keď
sa však nejaký niekto opýta zainteresovaných hráčov, tým to zatiaľ neprešlo ani
vo sne, nie v realite. Vydavatelia si v redakciách určujú čo sa bude písať, ako a
koľko. Kto chce, ostáva, kto nie, môže
si hľadať miesto inde, alebo zavesiť novinárčinu na klinec.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

ktorí vedú republiku a voličov zastupujú.
Pre koho sa teda píšu tie protištátne,
protivládne a iné komentáre, keď Slovensko podľa všetkého príjemne napreduje a je vo svete čoraz uznávanejšie?
Čo chcú vlastné tí škrábalkovia, ktorí si myslia, že sú schopní zmeniť zdravý rozum ľudí na chaos v hlavách? Veď
si len zoberme ostatný prieskum. Strana Smer má podľa neho 47 percent
sympatizantov, Slovenská národná
strana 10,9 percenta a HZDS-DS 8,2
percenta. Spolu je to 66,10 percenta pre vládne strany. Pre koho a ako
sa teda píše a hovorí v rádiách, keď
nie pre týchto ľudí, ktorí vládu a konanie ostatných úradov schvaľujú a
podporujú? Isteže nájdu sa aj chyby
a tie treba kritizovať, ale zároveň je,
myslím si, povinnosťou mudrca novinára napísať či povedať, ako by to
mohlo byť, aby to bolo lepšie, v prospech republiky a nie skákať do výšky
a vyhrážať sa funkcionárom a zákoZdravý rozum nezmenia
nu súdmi. Robte si, chlapci a dievčaDomnievajú sa šéfovia v redakciách, že tá, svoju prácu tak ako sa má, nebučitatelia a poslucháči sa o rôznych čis- dete mať neprajníkov a nemusíte ani
tkách a vzburách redaktorov nedozve- chodiť k súdom.
dia? Omyl, všetko sa vie a to utvára
obraz o súčasnej žurnalistike, o práci
Súboj bude zrejme
jednotlivých vychýrených komentátorov,
pokračovať
o smerovaní médií a ich plánoch, ktoré Už sa však aj ukázalo, ako to bude so
sú všakovaké, iba nie také, aby pomá- zákonom v praxi. Predseda HZDS pohali legálne zvoleným orgánom a ľuďom, žiadal redakciu SME zverejniť reagen-

ciu na komentár M. Leška, lebo v ňom
boli chybné a nepravdivé údaje. V SME
to nepochopili, považujú sťažnosť za vymieňanie názorov a, samozrejme, opravu neuverejnia. Pustili sa však do vysvetľovania a obhajoby všetkých chýb
v komentári, veď majú miesta dosť a pre
čitateľov to bude zaujímavé. Nič neuznali a radi by boli odtajili aj to, že nazvali
pána Kovarčíka podpredsedom strany.
Podobnú skúsenosť má aj poslankyňa NR SR Katarína Tóthová, spolu s Ľ.
Muškovou navrhovateľkami zákona o
ochrane pred zneužitím alkoholických
nápojov. Hneď po schválení zákona vyšiel komentár P. Schutza, ktorý poskytoval čitateľom informácie, aké neboli
v súlade so zákonom. Poslankyňa žiadala o uverejnenie opravy. Ale kdeže,
aj urgencie boli márne, lebo v redakcii
“nevideli na uverejnenie opravy dôvod“.
Nuž takáto je prax. Preto môžeme a musíme všade a stále dávať na vedomie, že
s takouto novinárčinou, písaním a hovorením nesúhlasíme. Novinári predsa nie
sú nijaká vybraná kasta, ktorá by mala
byť nedotknuteľná. Azda tie súdy predsa len niektorých privedú k rozumu. Ešteže sa my, ženy-dôchodkyne, sa budeme mať na čom zabávať, hoci to nie je
celkom zábava, ale často útoky na skutočnosti, ktoré sú nám sväté.

Mgr. Alžbeta Snopčoková,
Košice

Poznámky na margo seminára o investigatívnej žurnalistike, ktorý sa uskutočnil v Bratislave

Novinárska práca nie je licenciou na aroganciu

Podľa rubrík v elektronických
médiách i podľa článkov v novinách a časopisoch je v Bratislave investigatívnych novinárov ako maku. Súdiac však
podľa záujmu o rozšírenie si
znalostí v tomto náročnom
obore žurnalistiky sú iba dvaja aj to z jednej televízie. Taká
bola totiž účasť na seminári, Investigatívna žurnalistika,
ktorý v Bratislave usporiadalo veľvyslanectvo USA. Škoda,
že záujem nebol ani medzi ostatnými žurnalistami a možno
i vydavateľmi a majiteľmi médií, pretože by sa dozvedeli aj
iné pohľady na všetko to čo
bolo obsahom diskusií okolo
tlačového zákona.
Prednášajúci profesor Robert A.
Hooper, sám úspešný investigatívny novinár priniesol aj etické
kódexy – niekoľko strán pravidiel
Spoločnosti profesionálnych novinárov a Asociácie rozhlasových
a televíznych spravodajských redaktorov a Desať prikázaní spravodajstva, ktoré veľmi presne
vymedzujú hranice pre túto činnosť.
Novinári sa riadia neformálnym

etickým kódexom, píše sa v materiáloch zo seminára. Slovo „neformálny“ je v tomto kontexte kľúčové. Toto povolanie totiž nie je
regulované nijakým jednotným,
všeobecne platným etickým kódexom. Niekoľko novinárskych
združení ako aj samostatných novín či skupín vydavateľov má svoje vlastné zoznamy „zákazov“,
Ani jeden z nich nemá silu zákona. Avšak všetky sa na seba navzájom nápadne ponášajú, čo
signalizuje prinajmenšom zhodu
v názoroch na to čo je správne.
“Členovia spoločnosti vnímajú
etické správanie ako svoje kolektívne krédo a Etický kódex
prijímajú ako výraz princípov
a pracovných noriem“ – píše
sa doslovne v materiály. Ako
mi povedal profesor Hooper,
porušenie týchto pravidiel netrestá spoločnosť, ale nezodpovedný novinár je vylúčený
zo spoločnosti profesionálov
a ťažko si nájde miesto v serióznom médiu. Tento trest je
pre neho oveľa horší, ako keby
ho potrestali podľa nejakého
zákona. Profesionálne zlyhanie si majú riešiť novinári me-

dzi sebou v rámci svojich profesných organizácií, zdôraznil
profesor, a vyslovil počudovanie nad tým, že u nás sa musí
novinárska etika upravovať zákonom. Žiaľ, iný kraj, iný mrav,
ale prístup slovenskej tlače a
väčšiny ľudí s ňou spojených
iné riešenie zatiaľ nedovoľuje. Veď spomeňte si koľko rozhorčenia bolo, keď sa v rámci diskusie o tlačovom zákone
pred niekoľkými rokmi hovorilo o tom, že komentár by mal
byť výrazne označený, alebo že by sa malo veľmi opatrne používať meno podozrivej
osoby. Aj pokus riešiť otázku
etiky Tlačovou radou zlyháva,
nie len, že nemá rešpekt v novinárskej obci, ale dokonca
aj jeden z jej zakladateľov ignoruje upozornenia, ktoré mu
rada adresuje.
Ale vráťme sa kú spomínaným
etickým kódexom. Pre názornosť
uvediem niekoľko zásad, ktoré sú
v etických kódexoch, a ktoré profesionálni novinári aj dodržujú.
- Budú zreteľne označovať materiály, ktoré sú komentármi
alebo vyjadrujú niečí názor.

- Budú si promptne priznávať
chyby a omyly a promptne ich
naprávať. (Potom netreba zákon o tlačových opravách,
pozn. autor)
- Dať možnosť vyjadrenia aj
ľuďom, ktorí majú na veci len
okrajový vplyv alebo nemajú
prístup k oznamovacím prostriedkom.
- Podporovať otvorenú výmenu názorov, a to dokonca aj
takých názorov, ktoré sa novinárovi samému priečia.
- Uvedomovať si, že získavanie informácií a ich sprostredkovanie verejnosti môže niektorým osobám aj ubližovať.
Novinárska práca nie je licenciou na aroganciu.
- Postupovať uvážlivo pri uvádzaní mena osoby podozrivej
zo spáchania trestného činu
predtým, než je takáto osoba
formálne obvinená.
- Zvážiť svoje vlastné kultúrne
hodnoty a nepokúšať sa vnucovať tieto hodnoty iným.
- Nemali by sa potláčať, obmedzovať alebo vynechávať názory, s ktorými novinár sám
nesúhlasí (dodal by som že

nie len novinár, ale ani jeho
vydavateľ).
O čom inom je toto posolstvo z
krajiny slobody tlače, ako o etickej samoregulácii? Pojem, ktorý tak nerada počúva veľká časť
novinárskej obce na Slovensku
a považuje ho za iný výraz pre
cenzúru. Zabúdame, že známe pravidlo o tom, že sloboda
jedného nesmie obmedzovať
slobodu iného člena spoločnosti platí aj pre písané či vysielané slovo.
Bolo to tesne po zamatovom
prevrate, keď mi americký novinár rozprával o slobode tlače,
ktorá v jeho krajine nie je ničím
obmedzená, môže vraj napísať všetko. V dodatku k americkej ústave sa doslova hovorí, že
nesmie byť prijatý žiadny zákon,
ktorý by obmedzil slobodu slova.
Bola to jeho reakcia na náš zákon, ktorý zakazoval propagovať
fašizmus.
„Môžete napísať aj rasistický článok?“ – spýtal som sa.
„Nie taký nemôžem napísať, pretože by ma spoločnosť odsúdila“
odpovedal.
A zase sme pri etickej samo-

regulácii, ktorú vyspelá spoločnosť považuje za absolútnu samozrejmosť.
Pravdu povediac podstatná časť
seminára nebola o etike i keď z
pohľadu nedávnej a dodnes doznievajúcej diskusie pri prijímaní tlačovom zákona ma táto téma
zaujala najviac. Ukážky práce investigatívneho žurnalistu, ktoré
boli hlavnou náplňou seminára
by určite pomohli otvoriť oči tým,
ktorí sa hrdo pasujú do polohy investigatívneho žurnalistu. Za svoj
úspech považujú, keď zverejnia s
kým sa prechádzala niektorá známa osobnosť, alebo kto, s kým a
podobne. Príklady, ktoré uvádzal prednášajúci však boli o
vážnych celospoločenských
témach, o pomoci odhaliť a
zastaviť napríklad znečisťovanie morí jadrovým odpadom.
Stručne sa dá charakterizovať podstata investigatívnej
žurnalistiky a jej vzťah k etike
dvoma vetami: “Získať niečo
o čom tvrdia, že to neexistuje.
Ale keď to skutočne neexistuje nemal by si novinár vymýšľať“.

Jozef Šucha

POLITIKA A SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

August 2008

7

Pred jubileom 21. augusta 1968: dozvieme sa aj niečo nové?

VYKRADNUTÉ ARCHÍVY NÁM UŽ NIČ
NEPOVEDIA
Dočkáme sa aj tohtoročného augusta. Konkrétne aj
21. Teda smutného výročia obsadenia republiky tzv.
spojeneckými vojskami Varšavskej zmluvy na čele so
Sovietskou armádou. Aj preto historici, literáti, skutoční svedkovia udalostí i tí, ktorí v tom čase iba špinili plienky, začnú hodnotiť nielen 21. august 1968, ale
všetko, čo s týmto dátumom súviselo. Vieme, že toho
je a bolo veľmi veľa. Napriek tomu je stále ešte dosť
bielych miest, teda neobjasnených udalostí. Tie zostanú, žiaľ, zahmlené aj pri tohtoročnom jubileu.
Vráťme sa do čias, kedy začínala Gorbačovova
perestrojka a tým zároveň sa začínali odpočítavať posledné roky existencie Sovietskeho zväzu. Už pred jeho rozpadom sa v ZSSR, ale aj v
USA a ďalších západných krajinách začínali objavovať memoáre politikov, rozviedčikov, vysokých dôstojníkov KGB... Tých memoárov sú dnes
celé tony a i keď ide o subjektívne pohľady na udalosti, z množstva mozaík sa dá poskladať skutočná historická udalosť. Na východ od našich hraníc je ešte
stále zvykom, že svoje memoáre píšu aj prví tajomníci oblastných výborov KSSZ. Tak napríklad práve
z takýchto nepriamo vyplýva, že zásluhu tzv. pozývacieho listu do Moskvy organizoval Vasiľ Biľak! Bývalý
prvý muž Zakarpatska určite nemá dôvody si vymýšľať a tak pre nás doteraz neobjasnená záhada, je už
dávno vysvetlená. Napriek tomu o niekoľko dní sa
na stránkach slovenskej tlače, v rozhlase i v televíziách začne opäť rozoberať príbeh tohto listu:
kto ho napísal a ako sa dostal do Moskvy? Nechajme však Biľaka Biľakom, ten už možno nič nevie o spomienkach významného komunistu z Užhorodu a nakoniec, ako poznáme tento nekonečný prípad
(zo strany V. Biľaka), keď sa nepriznal k spoluautorstvu doteraz, tak to už nikdy neurobí.
V spomienkach J. Iľnického je aj táto pasáž:
„Po stretnutí v Čiernej nad Tisou sa členovia politbyra vrátili do Moskvy lietadlom. 20. augusta mi už
z Moskvy telefonoval Brežnev, aby som niekoho poslal na hranice a zobral manželku Vasila Biľaka so
synom. Preto, aby ešte pred vstupom sovietskych
vojsk do Československa takto unikli možným represáliám. Samozrejme, želanie L. I. Brežneva som
splnil. Spoločne s manželkou som odišiel na hranice. Prišli sme pred samotný hraničný priechod.
Zostal som tam preto, lebo ma veľmi dobre poznali všetci pohraničníci: československí aj naši. Manželke som vysvetlil, čo a ako má urobiť (s Biľakovou ženou boli známe) a zároveň zdôraznil: musia

