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Slovensko zrejme obchádza strašidlo ohlupovania.
Nachádzame sa v jednej z najväčších kríz európskej meny
od jej vzniku a vedúci predstavitelia hlavnej banky vystupujú vo verejnoprávnej televízii v programoch – reklamných
napodobeninách spravodajstva s poučkami, ako to bude
s výmenou koruny za euro.
To v terajšej situácii môže vyzerať ako scény z divadla figurín. Európou sa valí hrozba

DUŠAN D. KERNÝ

novej vlny ekonomického nacionalizmu najsilnejších ekonomík, jedna vrcholná schôdzka sa valí za druhou, každý štát
si necháva otvorené dvere pre
svoj samostatný postup. Dolár napriek americkej kríze silnie a euro slabne. Výhľady na
najbližšie dva roky hovoria až
o desaťpercentnom poklese predaja áut na európskom
kontinente. A čo viac – odbor-

níkovi je jasné, že sa budú musieť vyrábať iné, úspornejšie
autá ako dnes. Automobilový
priemysel dostáva v zahraničí mohutné injekcie. Nemecká ekonomika, nielen hlavná ekonomika Európy, ale do
istej miery aj hlavná ekonomika Slovenska, zápasí s problémami. Kde sa len dá nemecký,
francúzsky či britský štát zasahuje – len u nás sa obyvateľstvo školí.
Pokračovanie na 7. strane

Makulatúra
DUŠAN D. KERNÝ
Dva roky žijú politika a médiá v konflikte. Média vládu nešetria, ba neznášajú.
Po vlne rozličných sporov sa však teraz,
vo vare finančnej krízy, zrazu ukazuje, aký
obmedzený je obzor médií. Počas celého
konfliktu aj neinformovaný a nezorientovaný človek tušil, že niekde musí byť ešte tretí, čo sa smeje – a to je moc ekonomická.
Tá však bola zriedkakedy personifikovaná,
stotožňovaná s konkrétnymi osobami. Celebrity sa síce vrteli a vrtia pred objektívmi,
ale kto skutočne ťahá nitky, nikto netušil.
Nikto nehlesol o tom, že vo svete jestvuje
akýsi tieňový bankový svet, kde sa strácajú stovky miliárd. Málokto tušil, ako to vyzerá doma. Jeden drobný príklad. Až keď sa
vyjasnila politická scéna, stal sa napríklad
bývalý minister spolumajiteľom veľmi rozširovanej tlačoviny. Otázka načo to je bývalému ministrovi a predtým i potom milionárovi je zbytočná – samozrejme ide o vplyv. A
otázka, na čo potrebuje špecializovaný odborník a podnikateľ profesionálne vzdialený od sveta novín toľko krát do roka, týždeň
čo týždeň financovať tlačené slovo, je tiež
zbytočná. Zápas o mediálny priestor teda
neprestajne trvá. A z toho pramení aj časť
prirodzeného a časť umelého konfliktu medzi novinármi, médiami a predsedom vlády. Avšak teraz, na vrchole finančnej krízy,
protificovské ťaženie vyzerá úboho. Väčšina toho, čo sa proti nemu vytlačilo sa premenila na makulatúru – dnes problémom
Slovenska totiž nie je predseda vlády, ale
finančná kríza, globalizované sociálne nožnice – nepretržite rastúci rozdiel medzi zabezpečenými a odkázanými, medzi majúcimi a nemajúcimi. A ako vidno vo svete, v
únii, hlavný problém nie je v obmedzovaní
úlohy národného štátu, ale naopak. Hlavná
otázka je o schopnosti politika zvládať, manažovať problémy, ktoré k nám prichádzajú
ako dôsledok globálnych kríz.

V centre pozornosti bývalých dvoch vlád Mikuláša Dzurindu bola privatizácia a výpredaj strategických podnikov. Archívna snímka je dokumentom
pre pamäť, na ktorej (tretí zľava) vtedajší minister hospodárstva SR Ľubomír Harach na tlačovej besede hovoril o nutnosti a výhodách privatizovať
a do zahraničných rúk odovzdávať takmer všetko, čo vlastnil štát. Čas ukázal, že sa (úmyselne?) mýlil.
Foto: Martin Petrenko

R. Fico vyzval zahraničných akcionárov Slovenského plynárenského priemyslu

Slovensko nie je banánová republika
Predseda vlády SR Robert Fico
vyzval zahraničných akcionárov
Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), aby v prípade, ak sa
im ako menšinovým investorom
v tomto podniku nepáči, predali svoj minoritný 49% podiel naspäť štátu za sumu, za ktorú ho
v roku 2002 odkúpili od Dzurindovej vlády. Rovnako im oznámil, že v prípade, ak SPP znovu
podá návrh na zvýšenie cien plynu pre domácnosti, vláda pripra-

ví legislatívny návrh, ktorým dá
nominantom štátu, ako majoritného vlastníka, v orgánoch spoločnosti právo veta v prípade cenových návrhov. Robert Fico tak
reagoval na stav, kedy francúzski
a nemeckí akcionári odkupovali
v roku 2002 od štátu síce menšinový podiel v SPP, ale s manažérskymi právomocami a teda s
absolútnou kontrolou nad celým
podnikom.
Premiér v tejto súvislosti na tlačovej

konferencii uviedol, že ho prekvapuje necitlivosť, s akou SPP v rukách
nemeckých a francúzskych majiteľov pristupuje v období veľkej neistoty a prehlbujúcej sa finančnej krízy
k návrhom na zvyšovanie cien plynu
pre slovenské domácnosti. „Dva po
sebe podané návrhy na zvýšenie
ceny pre domácnosti o 16 percent
a potom o 20 percent sú dôsledkom buď absolútnej nevedomosti nemeckých a francúzskych
           Pokračovanie na 2. strane

Výpredajom monopolných podnikov Slovensko prišlo o stabilné príjmy

Dzurinda sa pýši cudzím perím
V čase globálnej krízy sa konečne ozval aj expremiér Mikuláš Dzurinda a
začal navrhovať svoje ekonomické
opatrenia. Hovorí o potrebe nových
stimulov pre spoločnosť, aby si Slovensko udržalo hospodársky rast. Ako
príklad vlastných stimulov z minulosti však uvádza vstup Slovenska do Európskej únie v čase jeho vlády. Iste je
tento vstup takýmto príkladom, ale určite nie je Dzurindovou zásluhou.
Kým predchádzajúce vlády Vladimíra Mečiara majú historickú zásluhu na podaní
prihlášky SR na vstup do únie a vytvorenia
podmienok, sú tu aj ďalšie fakty. Za Mečiarových vlád sa opozícia neštítila žiadnych metód v snahe získať politické body.
V zmysle žiadne sú zahrnuté najmä ohováračské kampane v zahraničí. Slovensko

STANISLAV HÁBER
bolo vykresľované negatívne a boli mu hádzané polená pod nohy od vlastných – od
slovenských politikov, ktorí sa chceli dostať k moci za každú cenu. Ťažko mohlo
potom zahraničie samé od seba chápať,
čo sa na Slovensku naozaj deje.
Do tohto svetla postavili dokonca samotnú otázku integrácie. Ak by vraj
oni neboli pri moci, vraj by sme sa do
únie nedostali. Lenže v čase, keď sa
lámal chlieb, sa aj sám Dzurinda poďakoval opozícii, že výrazne prispela
k slovenskej integrácii. Nebolo to jednoduché. Predstavitelia Mečiarových
vlád z HZDS boli kriminalizovaní neprijateľným spôsobom.
Trestné právo bolo aplikované v rozpore s

demokratickými princípmi a to priamo proti lídrom opozície. Spomeňme si, že v roku
2000 to bola práve vláda Mikuláša Dzurindu, za ktorej došlo v demokracii k bezprecedentnému kroku. S použitím výbušniny vyhodili policajti do vzduchu dvere
od domu Vladimíra Mečiara v spore, ktorý
nebol trestný, takže možno hovoriť o štátnom terorizme, ak dovtedy ani v trestných
veciach nikomu dvere do vzduchu nevyhodili. Nakoniec kompetentné orgány posúdili to, čo bolo od začiatku jasné, že vyplácanie odmien členom vlády nie je trestný
čin, ale ide o pracovno – právny spor.
A napriek tejto skutočnosti opozícia svoje
problémy neinternacionalizovala, hoci aj
svetové média priniesli správu, že expremiérovi Mečiarovi vyhodili policajti do
Pokračovanie na 3. strane

OPäŤ ŽIARIME ...

V cudzine to bol a samozrejme stále je najslávnejší slovenský film. Nečudo, veď Obchod
na korze získal v roku 1966 prestížnu cenu Americkej filmovej
akadémie – Oscara a to v kategórii cudzojazyčných filmov. Po
dlhých rokoch čakania sa Slovensko už samo predstaví v Los
Angeles (v prípade Obchodu na
korze to bola vtedajšia ČSSR) a
to filmom Slepé lásky režiséra
Juraja Lehotského. Ide skutočne o výnimočný film, ktorý podľa kritikov vyvoláva emocionálne
vibrácie aj medzi najchladnejšími
divákmi, napríklad v Kanade. Napriek tomu to film v súťaži o Oscara nebude mať ľahké. (vm)

Extrémisti bájkármi
Ako vznikla bublina – hovorí Pál Csáky v obrane na
to, čo povedal na stretnutí s poslancom Európskeho parlamentu z Rumunska Lászlóm Tőkésom,
ktorý je známy extrémnymi promaďarskými názormi. Bublina vznikla vraj
jednoducho. Z Csákyho
vyjadrení vyplýva, že média sú hlúpe, slovenská
politika je hlúpa, ergo premiér Robert Fico nereagoval správne a ani Mikuláš
Dzurinda s Pavlom Hrušovským. Predseda SMK
sa nedokáže pozrieť do
zrkadla. Dokonca si vyprosí, čo sa s ním dialo v mé-

diách a v politike. Nebojí
sa ficovcov, ani „nejakých
ministrov
zahraničných
vecí slovenských“ poslať
niekam. Csáky vraj vyrazil
pred rokom 1989 i eštebákov zo svojho bytu.
Nuž tu nejde o vyrazenie
eštebákov, tu ide o Csákyho konanie. Dokáže Csáky
vyraziť aj sám seba? Dokáže
aj seba poslať niekam? Nedokáže, lebo on je schopný
priamo v televíznom prenose tvrdiť, že to, čo povedal,
nepovedal. Rozumie Csáky
sám sebe? Alebo Csákymu
už rozumie len Csáky?
Pokračovanie na 2. strane
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Umenie „objektívnej žurnalistiky“ v podaní denníka Pravda

Čím drahšie, tým lepšie žiť
Denník Pravda opäť predviedol umenie
„objektívnej žurnalistiky“ a hneď v dvoch
článkov vo svojom vydaní dňa 8.októbra
2008 ukázal v plnej nahote, čo znamená
verejnosti podávať tendenčné informácie.
Najprv priniesol na strane 10 krátky článok
pod názvom „Smer a SDKÚ prídu o nájmy za babku“, v ktorom redaktorka Diana
Schniererová informuje o rozhodnutí Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Ružinov o
zrušení uznesenia o stanovení jednotného
nájmu 250 Sk za meter štvorcový pre všetky
politické strany v danej lokalite z roku 1998.
Redaktorka v texte uvádza aj nasledujúce
vety: „Ficov Smer oznámil, že nové pravidlá
hry akceptuje. Pôvodne sa pritom bránil obvineniam Aliancie Fair-play, podľa ktorej obe
strany porušili zákon, keď užívali zľavy na nájomné, ale neviedli ich vo výročných správach
ako dary.“ Pravdivosť prvej vety sa nedá poprieť a ani proti nej namietať. SMER-SD skutočne verejnosti oznámil prostredníctvom
médií, že nové rozhodnutie Mestskej časti
Bratislava-Ružinov bude plne akceptovať
a poveril predsedu Okresnej organizácie
Bratislava II, aby rokoval o novej cene za
prenájom nebytových priestorov s rozlohou 27 metrov štvorcových v Dome kultúry Ružinov. SMER-SD týmto krokom dal jasne najavo, že si ctí rozhodnutia orgánov či už
štátnej správy alebo samosprávy a plne ich akceptuje.
Protestujeme však proti druhej vete, ktorou
sa redaktorka zjavne snaží navodiť dojem, že
SMER-SD pod akýmsi tlakom ustúpil zo svojich pôvodných tvrdení a argumentov o tom,
že žiadny zákon porušený nebol, pretože zákon o politických stranách hovorí o cene obvyklej a nie cene trhovej, ako sa to snažila verejnosti nahovoriť Aliancia Fair-play pri svojich
nehoráznych obvineniach na adresu strany
SMER-SD. Keďže v Mestskej časti Bratislava
– Ružinov bolo od roku 1998 v platnosti uznesenie Miestnej rady o tom, že cena za prenájom nebytových priestorov pre všetky politické strany je 250 Sk za meter štvorcový, tak z
toho jasne vyplýva, že Miestna časť Bratislava – Ružinov považovala za cenu obvyklú pre
politické strany sumu 250 Sk za meter štvorcový.
SMER-SD bol Alianciou Fair-play obvinený z toho, že v rokoch 2001 až 2003 si
prenajímal priestory na Súmračnej ulici v
Bratislave za tak „nízku“ cenu a akýsi roz-

diel medzi touto nízkou cenou a cenou trhovou neuviedol vo výročných finančných
správach ako dar. SMER-SD médiám niekoľkokrát podal vysvetlenie, že budova na Súmračnej ulici, ktorú Agentúra SMER, s.r.o.,
odkúpila v roku 2004, bola v čase podpisu
nájomnej zmluvy v dezolátnom stave a dokonca komerčné subjekty v takzvaných „HB blokoch“ platili cenu za prenájom len 100 Sk za
meter štvorcový, čo potvrdila aj Mestská časť
Bratislava – Ružinov. Tieto argumenty však
denník Pravda ani raz na svojich stránkach
nepriniesol. Rovnako je zaujímavé, že pani redaktorku vôbec nezaujímala reakcia SDKÚ,
ktorá si v Dome kultúry Ružinov prenajíma za
„zvýhodnenú“ sumu niekoľko sto metrov štvorcových plochy, pričom SMER-SD tam má okresnú kanceláriu s rozlohou 27 metrov štvorcových.
Druhý novinársky skvost predviedol ekonomický redaktor Martin Kováčik v článku na
strane 17 pod názvom „Protimonopolný
úrad preverí Ficovo lacné teplo“. Spomínaný redaktor v predchádzajúcich článkoch
nehorázne obvinil premiéra Roberta Fica z
toho, že motívom jeho intervencie do cien tepla v Bratislave bolo len to, že aj on s rodinou
býva v tomto meste. Pán redaktor si v ostatných dňoch dal záležať na tom, aby obvolal všetky možné úrady a analytikov s cieľom priniesť bombastickú informáciu, že
zastavenie zdražovania energií je v rozpore so zákonmi tohto štátu a najlepšie pre
občanov SR bude, keď im zdražejú všetky
energie, pretože takýto trend je predsa v
celej Európe a na celom svete.
Po prečítaní viacerých článkov uvedeného redaktora z posledných dní máme naozaj pocit,
že denník Pravda razí teóriu: čím drahšie, tým
lepšie; čím budú ceny na Slovensku vyššie a
platy rovnaké, tým sa bude občanom SR lepšie žiť.
SMER-SD chce Martina Kováčika a denník
Pravda ubezpečiť, že SMER-SD bude vždy
raziť teóriu cien primeraných kúpyschopnosti obyvateľstva. Podľa nás neexistujú
dôvody na takéto výrazné zvýšenie cien
tepla ani iných energií a to napriek tomu,
či sa to denníku Pravda páči alebo nie. Nemôžeme predsa ľudí na Slovensku zaťažiť
vo všetkých oblastiach, pri všetkých tovaroch a službách, západoeurópskymi cenami, ak ich platy sú stále veľmi vzdialené od
západoeurópskeho priemeru.
(krs)