sa objímať, srdečne zvítať, vybozkávať sa, vložiť jej
do rúk kyticu kvetou, vziať ju pod pazuchu, posadiť
ju spolu so synom do automobilu – a čo najrýchlejšie sa dostať ku mne už do dostatočnej vzdialenosti od hraníc. Všetko urobila podľa mojich pokynov. Potom sme všetci spoločne prišli do nášho
bytu: teda manželka a syn V. Biľaka, moja manželka a ja. Vtedy bolo pol jedenástej večer. Rozmýšľal
som takto: pokiaľ ich ubytujem v hoteli tak zajtra to
už budú vedieť aj vo Washingtone...
Tesne po našom príchode k nám zatelefonoval L. I.
Brežnev a opýtal sa:
- Zobral si ich? - Zobral. - Kde je aj so synom teraz? - Tu. U mňa doma. Oddychujú. - Podaj jej
slúchadlo.
Podal som. Po ich rozhovore sa slúchadlo opäť
ocitlo v mojich rukách. Brežnev sa ma opýtal, či sa
už vojsko dalo do pohybu. Odpovedal som mu, že
ešte nie. Stane sa tak približne o hodinu.
Prví tajomníci oblastí západných regiónov oblastí Ukrajiny, ktorí mali družobné kontakty s československými krajmi, boli pripravení v prípade potreby vycestovať a vytvoriť skupinu spolupracovníkov
(povolili nám 10-členné skupiny), preto sme vydali
pokyny, že na toto obdobie preberajú naše funkcie
druhí tajomníci strany.
Všetko som pripravil, ale nikam nevycestoval. Ostatní prví tajomníci oblastných výborov odleteli do
Moskvy, kde ich prácu riadil A. P. Kirilenko. 22., alebo 23. augusta 1968 mi zatelefonovali z Moskvy,
že do Zakarpatskej oblasti privezú všetkých šiestich členov Predsedníctva ÚV KSČ: Dubčeka, Černíka, Smrkovského, Kriegera, Šimona, Špačeka
(pozn. autor akosi zabudol spomenúť ďalšieho člena predstavenstva – Emila Rigu z Košíc). Prosili ich
vrelo prijať a zabezpečiť vysokú úroveň pohostinnosti. Vypočul som všetky rady a pokyny, ale nakoniec som sa rozhodol podľa vlastného uváženia.
Umiestnili sme ich v dvoch budovách v Kamjanici.
V jednej z nich bola lesná správa (vtedy však objekt bol úplne prázdny), druhá slúžila nášmu účelu,
teda oblastnému výboru strany.... (z ukrajinčiny preložil V. Mezencev).
Na tomto mieste prerušíme preklad spomienok
J. Iľnického na august 1968. Ďalšiu, ešte zaujímavejšiu časť prinesieme v najbližšom čísle Slovenského rozhľadu. Z predchádzajúcich uverejnených riadkov je však jasné, že V. Biľak zohral v
tých pohnutých dňoch veľmi negatívnu úlohu: na
jednej strane vystupoval ako spojenec A. Dubčeka, na druhej doslova kolaboroval s Moskvou.

Škoda iba, že dodnes sa k tomu nepriznáva... V porovnaní s krajinami, ktoré vznikli rozpadom ZSSR, sa
na Slovensku žiadne denníky, memoáre, či iné spomienky predstaviteľov bývalého režimu neobjavujú.
Žiaľ, taká je skutočnosť. S memoárovou, resp. denníkovou literatúrou sme na Slovensku skutočne biedne. Čo sa týka susedov v Česku, tí majú aspoň
spomienky dnes už zosnulého vedúceho tajomníka MV KSČ v Prahe Bohumila Šimona, vydané
pod názvom Klobouk od Brežneva. Bolo to naozaj zaujímavé a vzrušujúce čítanie. Kde inde by
sa našinec dozvedel, ako práve V. Biľak dokázal kradnúť kožušinové čapice priamo pod kremeľskou tribúnou, teda v areáli Mauzólea V. Lenina?
Keď už sme sa opäť dostali k politikovi, na ktorého rozhodne slovensko nemôže byť hrdé, mal predsa jedno plus: pokúsil sa napísať svoje pamäti už v
polovici 80-tych rokov minulého storočia. Začali vychádzať v denníku ÚV KSS - PRAVDA, ale vyšli asi
len dve pokračovania. Na veľké prekvapenie vtedajšie Predsedníctvo ÚV KSČ vtedy Biľaka „presvedčilo“, aby sám nič nepísal a nevydával, že niečo také
sa má (teda ich obsah) konzultovať s ostatnými najvyššími predstaviteľmi strany a štátu. Veľmi dobre sa pamätám ako vtedy v košických východoslovenských tlačiarňach typografi likvidovali už
prácne vysádzanú sadzbu, ktorá potom putovala
na roztavenie. Pritom išlo o myšlienky jedného z
najvýznamnejších ľudí v celej republike – člena
Predsedníctva a tajomníka ÚV KSČ! Prečo sa to
vlastne stalo? Biľak v týchto pamätiach spomenul
niekoľko neférových politických ťahov, v ktorých účel
svätil prostriedky, poodkryl to, čo sa robí v každej politike, teda aj intrigy. Išlo o toho Biľaka, ktorého až do
augusta 1968 mnohí novinári i vtedajší stranícki funkcionári mylne považovali za progresívneho politika,
jedného z mužov vtedajšieho reformátorského krídla komunistickej strany. Vasil Biľak ním však nikdy nebol, ale ako dostatočne skúsený politik dokázal hrať
vtedy minimálne na dve strany, vedel dokonale plávať
v mútnych intrigánskych vodách...
V každom prípade naša spoločnosť pociťuje nedostatok memoárovej literatúry politikov, či už
bývalých, ale aj terajších. Veď my si ani nevieme predstaviť, že by sme si prečítali takéto práce napríklad Gejzu Šlapku, Petra Colotku, Vladimíra Pirošíka a mnohých ďalších. Máme síce
časť spomienok bývalého predsedu SNR a prezidenta SR Rudolfa Schustera, ktoré sú serióznym príspevkom dokumentácie našich dejín, ale

žiaľ, aj R. Schuster sa zameral iba na udalosti po
roku 1989. Autor tohto príspevku sa snažil o spestrenie a najmä doplnenie slovenskej memoárovej literatúry. Svojho času oslovil dve osobnosti, ktoré sa
podieľali na tvorbe slovenskej, resp. československej
politiky komunistickej strany v druhej polovici minulého storočia. Ponúkol sa Emilovi Rigovi i Jánovi Pirčovi ako spoluautor ich memoárov. V prípade Emila Riga najmä preto, lebo v rokoch 1968 – 69 ako
člen Predsedníctva ÚV KSČ patril medzi najinformovanejších ľudí v ČSSR a pri rôznych príležitostiach,
najmä sedeniach po skončení oficiálnych podujatí pri
poháriku vína mu E. Rigo rozprával o stretnutí v Čiernej nad Tisou i niektorých zasadnutiach Predsedníctva ÚV KSČ. Samozrejme to, čo sa doteraz nikde
nepublikovalo. Na druhej strane E. Rigo písanie
pamätí jednoznačne odmietol. Asi vie prečo. Okrem toho od začiatku tohto roku ho sústavne
oslovujú predovšetkým české médiá (?) a tým
tiež odmietol poskytnúť rozhovory. Doteraz vždy
tvrdil, že keď jednému, tak všetkým...
Pritom niekedy jeden z najvýznamnejších ľudí v ČSSR
v starobe vedie veľmi spoločenský život. Každodenne ho možno stretnúť v najznámejšej košickej cukrárni sedávať medzi rovesníkmi (samozrejme, terajší
štyridsiatnici už o ňom nič nevedia a jeho meno im
nič nehovorí) a spomínať na staré dobré časy. Pôvodne prisľúbil spoločné písanie pamätí dlhoročný vedúci tajomník Východoslovenského krajského výboru
(Vsl. KV) KSS Ján Pirč. Nakoniec začiatok práce neustále odkladal, (zrejme aj rodina ho od toho odhovárala) a nie tak dávno tento až do svojej smrti funkcionár KSS zomrel...
NIKDY SA NEDOZVIEME
Prečo naši tajomníci ÚV KSS, alebo prví muži vo
vtedajších krajoch nám nezanechali nič o svojich vtedajších rozhodnutiach, o tom, čo robili v
auguste 1968 a po ňom, nič o svojich krokoch a
ich zdôvodneniach. V každom prípade naše dejiny tým zostanú veľmi ochudobnené. Samozrejme, memoáre sú veľmi subjektívne práce, vôbec
nemusia byť napísané v spolupráci s historikmi,
ide predsa v nich osobné pohľady a činy ich autorov, resp. spoluautorov. Nakoniec, obdobie
tzv. normalizácie a pred ním od januára 1968
po august 1969 je v slovenskej literatúre faktu
spracované skutočne symbolicky a predovšetkým účelovo. Tak, aby jednoznačne slúžilo autorom. Česť výnimkám.

Vladimír MEZENCEV

Slovensko v civilizačnom zlome
Dokončenie z 1. strany

Politická trieda a médiá sa sústreďujú len
na vyťaženie chvíľkovej výhody, kapitálu
preferencií, lebo nadchádza trojo volieb
– europarlament, parlamentné voľby a napokon prezidentské. Toto je skutočný prepad najmä opozície a sčasti aj médií: pri
škandále okolo toho či sa prezradili alebo
neprezradili údaje, ktoré
umožnili obohatiť
pri kurze euro totiž zabúdame na jedno:
za všetky megaškandály bývalých vlád,
bývalým ministrom Palackom počnúc,
cez 7,7 miliardovú údajne Miklošovu
stratu pri určení pevného kurzu pri zaplatení podielu v SPP, predaji Gabčíkova, likvidácie miliardového podniku
Veriteľ krátko pred prehratými voľbami alebo politicky motivovanému zastaveniu výstavby diaľnic v roku 1998
len za to, že ich staval V. Mečiar vždy
doplatili priamo občania SR, každý z
nich.
Za špekuláciu v prípade eura to tak nie je
– tým sme iba vstúpili do sveta veľkých finančných operácií – túto z nich sme mohli sledovať. Môžeme, ale nemusíme prijať
ministrovo vyhlásenie, že šlo o malú, nedostatočnú politickú skúsenosť, keď bol s
miliardármi na jachte v Monaku. Ale faktom je, že sme videli aj časť megamechanizmu finančných operácií, ktorých odteraz a navždy budeme nanajvýš občas
informovanými svedkami, ale navždy objektmi dopadu ich konania. Tentoraz sme
to na rozdiel od škandálov minulej vlády
neplatili priamo my z nášho vrecka.
Spochybňovanie
terajšieho ministra nám neumožnilo nájsť
ani jeden dôvod, aby sa tým zvýšila vierohodnosť toho, čo robila minulá vláda. To
je ten hlavný problém, ktorý ma slovenský volič: nič z toho, čo urobila opozícia
či médiá voči vláde neznamená, že bývalá
vláda a jej metódy sú dôveryhodnejšie.

Napokon za posledné dva roky nebilancujeme len neschopnosť opozície
predložiť okrem štekania na vládu aj
svoj vlastný program zameraný na občana. To podstatné o čom sa nehovorí je
fakt, že od prvopočiatku, ešte pred voľbami tím R. Fica nemal priazeň médií. Od nástupu vlády média v ničom nešetrili vládu,
mnohé boli proti nej, mnohí politickí manažéri či aktéri prešli s ľahkosťou priamo
do kľúčových pozícií mediálneho sveta –
a nenechali na R. Ficovi nitku suchú. To
čo vidíme, je neschopnosť opozície, ktorej média dva roky hrali predjazdca, preorávača – a ani v tejto superpriaznivej situácii opozícia nenašla nijaké riešenia. To je
tá pravá biedy – ide o programovú
neschopnosť opozície
v situácii, keď nemusela mrhať energiou
a všetku špinavú prácu nechala za seba
urobiť médiá. Stroskotala aj umelá snaha
deliť scénu na ľavicu a pravicu – je zrejmé,
že nové problémy do ktorých vstupujeme
sú veľkým civilizačným zlomom, ktorý nemožno zvládnuť starými receptami, preto
v popredí je pragmatizmus riešení. Európska únia a aliancia je dnes iná, ako v
čase, keď bolo kľúčové dosiahnuť prechod z asociovaného štátu na členský
štát, pravda najprv NATO a potom EÚ.
Únia sama nevie pohnúť množstvom
problémov, nevie najmä ako skutočne
rozhodovať tak, aby sa priblížila občanovi. Je to jej trvalý problém. Celá eurozóna nevie ako si poradí s infláciou.
Celá eurozóna nevie ako si poradí s tým,
čo nie je iba megafinančná kríza, ale aj
dôsledky americkej invázie do Iraku na
globálnu ekonomiku. Veľmi dobre to popisuje v knihe, ktorá sa síce v Európe predáva od mája, ale u nás sa zodpovedne
nerecenzuje, nositeľ Nobelovej ceny za
ekonomiku a bývalý šéfekonóm Svetovej
banky, ktorú (vrátane jej predstaviteľov či
predstaviteľky na Slovensku) máme pri-

najmenšom za poloboha – J. Stigitz. Vedno s profesorkou z Harvardu L. Bilmesovou napísali štúdiu Three Trilion
War – Trojbiliónová vojna. Je to o Iraku, o tom, že to bude druhá najdrahšia
vojna pre USA a svetovú ekonomiku,
drahšia bola len II. svetová vojna.
Čelíme gigantickej ekologickej zmene.
Obrázky smogu na olympiáde v Pekingu
sú len pripomienkou toho, čo nás stál doterajší rozvoj. Po druhý raz v priebehu polstoročia
likvidujeme na Slovensku
v rámci industrializácie úrodnú pôdu a to
vo svete, ktorý zápasí s potravinovou krízou. Bývalý režim, ako jediný vo vtedajšom socialistickom tábore dosiahol potravinovú sebestačnosť a nezanechal za
sebou miliardové dlhy ako v susedných
štátoch a v ZSSR len za to, že ich doslova prejedol. Ide o princíp – vo vtedajších
podmienkach boli schopní vedci, poľnohospodári a národohospodári nájsť pre
ČSSR a Slovensko riešenie. Vieme ho
nájsť aj teraz, keď máme priaznivejšie
podmienky v únii a jej fondoch? Alebo všetko zastrie len politické kľučkovanie?
Zdražovanie potravín, ekologická kríza,
kríza finančných trhov a nebezpečná kríza hypotekárnych úverov, ktorá zaručene
presiahne aj na Slovensko,
nové pomery vo svete
po rokoch neúspešnej americkej zahraničnej politiky G. Busha a C. Riceovej – to
všetko dovedna tvorí zmes v ktorej sa dá
zdanlivo len ťažko orientovať. Keď si však
postavíme otázku správne a začneme hľadať odpoveď na to, či ide len o zložitosti
nového vývoja, alebo pre nás na Slovensku a pre nás Slovákov o zásadnú zmenu môžeme jasne konštatovať, že ide o
civilizačný zlom. A tak získame aj orientačný bod aké riešenie hľadať a akých
ľudí ich uskutočnením poveriť. Politic-

ká trieda, opozície a ani média nás k
tomu nevedú.
Vzrástol prudko počet vzdelaných ľudí,
viac či mnohojazyčných z univerzít doma
a v zahraničí – paradoxne však nevzrástlo
primerane množstvo slovenskej inteligencie, kŕmia nás kdejakými politológmi, ale
chýba to hlavné – intelektuáli. Uplynulo
41 rokov odvtedy, čo si skupina československých intelektuálov položila – a odpovedala – otázku, čo robiť, keď je civilizácia na rázcestí.
Občan Slovenska, tak ako kedysi od
poslednej tretiny 19. storočia za monarchie má otvorené hranice – za monarchie vtedajší „schengen“ siahal od
Tirolska po Ľvov, na tomto teritóriu sa
mohol pohybovať, predávať svoj tovar a
svoju prácu. To sa deje aj teraz. Slovensko – jeden z najväčších rezervoárov pracovnej sily pre monarchiu, pre zaľudňovania dnešného Maďarska
po odchode Turkov,
alebo rodiaceho sa oceliarskeho priemyslu v USA dnes do istej miery opakuje svoj historický osud. Proletarizácia
novej kvality obyvateľstva dosahuje vysoký stupeň a tak ako voľakedy sa nevyhýba, naopak vyžaduje čoraz viac vzdelaných a kvalifikovaných ľudí. Agresívna
reklama hypotekárnych úverov a pôžičiek najrozličnejšieho druhu hrozí, že
sa príchodom eura pre mnohých premení na individuálne bremeno, ktoré
bude pauperizovať najmä mladé rodiny. Finančný kapitalizmus sa nám obratne
vyhne – už teraz je rozvinuté podnikanie
tak „umne“, že minoritní akcionári strácajú vo chvíli, keď majoritní získavajú aj
40 percentné zisky. Čelíme niečomu, čo
sme nástupom liberálnej ekonomiky nečuli a nečakali to ani iní – kríze finančných
trhov. Neprehľadné finančné podnikanie
odtrhnuté od reálnej ekonomiky prerastá
do krízy globálneho kapitalizmu. Sloven-

sko dnes nie je na rázcestí – jasne si
určuje svoju cestu, čo však chýba je
jasná národná, intelektuálna energia
dosiahnuť plnú informovanosť o tom,
čo sa deje vo svete a čo sa deje u nás
v dôsledku civilizačného zlomu.
Pre nás je kľúčový problém v tom, aby sa
rýchly
ekonomický vývoj,
vyústil aj do rýchleho kultúrneho a vedeckého vývoja, aby nové ekonomické myslenie jasne chápalo, že téza „sociálny štát“
znamená nenechať upadnúť svojich občanov do biedy. Naše možnosti nie sú
v stále väčšmi degenerúcich sporoch
veteránov a veterániek protimečiarovského ťaženia z uplynulého desaťročia, zimpotetnených nevládnych organizáciach, ktorým sa najväčšmi darí v
čierno – bielom svete, ale ani vo vláde, ak sa len výlučne mediálne snaží
uspokojiť verejnosť.
Potrebujeme politika a politiku so silnými
pozíciami, dôveryhodnosťou na to, aby
získal ľudí na prekonávanie ťažkosti. Jednoducho potrebujeme viac ako politika –
potrebujeme štátnika. Slovensko je v civilizačnom zlome, na ktorý vo svete a ani
v Bruseli niet receptu. Stojí teda pred národným riešením ako byť v únii a aliancii
nielen pasívnym objektom, ale aj aktívnym subjektom. Pre Slovákov to napokon
nie je nová úloha ani nová zodpovednosť
– menia sa iba kulisy dejín. Potrebujeme to aj preto, lebo euro nás katapultuje medzi skupinu štátov, ktoré sa –
voľky-nevoľky – v ťarbavej únii – budú
buď pohybovať rýchlejšie alebo si vytvoria postupne komunikačné kanály
iba pre eurozónu, ktorá sa bude rozhodovať rýchlejšie ako zvyšok 27 štátov,
najmä, keď k nim pribudne zodpovednosť za kus Balkánu a za približovanie
sa Ukrajiny a Gruzínska.

DUŠAN D. KERNÝ

REGIÓN

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

August 2008

Voda hrozí stále a lepšie to vraj nebude
Aj keď východné Slovensko má
pravdepodobne najhoršiu záplavovú hrozbu za sebou a situácia sa postupne stabilizuje,
v Prešovskom kraji pribúdajú
na zoznam škôd bezmála denne ďalšie položky. Spôsobujú
ich podvečerné lokálne búrky
s vysokou zrážkovou účinnosťou. Zlepšuje sa aj stav na katastrofou najviac postihnutom
území obcí Livov, Livovská Huta
a Kríže, ležiacich na severnom
a severovýchodnom podhorí
Čergovského pohoria. Cestári v spolupráci s domácimi a štátnymi, regionálnymi i súkromnými
organizáciami po klesnutí dravých
prúdov pracovali nepretržite, aby
dopravne sprístupnili živlom odrezané územia, čo sa im v druhej polovici minulého týždňa aj podarilo.
Na ničivé vystrájanie inak ledva tečúceho prameňa Tople určite dlho
nezabudnú v Livovskej Hute, ležia-

cej pod najvyšším vrchom pohoria Minčolom (1157 m), svoju neľútostnú dravčiu úlohu vykonal aj
Vlčí potok v Livove. Potôčik Slatvinec, pretekajúci cez obec Kríže
zase preplnila z oblakov extrémne
intenzívne padajúca voda na príkre
svahy hrebeňa medzi Veľkou Javorinou a Žobrákom. Dielo skazy
vodného živla je neuveriteľné. Riaditeľ Úradu Prešovského samosprávneho kraja Stanislav Kubánek bol v utorok 29. júla po návrate z tohto územia doslova zdesený
a situáciu komentoval jednoznačne: - Budeme radi, keď sa nám
v závere augusta podarí dosiahnuť stav, že bude môcť byť odvolaný druhý stupeň povodňovej
aktivity!
Aké to bolo zlé najlepšie dokumentuje skutočnosť, že presne týždeň
po ničivých dažďoch ešte stále
trval vyhlásený tretí stupeň v 45
obciach Prešovského kraja, z nich

Vo Svidníku budú stavať

V posledný júlový deň uplynul v okresnom meste Svidník termín predloženia ponúk na kúpu parciel pre výstavbu rodinných domov. Mesto
ich z pôdy v jeho majetku predáva 25, pričom o budúcom stavebníkovi rozhodne výška finančnej ponuky na konkrétnu, vopred očíslovanú parcelu. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční vo štvrtok 7.
augusta o 9. hodine na radnici. Mesto sa k svojim občanom zachovalo veľkoryso, už teraz buduje na predávaných pozemkoch kompletné inžinierske siete. Nechce za to priveľa, minimálna hodnota jedného štvorcového metra parcely je stanovená na 450 Sk.

Ako vidí problém goral Jano Gondek?

Keď vrchnosť chce...

Medzi postihnutých kauzou prinajmenšom neetického rozdeľovania
finančných dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho
kraja (podrobne v článku Pravicové totalitné praktiky...) poslancami
pravicového bloku patria aj organizátori XII. Ročníka Pieninského horského duatlonu Lesnica – Szcawnica, ktorí žiadali pomoc od poslancov na vykrytie aspoň časti nákladov tohto dnes už tradičného medzinárodného projektu. Za Himalaya club Vysoké Tatry, Chatu Pieniny
Lesnica, Mestský úrad Szcawnica, Obecný úrad Lesnica a Alex Ski
School sme hovorili s mužom ktorý tento projekt kedysi vymyslel, goralom srdcom i dušou, dnes už na celom Slovensku a v okolí známym
Janom Gondekom (na obr.). Pravicoví poslanci krajského zastupiteľstva totiž svojim zmeneným rozhodnutím znížili dotáciu pre túto športovú udalosť z pôvodných 150 tisíc na 100 tisíc. Budú organizátori v prípade, že viac nedostanú, schopní finančne zabezpečiť uskutočnenie
duatlonu (beh a bicykel)?
- V sobotu 27. septembra odštartuje svoju históriu už 12. ročník duatlonu, ale pomoc od „vucky“ sme žiadali vlastne po prvý raz. Duatlon nie je iba jednorazovou športovou udalosťou, ale dnes už aj každoročne očakávaným spoločenským a nakoniec aj podnikateľským
sviatkom Zamaguria. V tento deň k nám prichádzajú ľudia nielen z nášho akosi zabudnutého regiónu, ale aj množstvo turistov zo Slovenska
i Poliakov z neďalekých kúpeľov Szcawnica. A to je práve jedna z mála príležitostí, kedy môžeme úspešne prezentovať svoju nádhernú rodnú hrudu. Nielen pre športovcov, ale spoluprácou organizácií fungujúcich v oblasti cestovného ruchu aj získavať nových návštevníkov. Je
to jednoducho sviatok na slovensko-poľskej hranici, ktorý praktickým
spôsobom pomáha propagácii nášho kraja, pre domácich však aj jedna z mála možností zarobiť si nejakú korunu naviac. Či už ide o remeselníkov, ľudových umelcov, muzikantov, pltníkov, reštauratérov
a obchodníkov. Dnes už vieme, že táto medzinárodná udalosť prispela k pritiahnutiu ľudí do nášho regiónu a keďže návštevníci Pieninského národného parku môžu prechádzať cez bývalú hranicu úplne voľne, mal by byť tento efekt predsa len výraznejší. V tomto kúte Slovenska, kde niet skoro žiadneho podniku, sa totiž peniaze zarábajú veľmi
ťažko. To, že nám poslanci znížili finančnú pomoc o jednu tretinu, určite nás organizátorov neodradí. Veď my sme už zvyknutí, že vrchnosť
keď chce tak dá, a keď nie tak nedá. Ja som si na internete našiel čo
som potreboval a potom som sa aj trochu čudoval, že prečo sú poslanci z kultúrnej komisie proti kultúrnym a športovým projektom, či už
folklórnym alebo športovým a to isté platí aj o medzinárodných projektoch, akým je aj náš, a niektorých členoch komisie propagačnej a medzinárodných vzťahov. Vyčkajme však, uvidíme, ako to skončí. Duatlon bude tak či tak a preto k nám pozývam na sobotu 27. septembra
všetkých, ktorí majú radi prírodu, šport, zábavu a chcú si pochutnať na
tradičných goralských špecialitách či splaviť Dunajec na pltiach.

Doprava v Prešove
drahšia o 2 koruny

bol najväčší počet v okrese Bardejov. Na vyčísľovaní škôd sa stále pracuje, iba Správa a údržba
ciest Prešovského samosprávneho kraja ich bude mať na 45
úsekoch živlom rozorvatých
alebo podmytých ciest podľa
prvých odhadov určite nad 100
miliónov korún. Z nich niektoré
sa opakujú v posledných rokoch
pravidelne, potvrdzujúc nezáujem
vodohospodárov o koncepčné riešenie problému aspoň v tých najkritickejších úsekoch.
Vodný živel nezaháľal ani v takých atraktívnych lokalitách,
akou je napríklad Pieninský národný park. Na našich záberoch vidíte dve situácie na Dunajci. Prvý záber je z „pohodového“ utorkového popoludnia
22. júla, druhý je exponovaný
o 24 hodín neskôr. Nuž, tamojší pltníci mali neplatené voľno
dobrý týždeň...

Nárast cien energií pociťujú
od 1. augusta aj občania Prešova, využívajúci mestskú hromadnú dopravu. Riadiace orgány dopravného podniku zvýšili
cenu jednorazových časových
cestovných lístkov o 2 koruny,
takže 10 minútový lístok stojí namiesto pôvodných 10 Sk
už 12 korún (0,40 EUR), cena
30 minútového lístka pre prvé
pásmo vzrástla zo 14 na 16 Sk
(0,53 EUR) atď. 12 korún už
stoja aj lístky za prepravu psa
či batožiny, adekvátne vzrástli
aj ceny časových predplatných
lístkov (od denných po ročné). Podmienky pre priznávanie zliav z riadnych cestovných
taríf však ostávajú nezmenené.
Týmto spôsobom sa Prešov zároveň vopred pripravuje na zavedenie jednotnej európskej
meny v podmienkach mesta.