Stanislav KUBÁNEK

poslanec NR SR

Kresba: PhDr. Peter GOSSÁNYI

Extrémisti bájkármi
Dokončenie z 1. strany

Samotní jeho súkmeňovci ho
vyzývajú, aby dal hlasovať o
svojej dôvere vo funkcii predsedu SMK, len Csáky posiela všetkých kamsi. Nejde len
o hystériu predsedu malej
straničky.
Csákyho vyjadrenia zhoršujú vzťahy štátov. Je symptomatické, že Csákymu
pribehla na pomoc len ministerka zahraničných vecí
Maďarska Kinga Gönczová, ktorá práve v tej chvíli žiada slovenskú vládu
o kadejaké odpovede. Ak
výroky Csákyho o autonómii vzbudili záujem v celej
EÚ, je to len dobre. Aspoň
i v Bruseli vidia, kto poškodzuje vzájomné dobré vzťahy
medzi Maďarskom a Slovenskom. Slováci to nie sú. Je
predsa nemysliteľné, že minister zahraničných vecí cuzdieho štátu žiada našu vládu

o čosi, čo nahráva politikovi na Slovensku, ktorého výroky odsudzujú aj jeho vlastní politickí súputníci. Možno
sa Kinga Gönczová obáva, že ak by to neurobila,
tak aj ju by bol možno Csáky schopný niekam poslať.
Csáky sa jednoznačne profiluje ako radikál. Radikál,
akých v tom hrubšom vydaní už všade vo svete poznajú
aj pod hanlivejšími prezývkami, veď proti teroristom bojujú všetky demokratické štáty.
Nečudo, že sa dostal k moci
v SMK vďaka Miklósovi Durayovi, ktorý si kedysi chcel
brať príklad z kosovských Albáncov. Čiže tvrdenie Csákyho o tom, že vznikla
nejaká bublina, je len zúfalou snahou predsedu
SMK vytvoriť bájku, ktorou by prekryl vlastný extrémizmus.
Stanislav Háber

R. Fico vyzval zahraničných akcionárov Slovenského plynárenského priemyslu

Slovensko nie je banánová republika
Dokončenie z 1. strany
vlastníkov o sociálnej a ekonomickej
situácii občanov Slovenskej republiky a ich kúpyschopnosti, alebo sú
dôsledkom prejavu absolútneho nezáujmu týchto ľudí,
ako žijú naši občania,
za aké peniaze sú schopní si zaobstarávať energie, ktoré životne potrebujú“, povedal Robert Fico.
SPP v roku 2007 dosiahol čistý zisk
po zdanení 16,8 miliardy slovenských korún. Napriek tomuto zisku francúzski a nemeckí akcionári navrhujú, aby domácnosti platili
za plyn o 20 percent viac. „Ak by sa
tento návrh Slovenského plynárenského priemyslu zrealizoval, zvýšili
by svoj zisk o smiešnych 290 miliónov korún v hrubom. Otázka na nemeckých a francúzskych akcionárov
je preto veľmi jednoduchá. To vám,
páni, nestačí, že kontrolujete 16,8
miliardy korún? To sa ešte musíte vrhnúť na dôchodcov a mladé rodiny,
aby ste z nich vytiahli 290 miliónov

korún viac a naplnili tak svoje plány zisku, schválené v zahraničných
centrálach Ruhrgasu a Gaz de France?“, zdôraznil premiér.
Zároveň odkázal francúzskym a nemeckým akcionárom, že Slovensko
nie je banánová republika a verejne im
oznámil, že z Ministerstva hospodárstva SR dostanú oficiálnu písomnú ponuku, aby odpredali štátu naspäť 49%
akcií SPP za podmienok, za ktorých
tento podiel v SPP od vlády Mikuláša
Dzurindu v roku 2002 kúpili.
„Aj tak je to pre nich fantastický biznis. Za 49 percent akcií SPP zaplatili
123 miliárd
slovenských korún. Až 7 miliárd nám
zobral pán Mikloš tým, ako to zle pripravil. Chceme od nich, aby nám to
vrátili za túto istú sumu, 123 miliárd
korún. Nemeckí a francúzski akcionári už však zobrali na dividendách
63 miliárd korún. Koľko sú tu rokov?
Päť? Za päť rokov sa im na dividendách vrátila polovička kúpnej ceny
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SPP. To je taký biznis, o akom sa nikomu ani nesníva a napriek tomu tu
ešte prídu a hanebne pýtajú od slovenských domácností 290 miliónov
korún za to, že ešte treba zvyšovať
ceny pre domácnosti“, zdôraznil premiér.
Zároveň vyzval nemeckých a francúzskych akcionárov SPP, aby po rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
o zamietnutí ich žiadosti
na zvýšenie ceny plynu pre domácnosti o 20 percent, už nepodávali ďalší návrh na zvýšenie cien plynu pre domácnosti.
„Pokiaľ by však SPP v tomto ťažkom
období, napriek miliardovým ziskom,
pokračoval v tejto cenovej politike
voči slovenským domácnostiam, v
ten istý deň ako nemeckí a francúzski akcionári SPP, lebo naši akcionári (štátni nominanti) to nerobia, predložia nový návrh na zvýšenie cien
plynu pre domácnosti, vláda Slovenskej republiky zasadne na mimoriad-

nom zasadnutí a navrhne v skrátenom legislatívnom konaní schváliť
zákon, ktorým sa predstaviteľom štátu v dá v prípade cenových návrhov
právo veta. V praxi to znamená, že
traja predstavitelia štátu, ako väčšinového vlastníka SPP,
budú môcť vetovať návrhy
štyroch predstaviteľov menšinového
francúzskeho a nemeckého akcionára na zvyšovanie cien plynu pre
domácnosti“, uzavrel Robert Fico.
Podľa premiéra, ide o férový postup,
pretože akcionárska zmluva tým zostane nedotknutá. „Zatiaľ nepristupujeme k zmene pomerov v predstavenstve, ale v prípade cenových
návrhov chceme, aby rešpektovali
názory väčšinového vlastníka. Väčšinový vlastník hovorí - nezvyšovať
ceny pre domácnosti - ak má SPP
zisk po zdanení 16,8 miliárd korún,
tak nie je problém v SPP tieto peniaze nájsť iným spôsobom“, povedal
predseda vlády.
(ks)

Kríza v USA pokračuje.
Osud mnohých bánk a bankárov ich presúva do neslávnej histórie. Kondícia
americkej ekonomiky je
veľmi zlá. Občan si nemôže byť istý už takmer ničím.
Snáď len tým, že po dni príde noc a po noci nasleduje deň.
Hľadanie riešenia závažného problému nie je jednoduché. Vyžaduje analýzu
viacerých dôležitých skutočností. Krajina, ktorá neustále zdôrazňuje neviditeľnú ruku trhu a potrebu
minimálnych zásahov štátu do hospodárskej politiky,
kolabuje. Pomaly, ale isto.
Kvôli chybám v minulosti. Pre chamtivosť podnikateľských kolosov. Z dôvodu
zle nastaveného ekonomického a spoločenského systému.
Rokovania prezidenta s potenciálnymi nástupcami na
tento post, vyjednávania
vládnych agentúr a hlasovania v kongrese sledovali
jediný cieľ. Pomôcť americkej ekonomike v jej fatálnom probléme. Definitívne
rozhodnutie štátu a schválenie výpomoci dokázali, že
neviditeľná ruka spôsobila viditeľné škody. A to tak
na celkovej ekonomickej
kondícii krajiny, ako i americkej burze, vo firmách a v
rodinných peniazoch. Chaos nastal vo verejných aj v
súkromných zdrojoch. Na
voľnom a slobodnom trhu
nastali problémy, ktoré napokon musí riešiť štát. Nie
trh, nie konkurencia, ale finančné zásahy štátneho
rozpočtu.
Tento rok si pripomíname
19. výročie nežnej revolúcie. Zmeny režimu, prechodu od totality k demokracii.
S týmito politickými a spoločenskými zmenami súvisí
transformácia ekonomiky.
Centrálne riadená ekonomika bola nahradená trhovou. Vychádzajúc z ústavy, sociálne a ekologicky
orientovanou trhovou ekonomikou. V takomto prípade konkurencia má svoje
limity, ktoré garantuje štát.
Nie pravicová neviditeľná
ruka, ale konkrétna zodpovednosť za to, aby nedochádzalo k trendu, kedy
budú bohatí bohatšími a
chudobní chudobnejšími.
Americká kríza dala facku liberalizmu, hoci ten je ešte
stále pre mnohých garantom dynamického rozvoja
a vidinou úspešných perspektív. Život ukázal že funguje, ale zle. Skôr, ako mu
dávať ďalšie šance, radšej priznať, že systém zlyhal a v čase krízy pomohol
práve štát. Ten, koho chceli obmedzovať, podal pomocnú ruku. Vidíme, že trh
rieši veľa vecí, ale efektívne
môže fungovať len vtedy, ak
je jeho oporou silný štát.
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Posilňovanie maďarstva v stredoeurópskom priestore

Nebudeme podliehať ultimátu
Predseda vlády a strany SMER – sociálna demokracia Robert Fico reagoval na posledné vyhlásenia
ministerky zahraničných vecí Maďarskej republiky
Kingy Gönczovej a označil ich za ultimátum, ktoré
je pre vládu SR neprijateľné.
V tejto súvislosti na tlačovej
konferencii uviedol, že na Slovensku je vláda, ktorá má typické slovenské vlastnosti,
ktoré spočívajú v tom, že ak
nám dá niekto facku, neodpovedáme fackou, ale odpovedáme pozvaním. Takýmto
spôsobom reagoval aj predseda vlády SR, keď predseda maďarskej vlády Ferenc
Gyurcsanyi počas stretnutia predsedov krajín Vyšehradskej štvorky
zrušil
v priamom prenose na tlačovej konferencii dlhodobo pripravované spoločné
stretnutie. Rovnako primerane vláda SR reagovala aj
na nebezpečné javy, ako sú
maďarské gardy alebo permanentný inštitút maďarského parlamentu Fórum
poslancov Karpatskej kotliny, ktorý sa stretáva a ktorého úlohou je stále šíriť
otázku maďarstva v stredoeurópskom priestore.
Robert Fico dokonca niekoľkokrát verejne pozval svojho maďarského partnera na oficiálnu návštevu Slovenska. „Pani
ministerka zahraničných vecí
Maďarskej republiky namiesto toho, aby odpovedala, kedy
príde maďarský premiér na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky, počas ktorej bude prijatý so všetkými poctami,
ako sa patrí
na susednú krajinu, s ktorou
chceme mať dobré vzťahy,
pani ministerka zahraničných
vecí dala Slovenskej republike ultimátum. Čiže na srdečné
pozvanie, na oficiálne pozvanie, prišlo ultimátum. Ultimátum spočívajúce v tom, aby
som to povedal veľmi presne – pokiaľ sa vláda Slovenskej republiky nebude správať podľa predstáv vlády
Maďarskej republiky, začne vláda maďarskej republiky
proti nám akúsi diplomatickú
vojnu v európskych inštitú-

ciách. Takto odpovedala maďarská vláda na naše srdečné
pozvanie predsedu maďarskej vlády navštíviť Slovenskú
republiku – ultimátom. Ak nebudete poslúchať a nebudete
robiť to, čo chceme my v Budapešti, tak budete vidieť, aké
diplomatické peklo
vám urobíme v Európskej únii
a možno v ďalších medzinárodných organizáciách“, povedal Robert Fico.
A pokračoval, že je smutné,
že toto ultimátum prichádza
v období, ktoré je pre Slovensko mimoriadne citlivé,
pretože len pred pár dňami
sme si pripomenuli 70. výročie iného ultimáta v podobe Mníchovského diktátu.
„Pred všetkými obyvateľmi Slovenskej republiky, bez ohľadu
na to, či ide o Slovákov, Maďarov, Čechov, Poliakov, Ukrajincov, Rusínov, Nemcov, veľmi
jasne a kategoricky odpovedám na toto ultimátum – nie!
Nebudeme podliehať ultimátu,
ktoré nám dáva vláda Maďarskej republiky.
Ultimátum,
ktoré zaznelo v rozhovore medzi ministerkou zahraničných
vecí Maďarskej republiky a naším veľvyslancom v Maďarsku,
je podľa nás súčasťou dlhodobej maďarskej koncepcie o
posilňovaní maďarstva v stredoeurópskom priestore. Je to
dlhodobá stratégia, ktorá sa tu
objavuje od vzniku Slovenskej
republiky, od januára 1993,
a na tejto stratégii systematicky pracuje každá jedna
vláda Maďarskej republiky.
Čo je ale zlé, je to, že ide o
koncepciu, ktorú sa pokúša vláda Maďarskej republiky presadzovať na úkor národných a štátnych záujmov
dotknutých krajín, teda tých
krajín, v ktorých žijú príslušníci maďarskej národnosti“,
uviedol premiér.
„My však nedovolíme, a pre-

to som odpovedal kategoricky nie, aby si niekto na úkor
slovenských národných a štátnych záujmov presadzoval
svoju vlastnú stratégiu, koncepciu rozširovania maďarstva
v priestore strednej Európy. A
najmä nedovolíme, aby takáto koncepcia bola rozširovaná na úkor dobrých
susedských vzťahov medzi
krajinami, pretože nám na
dobrých susedských vzťahoch s Maďarskou republikou záleží. Vláda Slovenskej republiky neurobila
nič, čo by oprávňovalo ministerku zahraničných vecí
Maďarskej republiky klásť
vláde Slovenskej republiky
akékoľvek ultimáta. Práve
naopak, chcem vyhlásiť, že
ultimáta a podobná politika
maďarskej vlády predstavuje vážne
nebezpečenstvo
pre stabilitu v regióne
strednej Európy a budeme
vždy jasne a odmietavo na
akékoľvek pokusy maďarskej vlády – nech je to akákoľvek vláda, či je to vláda
stredoľavá alebo stredopravá – reagovať rovnakým
spôsobom“, zdôraznil Robert Fico.
Podľa neho, vláda Maďarskej
republiky dokonca zaujala
ochranársky postoj vo vzťahu
k Strane maďarskej koalície.
„My si vážime všetkých občanov inej národnosti, ktorí
na Slovensku žijú. Ale SMK je
integrálnou súčasťou slovenskej politickej scény a nepožíva žiadnu špeciálnu ochranu. Ak by to tak bolo, došlo
by k obrovskej diskriminácii
ostatných politických subjektov a najmä zneužívaniu
tohto postavenia na dosahovanie vnútorných politických
cieľov na území Slovenskej
republiky“, povedal Robert
Fico a dodal, že poslednými
vyjadreniami, ktoré zaznievajú z úst predsedu SMK
Pala Csakyho, sa dnes SMK
na hony vzďaľuje od akejkoľvek možnosti účasti v
akejkoľvek vládnej koalícii
do budúcnosti.
(ks)

Babie leto na Námesti SNP v Bratislave sa skončilo ...

Sex vo Washingtone
Zdá sa to neuveriteľné, že na vrchole svetovej finančnej krízy sa jedným z hlavných
problémov stal sex. Teda presnejšie intímny vzťah bývalého francúzskeho ministra financií a dnešného šéfa Medzinárodného
menového fondu Dominique Strauss-Kahna s jeho vysokopostavenou, o desať rokov
mladšou podriadenou, manželkou bývalého šéfa argentínskej centrálnej banky Piroškou Nagyovou.
Kým svetová tlač sa rozhorčuje a americká a anglosaská riadne moralizuje, v strednej Európe
je to inak. Časť maďarských sŕdc sa rozohreje – hľa! Kam sa to dá až dotiahnuť, iste je to aj
sen nejednej vzdelanej devy. Na Slovensku je to
asi naopak – dočerta, kde všade majú tí Maďari želiezka v ohni, vlastne ani nie tak v ohni ako
v posteli?
Sex vo Washingtone je háklivá vec, uplynulo
čosi vyše roka, keď musel z najvyššieho postu
Svetovej banky odísť Paul Wolfowitz, predtým
jeden z architektov neokonzervatívnej politiky
Bushovej vlády a vojenského ťaženia do Iraku
v roku 2003, za čo dnes platí celý svet. Samozrejme, v prípade oboch hláv najväčších medzinárodných inštitúcií, každý očakáva, že by mali
dávať rozumy a udávať smer svetovému finančnému hospodárstvu a nie predvádzať ako sa
vedia verejne ospravedlniť za neveru v prípade,
keď už nemožno nič zatĺkať. A hlavným problémom je obhajoba vysokých súm odstupných či
obrovského skoku vo výške platu pre dotknuté
dámy a nie výkon oboch spomínaných pánov.
Prípad Wolfowitz ako aj prípad Kahn prišli
na vrchole kríz – nie je to náhoda. Táto dobre známa metóda odstrelu si nevyberá a používa sa bez ohľadu na režimy, éry a impéria odjakživa.
Pre nás má sex vo Washingtone však iný podtón – predovšetkým poukazuje, ako aj v prípade škandálov v Bruseli, keď v minulom desaťročí musela podať demisiu celá Európska komisia
(rozbuškou sa vtedy stal prípad dobre plateného poradcu pre francúzsku komisárku), že v in-

štitúciách, ktoré sa nás týkajú a sčasti rozhodujú aj o našich peniazoch, to nie je všetko s
kostolným poriadkom.
Teda treba sa tomu venovať – v prípade Straussa – Kahna nejde totiž o novinku, odštartovali to
noviny Liberation pred ôsmimi mesiacmi!!! Vyšetrovacia komisia, ktorá zisťuje ako to bolo najmä s vysokým odstupným pre Pirošku Nagyovú, to začala robiť po konzultácii s vládami USA
a Ruska!!! A okrem toho to zahraničná tlač naplno rozbalila oveľa skôr, než sa to stalo témou
pre našu. Samozrejme nejde o morálku, ale o
hľadanie odpovede, prečo treba odstreliť Francúza, ktorý sa len čo dostal do kresla po úpornom zápase medzi Amerikou a Európou o vedenie MMF. Hlavným problémom by malo predsa
byť, prečo MMF nenavrhuje cestu von z celosvetovej finančnej krízy – veď na to vznikol a nič
iné v náplni práce vlastne by ani nemal mať.
Sú súkromné vzťahy s mimoriadne dobre
platenými podriadenými len individuálnym
prehreškom, alebo obrazom bezstarostnosti aj v otázkach, ktoré sa týkajú dnešných
problémov? A napokon, prečo zrazu vyšetrovanie konzultovali nielen s americkou, ale
aj s ruskou vládou? To sú oveľa zaujímavejšie otázky – ale keď sa o týchto faktoch u
nás nehovorí, nikto ani na ne nehľadá odpovede. V tom, akú úlohu by mal dnes zohrávať MMF vo vytváraní novej finančnej architektúry sveta či riešení krízy kapitalizmu sa
totiž vyzná podstatne menej píšucich ľudí
ako v sexe.
A napokon, nešlo o sex vo Washingtone, ale na
draho platenej služobnej ceste počas vrcholného stretnutia v švajčiarskom Davose. A o Davose sa u nás píše mnoho, ale o sexe v Davose
ešte menej ako o sexe vo Washingtone. A už
nikto sa nebude prplať v tom, aby si hriešnici
zaplatili jednu z najdrahších švajčiarskych postelí zo svojho. Hádam tým nechcete otravovať
takých veľkých pánov! Veď v porovnaní s miliardami, ktoré sa vo svete bánk vyparili, sú to naozaj drobné....
DUŠAN D. KERNÝ

Dzurinda sa pýši cudzím perím
Dokončenie z 1. strany
vzduchu dvere od domu. Opozícia
jednoducho tŕpne znášala nedemokratické postupy Dzurindovej vlády. Tej vlády, ktorej štátom riadené orgány participovali na únose
nášho občana zo zahraničia, a to
Ivana Lexu z Juhoafrickej republiky na Slovensko. Nakoniec, také
niečo ani neprekvapuje, ak vezmeme do úvahy, že to bola práve Dzurindova vláda, ktorá otvorila slovenské nebo agresii pri bombardovaní
Juhoslávie v roku 1999, hoci tak neurobili tradičné staré európske demokracie.
Dzurinda bol šťastný, že mal takú
opozíciu akú mal, keď HZDS a
ani Smer nebojovali s politickými protivníkmi vo vláde využíva-

ním ohovárania v zahraničí. Navyše, HZDS a aj Smer pracovali na
spoločných stimuloch pre štát, ktoré riadila vtedy Dzurindova vláda.
Bez takejto konštruktívnej opozície
by sa to Dzurindovi samému nepodarilo. Dnes Dzurinda vláde z HZDS
a Smeru nespláca tento minulý dlh
rovnakou mincou. Namiesto toho,
aby Dzurinda podporil vládu v jej
opatreniach na zvládnutie dopadov svetovej krízy na Slovensko,
navrhuje spolu s Ivanom Miklošom vlastné nezmyselné opatrenia.
Medzi ne patrí návrh na zníženie
DPH z 19 na 16 percent. Namiesto toho, aby chápali, že ak má slovenský rozpočet v roku 2009 vyšší
objem oproti roku 2006 o 130 mi-

Foto: Martin Petrenko

liárd korún, tak nemožno znižovať
v tejto situácii dane, sa snažia snahu vlády torpédovať vlastnými návrhmi. Pritom Slovensko spĺňa
prísne finančné podmienky deficitu verejných financií pod 3 percentá, veď vďaka tomu nás prijímajú do eurozóny. Pritom Ficova vláda
dáva občanom viac, než Dzurindove vlády. Za ich trvania stúpol zahraničný dlh Slovenska zo 180 na takmer 600 miliárd korún, teda dva a
pol násobne. Pritom Dzurindove
vlády mali jedinečnú príležitosť
zužitkovať navyše výnos 350 miliárd korún z predaja strategického priemyslu. Lenže ľudia dostávali menej.
Dnes Dzurinda spolu s Miklošom
vykrikujú, že v návrhu štátneho roz-

počtu na rok 2009 je rozpočtová
bublina – teda vraj nie sú kryté výdaje príjmami – ale ich návrhy opatrení ukrajujú občanom v skutočnosti
viac. O to, o čo menej by sa vybralo na DPH, by bol ukrátený
rozpočet. Na jeho tvorbe majú
v skutočnosti Dzurinda s Miklošom tiež svoj podiel, lebo výpredajom monopolných podnikov
Slovensko prišlo o stabilné príjmy, trebárs z tranzitu plynu cez
Slovensko. Inak ako cez dane sa
ťažko dá rozpočet napĺňať. Lenže Ficova vláda dokáže práve
lepšou správou daní dať občanom viac ako Dzurindova, nuž v
SDKÚ chcú do rozpočtu navŕtať
svoje diery.
Stanislav Háber

NIE SME TAKÍ ZLÍ
Na základe výskumu Sociologického ústavu SAV môžeme s radosťou
konštatovať, že slovenská spoločnosť je stále viac a viac tolerantnejšia k menšinám, ale aj k „iným“ – homosexuálom. Tak napríklad gejov a
lesbičky dnes odmieta už iba necelá tretina obyvateľstva, pred desiatimi rokmi to bola ešte viac než polovica. Tolerantnejší sme aj k Rómom.
Žiaľ, na druhej strane sa Slováci stávajú „viac súkromníci“, jednoznačne
dávajú prednosť svojej rodine a najbližším, stále menej a menej ich zaujímajú spoločenské problémy. Práve
to máme rozdielne aj s blízkymi susedmi – Čechmi a Poliakmi. Slováka
je naozaj ťažko získať na nejakú demonštráciu, či verejné vyjadrenie protestu ...
(vm)
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Na slovíčko,

priatelia

MILAN PIOVARČI

Koniec pltníckej sezóny na Dunajci.
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Kríza bublinovej ekonomiky
Súčasná kríza začala ako
hypotekárna, ale zasiahla aj
ďalšie segmenty trhu a prerástla do ekonomickej krízy,
povedal minulý týždeň na
tlačovej konferencii predseda Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory Peter
Mihók. Významné krajiny západnej Európy sa dostali do
recesie, banky sú opatrnejšie pri poskytovaní úverov a
následkom je podkapitalizovaná ekonomika.
„Ide o krízu hodnôt. Je to reakcia na degradáciu hodnôt. Neakceptujú sa podmienky trhu,
ale podmienky tzv. globálnych
hráčov, veľkých multinacionálnych spoločností.“ – zdôraznil
predseda SOPK. Je to dôsledok vývoja, pri ktorom sa finan-

cie, ktoré by mali obsluhovať reálnu ekonomiku, vyčlenili ako
samostatný segment trhu. Obchodovalo sa s budúcnosťou.
Téza, že peniaze tvoria peniaze
nemôže byť základom vývoja.
Vzniká „bublinová ekonomika“,
ktorá nie je krytá produkciou.
Podľa Mihóka sa vlády správajú zodpovedne, ale treba si
uvedomiť, že peniaze, ktoré na
riešenie akútnych problémov
vyčlenili, nie sú reálne. Treba
nájsť jednoduchý, ale transparentný regulačný systém pre
fungovanie trhu. Ovládnutie
trhu vládami by situáciu neriešilo.
V súvislosti so situáciou na Slovensku predseda SOPK povedal, že je presvedčený o tom,
že slovenský bankový sektor

Neraz sa v živote stretávame
s ľuďmi, o ktorých sa vyjadríme, že sú dôstojnými reprezentantmi svojej rodiny, svojho stavu, skrátka pôsobia
dôstojne. Je nám jasné, že
dôstojnosť nemeriame oblečením, bohatstvom či uhladeným správaním sa navonok. Položili ste si niekedy
otázku, čo je to vlastne dôstojnosť?
V jednom slovníku sme našli takúto charakteristiku tohto slova: dôstojnosť je vlastnosť alebo stav, keď niekoho
oceňujú, uznávajú, vážia si
ho. Ľudská dôstojnosť súvisí s tým, ako sa na seba pozeráme sami, i s tým, ako s
nami zaobchádzajú alebo
nás hodnotia iní. Náš pohľad
na nás samých môžu ovplyvňovať rôzne faktory. To, ako
sa na nás pozerajú iní a ako s
nami zaobchádzajú, hrá veľkú úlohu v tom, ako sa hodnotíme sami a akú hodnotu
pripisujeme svojej osobe v
každodennom živote.
Niekdajší americký prezident
Harry Truman po skončení 2.
svetovej vojny v roku 1945
povedal: „Musíme vybudovať

nový svet, omnoho lepší svet,
v ktorom sa bude rešpektovať večná dôstojnosť človeka:“ Prezident, ako aj mnohí
iní po 2. svetovej vojne verili,
že sa človek dokáže poučiť z
minulosti a vybudovať „nový
svet“, kde sa bude uznávať
dôstojnosť všetkých. Jeho
predpoklad sa, žiaľ, nesplnil,
lebo ustavične sa presviedčame, že dôstojnosť ľudí sa
denno-denne pošliapava.
V každej spoločnosti sú chudobní bezradnými a zraniteľnými ľuďmi. To však
neznamená, že človek je
bezmocný voči tým, ktorí ho
ponižujú preto, že je trebárs
telesne postihnutý, že pochádza z iného kúta sveta,
kde sú iné spôsoby i hodnoty pohľadu na ľudskú dôstojnosť, alebo je len menej
či viac nemajetný. To vak, že
človek či už vlastným pričinením alebo z iných dôvodov
vzbudzuje takúto pozornosť
i hodnotenie iných, nemusí
oslabovať pocit jeho vlastnej
dôstojnosti. Sú to skôr postoje a reakcie druhých, čo
môžu človeka oberať o dôstojnosť, keď dostáva pomenovanie „spodina“, úbohý
starec či chudák, hoci objektívne i vaše osobné hodnotenia svedčia o tom, že napriek
istým vonkajším znakom ste
dôstojným človekom.

je zdravý a pozitívne hodnotil kroky vlády. Pripomenul, že
by bolo vhodné, keby naša vláda, podobne ako francúzska,
vyčlenila financie na priamu
podporu malých a stredných
podnikateľov, pretože v tomto segmente sme najzraniteľnejší. Stále sa veľa hovorí o ich
podpore, ale v skutočnosti sa
robí veľmi málo.
Medzi najohrozenejšie zaradil Mihók automobilový priemysel, strojárstvo a stavebníctvo. Treba očakávať rast
nezamestnanosti, čo prinesie zvýšenie verejných výdavkov pri súčasnom poklese príjmov. Jeho osobný
odhad HDP na budúci rok je
okolo piatich percent.
Jozef Šucha O našej vede môžeme hovoriť ako o niečom, čo je na chvoste záujmu verejnosti. Nečudo, málokedy sa stane, že objavy
slovenských vedcov vzbudia jej záujem a to už nehovoríme o
cudzine. Pritom máme toľko rôznych ústavov SAV, v ktorých
sa mnohým pohodlne žije celý produktívny život. Žiaľ, mnoani hlavu ani pätu. Jednoducho, SMK a jej lídrovi
hí talentovaní študenti dajú prednosť štúdiu na univerzitách v
neustále klesajú preferencie a v takomto prípade
zahraničí a po jeho absolvovaní sa vede venujú v rôznych innezostáva nič iné, iba niečím ohúriť verejnosť. V
tomto prípade jeho aktivity však priniesli úpl- štitúciách v cudzine. U nás v tom čase niektorí vedci – obrazne opačný efekt, teda všetko možné, len nie ne povedané – stále objavujú teplú vodu. Prečo je to tak? Z
reklamu. Veď aj tie jemu úplne naklonené média časti je to dôsledok pozostatkov politiky bývalého režimu voči
(žiaľ aj také sú) označili jeho výroky za nezmysly vede, kedy za vložené finančné prostriedky nikdy nepožadoa jednoznačne mu pripomenuli, že nežije na Blíz- val konkrétne výsledky vedeckej práce. Okrem toho nie veľmi
kom východe. Ťažko povedať, čo by pre Magy- pozitívnu úlohu vo výchove mladých vedcov zohrávajú naše
ar Hírlap povedal Csáky po oboznámení sa s vý- univerzity. Tie, ktoré by mali byť zdrojom a liahňou mladých
sledkami prieskumu Sociologického ústavu SAV. a perspektívnych vedcov. Že je to naozaj tak, stačí len jeden
Podľa nich takmer tri štvrtiny obyvateľov SR ma- údaj: medzi 500 najkvalitnejšími univerzitami sveta (z pohľaďarskej národnosti má kladný postoj k tomu, že du kvality výučby a uplatnenia absolventov) nie je ani jedna zo
Slovenska, dokonca ani tá, s u nás najlepším menom, Universú občanmi Slovenskej republiky ...
zita
Komenského v Bratislave!
(vm)
JÁN SLIAČAN

VŠIMLI SME SI

VO VEDE ZAOSTÁVAME?