Hrad Ľubovňa
s divadlom

Ľubovianske múzeum v Starej Ľubovni pripravilo vo svojej najatraktívnejšej časti, ktorou je hrad Ľubovňa, ďalšiu príťažlivú novinku pre svojich návštevníkov. Na hradnom nádvorí
sa odohrávala (2. až 5. augusta) a v blížiacom sa závere týždňa (7. až 10. augusta) bude
odohrávať divadelne spracovaná povesť o veľkej láske s tragickým koncom medzi bohatou devou a mládencom, pochádzajúcim zo sociálne slabých kruhov. Dráma má názov Zamurovaná nevesta a aby
to dievčina predsa len nemala
také ľahké, v uvedených dňoch
ju budú zamurovávať 5 krát
denne, aby to od podobného
počínania odradilo aj dnešné
majetné dievčiny. Okrem stále
sa zlepšujúcej vizáže hradu ponúka múzeum aj návštevu originálneho skanzenu ľudovej architektúry a možnosť cestovania v čase do minulosti, reprezentovanej jedinečným stredovekým vojenským táborom.
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Prezident v Stropkove

Samospráva pre zdravšiu budúcnosť
Približne 500 miliónov korún
bude mať hodnotu rozbehnutý
projekt prešovskej krajskej samosprávy a vybraných obcí z
desiatich okresov Prešovského kraja na vytvorenie rovnakého počtu centier na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
odpadov. Projekt rieši výstupy postupov vo dvoch smeroch, výrobou biopaliva a kompostáciu domáceho odpadu. Výzva pre túto
oblasť sa síce očakáva až v budúcom roku, samosprávy Prešovského kraja ju však riešia v predstihu,
aby boli na deň D už kompletne
pripravení a tým aj na úspešné
zvládnutie prvej prekážky. Poda-

nie projektu bude spoločným aktom samosprávneho kraja a desiatich účastníckych obcí.
Každá z obcí prihlásená do projektu je na základe zmluvy povinná poskytnúť pozemok na
výstavbu strediska v potrebných rozmeroch, na druhej strane sa však krajská samospráva zaväzuje po piatich rokoch od štartu
prevádzky strediska predať tento
komplex príslušnej obci za symbolickú sumu 1 EUR. Prešovský samosprávny kraj sa týmto projektom chce pripraviť aj na ďalší deň
D, keďže o tri roky bude tento systém spracovania odpadov povinný
na celom území únie.

Humenné vo finále

V humenskej radnici sa uskutočnilo v posledný júlový deň záverečné verejné stretnutie vedenia mesta a spracovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2008 až 2013 s občanmi a podnikateľskou verejnosťou, spojené s odovzdaním programu.
Jeho vznik bol spolufinancovaný Európskou úniou.

Dva dni záveru minulého
týždňa žili obyvatelia okresného mesta Stropkov
14. ročníku tamojšieho jarmoku, ktorý bol zároveň
kultúrnym sviatkom celého
okolia. A zároveň aj akousi
rozlúčkou centrálneho námestia mesta s doterajším
využívaním, keďže v krátkej dobe na ňom začnú rekonštrukčné práce, ktoré majú radikálne zmeniť
jeho vzhľad.
Na slávnostnom akte otvorenia mestského dvojdňa
bol prítomný aj prezident
republiky Ivan Gašparovič, ktorý sa s prítomnými
Stropkovčanmi o 16. hodine rozlúčil, keďže v tento
deň ho ešte čakal folklórny festival v Jánošikovom
rodisku Terchová.
Stranu pripravil

MILAN GROFČÁK

Keď politika berie chlapom sebaúctu, dôstojnosť, charakter a identitu

Pravicové totalitné praktiky prinášajú zlo
V prešovskom krajskom parlamente sa
opäť iskrí a opäť zbytočne a nezmyselne.
Po niekoľkých mesiacoch pokoja a akejtakej spolupráce stoja znovu oproti sebe
predseda PSK Peter Chudík a pravicoví poslanci, ktorí, žiaľ, tvoria väčšinu poslaneckého pléna. Dôvod sváru je tradičný, pravica
opäť nedodržala dohody a v rámci svojej deštruktívnej politiky úderov pod pás presadzuje
subjektívne záujmy svojich členov bez ohľadu
na slušnosť, spoločenské záujmy a nakoniec
aj názory svojich bývalých voličov. V krajskom
meste sa otvorene hovorí o tom, že všetky tieto poslanecké a politické podrazy pochádzajú z dielne jediného človeka v modrom drese,
ktorý sa nevie zmieriť s tým, že ako pravica, tak
aj on osobne zaznamenali veľký ústup zo slávy i vlastnej dôležitosti a tieto duševné boľačky
si lieči zavádzaním stalinských totalitných praktík vo vlastných radoch. V regionálnych štruktúrach svojej strany sa snaží vládnuť tvrdou rukou
nekompromisne a nezmyselne, po vzore svojich bratislavských politických bossov. Potvrdzujúc starú ľudovú múdrosť, že zdochýnajúci
kôň najviac kope! Iní na jeho adresu s úškrnom
poznamenávajú, že keby sa bol narodil o nejakých dvadsať-tridsať rokov skôr, mohol byť
priam vzorovým komunistickým „aparátčikom“
alebo šéfom ŠTB. Dnes sa jeho heslom dňa
zrejme stalo, že čím horšie, tým lepšie. A preto
treba vymýšľať podraz za podrazom.
V prípade tohto „kapricu“ pravice v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja ide
o nezvyčajne banálnu vec, predstavujúcu pri
vyše troch miliardách, ktoré sa v krajskej samospráve ročne otočia, smiešnu omrvinku. Po

predchádzajúcom prerokovaní vo finančnej komisii, v ktorej majú rovnako, ako v samotnom
zastupiteľstve väčšinu pravicoví poslanci, schvaľovalo poslanecké plénum na svojom 24. zasadnutí v utorok 1. júla návrh na rozdelenie dotácií z vlastných príjmov krajskej samosprávy.
Pri rokovaní o tomto bode naraz vytiahol
jeden z pravicových poslancov na svetlo
božie nový návrh, ktorý pôvodné a dohodnuté rozdelenie nenávratných finačných
prostriedkov doslova „preorával“ takým
spôsobom, že obciam, ktorých starostovia
neboli naši, teda pravicoví, vzal a našim
dal. Bez ohľadu na to, že niektoré obce na
tieto peniažky čakali ako na božie zmilovanie, pretože akcie, na ktoré ich mali prisľúbené a v komisii schválené, už prebehli
a je potrebné uhradiť faktúry za poskytnuté
služby. A samozrejme, že takýto návrh si pravicoví poslanci vďaka svojej väčšine aj schválili. Koľkí z nich sa vtedy aspoň v duchu červenali nevedno, verme však, že ich tento akt politickej zlovôle aspoň trochu mrzel. Veď stlačením „za“ pri hlasovaní zároveň stratili svoju tvár,
charakter a česť! Ale tieto ľudské vlastnosti už
zrejme v pravicovej politike nesmú byť! Pritom,
každému je jasné, že z týchto tvrdo masírovaných a spracovaných bývalých chlapov už nikto
nebude mať silu povedať Dosť!, veď takáto politika nás vracia o päťdesiat rokov nazad...
Predseda PSK Peter Chudík sa rozhodol
sporné uznesenie krajského parlamentu nepodpísať, čím stratilo svoju platnosť. Repete
hlasovania by sa malo konať na septembrovom
rokovaní. V prípade, že dôjde k rovnakej situácii ako v júli a pravica svoje nezmyselné sta-

novisko nezmení, bude pri hlasovaní potrebovať už dvojtretinovú väčšinu a tú zrejme mať nebude. Kým sa teda tento prešľap dá do poriadku, môže byť aj koniec roka. Že niekoľkí starostovia a obecné zastupiteľstvá sa dostanú do
problémov, to pravicu nezaujíma. Veď to nie sú
„ich“ starostovia!
Na tlačovej konferencii, zvolanej k tejto kauze
sa Peter Chudík vyjadril, že napríklad nechápe, ako môže poslanec zobrať peniaze najväčšej obci svojho volebného obvodu (Raslavice v okrese Bardejov, ktoré poriadajú
každoročne veľký folklórny festival a príspevok PSK mal pomôcť uhradiť aspoň časť
nákladov na toto podujatie) a súhlasiť s tým,
aby tieto peniaze išli kdesi inde, na iný koniec
kraja, inej obci, na úhradu podobného projektu. A to iba pre to, že starosta tamtej obce je
„modrý“!
Normálne rozmýšľajúci ľudia, sledujúci dianie
v prešovskom krajskom parlamente, majú však
k tejto kauze aj ďalší argument: Ako je možné, že poslanci pridajú mestu Veľký Šariš,
ležiacemu iba niekoľko kilometrov od krajského mesta a na území ktorého sídli niekoľko dobre prosperujúcich firiem, vzhľadom k jeho rozpočtu smiešnych 50 tisíc,
pričom ich zoberú obci z okraja kraja, ležiacej v oblasti, kde niet žiadneho podniku a žiadneho priemyslu, a ktorá je teda
skutočne odkázaná na každú pomoc? Je
teda „modrý“ primátor Veľkého Šariša až taký
neschopný, že je odkázaný na takto získaných
50 tisíc? Nuž, túto otázku by mu mali položiť
jeho občania, ešte pred septembrovým hlasovaním krajského parlamentu!
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A dni sú tiché...

Rozhladňa

To bolo pred pár mesiacmi vresku. Ohrozenie slobody, všetci
sme boli ohrození, pán Nemeček a pani Krútka vykrikovali o ohrození, ako keby ich na druhý deň išli trestať, alebo ako keby ich poslali do väzenia. Sloboda tlače ohrozená, aj cicavce, aj plazy, aj
muchy či blchy boli ohrozené. Tlačový zákon ako Damoklov meč,
budú nám stínať hlavy, useknú prsty. Boľševizmus na Slovensku.
Aj Lisabonská zmluva bola v ohrození, lebo opozícia tiež vrieskala o ohrození slobody. Aj Socha slobody v USA sa musela chvieť,
tak sa na Slovensku vyvreskovalo na nový Tlačový zákon.
A nový tlačový zákon platí. A rána na Slovensku sú tiché, aj dni sú tiché. Nikto nikomu neohrozil slobodu, nikto neohrozuje slobodu tlače,
SME a PRAVDA si píšu svoje. Na Slovensku nikoho nezavreli, nikomu
neusekli prst či ruku. Nuž, kto sa to chcel vtedy tak veľmi zviditeľniť? Určite mediálni „experti“, ktorí sa z noci na ráno narodili ako hríby. Teraz
sú zrazu ticho. Opozícia ruka v ruke so svojimi mediálnymi „trúbami“ div
nezburcovala celú Európu, lebo sloboda na Slovensku bola vraj ohrozovaná tlačovým zákonom. Mnohí nevedeli pochopiť, čo sa to vlastne
deje, iní sa zasa dali nachytať na slovenský bublifuk v podaní M. Dzurindu. Teraz je ticho aj Európa. Tlačový zákon platí, sloboda tlače existuje. Nikto ju neohrozuje. Len Slovensko sa takmer samo ohrozilo, pre
nekonštruktívnu, neschopnú a urazenú opozíciu, ktorej zobrali hračku z
ruky (teda vládu) a teraz nevie čo na piesku robiť.

Cena plynu by sa mala zvyšovať. Nerobme si ilúzie, tak ropa
aj plyn budú stále drahšie a
drahšie. Ich zásoby sú vo svete už len na 30-40 rokov. V tejto
situácii nepridá ani bitka o Arktídu, kde sú nesmierne zásoby tak ropy ako aj plynu.
Tak zatkli Karadžiča. Poľovačka na
tohto muža pripomínala lov na líšku. Najčítanejší srbský denník Kurír priniesol rozhovor pána Solanu
s Wesley Clarkom, kde sa pán Solana vyjadril, že Srbsko mali zrovnať so zemou. Kto a prečo chce
Srbov z Európy niekto vydediť?

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Marketingová Pohoda Keď sa hlavný upískne
Na Pohodu do Trenčína prišiel
aj zmysluplný Václav Havel, čo
bol marketingový ťah pred prezidentskými voľbami. Mal svoj
vlastný stan (ako M. Kaddafi),
kde prijímal hostí, pochopiteľne
svojich bývalých priateľov z Verejnosti proti násiliu (VPN). Už
pri tom Havlovom stane chýbali len ťavy a politický program
by bol kompletný. A aby marketingový ťah bol úplne dokonalý,
český Kaddafi prijal pani Radičovú, kandidátku na prezidenta SR, ktorú síce nepoznal, ale
keď ju spoznal, tak jej vyjadril
podporu. Potom agentúra MVK
vydala prieskum verejnej mienky, kde údajne pani Radičová
znížila Gašparovičov náskok a v
denníku SME sa rozbehla anke-

Strán toľko ako
na poli vrán

Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo v poradí 42 stranu na
Slovensku - Konzervatívni demokrati Slovenska (KDS). Okrem toho 85 ďalších strán je
v likvidácii. Ale ešte pribudne
strana exministra hospodárstva
Nemcicsa a Tibora Mikuša, ktorý odišiel z ĽS-HZDS. Nevylučuje sa založenie ďalších strán,
pretože do volieb zostávajú ešte
dva roky.
Konzervatívni demokrati Slovenska je strana odídencov z
KDH, ktorí nesúhlasia s Hrušovským a jeho vedením strany.
Zatiaľ je to strana štyroch mužov, poslancov parlamentu, ktorí sa snažia oddeliť sa od materskej strany a prísť s niečím, čo
by mohlo osloviť voličov. Postavy ako Palko, Mikloško, Minárik
ši Bauer zostali už len cínovými
vojačikmi, z niekdajšej „slávnej“
Dzurindovej koalície. Je viac
ako pravdepodobné, že oslovia
asi len samých seba, prípadne svojich príbuzných... Možno dôjde aj k tomu, že v budúcich voľbách sa ani KDH ani
KDS nedostanú do parlamentu a kresťanská demokracia tak
na Slovensku skončí na smetisku novodobých slovenských
dejín.