SKUTOČNE PRISILNÁ KÁVA
Predseda SMK Pál Csáky poriadne rozbúril
hladinu domácich politických vôd, ktoré i tak
majú vždy dosť vĺn. Okrem toho už neraz napísal alebo povedal niečo, po čom poslucháčom, resp. čitateľom stavali vlasy na hlavách.
Takže prekvapiť nás by už nemal čím. Ale –
stalo sa ... Podľa neho občania maďarskej národnosti na Slovensku majú nielen skutočný strach z
toho, čo ich tu čaká a čo musia prežívať, ale dokonca sú v ohrození života! Všetko toto povedal v
rozhovore pre budapeštiansky denník Magyar Hírlap. Pri čítaní jeho výrokov sa poriadne rozčúlili aj
mnohí členovia a prívrženci SMK. Predovšetkým
tí, ktorí od narodenia žijú u nás ako Maďari. Csáky veľmi dobre vedel, že hovorí niečo čo nemá

KEDY SA STRETNÚ?

Napriek snahe z našej strany stále nedošlo k stretnutiu premiérov Maďarska a Slovenska. Vraj si nedokážu nájsť čas. Nemožno sa tomu ani čudovať. Predseda vlády Maďarskej republiky
Ferenc Gyurcsányi každý večer zaspáva s vedomím, že už zajtra
nemusí byť ani premiérom, ani predsedom najsilnejšej politickej
strany. Jeho pozícia je už skutočne veľmi dlho ohrozená prakticky zo všetkých strán a uhlov. Tak teda F. Gyurcsányi má každodenné existenčné starosti a na nášho premiéra si ani nespomenie. Hlavná vec, že vinu na (zatiaľ) neuskutočnenom stretnutí
má náš premiér – aspoň podľa tých slovenských tzv. najinformovanejších, najpohotovejších a najkvalitnejších médií. Skutočnosť je však úplne inakšia. Predseda vlády SR môže veľmi spokojne spávať, percentá jeho obľúbenosti i popularity SMER-SD
napriek svojej výške stále rastú. Keby tak Gyurcsányi mal aspoň
polovicu z tých Ficových preferencií, to by sa mu žilo!
Gyurcsányiho síce možno ľutovať za to, že nemá pokojné noci a
sníva sa mu stále o tvrdých demonštráciách maďarských pravicových nacionalistov, rozbíjajúcich a zapaľujúcich všetko okolo
seba, na druhej strane si za veľa môže aj sám. Nášmu premiérovi sa doslova vyhýba (azda sa ho nebojí?!), jeho pozvania ignoruje a v tomto predsa len našiel jednu spojenkyňu. Predsedníčku maďarského parlamentu Katalin Sziliovú, ktorá zároveň
stojí na čele Fóra poslancov Karpatskej kotliny a to už dokonca odsúdili aj mnohí poslanci Európskeho parlamentu zo západoeurópskych krajín. Pani predsedníčka sa síce (zatiaľ) nemusí
báť o svoju funkciu, ale na pozvanie Pavla Pašku akosi nestíha
reagovať. Najmä preto, lebo veľa času jej zaberajú neformálne
návštevy podujatí rôznych súkromných organizácií na južnom
Slovensku ...
Vladimír Mezencev

AFORIZMY
PAVOL JANÍK

Odkaz začínajúcim
pekárom
Ešte musíte zjesť veľa
chleba.
Odkaz začínajúcim
básnikom
Ešte musíte vyfajčiť
veľa trávy.
Spev ako utrpenie
Tenor a teror.
Poézia I
Krása krysy.
Poézia II
Olympijské kryhy.
Zásada
showbusinessu
Bav dav.
Najznámejšie
literárne dielo
Nagymaroško.
Najväčšie literárne
telo
Nagyjaroš.
Básnická zbierka
Vzniká zbieraním.
Básnická skladba
Vzniká skladovaním.
Výhoda rozhlasu
Nie je veľmi na očiach.
Nevýhoda televízie
Nie je veľmi na ušiach.
Desať hrmených
(nové filmové variácie na
tradičnú tému)
Jánošík (film zo športového prostredia)
Nedovolené hákovanie súpera.
Jánošík
(rozprávka pre deti)
Haky-baky pod rebrom.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Zvyšujte ceny,
kým sa dá...
Ceny tovarov mi pripomínajú
zaistené fondy, ktoré v reklamách tvrdia, že keď dosiahnu
určitý výnos už neklesnú.
Napríklad, pred časom zdraželi pekárenské výrobky, lebo
cena obilia a múky stúpla. Teraz je nadúroda pšenice, výkupné ceny klesajú, ale ceny chleba a pečiva v obchodoch majú
svoju hrdosť, nebudú sa ponižovať pred zákazníkom. Rovnako palivá. Každé zdraženie ropy
sa odrazilo na zvýšení ceny za
benzín a naftu. Teraz ropa klesla o štyridsať percent, ale cena
za palivá iba o pár halierov. Už
máme benzín drahší ako Rakúšania a Maďari, dokonca aj po
odpočítaní dane z palív, na ktorú
sa naši predajcovia vyhovárajú.
Dzurindova vláda akcie v Slovnafte predala a tak dnes vláda
nemá nástroj na reguláciu ceny.
Práve naopak, čerpacie stanice
Slovnaftu patria k najdrahším.

V ostatných dňoch sa zvýšili ceny stolného oleja v priemere o 12 korún. Vyzerá to, že obchodníci sa snažia skutočne
využiť posledné tri mesiace roka
aby sa pripravili na euro. Podpísali predsa etický kódex, že pri
prechode na euro nebudú ceny
zvyšovať. A ja verím, že ho dodržia, pretože všetko stihnú zdražiť do konca tohto roka. Ak chce
štátna komisia, ktorá má kontrolovať dodržanie cien aj niečo robiť, mala by začať už teraz, ale
na to žiaľ zákon nepamätal.

na rozdiel od obchodníka na plat
skladajú občania. Štátne úrady
(od vydávania občianskych preukazov až po vydávanie rôznych
osvedčení a evidenciu motorových vozidiel) majú otvorené najmä predpoludním a ešte najmenej z jedného pracovného dňa
spravili nestránkový, aby mohli
v pokoji pracovať. Občan nech
si vyberie v práci voľno alebo
nech si v ten jeden deň, kedy
majú predĺžené úradné hodiny,
stane do radu. Úradnícka logika – veda ju ešte teoreticky nerozpracovala, ale ako sa denne
Úradnícka logika
môžeme presvedčiť, v praxi funVäčšina zamestnaných občanov guje vynikajúco.
je v práci predpoludním a v skorých popoludňajších hodinách. Chýbala správna
Preto obchody, banky a všetky otázka
inštitúcie, ktorým záleží na zá- Sledoval som priamy prenos
kazníkoch a klientoch majú ot- z tlačovej besedy po rokovavorené po 16 hodine a najme- ní rady Strany maďarskej koalínej do 18 až 19 hodiny, často i v cie. Predseda strany Pál Csáky
sobotu a nedeľu.
v úvode okrem iného vyhlásil, že
To je logické, ale nie z pohľadu ich poslanci sa naďalej budú zúštátneho úradníka, ktorému sa častňovať na rokovaniach Fóra
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poslancov Karpatskej kotliny,
pretože je to v zmysle európskych noriem a zákonov.
Pokiaľ ma pamäť neklame,
europoslanci v Bruseli vyslovili
pochybnosti o tomto fóre, ktoré
sa zmenilo z nezávislej inštitúcie na inštitúciu priamo riadenú
maďarským parlamentom. Oficiálna účasť poslancov z iných
krajín na tejto platforme už nie
je v intenciách európskych noriem. Čakal som, ktorý novinár sa na tento rozpor predsedu SMK opýta. Žiaľ ani jedného
z prítomných profesionálnych ?
novinárov tento zjavný nesúlad
nezaujímal. Zrejme usúdili, že
čitateľov bude viac lákať informácia o čom sa na rade SMK
hádali, kto na koho podá trestné
oznámenie a ako potrestajú Duraya za haváriu čo spôsobil, pretože takéto otázky zazneli. Ak si
podľa ich obsahu myslíte, že na
tlačovke boli zastúpené iba bulvárne médiá, ste na omyle...
Jozef Šucha

PARLAMENT

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Október 2008

5

Odznelo v parlamentnej debate

počas 26. a 27. schôdze v dňoch od 4. do 23. septembra 2008
nu sumu oproti trhovej cene dostal ďalší mladý
člen KDH, dnes asistent Vladimíra Palka, Vladimír Pčolinský. Všetci kúpili byt za smiešnu sumu
oproti trhovým cenám. Toto však

Štefan Harabin

minister sparavodlivosti SR
Pred meritom veci sa vyjadrím ešte k určitým
rezultátom, vyplyvajúcim z faktických a iných
pripomienok. Pán Lipšic, prečo nechodíte k
súdu, keď vám súd pošle predvolanie? Prečo
ignorujete predvolanie z Okresného súdu Bratislava I.? Ignorujete súdne pojednávania. Viete sa brániť iba podrazmi. Pre vás súd nič neznamená. Pre vás nič neznamená česť, lebo
vy žiadnu nemáte. Veď ste prehrali na celej
čiare súd s advokátom Gerekom. Keď ste
prišli na súd, nevedeli ste, kde sa máte postaviť, vôbec argumentovať. A odvtedy, čo
ste prehrali s advokátom Gerekom, sa bojíte súdov ako ohňa. Pán Lipšic, opätovne
vám hovorím, dohľadový spis na prokuratúre je vždy trestný, iný nemôže byť. Pokiaľ
ide o bývalú ministerku pani Žitňanskú: ministerstvo spravodlivosti predložilo poslancom analýzu súčasného stavu justície, ktorá je zverejnená aj na internetovej stránke.
Pani poslankyňa Žitňanská, chcem vám povedať, že zavádzate verejnosť. Okrem toho
by ste nemali zabúdať aj na vysvedčenie
svojej práce od predsedu SDKÚ pána Dzurindu, ktorý 1. júna 2006 pre Hospodárske
noviny konštatoval, že v justícii sa neurobilo takmer nič.
Je mi úprimne ľúto, že musíme strácať čas zaoberaním sa vykonštruovanou kauzou už notorického klamára Daniela Lipišica. Pamätáte sa
ako tvrdil, že nemám previerku NBÚ? Keď som
ju dal, tak už zase klamal inými vecami. V roku
2000 sa ma pokúsil odvolať z Najvyššieho súdu
Ján Čarogurský s pánom Lipšicom rovnakou
metódou.
Podvrhom a klamstvom
sa rozhodli oklamať poslancov, že som mal vraj
sfalšovať kolaudačnú listinu budovy Najvyššieho
súdu. Nuž každý normálny človek si vie zrátať,
že budova, kde sídli ministerstvo a Najvyšší súd,
bola stavaná pre účely NS skôr, než som sa ja
stal sudcom. Svedčí o tom základný kameň v
budove Najvyššieho súdu a rovnako v pojednávacej miestnosti. Lož má krátke nohy a dnes je
tu už iba Čarnogurského učeň, ktorý použil rovnakú metódu lži a klamstva. Moje nezhody s
notorickým klamárom sa začali ešte keď
som bol predsedom Najvyššieho súdu. Daniel Lipšic sa už vtedy, hoci bol iba vedúcim
služobného úradu Čarnogurského, hral na
akéhosi malého ministra.
Ako si mám vysvetliť, že keď sa Čarnogurský
stal ministrom, prečo písomne ďakoval práve
Najvyššiemu súdu, keď som bol predsedom, že
vo všetkých kauzách ostal Najvyšší súd pod mojím vedením nad vecou a rozhodoval v zmysle
zákona? Mám tam osobitné vyznamenanie od
pána Čarnogurského v knihe návštev. Ale súdy
nikdy nemôžu v demokracii a v právnom štáte
slúžiť politikom a pár vyvoleným advokátom. A
keďže som nechcel Lipšicovi a jeho podobným
podvoliť sa,
vymysleli si kauzu
ako vyradené počítače, odmeny, či falšovanie
kolaudačnej listiny. Scenár je jednoduchý, vždy
sa nájde nejaký novinár, či novinárka, tú nakŕmia nezmyslami a tá už o nich píše. Základ je
vždy ten istý, škandalizovať Harabina za každú
cenu. Potom politik, ktorý túto novinárku naštopkal, podá trestné oznámenie a chytia sa aj
ostatné médiá. Potom po troch, či štyroch rokoch prokuratúra alebo dokonca aj polícia ešte
počas minulej koalície konštatuje, že Harabin
nič neurobil, ale to nevadí, účel svätí prostriedky. Vyhrám síce na súde milióny od nevinného
vydavateľa, ale novinárka ostane bez čo i len
morálneho trestu. A tak je to i teraz. Blížia sa
opäť voľby predsedu Najvyššieho súdu a Harabin poukazuje na nedostatky Lipšica, ktorý sa
dostal na úroveň priemerného podvodníka. Ten
nevie verejnosti vysvetliť, prečo si pár mesiacov
pred plánovanou zradou vtedajších koaličných
partnerov nechal urobiť prieskum verejnej mien-