Hľadajú kandidáta
Vlastného kandidáta na prezidenta SR údajne veľmi usilovne hľadá aj ĽS-HZDS, lebo terajšia hlava
štátu Ivan Gašparovič nevyhovuje predsedovi a mnohým členom
strany. Na papieri sú už vraj aj konkrétne mená, ktoré podľa dôverného zdroja napísal osobne Vladimír Mečiar. Treba sa spýtať, kto
sa odhodlá podstúpiť mimoriadne
náročný predvolebný kolotoč?

ta, či podpora V. Havla pomôže
pani Radičovej. Hotová telenovela, ktorá bude mať ešte pokračovanie. Nevedno, kto nahnal do stanu pani Radičovú,
ale keby dala na vlastný úsudok, tak by tam nevkročila. Popularita V. Havla je na Slovensku väčšinou negatívna. Bola
vždy, začínajúc hádzaním vajec
v Bratislave a končiac zrušením
slovenského zbrojárskeho priemyslu, za čo sa mu dostalo toľko metálov, že toľko nemal na
saku ani Brežnev. Takže jej táto
podpora veľmi v kampani nepomôže. To je tak, keď sa človek
nechá manipulovať „odborníkmi“, ktorí sa na Pohode pohybovali okolo stanu, ako zajace
okolo kapusty.

Na televíznych obrazovkách sme mohli vidieť
ako sa náš pán hlavný rozhodca Micheľ upískol
v dôležitom stretnutí ME vo futbale. Možno je to
preto, lebo sa zle vyspal. On totiž tvrdí, že sa ho
jeho kolegovia vypytovali na Lisabonskú zmluvu
a tak musel aj klamať, len aby v hanbe nezostal. V tej hanbe však zostal, lebo toto upísknutie ho stalo finále. Pobalil si teda kufre a upaľoval domov, kde zasa nespal. A tak sa rozhodol,
že vystúpi z poslaneckého klubu SDKÚ. Vraj
pre nesúhlas s politikou strany, aj pre Lisabonskú zmluvu, aj preto, lebo treba v SDKÚ vymeniť predsedu. A tak sa zrazu z hlavného rozhodcu
stal hráč na slovenskom politickom ihrisku, ktorý vyprovokoval svojho predsedu až tak, že ten ho prirovnal k nečestnému človeku. Hoci sa pán Micheľ pre
svojho predsedu aj pobil. Nuž, čo sa všetko nedozvieme o našom hlavnom rozhodcovi, ktorého sme,
aj SME, velebili div nie ako archanjela Gabriela. To
upísknutie na ME v dôležitom zápase zrejme bude
mať ďaleko väčšie dôsledky na kariéru pán hlavného
rozhodcu ako by sa na prvý pohľad zdalo. Zapískať a

potom to zobrať späť, nie je bohviečo. A tak sa pán
hlavný rozhodca chce zviditeľniť na slovenskej politickej scéne, poskytuje rozhovory v ktorých sa snaží
dať slovenskému športu akúsi zelenú kartu, vraj treba
spojiť všetky sily, zabudnúť na spory, staré hriechy a
podobne. Pánovi hlavnému rozhodcovi načim pripomenúť, že vláda jeho straníckeho predsedu dala slovenskému športu červenú kartu za osem rokov vládnutia. Do športu išli aj peniaze, ale kdesi sa cestou
potratili alebo utratili. A tak ak chce pán hlavný rozhodca niečo dokázať, treba vyčistiť Augiašov chlievik a „staré hriechy“ riešiť bez odpustkov, ale súdne.
Jednoducho pozametať si vo vlastnom dome, vo
vlastnej strane, ktorú ešte pán hlavný rozhodca
neopustil. Zlé jazyky tvrdia, že pán hlavný rozhodca chcel kandidovať do europarlamentu, ale
akosi mu to vo vlastnej strane neodobrili. A tak
si zapískal na svojich vlastných a rozdáva im červené karty. Ak jeho stranícky predseda povedal, že
pán Micheľ klame, bolo by dobré, keby sme vedeli, kto vlastne klame viac, jeden či druhý? Alebo obidvaja.

Politické harakiri v Českej republike?
Podpísanie dokumentu medzi Českou republikou a USA o postavení radaru v Brdoch, čo je len 90 km od Prahy, možno
označiť za české politické i geopolitické
harakiri. Český premiér sa nechal počuť a
prirovnal výstavbu radaru k Marshallovmu
plánu, ktorý jeho predchodca Gottwald
odmietol na pokyn Stalina. Samozrejme
takého prirovnanie je hlúposť, ktorú nemožno ani brať vážne, pretože Marshallov
plán bol plán hospodárskej pomoci a za
radar naši západní susedia nedostanú ani
cent. Dokument je podpísaný, ale musí ho
schváliť parlament a podpísať prezident, pritom treba vedieť, že každý siedmy Čech z desiatich je proti výstavbe radaru.
V parlamente dokument prejsť nemusí, pretože aj mnohí koaliční poslanci nie sú ochotní niečo podobné schváliť. Veľmi dobre vedia,
že môže nasledovať odveta z Moskvy, ktorá
ako sa vyjadril ruský prezident bude mať „vojensko-technické“ dôsledky. Pod vojenskými

možno rozumieť namierenie ruských rakiet na
Českú republiku a pod pojmom technické je
napríklad rast cien ruskej ropy, pokles turistického ruchu a podobne. Nehovoriac už o tom,
že u našich západných susedov sa podstatne zvýši teroristická hrozba. Poliaci manévrujú s umiestnením rakiet oveľa diplomatickejšie, rozhodli sa počkať na nového
amerického prezidenta a na jeho názor,
ako rakety v Poľsku zabezpečia tejto krajine bezpečnosť. Podpísanie dokumentu v Prahe o výstavbe radaru údajne proti iránskym raketám je naozaj tvrdenie
z ríše rozprávok, pretože iránske rakety majú dolet tak akurát do Izraela a na
niektoré americké vojenské základne na
Blízkom Východe. Tvrdilo sa v médiách v
týchto dňoch. České politické harakiri sa
udialo tesne pred tým, ako sa chystajú v
Prahe osláviť 40. výročie tzv. pražskej jari.
Možno by si mali pripomenúť aj to ako v
roku 1946 vo voľbách vďaka českým „zla-

tým ručičkám“ vyhrali voľby komunisti.
Aj to ako pred 40. rokmi radikálne využili socializmus s ľudskou tvárou, aj keď vedeli, že
ten radikalizmus im neprejde. A tak namiesto mierneho či guľášového socializmu sme tu
mali ruské tanky. Mali by si západní susedia
všeličo pripomenúť, aj z roku 1989 a mali by
myslieť aj na to, že radikálne kruhy Rakúska
a Nemecka ich jednoducho môžu ako krajinu
vymazať z mapy Európy. V súvislosti s podpísaním dokumentu o výstavbe radaru by si mali
pripomenúť aj to, že Rusko je najväčší trh pre
český tovar a tisíce ruských turistov prinášajú
Českej republike tučné zisky.
Krátko po podpise dokumentu Rusko priškrtilo ropný kohútik pre Českú republiku. A tak v Prahe si môžu lámať hlavu nad
tým, čo ešte môže nasledovať.
Lakonicky treba dodať – chvalabohu, že
sme sa rozdelili, už sa nikdy nemôže stáť,
že nám naši „bratia“ nasadia „psiu hlavu“.

Dolný Výplach: Možno príde kúzelník
Vážený pán premiant, tento list možno bude aj posledný, sedím v krčme sám, už ani
Mišo nechodí, lebo jeho žena
mu povedala: alebo ja, alebo
ten tvoj Miki. A tak sa rozhodol
tak ako sa rozhodol. Nemal
šancu, jeho stará nie je stará
a ešte sa má k svetu a kade
chodí velebí Fica. Do nebies.
Mišo mi v nedeľu v kostole pošepol, že by chcela kandidovať za prezidentku, lebo keď
môže Radičová, môže aj ona.
Ozaj načo ste pustili Yvetku
do toho Havlovho stanu, to
rovno mohla skočiť do Dunaja. Namôjdušu ani mne sa to
nepáčilo, tí, čo to spískali, pán
premiant jednoducho podtrhli aj vás. Potom sa nečudujme, že už polovica Slovenska
patrí Ficovi a koalícii už poma-

9

ly celé Slovensko, len my padáme a padáme a nie a nie
ten pád zastaviť. A tak v krčme sedím sám a meditujem,
či by reku nebolo možné založiť nejakú novú stranu, akúsi
liberálno-občiansku, ktorá by
oslovila hlavne mladých, lebo
aj tí sa už od nás odvracajú,
ako keby sme mali chrípku.
Krčmár ma už aj ľutuje a ako
pragmatik mi tvrdí, že pomôže už len kúzelník, ale na kúzla ja veľmi neverím. Bol som
nedávno na okrese, vyzerá to
tam tak, ako keď sa topí loď,
každý sa chce zachrániť a člnov je málo. Niektorí naši ma
už ani nepozdravili, lebo ako
som sa dopočul, už sa chystajú do nových strán, za ktorými stoja mladý Záhradník a
aj vaša favoritka Yvetka. Nece-

lé dva roky a z veľkého politika sa stal „človek v ohrození“
tak je to pán premiant, taká je
realita dní súčasných. A tak
namôjdušu neviem na čo pomyslieť, alebo ste ten maratón
už vzdali, alebo ste na konci
s dychom. Veď sa blížia prezidentské voľby, kde asi zhoríme, lebo Palkovci predstavili svojho kandidáta. Ale potom
sú riadne voľby, načim sa nám
spamätať, alebo sa jednoducho vzdať, zložiť flintu do žita,
alebo ujsť ako Petöfi pri Világoši do kukurice. Alebo bojovať, len tu to už tak vyzerá, že
niet s kým a ani s čím. Mnohí
už preplávali pomaly na druhý
breh, ďalší tam usilovne plávajú a ďalší rezignovali. Chcel
by som vám pán premiant povedať, že sa naozaj cítim pod

psa, ale to aj moji ďalší priatelia, naozaj po nás už ani pes
neštekne a tak sa mi už ani
nechce zvolať: Zomrel kráľ.
Nech žije kráľ! Možno to po
štvrtej borovičke urobím, ale
ani to mi nebude nič platné.
A tak volám na krčmára, že
chcem ešte jednu borovičku
a „vzhledem k tomu, že není
leden, chci to s ledem“. Krčmár sa smeje a vraví, že mi načisto preskočilo, lebo borovička s ľadom sa piť nedá, lebo
to by nebola už borovička. A
tak sa s vami pán premiant lúčim, aj prepisovačka mi prestala písať. Modrá. Skončila.
Bodka. Amen.
P.S.: Pán premiant, nájdite nejakého kúzelníka, čím
skôr, tým lepšie.

U susedov v Maďarsku založili
„Maďarský zväz poľovníkov nacistov“ - čo je po maďarských
gardách, ďalšia skupina, ktorá by sa rada vyzbrojila a chce
ochranu „maďarstva“. Naozaj,
čudné veci sa dejú u našich susedov. Maďarsko zrejme čaká v
budúcnosti ešte jeden Világoš.
Ruská odpoveď na radary v Česku a rakety v Poľsku – ruské strategické bombardéry na Kube. A
možno aj vo Venezuele. Tento šachový krok Rusov šokoval Američanov. Ale kto chce kam, pomôžme mu tam.
Kandidát na prezidenta USA
pán Obama bol v Berlíne a prilákal naozaj pred Brandeburskú bránu veľa Nemcov, ktorí
mu tlieskali. Aj. J. F. Kennedy
bol v Berlíne a od radosti nad
veľkolepým privítaním zvolal „Ich bin Berliner“. Zakrátko nato ho zastrelili doma, ako
prezidenta USA.
Prezident odmietol podpísať cestný zákon a tak od októbra nebudú platiť nové pravidlá cestnej
premávky. Náruživý jazdec sa nezaprel...
Odchod ministra Štefana Harabína na Najvyšší súd otvára otázku, kto bude jeho nástupcom. Vynára sa meno pani
Tóthovej, ktorá síce po kresle
netúži, ale aj tu platí nikdy nehovor nikdy.
Odídený minister životného prostredia vraj rozdeľoval peniaze
podľa sloganu blížia košeľa ako
kabát. V Dzurindovej vláde sa tak
dialo osem rokov a niektoré maďarské školy majú možno aj pozlátené kľučky. O tom sa nehovorí, ale hovorí sa o tom, že minister
školstva dal dotáciu škole na ktorú chodil Ján Slota. Už aj to niekomu prekáža, že Ján Slota chodil do školy.
Agentúry pre výskum verejnej mienky sa snažia za každú cenu znížiť náskok Ivana
Gašparoviča pred Ivetou Radičovou. Nejde teda o výskum
verejnej mienky, ale o snahu
ovplyvniť verejnú mienku.
Po soche Ježiša Krista má v Prešove pribudnúť aj socha Jána Pavla II. Už chýba len socha proroka
Judáša. A možno ďalších, a z Prešova sa stane biblické mesto. Voľakedy sa nazývalo Biľakovo...
Na Slovensku chýba približne
400 hasičov. Ešteže máme povodne a nie požiare.
Podľa kandidátky na prezidenta
Ivety Radičovej, všetky tri opozičné strany potrebujú zmenu. Zmenu už raz v roku 1998 urobili a
Slovensko sa takmer udusilo. Najlepšou zmenou by bol zánik týchto strán.
Stranu pripravil
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Napoly Cigán – napoly františkán? Návrat k spomienkam
V Rakúsku, v meste Raiding
(spolková krajina Burgenland), sa v minulom roku v
dňoch 12. – 21. októbra uskutočnil veľký hudobný festival
pod názvom „Franz Liszt Festival Raiding“, resp. „liszten inraiding“. Na programovom liste stál podtitulok “½ Zigeuner
– ½ Franziskaner“. V krátkom
vstupnom texte sa uvádzalo, že
pod týmto mottom sa uskutoční
festival s centrálnou témou (vraj)
protirečenia v živote a diele géniálneho Franza Liszta. Uvádzalo
sa, že to bude (v Lisztovom spracovaní) jednak silnými emóciami
naplnená
cigánska muzika
so všetkou jej virtuozitou a s improvizačným umením, ako aj duchovné vokálne diela poznačené
silnou religiozitou. (Ďalej budem
písať František List.)
Naši rakúski susedia vedia,
akú hodnotu má dielo F. Lista
a čo ono znamená aj pre nich:
povedľa rodného domu F. Lista v Raidingu postavili novú
koncertnú halu, v ktorej sa konal tento festival. Aj naši druhí susedia vedia, že s geniálnym
dielom F. Lista sa v kultúrnom
prostredí do popredia dostáva
všetko, čo s ním významnejšie
súvisí. A súvisí s ním aj duchovné
prostredie, ktoré nevyhnutne formovalo autora, z ktorého autor
čerpal inšpirácie a ktorému sa
svojím dielom prihováral. Našim
západným susedom
(ako to naznačuje uvedené motto) bolo v tomto prípade pre mimoriadnu pozornosť dostatočným dôvodom už aj rodisko
- rodný dom F. Lista.
Našim južným susedom o ešte
mimoriadnejší záujem než ho
prejavujú Rakúšania má byť
dôvod, že František List žil v
Uhorsku, čo v ich doterajšej,
vedome nepravdivej interpretácii znamená, že bol maďarskej národnosti – že F. List
bol Maďar (preto Franz Liszt).
Označenie Uhorsko totiž (nie
iba v tomto prípade) ciele-

ne stotožňujú s názvom „Maďarsko“ a potom všetci, čo sa
narodili v Uhorsku, boli podľa tejto nepravdivej interpretácie maďarskej národnosti
– boli Maďari. Keby F. List nebol geniálny hudobný skladateľ,
keby nebol to, čo bol, a keby ho
aj svet tak nevnímal, nejestvovali by problémy s jeho pôvodom a
jeho národnou príslušnosťou.
Na jednej konferencii o F. Listovi v Bratislave nedávno rakúsky účastník argumentoval tak, že
v dnešnej Európe, v EÚ, takéto
problémy zanikajú a prestávajú
mať osobitnú, vlastne akúkoľvek
hodnotu. (Na primeranú a nevyhnutnú odpoveď už nereagoval
odpoveď.)
Bohužiaľ, je to tak, že v našej súčasnej situácii je otázka
národnej príslušnosti F. Lista
veľmi aktuálna, ba aj dôležitá: Slovensko sa nachádza v
trvalom tlaku expanzívnej časti južnej protislovenskej politiky. Svedčia o tom reklamácie
na odčinenie „krivdy“ Trianonu, na neplatnosť tzv.

Benešových dekrétov,
na posilňovanie „domobrany“,
na trvalosť „félvidéku“, na zjednotenie národa atď. A deje sa
to v čase Kosova! V čase, keď
sa už ostentatívne koná proti platnému medzinárodnému
právu. Na možné budúce dôsledky tejto politiky našich susedov adekvátne musel reagovať už aj vysoký vládny činiteľ
SR. Vďaka Bohu!
Práve v tomto kontexte má problém národnej príslušnosti Františka Lista osobitnú váhu. Exemplárne dokladá, ako a prečo
(najmä po rakúsko-uhorskom
vyrovnaní) vznikali existenčné
problémy slovenského národa.
Slovensko prišlo aj o veľmi cenné kultúrne hodnoty. Krádeže
nášho kultúrneho bohatstva
mali nielen materiálny (predmetný) charakter, ako to jasne a priam šokujúco dokladajú knižky Milana Vároša
Ukradnuté slovenské poklady, ale aj rozmer duchovný.

Kandidatúra z dôb temna

Vystúpenie Františka Mikloška v parlamente v prípade odvolávania Pavla Minárika z postu predsedu parlamentného výboru treba brať s rezervou. Vladimír Palko ho opäť nominoval do súťaže o post hlavy štátu. Je jasné, že spustil vlastnú volebnú kampaň. Začal útokom na Vladimíra Mečiara. Nie je to nič
nové, ale svedčí to o tom, že Mikloško považuje predsedu ĽS-HZDS stále
zrejme za najlepšieho kandidáta na post hlavy štátu. Preto útočí práve naňho.
Takto zjavne treba chápať aj ďalšie Mikloškove akcie. To, že sa mu darí zabávať médiá, je jedna vec. Druhá vec je, ako si ho pamätajú ľudia. A tí vedia
svoje. Poznajú Mikloškove správanie v čase vzniku samostatnej SR. Na to sa
zabudnúť nedá, aj keď sa za to už Mikloško verejne ospravedlnil. Palkov kandidát na post prezidenta ukazuje, akou cestou opäť kráča. Je tá istá, nič nové
sa nenaučil. Ide mu o konfrontáciu. O delenie ľudí na tých dobrých a na tých
druhých. Odkiaľ vzal patent na to, aby to mohol on porovnávať, nevedno. Isté
je, že do roku 1992 stál verne za vládou Jána Čarnogurského, ktorá narobila
na Slovensku veľmi veľa neplechy. Stačí si spomenúť na privatizáciu a dražby
za čias ministra pre privatizáciu Ivana Mikloša, či na rozpad poľnohospodárstva a na prepad sociálnych istôt.
Môžeme si ďalej spomenúť na Mikloškove slová o tom, že je po voľbách a
že si teda máme zvyknúť na praktiky novej moci. Povedal ich po roku 1998.
Štát zasahoval do súkromných firiem. Zastavil výstavbu diaľníc, čím neúmerne vzrástla nezamestnanosť. Rozpredávali čo sa dalo. Každý rok pripravili pre
občanov nový balíček zvyšovania cien. Za Dzurindovej vlády prvýkrát poslanec nebol zaradený do parlamentných výborov a musel hľadať azyl
v zahraničí. Potom ho násilím uniesli - štátne orgány (!) – na Slovensko a po
trinástich trestných stíhaniach ho oslobodili až súdy. Musel odstúpiť z postu
Generálny prokurátor SR. Veľvyslanci boli odvolávaní ako na bežiacom páse.
Po prvýkrát od roku 1945 vyhodili politikovi a občanovi policajti násilím výbušninou dvere od bytu. Navyše v spore, ktorý nebol trestný. Bol zavraždený trojnásobný minister Ján Ducký a vrah nebol potrestaný. Došlo k výpredaju strategického monopolného priemyslu. To všetko a ešte veľa príšerných vecí sa
dialo na Slovensku po dlhých osem rokov vlády temna za Mikuláša Dzurindu,
ktorému úspešne sekundoval Mikloš práve s Mikloškom. Ak si Mikloško dnes
myslí, že na to ľudia mohli zabudnúť, tak asi bude vo voľbách prezidenta o rok
veľmi prekvapený. Mikloško je produktom Dzurindových dvoch vlád. Zároveň
je aj ich strojcom. Je s nimi pevne spätý. Tvári sa síce ako Palkov kandidát,
ale Palko je rovnako produktom Dzurindových vlád ako samotný Mikloško. Je
to teda kandidatúra z dôb temna.
Stanislav Háber

(Zrubec, L. (preklad Matúch, P.): Pobuna u Kragujevcu.
Báčska Palanka: LOGOS, 2008, 128 s.)
Svetové dejiny sú súhrnom toho, čomu sa bolo treba vyhnúť.

Kresba: Andrej Mišanek

František List je na to príkladom. Preto v knižke Miroslava Demka dostal priliehavý a
veľavravný názov Stratený syn
Slovenska Franz Liszt...
Pozoruhodné a v tejto situácii veľavravné je, že v novinách Salzburger Nachrichten z 12.10.
2006, práve v súvislosti so stavbou koncertnej budovy povedľa rodného domu F. Lista, mohli
sme si prečítať, že F. List sa narodil 22. októbra 1811 v Raidingu ako syn „Adama Liszta a jeho
manželky Márie Anny. Raiding
vtedy patril k Uhorsku; napriek
tomu sa však u Lisztovcov, ktorí patrili k
slovenskej menšine,
hovorilo doma po slovensky.“
(Pochopiteľné je, že píšu Franz
Liszt.) Neviem o tom, že by
proti tejto novinárskej informácii boli protestovali slovenskí hudobní vedci a historici.
Väčšina z nich však o národnej príslušnosti F. Lista prekvapujúco mlčí a proti tvrdohlavej deklarácii našich susedov,
že bol Maďar, nič nenamieta.
Rovnako aj knižka M. Demka
zostáva bez primeranej odbornej diskusie. Akoby nič
zaujímavé neprinášala, akoby
ani nejestvovala.
Prípad Františka Lista má aj iný
odtieň, ba možno tieň. Odkrýva
ho motto spomenutého festivalu u našich západných susedov.
V tomto prípade sa v preexpono-

vanej a nenáležitej podobe vyzdvihli niektoré inšpiračné zdroje
hudobného génia F. Lista. Pokus
o charakteristiku časti jeho diela paralelou Cigán – františkán
je už z formálneho hľadiska nevydarený: tu sa do rovnice kladú
nesúmeriteľné výrazy: Cigán, podobne ako Čech, Poliak, Slovák,
Maďar, je meno
národnej príslušnosti
– národnosti, františkán je však
názov jednej náboženskej orientácie a event. príslušnosti k nej.
Tá by však mohla jestvovať (možno aj jestvuje) i v societe cigánskej národnosti. Toto motto
spomenutého festivalu mohlo byť pre dakoho atraktívne,
pre dielo Františka Lista, ani
v ohlásenom výbere z jeho
diela, určite nebolo vhodné.
F. List nebol ani z polovice,
ani z desatiny Cigán. Spomenuté motto bolo teda celkom
nevhodné a trochu aj degradujúce. Treba však dodať, že
organizátori festivalu to svojím mottom určite takto nemysleli.
Dočkáme sa konečne nespochybňovaného navrátenia aspoň
tejto ukradnutej kultúrnej hodnoty na Slovensko?
Zodpovedajú za to odborníci
príslušných vedných disciplín,
ale aj iní kultúrni pracovníci,
aj žurnalisti, aj príslušné inštitúcie.

Ábel Kráľ

Srdcová záležitosť spisovateľa a publicistu Laca Zrubca – zabrániť zabudnutiu na Kragujevskú vzburu z roku 1918, keď poslednú vtáčiu pieseň počulo, posledný vánok na tvárach pocítilo
44 slovenských vojakov náhradného práporu 71. trenčianskeho pešieho pluku, zložiac svoje kosti ďaleko od svojho domova v srbskom Kragujevci (vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku) 21. júna
1918 – je znovu aktualizovaná. Pred piatimi rokmi vo vydavateľstve
Domu Matice slovenskej v Nitre vyšla kniha Laca Zrubca Kragujevská vzbura, v ktorej autor zozbieral všetky prístupné fakty, reminiscencie, príležitostné verše a vety, ohlasy v médiách o vzbure slovenských vojakov rakúsko-uhorského vojska proti nezmyselnej vojne,
hladu, zabíjaniu, smrti v Kragujevci na sklonku Prvej svetovej vojne.
Aká irónia, že títo mladí ľudia zahynuli za slobodu a to už na samotnom konci vojny.
Pohnútok vydať takúto knižku bolo veľa – hádam najdôležitejšou bolo
predísť zabudnutiu. O tejto udalosti je v srbčine kedysi napísaná sotva jedna kniha, viac je v knihe profesora Petrovića Vzbura Slovákov (Pobuna Slovaka), ktorá ani s najlepším úmyslom
nehovorí o strachu, úzkosti, nepokoji hrdinov, ktorých životy uzatvára dátum 21. júna 1918. Zrubcova kniha je opakom toho. Práve prekladom Zrubcovej knihy Kragujevská vzbura do srbčiny, ktorý urobil
redaktor z Vojvodiny (Srbsko) Pavel Matúch, inak člen redakcie slovenského vojvodinského týždenníka Hlasu ľudu, sa prebúdza vedomie (a svedomie) srbského národa o tejto smutnej udalosti. Preklad
– Pobuna u Kragujevcu vyšla v predvečer 90. výročia Kragujevskej
vzbury, presnejšie niekoľko dní pred 21. júnom t.r. Ešte s horúcimi
stránkami sa dostala do rúk mnohým, ktorí si prišli do Kragujevca pripomenúť veľký, i keď neúspešný, boj za slobodu slovenských vojakov. Je to kniha o jednotlivcoch, nie o kolektíve. Každý z padlých vojakov má svoje meno a priezvisko, každý z tých chlapcov
mal svoju rodinu a svoj život. Na obale preloženej knihy, na rozdiel
od originálu, ako výkričník pred zabudnutím, píše – po slovensky: Na
trest smrti boli odsúdení a 8. júna 1918 (podľa gregoriánskeho kalendáru, pozn. autorky) zastrelení štyridsiati štyria slovenskí vojaci príslušníci 71. pešieho pluku (trenčianskeho) v Kragujevci... a
potom sú uvedené mená a priezviská všetkých nešťastných chlapcov
z Považia. Ku každému menu prislúcha aj názov osady, z ktorej pochádzali a do ktorej sa nikdy viac nevrátili. Tento preklad ešte raz
potvrdzuje slovensko-srbskú vzájomnosť. Veď kultúrou a dejinami sú si tieto dva národy tak blízke, vždy korešpondujúce. O
tomto svedčí aj fakt, že pomník 44 padlým slovenským vojakom
v kragujevských Šumariciach postavil práve srbský národ ako
prvý pomník obetiam z hociktorej vojny.
História sa stáva zbierkou ideálov a pravdy, v ktorej je všetko plné zločinu a násilia, ktoré sa nedá pochopiť, ani poznať. Ona však hýbe našou súčasťou. Poznávaním histórie spoznávame našu každodennosť
a tým môžeme budovať vlastnú budúcnosť. Preto je dobre, že táto kniha môže byť aj v rukách čitateľov srbskej provincie. Čítajúc príbeh o
44 slovenských mladíkoch, ktorí neboli vojakmi a v žiadnom prípade
sa nechceli stať hrdinami, hovoria veľa o dejinách, ktoré sa žiaľbohu
opakujú. Možno trochu v inej forme, modernejšej, technologicky vyspelejšej, ale tým smutnejšej a porážajúcejšej.