ky za štátne peniaze, za čo mohla byť materská
škôlka. Nedá sa nikomu vysvetliť, ako justícia
potrebuje na svoju funkčnosť to, ako sa má Lipšic správať, aby ho volili aj nekresťania, mladí ľudia, dôchodcovia, ako ho vnímajú ako športovca, treba justícii tento prieskum? Ten prieskum
nikto nepotreboval,
iba Lipšic na predvolebnú kampaň a stál občanov tohto štátu skoro 2,5 milióna Sk. Takýto prieskum si nechal za takmer 7 miliónov Sk
urobiť aj pán Palko a rovnako ako po Palkovi, aj
po vás ostali pán Lipšic predražené a nevýhodné tendre na ministerstve spravodlivosti. Toho
sa vy najviac bojíte, tam sú ťažké milióny. Prečo
stále nie je prieskum vyšetrený? Kryjú ho jeho
kamaráti na špeciálnej prokuratúre. Podľa nich
si totiž každý minister môže nechať urobiť
takýto prieskum. Ja som vo vláde povedal a
vyzval aj predsedu vlády, pán premiér urob
si prieskum za 10 miliónov Sk. Podľa toho istého špeciálneho prokurátora, ktorý dal súhlas,
aby sa vtrhlo do kancelárie sudcu Najvyššieho
súdu, predsedu senátu Milana Lipovského, ten
istý špeciálny prokurátor povie, že berme si milióny zo štátnej kasy. Ale asi keby sme my zobrali, tak ten istý špeciálny prokurátor, čo to povedal, že je zastavujúce stíhanie u Lipšica, u nás
by asi zastavujúce nebolo, lebo dovolil na základe
vykonštruovaných dôkazov
domovú prehliadku u trestného sudcu Lipovského, ktorý 30 rokov na rozdiel odo
mňa zatvára mafiánov a vrahov.
Teraz sme sa pán Lipšic dostali k závažným dokumentom, podľa ktorých ste jednoznačne zneužili svoju právomoc, keď ste si na ministerstve,
kde ste pracovali, urobili justičnú skúšku. Na
vykonanie skúšky je potrebná trojročná prax na
súde, alebo na prokuratúre, taký bol vtedy zákon. Na vojenskej prokuratúre ste neboli ani rok
a súd ste videli akurát možno z rýchlika, ale nepraxovali ste tam. Pokúšali ste sa urobiť skúšku
na prokuratúre, čo vám zo zákonných dôvodov
a úplne správne zamietli, a tak ste si sám sebe a
ďalším mladým nominantom KDH umožnili urobiť ju bez splnenia zákonných podmienok. Referentka vás upozorňovala, že nemáte prax na
súde, i napriek tomu ste jej drzo dali spracovať
materiál, aby ho posunula cez vás. Keby ste si
ho sám sebe nebol podpísal, tak minister Čarnogurský ho nemôže podpísať bez vášho podpisu. Čiže vy ste zneužil právomoci verejného
činiteľa, lebo minister Čarnogurský ich v personálnych otázkach presunul osobitným rozhodnutím na vás, všetky právomoci. To bolo tiež záhadné, keď ste boli iba vedúci úradu. No ale
asi preto, aby ste získal justičnú skúšku. Skúška má písomnú časť, písanie rozsudkov, ktorá
sa píše vlastnou rukou. Vy ste tu zase exhibicionisticky excelentne povedal: „Ja už som notebook začal používať na Harvarde.“ Akoby sme
nevedeli, že čo je notebook a kedy sa používa.

Len notebook je zakázaný používať na justičnej
skúške, lebo komisia musí zistiť, čo je vo vás, či
ste schopný bez nakŕmenia v notebooku napísať rozsudok civilný alebo trestný. No vy ste mali
možnosť v notebooku, ktorý mohol byť nakŕmený, ten rozsudok napísať. Pán Lipšic, doposiaľ
ani jeden z 1370 sudcov, ani jeden zo 4682 advokátov, ani jeden z 327 notárov a rovnako ani
jeden z 806 prokurátorov nemohol používať pri
písaní notebook ani potom, ako ste vy prišli na
justičnú skúšku. Verím, že raz nájdete toľko odvahy, cti, že vrátite túto justičnú skúšku. Prijímame teraz aj nový zákon o súdnych čakateľoch a
keď prejavíte záujem,
vzdáte sa mandátu,
dávam verejný prísľub, že prijmeme pána Lipšica za súdneho čakateľa a napravíme spoločnými silami to, o čom pochybujem, či sa napraviť
dá. Čiže iba jedna osoba v slovenskej histórii a v
Česku to tiež nepoznám, mohla používať a mať
šancu takto podvádzať, používať notebook. Verím, že tento prípad nezapadne prachom a pán
Lipšic sa opäť vráti na ministerstvo, ale v modrej košeli a bude ho spolu s ostatnými odsúdenými riadiť, ale s vysávačom a handrou, lebo za
zneužívanie právomoci verejného činiteľa je tri
až desať rokov. A je tam hlavným podozrivým.
Vy strašíte svojich kamarátov na špeciálnej prokuratúre, že budú zrušení. Verte, že táto zložka určite zostane a pokiaľ ide o špeciálnu prokuratúru, ja od samého začiatku hovorím o
vysokej profesionalite a špecializácii práve orgánov polície a prokuratúry, aby sa vami rozložený boj proti mafii a korupcii stal účinným. Mali
ste osem rokov ministerstvo vnútra a namiesto
toho, aby ste profesionalizovali policajtov, vyšetrovateľov, tak ste to tam rozkladali aj v tandeme s pánom Palkom a urobili ste vyšetrovateľský stav asi taký, ktorý je v zostave, že 8 - 10
% je neprávnikov, nepolicajtov, sú to učitelia telocviku, geológovia, teológovia, hráči na hoboj.
Môže sa takto bojovať s organizovaným zločinom? Toto je boj proti organizovanému
zločinu? O predražených tendroch, nákupoch za stovky miliónov a výbere firmy, ktorá zrealizovala projekty výstavby a opráv za
vašej éry by sa dala napísať učebnica o klientelizme. Inak,
dosť som sa pobavil,
keď médiá a opozícia začali útočiť na premiéra
za kúpu bytu pre matku. Premiér Fico je dlhoročný poslanec a má reálny príjem, aby si mohol dovoliť byt hoci aj v najlukratívnejšej časti Bratislavy v Starom meste. Ale ja sa pýtam,
kde sú všetky mimovládne organizácie a médiá
a prečo ich nezaujíma kúpa bytu Daniela Lipšica priamo v Starom meste za smiešny peniaz?
Dosť ma zaujal istý článok o tom, ako prideľoval
byty vtedajší funkcionár KDH, kedy dostal lacno byt Daniel Lipšic. Je to náhoda, že takto sa k
bytu dostala aj jeho vtedajšia poradkyňa Andrea
Krajniaková? O ulicu ďalej sa k bytu za smieš-

nezaujíma žiadneho novinára
a ani nikoho z mimovládiek. Rok pred kúpou
ste, pán Lipšic, nemali podľa daňového priznania takmer žiadne úspory, o rok na to ste si zobrali hypotéku, ale iba na časť bytu a zvyšok ste
doložili. Pýtam sa odkiaľ? Koľko sudcov, o ktorých som hovoril, koľko prokurátorov a koľko z
22 tisíc policajtov má v centre Bratislavy taký
byt, ako vy, pán Lipšic, bojovník za čistotu, za
moralitu, poučovateľ každého a znevažovateľ
každého, kto si dovolí mať iný názor? Pán Lipšic, poraďte mladým ľuďom a ostatným sudcom,
prokurátorom, policajtom, ako sa dá získať byt
v centre Bratislavy! Odkiaľ ste zobrali milióny na
prestavbu dvojposchodového luxusného bytu v
centre mesta? Pán Lipšic, vy mi chcete vyčítať,
že som oslabil boj proti mafii? Za vašej éry tu vyrastali boháči na konkurzoch. Vy ste stíhali názorových oponentov a nie mafiánov, tí spokojne
rozkrádali štát. Zákony ste nastavili pre tunelárov a bytovú mafiu. Rozbehlo sa ožobračovanie
občanov, ktoré sa stoplo až príchodom tejto vlády. Táto vládna koalícia sa
postavila za občana
pred úžerníkmi! Pán Lipšic, práve preto sa nebojím poukazovať na vaše nedostatky a malosť.
Je mi to jasné, že som váš nepriateľ č. 1. Hovoríte, že je vám zle z mojich zákonov. Sú to zákony proti úžere, na zrýchlenie súdneho konania.
Je vám vari zle zo zákona na prospech postihnutým, aby sa zlepšil ich prístup k informáciám? Zahlasovali zaňho takmer všetci poslanci
koaliční i opoziční. Mne je však zle z Trestného zákona a poriadku, ktorý umožnil predčasné prepustenie údajného košického bossa podsvetia obžalovaného z viacerých vrážd. Mne je
zle z toho, ako ste prenasledovali sudcov
disciplinárnymi návrhmi, ktoré skončili v
koši a teraz musíme ako ministerstvo za vás
platiť ťažké milióny. Dúfam, že to vrátite štátu. Mne je zle, že vaša bývalá spolupracovníčka vyhodila milióny nie na právnu pomoc
chudobným, ale na svoj luxus. Využíva diery
v zákone pri obhajovaní svetového teroristu
a nakoniec sa zasadí za jeho prepustenie.
Vy nemáte možnosť sa dostať legálnou cestou k akejkoľvek nahrávke. Museli by ste totiž vykradnúť trezor prokuratúry a keby ste
to aj urobili, na mňa nič nenájdete. Nielen v
tomto prípade, ale ani v budúcnosti.
Generálny prokurátor mi oznámil, že nič také,
čo ste
podsunuli printovým
a elektronickým médiám, sa v žiadnom trestnom spise, ani v dohľadovom, nikde nikdy nenachádzalo, ani nenachádza. Tento list je prístupný každému poslancovi. Opakujem, generálny
prokurátor povedal, že nič neexistuje. Ja verím
generálnemu prokurátorovi, nie vám, pán Lipšic. Takže k čomu sa mám vyjadrovať?
Teda, na rozdiel od vás, ja celý život mafiánov zatváram. Viete, cez zdrapy papiera,
ktoré ste predložili najvyššiemu zákonodarnému a ústavodarnému orgánu, by nemohli u sudcu slúžiť ani na odsúdenie zlodeja
zápaliek. Takto ste obviňovali aj sudcu terajšieho ústavného súdu doktora Lalíka, že mal udeliť mne odmenu ako predseda kolégia. Ale doktor Lalík nikdy nič také nepodpísal. Toto bolo
predmetom trojročného trestného stíhania. To
sú pekné metódy. Čo to je za dôkaz? Je to dôkaz, že ste zneužívali tajnú službu a operatívu
polície? Podľa mňa je to dôkaz že ste niečo vyrobili a podhodili, a to, že ste notorický klamár.
A je to zároveň i dôkaz o tom, že získanie justičnej skúšky bez praxe na súde má negatívny dopad na vašu odbornú úroveň. Podhodili ste vami
vyrobený nezmysel a na tom ste založili ďalšie
klamstvá. Napríklad, Najvyšší súd nikdy cudzinca S.B. neoslobodil, urobil tak Krajský
Pokračovanie na 6. strane
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Štát s bulvárom a bez bulvárov
Slovensko, vrátane svojho hlavného mestečka Bratislava, nemá bulváre v zmysle širokých ulíc (spravidla so stromoradím uprostred), ktoré
na európskom kontinente poznáme
najmä z veľkomiest, akými sú Paríž
či Moskva. V tejto súvislosti si spomínam, ako som na strednej škole
hrdo ukazoval návšteve z vtedajšieho Leningradu štvorprúdovú Malinovského ulicu a čudoval som sa,
že tento ojedinelý znak bratislavskej
svetovosti nevzbudil nijakú mimoriadnu pozornosť. Keď som neskôr
videl hustú sieť jedenásťprúdových
cestných komunikácií v mnohomiliónových rusko-sovietskych megapolisoch, tak som sa cítil dosť trápne.
Napriek chýbajúcim bulvárom máme
na Slovensku množstvo bulvárnych médií, čo je zaužívané hanlivé označenie
masovokomunikačných prostriedkov,
prinášajúcich senzácie, teda vyvolávajúcich vo verejnosti veľký rozruch. V
krajinách, kde majú bulváre, napríklad
v anglofónnej oblasti, nazývajú podradnú tlač oveľa výrečnejšie a výstižnejšie
– gutter (stoka), rag (handra), yellow
journalism (nedajte sa mýliť farebným
prívlastkom žurnalistiky, pretože v angličtine výraz yellow neznamená iba
žltý, ale aj – s prepáčením - posratý).
Pre Slovensko je jednou z charakteristických zvráteností aj to, že sa niektoré
bulvárne plátky cieľavedome vydávajú
za seriózne periodiká pre intelektuálov
– napríklad reklamnými sloganmi typu
Myslíte, teda sme; prípadne priamo
Bez bulváru. Pre bratislavské samozvané elity je zároveň príznačný vysoký výskyt epigónov, teda netvorivých napodobňovateľov. Pozrime sa povedzme
na následnosť príbuzných mediálnych
atrakcií v českom týždenníku Týden a v
slovenskom týždenníku .týždeň.
Aká to pekná a dojemná náhoda - šéf
ekonomickej rubriky Týdna Miroslav

Motejlek v auguste 2007 uverejnil hit
Sto jedna nejbohatších Čechů a Slováků a o rok neskôr (s príslovečným slovenským omeškaním) päťčlenný kolektív autorov na sklonku leta 2008
publikoval v časopise .týždeň trhák s
názvom Najvplyvnejší Slováci, ktorý má
– pravdaže – svoje miestne špecifiká.
Autori tvrdia, že ponúkajú 25 mien
ľudí, ktorí hýbu Slovenskom. Zdá
sa, že nevedia počítať a rozoznať
rozdiel medzi človekom a inštitúciou, pretože v skutočnosti materiál prináša 20 hesiel, z ktorých 19
obsahuje stručné portréty 25 fyzických osôb, a navyše jedno heslo,
ktoré informuje o dvoch finančných
skupinách (bez uvedenia mien ich
majiteľov). Výber osobností a ustanovizní dozaista nie je náhodný a
je vedený čitateľnými pohnútkami
priaznivo propagovať i negatívne
medializovať.
Prvým sólistom je predseda parlamentu Pavol Paška, ktorého vplyv vraj nepramení z postu šéfa zákonodarného
zboru, ale zo zabezpečenia lojality východoslovenského podnikateľského
zázemia vo vzťahu ku kľúčovej strane
vládnej koalície, teda k Smeru-SD. Nasleduje duo Marek Maďarič a Robert
Kaliňák, pričom zreteľne badať tendenciu rozdeliť ministrom kultúry a vnútra (v
uvedenom poradí) nálepky či visačky
viac-menej kladného a v podstate záporného hrdinu.
Ďalším sólistom je vedúci Úradu vlády SR Igor Federič, pri ktorom výrazne prevažuje obdivné ocenenie
jeho manažérskych schopností.
Štyridsaťročného štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Martina Glvača autori vkladajú do náznakov zložitých
vzťahov v oblasti prepojenia politiky, tajných služieb, privatizačných
elít a organizovaného zločinu. V prípade podnikateľského tria Vladimír

Poór, Juraj Široký a Jozef Brhel sa
konštatuje, že privatizačné pozadie niekdajšieho vládneho HZDS si
počas vlády SDKÚ vytvorilo stranu
Smer ako novú politicko-marketingovú značku na krytie svojich ekonomických záujmov.
Šéf Slovenskej národnej strany Ján Slota sa tentoraz zaobišiel bez tradičných
(nacionalistických) prívlastkov, skôr sa
poukazuje na jeho záľubu v pekných
ženách a drahých autách, pričom sa
mu paradoxne neupierajú pragmatické riešenia a manažérske úspechy.
Finančné skupiny Penta a J&T autori
vykresľujú ako významné subjekty nadnárodného významu. Prvej inštitúcii sa
pripisuje konflikt so súčasnou vládou
SR a druhej ustanovizni spolupráca s
kabinetom premiéra Roberta Fica. Pri
Ivanovi Kmotríkovi sa nespomínajú jeho
najdôležitejšie podniky a obchádza sa
jeho svojrázna osobná i ekonomická
minulosť. Hodnotenie Mariána Kočnera pripomína obskúrne súvislosti a vyjadruje pochybnosti o jeho skutočnom
vplyve i majetkových pomeroch.
O profesoroch Miroslavovi Marcellim a Petrovi Michalovičovi sa píše
ako o intelektuálnom zázemí predsedu NR SR Pavla Pašku. Predstavitelia Spolku slovenských spisovateľov oboch poznajú z ich pôsobenia
v predchádzajúcich obdobiach v
odborných komisiách Ministerstva
kultúry SR, kde boli dôslednými
oponentmi vitálnych záujmov najvýznamnejšej organizácie literárnych tvorcov na Slovensku, ako aj
jej časopisu Literárny týždenník.
Zdanlivým prekvapením je v zásade zdrvujúca kritika exministra financií Ivana Mikloša. Ukazuje sa,
že obľúbenci .týždňa pociťujú otca
ekonomických reforiem ako vážneho konkurenta v rovnakom segmente potenciálnych pravicovo orientovaných voličov.

Svojmu miláčikovi niekdajšiemu veľvyslancovi v USA Martinovi Bútorovi autori venovali idylický portrétik, v ktorom
správne pozabudli na akékoľvek výčitky
a zaujímavé okolnosti. Pripomeňme, že
bol zaťom člena ÚV KSS, popredného
slovenského básnika Laca Novomeského. Ten bol síce aj politickým väzňom, ale vtedy ešte nebol Martin Bútora jeho zaťom.
Majiteľ vydavateľstva Kalligram László
Szigeti údajne rokoval o prvej možnosti
povolebnej koalície Smer, KDH, SMK.
Zamlčuje sa, že bývalému premiérovi
Mikulášovi Dzurindovi tlmočil výhražné
odkazy od predstaviteľa známej skupinky, predsedu Slovensko-izraelskej obchodnej komory, básnika Miloša Žiaka.
Chýba aj zmienka, že jeho (maďarský)
Kalligram dostal od ministra kultúry SR
Rudolfa Chmela mimo grantového systému mnohomiliónovú dotáciu na vydávanie pôvodných diel zásadného významu v rámci edície Knižnica slovenskej
literatúry.
Kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi symptomaticky vyčítajú
jeho podporu vzniku samostatnej
Slovenskej republiky a jej kľúčových
predstaviteľov – premiérov Vladimíra Mečiara a Roberta Fica, ktorých
autori hodnotia ako hlavné postavy
postkomunizmu u nás. Sotva môže
niečo výrečnejšie svedčiť o pozadí
časopisu .týždeň. Expremiér a exminister spravodlivosti SR za KDH Ján
Čarnogurský dostáva takmer samé
dobré známky, ale vyčítajú mu aktuálnu podporu Ruskej federácie, najmä v súvislosti s rusko-gruzínskym
konfliktom.
K favoritom .týždňa očividne patrí niekdajší námestník riaditeľa Federálnej bezpečnostnej informačnej služby a exminister vnútra SR
za KDH Vladimír Palko, ktorý je momentálne lídrom novozaloženej
strany Konzervatívni demokrati Slo-

venska. Za veľa vraví fakt, že mu –
na rozdiel od Jána Čarnogurského
– nepripomínajú rovnaký proruský
postoj k ozbrojenej konfrontácii s
Gruzínskom.
Tu sa končia profily dôležitých politických a podnikateľských predstaviteľov
a nasleduje záverečná séria hesiel venovaných postavám z mediálnej a kultúrnej sféry.
Blogerovi denníka Sme Richardovi
Sulíkovi autori veštia budúcnosť politickej hviezdy. Glorifikujú karikaturistu denníka Sme Martina Šútovca.
Poukazujú na komerčné úspechy
televíznej zábavy z dielne režiséra Petra Ňuneza, manažéra Františka Borovského a komika Andyho
Krausa. Zlatým klincom prehliadky
najvplyvnejších Slovákov je organizátor hudobného festivalu Pohoda
Michal Kaščák. Autori paradoxne
oceňujú, že otvorene kritizuje hudobníkov, ktorí sa dajú prepožičať
na stranícke podujatia, hoci práve
on z festivalu robí tribúnu SDKÚ-DS,
vrátane tohtoročnej podpory prezidentskej kandidátky Ivety Radičovej, ktorej prišiel na festival zlepšiť
imidž aj niekoľkonásobný československý a český exprezident, absurdný dramatik Václav Havel.
Na záver sa môže vynoriť otázka, či vôbec treba reflektovať podobné úkazy
zo stránok bulvárneho plátku, používajúceho reklamný slogan Bez bulváru?
Obávam sa, že odpoveď je kladná, pretože uplatňované mediálne techniky a
prezentované sympatie či antipatie veľa
prezrádzajú o skrytých siločiarach pôsobiacich v pozadí nášho verejného života. Pozoruhodné sú určite aj dôvody výberu jednotlivých prezentovaných
osobností – hoci autori nijaké kritériá
ich voľby či selekcie neuvádzajú, čo
tiež charakterizuje pomery v štáte s bulvárom a bez bulvárov.
PAVOL JANÍK

Odznelo v parlamentnej debate

počas 26. a 27. schôdze v dňoch od 4. do 23. septembra 2008
Dokončenie z 5. strany
súd v Košiciach a ak by to Najvyšší súd vtedy
pred 13 rokmi potvrdil, mohla byť kauza uzavretá. Práve môj materský senát, v ktorom nebol Lipovský, ale Vranka, zrušil oslobodenie a nariadil
vypočuť dvoch svedkov, ktorých polícia osem
rokov pod vedením KDH nedokázala vypočuť.
Keď ste neboli schopní ich vypočuť, mohli ste v
spolupráci so švajčiarskym kolegom
zariadiť jeho vydanie
do Švajčiarska. Trebárs aj za iný skutok. Vy sa
tu darmo vyhovárate, že keď on raz bol Švajčiarmi vydaný, že potom už do Švajčiarska nemohol
byť vydaný. Mohol. Keď tvrdíte, že Švajčiarska
polícia mala toľko dôkazov, tak ste mohli ísť za
nimi a mohli ste im povedať, viete čo, my nemáme na to, požiadajte ma o vydanie a ja ako minister spravodlivosti ho vydám. Ale vaša exekutíva,
ktorej ste boli súčasťou, cudzincovi v roku 2002
udelila štátne občianstvo, aby sa navždy zahatala cesta k jeho vydaniu do zahraničia. Pýtam
sa, kto pomáhal „S.B.“, nebol to v skutočnosti
Daniel Lipšic a exekutíva, ktorej bol podpredsedom? Pán Dzurinda, boli ste premiérom a mali
ste stále ochranku. Verejne sa vás pýtam, koľkokrát ste sa stretli s popradským podnikateľom
Ondrejom Žembom, ktorého Lipšicov hovorca Richard Fidez v denníku SME 12. augusta
2005 spojil s podsvetím? Ja nič také netvrdím o
nikom. Pre mňa je svätá prezumcia neviny.
Ja sa len pýtam. Ako ste sa v SDKÚ a KDH vysporiadali s tým, že človek, uchádzajúci sa o
dôveru pod spoločnou zástavou SDKÚ a KDH,

bývalý primátor Popradu Štefan Kubík, žiadal v
novembri 2002 o milosť u prezidenta pre pána
Žembu, ktorý bol ako člen organizovanej skupiny právoplatne odsúdený za vydieranie? Kto je
tu mafia friendly? Môžete uviesť takéto fakty aj
na súčasnú koalíciu? Pán Dzurinda, toto je vari
v súlade so stanovami SDKÚ? Pán Hrušovský,
toto je v súlade so stanovami KDH? Pýtam sa
pána Dzurindu, či si tykal s pánom Žembom a o
čom sa rozprávali, keď sa s ním stretol v Poprade? Pani Vášáryová, boli ste vynikajúca herečka, ale je tu taká pekná kauzička s vašimi veľkopanskými maniermi počas vašej diplomatickej
kariéry. Luxusný nábytok a posteľ za státisíce
v Poľsku. Myslíte si, že je to v poriadku? Ale asi
tak ako ste podpísali antichartu, tak podpíšete
zrejme aj dnes hocičo. Tvrdili ste, že ste
totálnA antikomunistKa,
aj celá rodina. Prečo ste podpísali antichartu?
Viete, ja som študoval na právnickej fakulte a
za mnou prišli tiež aby som podpísal antichartu.
Povedal som, že nie. Mám svoj názor na vec.
Pán Mikloš, vy ste už kultovou postavičkou 7
miliardového omylu pri predaji SPP a divokej privatizácie. Pán Martin Pado, vy ste už vyšetrovateľovi objasnili vaše dopravné nehody a cesty
na východ. Pamätám si, ako v služobnom aute,
kde ste šoférovali, sa zranila mladá dievčina. Vy
ste narazili odzadu do kamióna. Nehryzie vás
svedomie, ako sa ututlala táto kauza? Bežný občan, človek, by už bol dávno potrestaný, vy sa
však skrývate. Som rád, že je tu aj exminister
Kukan. Pán minister, ako bolo v Srbsku na po-

ľovačke s pánom Majským? Dodnes si vás tam
pamätajú. Vážený pán poslanec Slafkovský,
podpisovanie podvrhov je zrejme vaším hobby.
Skúste kolegom, médiám a
verejnosti vysvetliť,
kde ste boli 27. marca 2008? Boli ste na rokovaní Národnej rady? Kde ste sa podpísali pred
poludním aj popoludní? Alebo ste boli na rokovaní mestského zastupiteľstva v Liptovskom
Mikuláši? Kde ste vystupovali. Museli ste mať
tryskáč, alebo byť superman, aby ste to dokázali, v jednom čase môžete byť iba na jednom
mieste. Kto teda sfalšoval váš podpis v parlamente? Alebo pán Lipšic, vy ste naozaj nechodili s údajným šéfom podsvetia Svobodom
na hokej? Čo fotografie v médiách, to je podvrh? Pán Palko a vaše kamarátstvo s bývalým
starostom Bielikom? Ten je jednoznačne obžalovaný z korupcie, veď médiá čítali spisy, boli
pojednávania. A vaša oslavná reč na jeho päťdesiatke ohúrila všetkých prítomných. Nuž potom sa niet čo diviť, že sa strácajú nahrávky a v
prípade potreby sa nahrávky nachádzajú. Pán
Hrušovský, vám sa osobitne čudujem, že nevidíte hru Lipšica, ktorý zohral toto
trápne divadlo,
ktoré má byť okrem iného cestou Lipšica najskôr na post predsedu KDH a potom na lídra
opozície. Potom pán Palko a spol. sa budú
môcť pokojne vrátiť do radov KDH. Dôjde k slávnostnému zjednoteniu. Takže divadlo nevyšlo a
viete prečo pán Lipšic? Lebo ste vyrobili tak

ako v minulosti iba intrigu, tak ako v minulosti ste kuli pikle proti súčasnému premiérovi, keď bol našim agentom na Európskom
súde pre ľudské práva. Odvolali ste ho z postu, hoci odborne a morálne nikdy nedosiahnete jeho úroveň. Už vtedy ste v ňom
videli ľavicovú hrozbu a báli ste sa ho. Podsúvali ste informácie o jeho osobe a odvolali ste ho i napriek tomu, že dodnes si ho
v Štrasburgu pamätajú ako mladého a mimoriadne talentovaného odborníka na právo. Premiér Fico bol podľa vyjadrení európskych odborníkov doteraz naším najlepším
agentom. Čo sa týka profesionality a morálky. Vy ste stáli aj pri vymyslenej kauze odmien,
ktorá slúžila iba
k účelovému obvineniu
trojnásobného premiéra a architekta našej štátnosti Vladimíra Mečiara. Vy ste robil sviečkové
demonštrácie proti slovenskej štátnosti. Vlámali
ste sa mu do domu, teda myslím súčasť polície
počas vašej exekutívy. Urobili ste divadlo a potom za vašej éry ste pochopili, že toto je už priveľa, stíhanie ste zmietli do koša. Toto sú vaše
metódy, krivé obvinenia a falzifikáty. Vy sa nezastavíte pre ničím. Ale aj pre vás platí zákon. Pán
Lipšic, ste klamár a pravidelne klamete a zavádzate verejnosť. Ste iba majstrom v pretvárke.
Trestám skutočných lenivcov, nepoctivých notárov, exekútorov a sudcov. Presne to, čo ste vy
ignorovali. Vy ste ale na druhej strane iba likvidovali názorových oponentov.
Spracoval: Stanislav Háber
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Nedopusťme premenu Slovenska na rezerváciu

SVET JE V KRÍZE

Dokončenie z 1. strany
Bankový sektor je dnes prepojený ako
nikdy predtým, spoločná mena euro
nás prepojí takisto, ale národné rozhodnutia vlád sa prijímajú osobitne.
V Nemecku, Dánsku, Rakúsku, v Británii
sa štát rozhodol v rozhodujúcej miere ručiť
za vklady obyvateľov, v niekoľkých dávkach
dostala jedna z najväčších hypotekárnych
bánk v priebehu krátkeho času dovedna
50 miliárd euro (ide o nemeckú Immobilien
Bank Hypo Real Estate), ale miliardy už idú
aj do iných inštitúcií, ktorých dcéry pôsobia na Slovensku. Vlády zreteľne hovoria
o potrebe štátneho dozoru v bankách, len
u nás sa to považuje za kacírstvo.
Ak by sme to neurobili, tie desiatky miliárd
nedali, povedal nemecký minister financií
vedno s kancelárkou, tak nám hrozí „celoplošný požiar.“ Špičky nemeckej vládnej
koalície verejne hovoria o nevyhnutnosti ďalšieho zásahu štátu – a to zvýšení odvodov do zákonných zdravotných
poisťovni na 15,5 percenta (teda takmer
o trojnásobok viac ako na Slovensku), lebo
len tak možno čeliť „tlaku demografického
vývoja“.
Zažívame výnimočnú, ojedinelú a teda
veľmi zriedkavú chvíľu dejín Európskej
únie: najväčšiu krízu spoločnej meny
od jej vzniku v roku 1999. Ako vyhlásil
jeden zo špičkových bruselských analytikov: je to nielen prvá reálna kríza spoločnej meny, ale
je to veľká kríza.
(Most serious crisis since a common currency, the euro, was created in 1999, our
first real crisis and it is not just any crisis,
it is a big one). Zoberte si naše médiá od
začiatku krízy – a uvidíte, ako sa ich slovník odlišuje, ako nevedia pomenovať pravý
stav vecí, ba dokonca horlia za „obranu kapitalizmu a voľného trhu a podnikania ako
jedinej záruky slobody“.
Špičkoví predstavitelia európskej politiky ostro odsudzujú špekulatívny kapitalizmus (speculative capitalism) odsudzujú kapitalizmus dravcov (Raubtier
Kapitalismus), politológovia svetového mena hovoria o tom, že so zrútením hlavných finančných inštitúcií na
Wall Street, sa zrútila najmä vízia kapitalizmu nízkych daní, čo najmenšej regulácie a čo najmenšieho zasahovania
štátu (Francis Fukujama v druhom čísle
októbrového Newsweek-u).
Mienkotvorný (a v tomto zmysle najmä pre
španielsky hovoriaci svet) El País píše, že
najnovšie opatrenia európskych vlád
bez vzájomnej koordinácie a spoločnej
politiky hrozia zrútením aj tak krehkej
európskej jednoty (amenzara con derrembar la frágil unidad europea).
Americká kríza sa naplno prevalila do Európy a nám tu pudrujú mozgy na prvý pohľad
nepresvedčivou
aj slaboduchou,
no poriadne drahou kampaňou ako si
máme prerátať euro. Okrem toho základného školenia más ideológovia liberalizmu zasa školia verejnosť, že dnes sa zápasí o podobu štátu – a hlavnou hrozbou
je samozrejme ľavicovopopulisticko extrémistická vláda. Predostierajú nám školenia o mechanizme burzy namiesto toho,
aby nám povedali, čo čaká a neminie Slovensko, jeho ekonomiku a jeho obyvateľa,
platcu daní.
Zmyslom tohto článku však nie je citácia
toho o čom sa hovorí v polovici októbra
inde, ale o tom, čo sa hovorí u nás. V súkromnom denníku ako je SME, možno súhlasiť alebo nesúhlasiť s názorom ekonomického redaktora Štulrajtera, názorom,
ktorý zastáva napokon od čias, keď bol
spolupracovníkom bratislavskej redakcie
Slobodnej Európy, že teraz sa zasa rozhoduje o podobe štátu v ktorom žijeme. Avšak verejnoprávne médiá by mali mať jas-