Vladimíra Dorčová,

redaktorka Slovenskej redakcie Rádio-televízie Vojvodiny

Kto koho zradil?

Úvodom musím poznamenať, že podobnosť názvu tejto recenzie s názvom knihy
Ivana Knoteka a Bohuša Hrušovského Kto
koho zradil? (ProMédia, Bratislava, 2001)
je číro náhodná a pomenovanie prezentovanej literárnokritickej reflexie len odráža
sémantickú štruktúru autorského označenia najnovšej publikácie Sergeja Chlemendika MY ... ICH!
Rovnako nemôžem odkladať na neskôr konštatovanie, že stupňujúcu sa amerikanizáciu
sveta, vrátane Slovenska, sprevádza paradoxná skutočnosť: najúspešnejšími akrobatmi na
slovenskej politickej a mediálnej scéne, ktorí neúnavne zabávajú, zavše vzrušujú, niekedy
elektrizujú a občas iritujú domáce publikum, sú
traja lokálni odborníci ruského pôvodu.
Jedným z nich je momentálne provládny
politologický klaun Grigorij Mesežnikov,
ktorý svojím vzhľadom i názormi pôsobí
ako karikatúra samého seba, čo treba v súvislosti s jeho funkciou predsedu miestnej
americkej vplyvnej agentúry prezývanej Inštitút pre verejné otázky pokladať za ďalší dôkaz neschopnosti administratívy USA
orientovať sa v špecifikách stredoeurópskeho priestoru, alebo aspoň za ďalší dôkaz jej hlbokého podceňovania intelektuálneho potenciálu Slovenska.
Druhým informačným hrdinom našich mediálnych čias je večne opozičný analytik, humorista a satirik Sergej Chelemendik.
Tretím komikom so suchým spravodajským humorom v oblasti influencie regionálnej verejnej
mienky je zdanlivo bezfarebný prízrak a done-

dávna generálny riaditeľ štátnej tlačovej agentúry Slovenskej republiky Ivan Čeredejev, ktorý
to z uvedeného populárneho tria v slovenskom
politickom a mediálnom cirkuse zatiaľ dotiahol
najďalej.
Najkonzekventnejšie rešpektuje mantinely
svojho zábavného partu v kontexte miestneho politického a mediálneho show-businessu Sergej Chelemendik, ktorý je verný
opozičnému postaveniu vo vzťahu k všetkým mocenským garnitúram bez rozdielu
ich (geo)politickej orientácie, čo je dozaista najvhodnejšia poloha pre človeka, ktorý
chce pôsobiť dojmom nestranného a nezainteresovaného pozorovateľa.
Vráťme sa však z krátkeho odbočenia do bizarných slovenských personálnych súvislostí k najnovšej knihe Sergeja Chelemendika My
... ich! Mnohé dejstvá jeho knižného politického kabaretu sú venované premenám i saltám
ruskej pospolitosti, pričom sa nevyhol ani najposvätnejším a najtabuizovanejším úkazom a
témam. Autor zaostril pozornosť aj na westernizáciu ruskej ekonomiky, ktorú doma i v zahraničí ovládli magnáti, čo mali to šťastie, že (zatiaľ)
rýchlejšie ako ich konkurenti objednali vraždy
svojich hospodárskych súperov v boji o ovládnutie majetkových vzťahov a finančných tokov,
založených najmä na nesmiernom surovinovom
a prírodnom bohatstve obrovského Ruska.
Chelemendik nemlčí ani o liberálnych sovietčikoch, ktorí sú okrem iného vždy pripravení písať akékoľvek protichodné politické učebnice, o skutočných zradcoch
Ruska, o prognózach pre USA, Európu,

Rusko i celý svet, o pomeroch vo vojenskoteokratickom štáte Izrael, o prednostiach
sovietskych rozviedok, ktorých kádre dnes
ovládajú ekonomiku mnohých krajín sveta a ktorým môžu vážnejšie konkurovať iba
izraelské tajné služby, pretože sú už celé
desaťročia zoceľované nepretržitou účasťou v otvorených ozbrojených konfliktoch.
Charakterizuje aj slovanských bratov, ktorí si
pomaly, neochotne, ale iste zvykajú na to, že
sú pre celý svet fucking Russians, teda slušne
povedané poondiati Rusi.
Hoci po prečítaní knihy My ... ich! ešte stále nevieme, kto koho ...?, dozvieme sa v nej
veľa pozoruhodných reálií. Smrteľne vážne
mienená provokatívna politická klauniáda
Sergeja Chelemendika predstavuje novú
paradigmu populárnej literatúry, ktorú
možno trocha obrazne a mierne hyperbolicky označiť ako revitalizovaný model rusko-slovenského Švejka 21. storočia.
In: Britské listy, Česká republika,
6. 8. 2004 (krátené)
Poznámka: Z niekdajšieho večného opozičníka (aj vo vzťahu k SNS) sa medzičasom stal šéf
volebnej kampane SNS a poslanec NR SR za
SNS, ktorý naďalej mediálne propaguje záujmy
Ruska v Európe – najnovšie 19. 6. 2008 v súkromnej televízii TA3, kde bol hosťom relácie
Téma dňa venovanej summitu EÚ a výsledkom
referenda o Lisabonskej zmluve v Írsku. Podľa
jeho vyjadrenia je Európa stratená bez Ruska
nielen energeticky, ale aj civilizačne.

PAVOL JANÍK
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Slovenská výprava na OH má 57 členov, ale dobrý potecionál

OZ V E N Y

Čakanie na medaily
V Pekingu, ba v celej Číne je všetko pripravené na
začiatok 19. letných olympijských hier. Schádzajú sa
tam jednotlivé výpravy, obsadzujú olympijskú dedinu,
absolvujú ostatné tréningy pred slávnostným otvorením 8. augusta. Čaká sa na prvé súťaže a rozdeľovanie medailí. Športový svet pokročil, čaká sa nielen
rekordná účasť, ale aj najsilnejšia konkurencia športovcov. Isteže, pre našich fanúšikov športu je dôležitá odpoveď na jednu z najdôležitejších otázok. Čo
v ďalekom veľkom štáte môžu dokázať Slováci?
Tak ako to na veľkých športových podujatiach býva,
každé tipovanie je neobyčajne rizikové. A teraz ide
o špecifickú súťaž, ktorá je osobitne náročná. Naši
experti sa zhodujú v názoroch, že napriek stagnovaniu úrovne slovenského športu má doteraz
najmenšia výprava (57 športovcov) značne veľký potenciál dosiahnuť dobré výsledky.
Nemôžeme a ani nesmieme mať veľké oči. Drvivá
väčšina štátov, najmä ekonomicky a športovo silných
i veľkých robí veľké pokroky za ktorými tie menšie
chtiac nechtiac zaostávajú. Medzi ne patrí aj Slovensko. Preto je napr. našich 6 medailí z ostatných OH
v Aténach (2-2-2) pekným výsledkom a keby sme ich
mohli zaregistrovať po Pekingu, nebolo by to zlé. V Atlante 1996 sme mali 71 športovcov, v Sydney 2000
ich bolo 108 a v Aténach 2004 tiež viac - 64. Slovenský olympijský výbor už začiatkom roka 2007 prerátal slovenské možnosti a dal na známosť, že by sme
mali byť spokojní so šiestimi medailami a dovedna 14
umiesteniami v prvej osmičke (v Aténach ich bolo 8).
Po dve medaily sa očakávajú od vodných slalomárov a strelcov, po jednej od rýchlostných kanoistov
a vzpieračov. Vo finálovej osmičke by mali byť po
traja vodní slalomári a strelci, dvaja rýchlostní
kanoisti, jeden atlét, cyklista, džudista, plavec,
tenista a vzpierač. To sú však prognózy spred viac
než roka. Za ten čas sa v športe môže veľa stať a iste
sa aj stalo. Dovtedajších našich favoritov však môžu
nahradiť ďalší, nikto nebude namietať.

Samozrejme, že naše najväčšie očakávania budú
z vodáckeho areálu. Tam budú súťaže na divokej i
hladkej vode. Odtiaľ máme medaily zo všetkých predošlých hier samostatného Slovenska. Máme tam
úradujúcich olympijských víťazov, E. Kaliskú na
K1, Petra i Pavla Hochschornerovcov (C2) i strieborného M. Martikána na C1. Superformu preukazovali kajakári na hladkej vode K4, Richard
a Michal Riszdorferovci, E. Vlček a J. Tarr. Strelcov je sedem a každý z nich už dokázal patričnosť
do špičky, no nádeje vkladáme najmä do J. Gönciho, svetovej rekordérky v trape Z. Štefečkovej i majsterke sveta v skeete D. Bartekovej. Olympijským víťazom z Atén je voľnoštýliar, zápasník D. Musuľbes.
Medzi naše esá patria aj vzpierač do 105 kg M. Tešovič či kladivár L. Charfreitág. Do osmičky by sa
mali dostať napr. plavkyňa M. Moravcová, kladivárka
M. Hrašnová, osemstovkárka L. Klocová, trojskokan D. Vaľukevič. A sú tu aj ďalší strelci, E. Pešková, M. Filipovič, P. Kopp. S napätím budeme očakávať výsledky tenistov na čele s D. Hrbatým a D.
Hantuchovou. Prekvapiť však môžu aj viacerí ďalší, lebo tak to už v športe býva. Spokojnosť bude s
každým, kto sa dostane na hranicu svojho maxima,
alebo ho prekoná. Je to tak, že každý z nominovaných splnil celosvetový limit svojej federácie, niektorí
aj ešte tvrdšiu slovenskú normu. A ak ju splnili, patria
rozhodne medzi svetovú špičku vo svojom odvetví.
Účasť na OH im teda patrí.
Olympijský sľub za všetkých zložili do rúk prezidenta I. Gašparoviča Patrik Pollák a Ivana Kováčová. Prezident im zaželal, aby sa im prinajmenšom splnili ich
vlastné predstavy, už aj to bude úspech. I. Gašparovič bude v Pekingu na otvorení osobne prítomný. So
športovcami pôjde 46 funkcionárov, tak ako to dovoľujú olympijské predpisy. Celá výprava plus hostia
MOV bude mať 103 členov. Môžeme teda tipovať, kto
nás prekvapí. Áno, aj očakávať medaily, určite nejaké budú, Slovensko sa nesmie v Číne stratiť.

Heroický výkon Petra Velitsa
Iba ten, kto sleduje cyklistiku trochu podrobnejšie vie oceniť a
precítiť výkon, aký dosiahol na
tohtoročnej Tour de France náš
mladý cyklista (23), rodák z Bratislavy, bývajúci v Púchove, no
teraz prechodne v Nemecku, v
klube Milram, Peter Velits, minuloročný majster sveta na ceste do 23 rokov. On totiž nielen prišiel do cieľa najväčších svetových
pretekov, obsadil v nich 57. miesto
a skončil medzi mladými do 25 rokov na skvelom ôsmom mieste, ale
stal sa aj hrdinom kráľovskej, najdlhšej a najťažšej etapy Tour, merajúcej 210 km. V etape boli tri kopce s enormným stúpaním. Najvyšší
Galibier meral 2645 m a tam vystú-

Bez pripomienok

Je síce horúce leto, ale aj v ňom
sa dejú veci. Ruská Kontinentálna hokejová liga (KHL) začala tvrdo konkurovať zámorskej
NHL, hráči lietajú spoza oceánu
späť ako holuby, v prestupoch je
chaos. Nás však viac zaujímalo,
kto bude po J. Šuplerovi a zbabranom ročníku novým trénerom
reprezentácie. Riešenie sa našlo
a zrejme najlepšie aké mohlo byť.
Žezlo prebral Ján Filc (55 r.), ktorý
ako bývalý majster sveta z Göteborgu vstúpil do tej istej rieky po druhýkrát. Cíti s hokejom, má aj spoluzodpovednosť, nuž povedal, že
zobral to na dva roky najmä preto,
že sa nenašlo podľa neho lepšie riešenie. V neľahkej hokejovej situácii
(13. miesto na MS) nič veľké nesľubuje, nijaké medaily, ale poznáme
ho, je maximalista, nanajvýš svedomitý, preto má aj dôveru nielen
medzi hráčmi, ale aj priaznivcami.
Chcel by prinavrátiť náš hokej
medzi najlepších, najprv do prvej osmičky, pri dobrej konštelácii hviezd azda aj cez štvrťfinále.
Už má za sebou prvý kemp hráčov do 26 rokov, ktorí majú byť
základom nového ambiciózneho mužstva SR. Kto by mu nedržal palce?

pil náš reprezentant v trojici. Na druhom špici - Col de la Croix (2067 m)
bol už prvý! Získal dokonca 37 b.
do vrchárskej súťaže. Peter bol medzi najväčšími svetovými esami cyklistiky po prvý raz, no čo si medzi
nimi dovolil sa zdá byť pre mladého
a ešte neskúseného jazdca, celkovo
útleho, neuveriteľné.
Už na treťom kilometri trate vyprovokoval únik, spočiatku jazdil s troma
cyklistami, no neskôr sa ich postupne zbavoval a ako líder si vychutnával povzbudzovanie státisícov divákov. Jazdil suverénne, smelo,
aktívne, bol najčastejšie na čele
a spolu bol v úniku plných 194
km!! Bolo to nevídané, najväčší výkon slovenského, ba aj čs. cyklis-

tu v histórii, reklama pre našu vlasť
ako hrom. Velits sa velikánom cyklistiky pripomenul, tu som, a zo Slovenska. Vyhlásili ho za hrdinu tej 17.
etapy, stál preto na stupni víťazov,
dostal finančnú odmenu. Až na poslednom náročnom stúpaní vyčerpaný hrdina stratil 17 minút a skončil na 39. mieste. Na jeho veľkosti to
nič nezmenšilo. Ostal však naďalej skromný a iba tak poznamenal, že svet si ho trochu všimol a
to bolo na začiatku kariéru jeho
cieľom. Celkovo vyhral preteky
35-ročný Španiel Carlos Sastre,
otec dvoch detí, ten čo ho v poslednom kopci jeho slávnej etapy predstihol, obliekol si žlté tričko a aj zvíťazil.

OH bez Iraku

Rub pekinských olympijským zlatých, strieborných a bronzových medailí.

Liga sa už roztočila

Krátka letná ligová futbalová prestávka rýchlo utiekla a ohlásila sa skutočná súťaž. Prvým prekvapením boli stohy sľubov, ako sa mužstvá posilnili, aké nakopili rozpočty, aká bude liga zaujímavá a dramatická. Verme,
že sa tak stane, avšak prvé kolá skôr sklamali ako potešili. Pevní kandidáti sa hlásili štyria: Žilina, Petržalka, Trnava i Slovan. Dokonca s možnosťou, že k ním môže ešte niekto priskočiť a sťažiť im úlohu. To by bolo
ideálne, aj keď je stále jasné, že majstrom môže byť iba jedno mužstvo.
Aj to bolo sympatické, že nikto sa nechcel prihlásiť k tomu, že by práve
jeho mužstvo mohlo vypadnúť. Nepripúšťali to Zlaté Moravce ako nováčik minulého ročníka, ani Dubnica ako dlhoročný účastník, ba ani Dunajská Streda s „medzinárodným“ mužstvom narýchlo pozberaným z deviatich štátov sveta. Ostatní si trúfali na pevný stred i na to, že budú hrať
dobre a zabávať svojich divákov.
Už prvé kolo však pootvorilo oči. Padlo iba 11 gólov, prehral kto mal prehrať, v
krásnom počasí prišlo na zápasy v priemere iba 3000 divákov, v hre až na dve
výnimky nebolo čo chváliť. Zrátané a spečatené: Slovensko veru nie je futbalovým štátom. Záujmom ľudí ani kvalitou hry. Druhé kolo predsa len niečo vylepšilo. Divákov prišlo v priemere o 400 viac, v dobrom súboji Prešov - Ružomberok
padlo päť gólov, dobré hodnotenia o hre prišli z Pasienkov (Petržalka - Žilina) a
z Dubnice, kde hostili domáci Slovan, no dostali od Masaryka tri góly. Nevyznamenali sa však opäť trnavskí diváci, keď jeden z nich v Dun. Strede zneuctil maďarskú zástavu.
Dávali sme si otázku: bude kvalita aj naďalej stúpať? Nie sú na to veľké
predpoklady. Najlepšie začala Žilina, ktorá má svoje kvality i skúsenosti,
hoci urobila pred začiatkom v kádri priam harakiri vyradením viacerých
dobrých hráčov. Vyhrala v druhom kole jasne nad Petržalkou v Bratislave
2:0 a to je pekný úlovok. Jej najväčší konkurent, Artmedia, sa potkla po
21 ligových kolách a to nie je dobrý signál. Má a bude mať zrejme starosti. Stratila svoj štadión, hlavný sponzor odišiel do Slovana, v kádri nutne
nastane nervozita a nemôže prispieť ani to, že nemá stabilný stan. Žije
v Prievoze, hrá na Interi, pohárové zápasy v Senci, to nebude prispievať
k pohode. Nafúknutá Trnava stroskotala hneď v druhom zápase, keď vybuchla na štadióne nováčika v Dun. Strede 0:3 a optimizmus dostal silný úder. Podobne Slovan sa zapotácal, keď na svojom štadióne v prvom
kole iba remizoval s Ban. Bystricou 0:0 po slabej hre, ktorá nahnevala fanúšikov, trénera i vedenie klubu.
Na prekvapenie veľmi dobrý vstup do ligy mali Košice. Dva zápasy, dve víťazstvá a vo svojej sieti ani jeden gól. O to prekvapujúcejšie, že MFK má najmladší
káder v lige. Na druhej strane svojich fanúšikov sklamali Ružomberčania, ktorí
nerátali, že budú po dvoch kolách bez bodu. Prekvapenia však k futbalu patria,
nádeje na dobrú hru a víťazstvá tiež, no realita je vždy inakšia, lebo pravidlá nikoho nemôžu uprednostniť. O to sa musí starať každý sám výkonmi mužstva na
trávnikoch. Zdá sa však, že najmä vedenia mužstiev sa už konečne predsa trochu naučili robiť profesionálny futbal. Cítiť pevnejšie zásady, zvýšili sa rozpočty klubov od 40 až na 140 miliónov, takže futbal zhltne až miliardu korún. Len či
nie je pre fanúšikov v našich pomeroch stále drahý. Tie lacnejšie vstupenky stoja od 40 do 100 korún, drahšie od 70 po 150-200 korún. A potom, že je futbal hra chudobných.

Je boj s chuligánmi márny?
Vláda SR schválila návrh zákona o organizovaní športových podujatí. Je najmä o povinnostiach usporiadateľov, ktoré majú uľahčiť
boj proti nespratníkom na štadiónoch. Má sa
ním zvýšiť úroveň divákov a zlepšiť bezpečnosť. Cieľom je aby vymizla hrubosť, nevraživosť a primitivizmus. Policajti i organizátori dostanú väčšie právomoci, organizátorom
pribudne viac práce. Dokonca aj miestna samospráva, teda vedenia miest a obcí budú za
skultúrnenie podmienok zodpovedné. Za nedodržiavanie opatrení hrozí zákon klubom i samosprávam pokutami. Povinnosťou bude aj monitorovanie nespratníkov počas jednotlivých
podujatí. Kamery ich majú identifikovať a usvedčovať. Páchatelia nemajú ostať anonymní, verejnosť sa má dozvedieť ich mená, viacerí by mali
putovať za mreže. O ich skutkoch by sa mali dozvedieť aj v zamestnaní či v školách. Opilci a nadrogovaní návštevníci by sa na štadión vôbec nemali dostať. Pravda, ťažko si predstaviť, ako to
budú usporiadatelia pri vchodoch, väčšinou starší muži, kontrolovať najmä pri dôležitejších zápasoch s niekoľkotisícovou návštevou. Doteraz sa
v tomto smere urobilo málo a diváci, ktorí prichádzajú na tribúny robiť výtržnosti, boli schopní preniesť cez brány beztrestne aj kanóny.
Policajti budú mať podľa zákona viac možností, ako sa s narušiteľmi poriadku vyrovnať, napr. vykázať ich zo štadióna, pokutovať, dokonca aj obžalovať a následne

12

uväzniť. Pravda, uvidíme, ako si to všetko
policajti vysvetlia a ako budú konať. Zanedbateľná nie je ani otázka, kto všetko nové opatrenia zaplatí a kto ako k tejto nebezpečnej službe pristúpi a vykoná potrebné úkony. Zákon má
ešte prejsť parlamentom, kde by poslanci nemali zahatať jeho prechod do praxe. Je chvályhodné, že Vláda SR sa odhodlala na takýto otvorený
boj proti nespratníkom, hoci s odporúčaním EÚ.
Uvidíme však, čo v tomto smere prinesie prax,
aká bude na štadiónoch skutočnosť, ktorá je zatiaľ neuspokojivá.
Ani kluby by sa s nežiaducimi živlami nemali maznať. Nemôžeme donekonečna vychvaľovať napr. futbalových fanúšikov Trnavy či
Slovana a označovať ich za najlepších v republike, za vzorových, keď je jasné, že sú
celkovo najhorším príkladom. Na viacerých
štadiónoch, napr. v Nitre či Košiciach chodia sa im hráči pokloniť aj vtedy, keď počas
celého zápasu vynikali iba neslušnosťou,
hádzaním delobuchov a iných ohňov, urážaním súperov či vedení klubov či SFZ. To
nemôžu napr. tréneri zakázať? Vedenia klubov by nemali a nemuseli pred každou sezónou vyjednávať s tzv. „tvrdými jadrami“
fanúšikov a sľubovať im rôzne ústupky aj v
prípadoch správania sa. Naopak: bolo by im
treba pripomenúť ich povinnosti a práva. Za
priestupky by mali pykať bez výnimky. Narušitelia pravidiel si predsa nemôžu vymáhať

svoje osobitné práva a klásť si podmienky.
To by sa zákon nedostal nikam.
Zoberme si len začiatok futbalovej ligy. Výrastkovia na Slovane si vymohli, že ich miesto bude
pred „novou“ tribúnou, tam kde sa miesta na sedenie predávajú za drahé peniaze. A tam sa vykrikuje, uráža, hromží sa neslušne na všetkých
svätých, iba sa nepovzbudzuje. Dá sa tam pracovať napr. novinárom? Sotva. Kto to týmto kazičom prostredia dovolil? Kto im to zakáže?
Rovnako na Interi, kde hráva už Petržalka fanúšikovia naopak obrátili veľký transparent dresu a vyhrážajú sa, že nebudú chodiť na zápasy,
hoci ani nevedno za čo bojujú. Najnovšie Trnavčania v Dun. Strede prerušili zápas, lebo usporiadatelia nestihli zneškodniť chuligána, ktorý sa
odhodlal strhnúť z plota maďarskú zástavu. Na
Pasienkoch vystrájali Žilinčania. Škoda, že ešte
neplatí zákon (od novembra), ten mladík by už
mal sedieť aj tak za mrežami. To sú iba počiatočné ukážky, ako ťažko sa bude presadzovať zákon. Nemožno donekonečna zvaľovať vinu
na média, na situáciu v iných krajinách, legalizovať pyrotechniku a označovať za vinníkov dokonca políciu, ktorí podľa výkladu
niektorých ohrozujú ľudské práva nespratníkov. Ani zákon teda nie je zárukou, že sa stav na
štadiónoch zlepší. Bojovať však treba, približovať sa k ideálu slušnosti, krok za krokom. A začať však treba oveľa tvrdšie než doteraz. Ináč sa
môžu stať so športovísk neovládateľné koridy.

Medzinárodný olympijský výbor zakázal Iraku účasť na Olympijských
hrách v Pekingu. Proti rozhodnutiu
sa nedá ani odvolať. V Iraku zavládol
športový smútok. Športovci sa totiž
štyri roky na OH tešili, venovali tomu
veľa úsilia a to všetko vyšlo nazmar.
Rozhodnutie celkom isto poškodí šport v tejto tvrdo skúšanej krajine, naštrbí reputáciu. MOV dospel
k rozhodnutiu preto, lebo vraj iracká vláda v máji t.r. rozpustila tamojší
národný olympijský výbor, pre nezhody jeho členov s vládou ohľadom
vedenia a fungovania organizácie na
území štátu. Majú však na takéto administratívne nezhody MOV a vlády
doplatiť športovci? Nezdá sa to byť
športové ani olympijské. Nemal sa
MOV pokúsiť vyriešiť túto otázku už
skôr a umožniť Iraku štart v Pekingu?
Myslíme si, že mohol a mal.

Zrýchli technika aj beh?
Firma Nike, zaoberajúca sa športom v rôznych oblastiach vyvinula
vraj „zázračný“ náramok pre atlétovbežcov. Umožní im vraj - keď si ho
pripnú na ruku - sledovať ubehnutú vzdialenosť, tempo, čas i spálené
kalórie. Uvádza sa zatiaľ iba to, že
náramok má zlepšiť zážitky z behu,
je však isté, že sa bude dať využiť aj
v širšom rozsahu. Atlét sa pozrie iba
na náramok na zápästí a bude mať
všetky informácie. Snímače budú v
bežeckej obuvi, samozrejme značky Nike. Dajú sa potom zapojiť aj do
počítača a dáta sa prenesú na webovú stránku, kde ich môžu športovci a tréneri skúmať. Je predpoklad,
že by sa takýmto vyhodnocovaním
mohla zvýšiť aj rýchlosť behu. Zatiaľ
nie je nič zakázané a neprekvapilo
by, keby s náramkom niekto vybehol
už na OH v Pekingu. Boj o rekordy
sa začína.

Koľko stojí medaila OH?
Celkom isto sa objavia štatistici, ktorí budú vyratúvať, akú cenu má získaná olympijská medaila z Pekingu.
Poznáme výsledky takéhoto prieskumu spred štyroch rokov v Českej
republike. Tam ekonómovia vyrátali,
že česká medaila z olympiády v Aténach stála 16,25 milióna českých
korún. Je to vraj priemerná hodnota, lebo v iných štátoch, napr. v Austrálii vydali na jednu medailu v príprave športovca a pri jej zisku až 90
miliónov, v Británii dokonca 160 miliónov korún! Aspoň približne tento
údaj iste vyčíslia aj slovenskí odborníci. Zatiaľ vieme, že za zisk zlatej
medaily dostane náš víťaz milión korún a postupne nižšie až po ôsme
miesto 600, 400, 200, 140, 100,
70 a 50 000 korún. Družstvu pribudne 50 percent sumy za každého
člena. Pravda, oveľa viac stála príprava každého športovca.

Neobyčajný záujem
Každý športovec musí raz skončiť a
rozlúčiť sa. Tato nemilá udalosť čaká
teraz futbalového brankára Bayernu Mníchov a reprezentanta Olivera Kahna. Bayern bude hrať proti reprezentácii Nemecka. Pozoruhodné
je to, že všetkých 69 000 vstupeniek sa vypredalo už v prvých dňoch
predpredaja, hoci zápas bude aj v televízii. Kahn má 39 rokov a reprezentoval 86-krát. Za Bayern chytal v 557
zápasoch a získal osem titulov majstra a šesťkrát triumfoval v pohári.
Zachytal si aj na MS 2006, kde získal bronzovú medailu. Kahn bol rázovitou postavou nemeckého futbalu. Mal svojich obdivovateľov, no pre
svoju buldočiu povahu a správanie aj
odporcov. Dosiahol však vo futbale
veľa a aj v histórii mu bude patriť medzi velikánmi čestné miesto. Chce
teraz ešte pracovať pri nemeckej reprezentácii ako expert.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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