né, že nejde o zápas koalície a opozície,
že nás neohrozuje populizmus či nacionalizmus, ale nedokonalosť či nedostatočná sila skutočne sociálnodemokratickej
strany. Pretože sociálna demokracia tu už
dávno nie je nato, aby pod červenými zástavami tiahla proti kapitalizmu. Sociálnodemokratické strany a ich internacionála
sú tu na to, aby udržali v rovnováhe kapitalizmus a sociálne potreby obyvateľstva,
medzinárodné ako aj národné fungovanie kapitalistického systému. Samozrejme
ťažko vykladať niekomu, kto to nevie, že
jedným z najväčších kultúrnych prínosov Nemecka v XX. storočí bolo vytvorenie a je udržanie sociálne vyváženého štátu. A pri zrode tohto modelu u nás
toľko odsudzovanej
trhovej sociálnej ekonomiky
boli kresťanskí demokrati a dnes ho vedno
udržuje červeno-čierna koalícia.
Ťažko sa zmieriť s tým, že človek strávi vyše
dve hodiny a vytrvá až za polnoc sledujúci nový program verejnoprávnej televízie
STV (redaktor Hübel) o globalizácii, o globálnej kríze a značná časť tohto programu
sa podobá na základné školenie mužstva
o notoricky známom mechanizme vzniku terajšieho amerického štátneho dlhu,
o mechanizme rizík úverovej a hypotekárnej politiky. Európa pokročila oveľa ďalej
v jazyku, ktorým sa o týchto problémoch
hovorí, samozrejme anglosaský svet takisto. Reláciu pred tým, čo možno považovať za sterilitu používaného slovníka, však
zachránilo najmä poukázanie na rozsiahlosť a mnohorakosť dnešnej krízy
vo svete, lebo nejde iba o akúsi osamelú finančnú krízu. Svet sa nachádza
v mnohých krízach zároveň.
Podobne je to aj s tradičnou prílohou nedeľného rezňa – zahraničnopolitickým komentárom týždňa v Slovenskom rozhlase, ktorý
zverili redaktorovi J. Záborskému z týždenníka Trend. Prakticky celú malú plochu využil na vysvetľovanie finančného mechanizmu prečo sa ocitli banky v kríze, prakticky
všetko sa venuje pomerom v USA s tým, že
situácia sa uspokojuje – a pritom
komentár odznieva
vo chvíli, keď to v Európe vrie, keď ide
o euro, teda keď ide o podobu toho, do
čoho vstupujeme. Nešlo ani tak o komentár, ako o vysvetlenie finančného mechanizmu. Pritom sa to dialo vo chvíli, keď sa
európskym (nemeckým) hypotekárnym
svetom valila päťdesiat miliardová kríza
a my nevieme – vzhľadom na prepojenosť
finančných inštitúcií – či nepríde k nám.
Nedozvedeli sme sa to hlavné – ako sa vývoj inde, ak vôbec teraz „inde“ jestvuje –
dotýka alebo nedotýka toho rámca, v ktorom sa pohybujeme my na Slovensku.
Nielen v USA, ale aj v popredných európskych štátoch z ktorých ekonomikou a menou sme zviazaní, vidíme nedostatočný
bankový dozor, jeho zlyhávanie a priam
záchranné zásahy štátu a politických špičiek rôznych politických strán. Ako sa nás
to týka? To je zaujímavejšia otázka než to,
ako sa to týka momentálneho vývoja americkej predvolebnej kampane. Povedzme si
otvorene, sú poslucháči, pre ktorých komentár zaostal za očakávaniami a bol
mimo toho, čo sa práve dialo a čo bolo
treba azda naliehavejšie komentovať
v európskom finančnom vývoji, v eurokríze. Tú napokon ani nepomenoval.
Vývoj nemeckej hypotekárnej krízy je totiž
pozoruhodný už aj preto, že najprv sa začalo s 15 miliardami štátnej pomoci, potom sa prihodilo 35 a teraz už Deutsche
Bank odhaduje, že to môže vyrásť na 100
miliárd. To je v dejinách nemeckých
vlád úplný unikát. Nielen pokiaľ ide
o sumu, ale pokiaľ ide o nemožnosť
odhadnúť rozmer krízy a neschopnosť povestného nemeckého bankového dozoru predvídať. Ide aj o to, že

mníchovská hypotekárna centrála sa dostala do ťažkostí kvôli svojej írskej dcére,
ktorá dlhodobé záväzky kryla krátkodobými úvermi a keď sa zjavila kríza likvidnosti
bublina spľasla.
Pritom ide o to Írsko, ktoré sa nám v rámci propagandy úspešnosti predhadzovalo
ako príklad.
Pritom zároveň iná írska dcéra pre neprehľadnosť obchodov a pažravosť
centrály pochovala saskú krajinskú
banku a s ňou politikov tohto ekonomicky najúspešnejšieho nového štátu nemeckej federácie, najúspešnejšej
časti bývalej NDR. „Kvantita úplne zaslepila dozornú radu a nehľadela na kvalitu“,
ako to nazval Der Spiegel v analýze mechanizmu, keď si „írska dcéra nabrala nekryté úvery 16x presahujúce kapitál materskej
banky a nikto o tom nemal prehľad“. Podobné problémy má nemecká štátna banka KfW. Pochopiť to pre nás na Slovensku
má oveľa väčší význam, než pre kohokoľvek iného a má, dovolím si povedať, väčší význam ako pochopiť krach na Wall Street. Predsa
chceme mať kapitalizmus
pre podnikateľov, nie pre špekulantov.
Tak, ako sme chceli socializmus pre masy
a nie pre nomenklatúrne kádre. Zásadný
rozdiel medzi domácim jazykom a jazykom používaným v Európe bolo vidno aj v spravodajstve STV z parížskeho
samitu predstaviteľov štátov eurozóny,
kde bol, po prvý raz, aj predseda slovenskej vlády. Spravodajkyňa v priamom vstupe 12.10.2008 o. i. hovorila o „krachu štátu Island“. V domácich
médiách sa hovorilo o 70 % prepade
islandskej meny a prevzatí hlavných
bánk štátom a rokovaniach s Ruskou federáciou o pôžičke 4,5 miliardy
euro. Keďže však spravodajkyňa sleduje tamojšie médiá a nie slovenské,
použila ich termín, nazvala po prvý raz
veci pravým menom: krach štátu. To
sa vlastne stalo aj v spomínanom Sasku. Nejde len o jav – ide o jazyk – ide
o to, že v našom zoskupení (Island je
členom NATO) je ohrozený aj štát.
Aby som to zjednodušil – nejde o to vysvetliť ako funguje burza a jej riziká, ale
o to, ako sa mohol vytvoriť za fasádou
serióznych bánk tieňový svet gigantických špekulácií. Možno uveriť, že nikto
z politikov o tom nevedel, nebolo nijakých
ekonomických údajov z ktorých sa to dalo
vyčítať? Nebolo nijakých odborníkov, ktorí na to upozorňovali? Kto sleduje hlavné
ekonomické médiá vie, že áno. Ale u nás
to všetko
zaniklo v domácej haravare,
ktorá nepripúšťa kritiku trhu. Pritom ide
o základnú otázku: ide o systémové chyby finančného sveta, alebo o chybu
systému kapitalistického finančného
podnikania? Inými slovami, skončila
sa jedna ekonomická éra a začína sa
druhá a ak áno aká?
Naša kritika vonkoncom nesmeruje proti verejnoprávnym či súkromným médiám
a tobôž nie proti menovaným redaktorom
či autorom. Naša kritika je len prejavom zásadnej a rozšírenej nespokojnosti s rozdielmi ako sa o tých istých
veciach hovorí v iných jazykoch a ako
v slovenčine. Nemali by sme pripustiť,
aby sa veci k nám nedostávali, aby sme
nehovorili tak, ako verejne hovorí ostatná
Európa. Pravda, ak silou mocou nechceme dosiahnuť, aby Slovensko bolo akousi provinciou, akousi rezerváciou meškajúcou, zaostávajúcou za ostatným svetom
a slovenčina nebola moderne sa vyvíjajúcim komunikačným prostriedkom. Dnešná kríza je aj o zodpovednosti za jazyk,
ktorý používajú médiá, najmä verejnoprávne, ktoré platíme všetci.
DUŠAN D. KERNÝ

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Ako ďalej s protialkoholickými
izbami na Slovensku?

Problém alkoholizmu je starý pekných pár tisícročí. Pivo
varili v Mezopotámii už starí Sumeri a boha vína oslavovali staroveké národy v stredomorí. Vari najväčšie problémy
s týmto neduhom priniesla moderná doba rafinovanou
výrobou alkoholických nápojov najrozličnejšieho druhu.
Kým Rimania konzumovali svoje prírodné vína riedené vodou, dnes sa pijú drinky s vysokým obsahom alkoholu
v neuveriteľných množstvách. Zostavujú sa svetové rebríčky v pití piva a vína, teda koľko litrov opojného moku
skonzumuje národ na hlavu jedného obyvateľa za rok. V
pití piva vedú svetové tabuľky Česi a v pití vína Francúzi.
Tvrdý alkohol má tiež najviac svojich prívržencov v Európe a medzi nimi sú na horných priečkach Slováci.
Hovoriť o tom, že alkoholizmus znamená veľké individuálne i
celospoločenské problémy,
je ako nosiť drevo do lesa. Nevedno kto prišiel v 20. storočí na
myšlienku zriadiť záchytné izby pre opilcov, isté je len to, že v
Európe sa tento jednoduchý dobrý nápad ujal a osvedčil. Notorickí opilci, výtržníci a rušitelia verejného poriadku končili svoju
alkoholickú púť vo zvláštnych zariadeniach pre vlastné dobro a
dobro ich rodiny i spoločnosti. Pravdaže, každý špás niečo
stojí – na pobyt v záchytných izbách nedoplácali len ich
návštevníci, ale aj zriaďovateľ izieb – u nás ministerstvo
zdravotníctva. A tak sa otázka financovania povestných
záchytiek, ktoré neprinášali zisk, vyriešila počas vlády
pravicového Dzurindovho kabinetu a jeho zdravotníckeho reformátora Zajaca tak, že sa záchytné izby postupne
zrušili. Posledný mohykán medzi záchytkami ukončil svoju činnosť v Bratislave roku 2004.Opilcov a výtržníkov z ulíc
slovenských miest však neubudlo, skôr pribudlo. S opitými výtržníkmi si polícia ako-tak dokáže poradiť, ale čo s indivíduami
spitými do bezvedomia,
čiže po našom do nemoty? Sanitky ich povinne odvážajú do
nemocníc na vytriezvenie. Títo privilegovaní „pacienti“, ktorí si
svoju „chorobu“ zapríčinili sami, sa správajú v zdravotníckych
zariadeniach často agresívne, čo nijako neprospieva ozajstným pacientom ani lekárom. Zdravý rozum hovorí, že opití do
nemocnice nepatria aj keď diagnóza alkoholizmus má v chorobopise svoje identifikačné číslo.
Terajší minister zdravotníctva predložil do parlamentu návrh zákona, ktorým sa má po novom riešiť otázka zriaďovania a prevádzky protialkoholických izieb. Podľa vládneho návrhu kompetencie zriaďovať a financovať takéto
izby môže iba obec. Môže, ak má peniaze. V rozprave k
tomuto návrhu zákona vystúpila poslankyňa za ĽS-HZDS
Katarína Tóthová, ktorá upozornila práve na fakt finančnej náročnosti zriaďovania a prevádzky protialkoholických izieb. Inými slovami - obce dostanú kompetencie,
ale nedostanú financie, teda záchytné izby nebudú. Zároveň poslankyňa Tóthová vyslovila názor, ktorý stojí za
pozornosť: „Neodškriepiteľnou pravdou je, že z predaja
alkoholických nápojov plynú do rozpočtu cestou daní nemalé príjmy. A je len otázkou, či sa táto snemovňa stotožní s tým, aby sme ďalšiu povinnosť hodili na samosprávy
bez toho, aby sme im dali finančné prostriedky.“ Podľa
poslankyne korektné by bolo, ak by sa zriaďovanie a prevádzka protialkoholických izieb financovala aj z uvedených príjmov štátneho rozpočtu. Prijať zákon je jedna vec
– jeho realizácia je však vec druhá a pre spoločnosť podstatnejšia. Obhajoba predloženého variantu zákona o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických izieb zjavne pokrivkáva. Ak sa nedorieši financovanie záchytných izieb, predložený návrh bude doslova iba mŕtvou literou zákona.
Ľudovít Števko
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Umenie udržateľnej kvality
Celoeurópska Nadácia pre vzdelávanie
v hotelierstve so sídlom v Ženeve usporiadala v závere 41. týždňa medzinárodnú konferenciu odborníkov z gastronomickej a hotelierskej oblasti „Je kvalita podmienkou
úspechu?“. Konala sa v Prešove a jej organizátorom bola tamojšia Hotelová akadémia, ktorá, podľa názoru všetkých zúčastnených, zvládla svoju úlohu na výbornú.
Prezentácie jednotlivých odborných tém
boli zamerané predovšetkým na riešenie
ďalšieho zvyšovania kvality hotelierstva pri
súčasnom celosvetovom boome cestovného ruchu a cestovania ako takého.
Medzi prednášajúcimi sme objavili aj olympijského víťaza a majstra sveta v chlapskom športe štvorbobov, Kanaďana Victora Emeryho.
Ten po prvý raz videl jazdu bobov ako divák na
ZOH v Cortine d´ Ampezzo, vtedy sa štorboby stali jeho srdečnou záležitosťou. Po návrate domov sa pričinil nielen o založenie tamojšieho národného zväzu bobistov a sánkarov, ale
spolu s bratom a ďalšími dvomi priateľmi začali tvrdo trénovať. O osem rokov neskôr, na ZOH

Stalo
sa v kraji
Miniatúrne slovenské veľhory

v Innsbrucku získal kanadský štvorbob zlatú meailu, tento úspech zopakovali o rok neskôr aj na
majstrovstvách sveta.
Victor Emery bol dlhoročným špičkovým manažérom v oblasti turizmu a hotelierstva (zo svojej vlasti odišiel pred rokmi do Anglicka vďaka
ponuke legendárneho londýnskeho hotela Savoy, pre ktorý tvoril filozofiu a stratégiu prístupu
k zákazníkom), dnes, vo veku 75 rokov, venuje sa ďalšiemu športu, cyklistike. Je predsedom
cyklistického klubu, ktorého náplňou je budovanie nových a zkvalitňovanie existujúcich cyklistických trás po krajine (s odpočinkovými miestami, zabezpečenými reštauráciami, relaxačnými
centrami, hotelmi, chatami atď.). Tento program
podpory masovej telesnej kultúry je podporovaný anglickou vládou. Olympijský víťaz prednášal v Prešove na tému Umenie udržateľnej kvality a veľkú časť svojej cesty na konferenciu absolvoval na bicykli. Na našej fotografii je v strede, vľavo je úradujúca prezidentka Nadácie pre
vzdelávanie v hotelierstve Jordanka Alexijeva
z Bulharska, vpravo riaditeľ prešovskej Hotelo- Severospišská obec, desaťročia známa pravidelnými recitačnými festivalmi Vansovej Lomnička vojde do dejín trevej akadémie MVDr. Jozef Šenko.
tieho tisícročia ako jedna z najšpinavejších dedín nášho
štátu. O túto vizitku sa pričinila žltačková epidémia, ktorej
začiatok siaha do záveru augusta 2008. V obci s približne 3
tisíc obyvateľmi je dnes 1.200 detí do 18 rokov a je prirodzené,
Kedysi zaostalé vidiecke mestečko Stropkov alej, no aj novú komunikáciu, ktorá zprehľadže okrem starých domorodcov je to z hľadiska epidémie najosa dnes postupne pretvára na moderné okres- ní dopravnú situáciu v tejto časti mesta a zníhrozenejšia veková skupina. Aká je reálna situácia ostatných
né mesto. Vidieť to už aj v centre na Námes- ži riziko vzniku dopravných nehôd.
dní v obci, po tom, ako tam bola vyhlásená karanténa?
tí SNP, kde majú pribudnúť štyri nové moderZ 240 hospitalizovaných bolo vo FN J. A. Raimana v Prešove
né polyfunkčné objekty. Na ľútosť domácich
umiestnených 82, z nich boli niektorí pacienti už prepustení do
im musela urobiť miesto aj obľúbená výrobňa
domáceho liečenia. Priebežne zasadajú epidemiologické komia predajňa zmrzliny Adria, ktorá bola dlhoročsie rôzneho stupňa, krízový štáb, zasadajúci v piatok 17. októbným miestom vychádzok a stretávania Stropra rozhodol o reprofilácii lôžok v nemocniciach v Prešove (32 lôkovčanov (na obr.). Staručký prízemný objekt
žok) a po 30 v Humennom a v Poprade. O deň neskôr, rozhovšak nahradí moderná architektúra a zmrzlina
dol pre zjednodušenie situácie (a obmedzenia rozšírenia nákasi určite nájde nové výborné miesto.
zy) o vytvorení ďalších 60 infekčných lôžok v najbližšej nemocniRekonštrukciu pocítia aj ďalšie časti mesci k ohnisku nákazy, v Starej Ľubovni, kde chodia vypomáhať inta. Konštantínovu ulicu skrášli nový chodník,
fekológovia. To je však už minulosť, vzhľadom k stabilizácii situna ktorý prispelo ministerstvo financií sumou
ácie bol už v minulom týždni odvolaný mimoriadny stav a všetci
390 tisíc, Chotčanská bude mať onedlho 62
nakazení sú sústredení v Starej Ľubovni. Celú situáciu majú pod
nových parkovacích miest a novú stromovú
kontrolou a neustálym dozorom príslušné orgány hygieny (zodpovedné za riešenie zo zákona) a teda niet žiadneho dôvodu na
strach, opatrnosť a zvýšená hygiena sú však potrebné. Pre celkovú epidemiologickú situáciu je však rozhodujúce, ako sa s poVýzvy na predkladanie „európ- potreby PSK a niektorých obcí. prostredia. Riešenie všeobec- vinnosťou karantény vyrovnajú obyvatelia obce a či ju budú dodrskych“ projektov prichádzajú V oblasti školstva sa tohto roku ne známej absencie kanali- žiavať v záujme epidemiologickej bezpečnosti okolia.

Strach zbytočný, opatrnosť potrebná

Stropkov bez zmrzliny

Úspešné projekty prinášajú peniaze

v tomto roku častejšie ako v minulosti, ich konečný úspech
znamená pre predkladateľa získanie nenávratných finančných
prostriedkov, použiteľných v rôznych oblastiach. Prešovský samosprávny kraj má svoju vlastnú Agentúru regionálneho rozvoja, ktorá sa popri dlhodobej úlohe spracovania dnes už dokončeného Plánu hospodárskeho
sa sociálneho rozvoja PSK venuje aj tvorbe projektov v rámci jednotlivých výziev a ROP pre

podarilo týmto spôsobom získať
po cca 20 až 30 miliónov Sk pre
základné školy v obciach Ždiar
a Jarovnice, ako aj pre Združenú strednú školu J. Andraščíka
v Bardejove. V hre sú aj projekty
na rekonštrukciu a modernizáciu
ciest II. a III. triedy na území kraja, ako aj na stabilizáciu pôdnych
zosuvov spôsobených prívalovými dažďami v celkovej hodnote
približne 65 miliónov.
Problémom kraja však naďalej ostáva oblasť životného

začnej siete obcí a nedostatku čističiek odpadových vôd
sa pohýna podľa skúseností
agentúry dopredu iba veľmi
ťažko. Chudobné obce nie sú
schopné získať peniaze na vypracovanie projektovej dokumentácie riešenia tohto problému, pričom stále im hrozí riziko, že ich projekt aj napriek
zadĺženiu nebude schválený
a teda celá námaha so zabezpečením projektu sa tým stane zbytočnou.

Sabinovskí RóMovia medzinárodne
Občianske združenie ROMIX v Sabinove je
zapojené do medzinárodného projektu „Tanec
a divadlo s Rómmi“ v rámci programu Mládež
v akcii. Projekt, ktorého sa zúčastňujú mladí
ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia
vo veku 13 až 25 rokov, je realizovaný v čase

od 17. do 27. októbra v poľskom mestečku
Dukla. Štaridsiatka mládežnikov sa tu zišla
z ROMIXu, dvoch poľských organizácií, jednej
ukrajinskej a jednej gruzínskej. 23. októbra ich
prijal na sabinovskej radnici primátor mesta
Ing. Peter Molčan.
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Budú mať k sebe bližšie?

Kedysi nepriepustná hranica medzi ZSSR a zbytkom sveta sa dnes na východe našej krajiny zmenila na schengenskú s podobne prísnym režimom. Dlhoročnými obeťami tohto stavu sú ľudia, žijúci na jej
oboch stranách. Malý pohraničný styk, ktorý sa podarilo v centrálnych orgánoch únie vybojovať síce celkový stav predsa len zlepšil, v niektorých oblastiach
hranice však rodiny a priatelia majú vďaka desiatky
rokov zanedbávanej infraštruktúre k sebe stále veľmi ďaleko. O  tomto probléme sa v piatok 17. októbra rokovalo priamo na hranici pri obci Ulič, konkrétne o tom, ako čo najvýhodnejšie „priblížiť“ slovenský
Ulič s ukrajinskou obcou Zabriď, ležiace síce na brehoch rovnakého Uličského potoka, ale vďaka absencii komunikácie ľudia musia k sebe zdolávať bezmála 120 kilometrov.
Okrem domácich sa na tomto akte zúčastnili zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a diplomatických kruhov.

Mladá štyridsiatka
Prešovská univerzita zažila pred niekoľkými dňami malú oslavu nezvyčajných narodenín. Prítomní študenti, bývalí študenti i pedagógovia si pripomenuli štyridsiate výročie začiatku vysielania
internátneho rozhlasového štúdia (máj 1968),
ktoré sa neskôr medzi študentmi ujalo ako Rádio PAF. Tento názov bol odvodený od skutočnosti, že obyvateľmi internátu boli študenti Pedagogickej a Filozofickej fakulty košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktoré boli dislokované v Prešove.
Keďže na izbách vtedy jedinej budovy študentského domova boli už dávnejšie inštalované
rozvody mestského „rozhlasu pod drôte“, malou technickou úpravou sa dala táto sieť prispôsobiť aj domácim potrebám, ktorú vysokoškolá-

ci využívali iba vo večerných hodinách. Pri zrode štúdia stálo tamojšie vysokoškolské Divadlo
poézie a AMFOKLUB, ktorých niektorí členovia
si prišli spomenúť na začiatky štúdia aj pri malom jubileu. O rok neskôr, po dokončení „novej
budovy“ študentského domova (uvedenej do
prevádzky v súvislosti s blížiacimi sa juniorskými majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, ktoré
sa odohrávali na neďalekom Zimnom štadióne)
získalo internátne rozhlasové štúdio ďalších poslucháčov. Dnes sa po večeroch v pracovných
dňoch prihovára vyše 2 tisíckam mladých poslucháčov. Medzi „odchovancami“ Rádia PAF
je množstvo budúcich umelcov, kultúrnych pracovníkov, moderátorov v rozhlase či v televízii,
scenáristov a dramaturgov.

Vysoké Tatry sa v sobotu 18.
októbra stali dejiskom Majstrovstiev SR horských nosičov. K cieľu na Téryho chate v Malej studenej doline sa
mohli dostať jedine zdolaním
800 metrového prevýšenia.
Táto užitočná disciplína, bez
ktorej by nemohli existovať
niektoré vysokohorské chaty, už dávno prestala byť doménou mužov. Odvážne a silné tatranské Amazonky síce
na rozdiel od 60 kilogramovej
chlapskej záťaže niesli „iba“
20 kg, ale aj tak je to výkon
hodný obdivu, najmä pri zdolávaní Žltej steny pred skalnou terasou, na ktorej stojí
chata. Nakoniec, vyskúšať si
to môže každý, kto sa vyberie
na „Térynku“ ešte pred tohtoročnou zimnou uzávierkou vysokohorských chodníkov. Mimochodom, táto chata oslávi
v budúcom roku už 110 výročie svojej existencie...
o o o
V obci Lesíček, nachádzajúcej sa v podhorí Slanských
vrchov, na rozhraní Prešovského a Košického kraja,
bol v nadmorskej výške 520
m pred niekoľkými rokmi zachytený prameň horskej vody
vynikajúcich zdravotných parametrov. Optimálny pomer
vápnika k horčíku je veľmi
dôležitý najmä pre zabezpečenie zdravého vývoja kostí u detí, pričom svojou kvalitou a obsahom spĺňa kritéria aj pre dojčenskú vodu.
Od augusta 2006 síce pracuje pri plnení fliaš s Krištálovou vodou sedem pracovníkov, možnosti prameňa (ktorého zloženie je pre ľudský
organizmus desať až 100 násobne vhodnejšie ako u bežných stolových vôd, ktoré sa
nachádzajú na našom trhu)
sú však ďaleko vyššie. V súčasnosti sa táto pramenitá
voda síce predáva v 1 litrových fľašiach v niektorých obchodoch na Slovensku, v ČR
a v Maďarsku, kapacita prameňa je však cca 20 miliónov
litrov ročne.
o o o
Okresné mesto Medzilaborce sa stalo miestom stretnutia najvyšších predstaviteľov samosprávnych regiónov
Podkarpatské vojvodstvo a
Prešovský samosprávny kraj.
Maršalek Zygmunt Cholewinski a predseda Peter Chudík
tu podpísali Dohodu o spolupráci medzi PSK a Podkarpatským vojvodstvom. Tieto
regióny sú prihraničnými partnermi, takže podpísaná dohoda sa predovšetkým týka
ich medzinárodnej spolupráce. Jedným z hmatateľných
výsledkov by mala byť realizácia projektov na výstavbu nových komunikácií, ktorých cieľom je priblížiť obyvateľov niektorých obcí oboch
regiónov, doteraz rozdelených hranicou. Hlavným projektom je však strešný projekt
spolupráce „Realizácia mikroprojektov v poľsko-slovenskom pohraničí na roky 2007
– 2010“.
Stranu pripravil

MILAN GROFČÁK

SATIRA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Október 2008

Vševedko na politickej scéne
Hoci nežijeme v rozprávke,
určite aj vám sa už podarilo
stretnúť človeka, ktorý hneď
pri prvom kontakte urobil
na vás „veľký“ dojem. Zažiaril ako kométa, ktorá vzlietla nečakane a vysoko. Zapôsobil na vás tak suverénne,
že ste podľahli.
Prejavil sa ako formát, a ak by
sa to nepriečilo spoločenskému bontónu, počúvali by ste
tento zázrak v ľudskej koži, hádam aj s otvorenými ústami.
Jednoducho, zázračný rozprávkový vševedko. Človek,
ktorý všade bol, všetko videl,
počul a o všetkom vedel a vie.
Vraj také niečo ani nie je možné. Predstavte si, že nemusíme siahať po rozprávke, aby
sme takúto svetskou gloriólou
osvietenú postavu objavili. Vám
ju ochotne môžeme predstaviť.
Len nevravte, že ho nepoznáte... Daniel Lipšic, v prvej dzurindovej vláde vedúci Úradu ministerstva spravodlivosti a v tej
druhej ako dvadsaťosem ročný
zasadol do kresla Ministerstva

spravodlivosti SR.
V tom čase, podľa prieskumu verejnej mienky, súdy boli
najnedôveryhodnejšími vykonávateľmi zákonnej moci. Dôverovalo im iba 15,1 percenta občanov. Dnešný poslanec
NR SR za KDH je tým neobyčajným a zrejme aj neuveriteľnými vedomosťami obdareným
mužom. Tento ešte len 34
ročný chlapík sa už takmer
10 rokov nielen môže, ale
aj veľmi chce vyjadrovať ku
všetkému. Z večera na ráno,
ešte v roku 1998 sa pasoval
na odborníka a priam experta na problematiku práva.
Stanoviská zaujíma k zahraničnej politike, k zdravotníctvu, tvári sa, že mu je blízka
ekonomika, sociálna oblasť,
žurnalistika aj šport. Takmer
každodenne sa o tom môžete presvedčiť pri sledovaní televízie, počúvaní rozhlasu, čítaní novín a časopisov. Verte,
neverte, všade ho vidieť, všade
sú verejnosti dávané k dispozícií jeho „neomylné“ názory.

Umožňujú mu to tzv. nezávislé médiá, pre ktoré správna hodnotová orientácia a etika sú veci neznáme. Pre pána
poslanca je hra na najväčšieho experta v rôznych
otázkach práva viac ako koníčkom. Suverénne aj s úmyselným omylom kritizuje návrhy
zákonov, ktoré do parlamentu predkladá vládna koalícia.
Predkladá pozmeňujúce návrhy takmer ku každej problematike. Jeho faktické poznámky
neraz smerujú k znevažovaniu
nielen predkladaných návrhov
ale aj ich autorov. Neprekáža
mu, že často sám seba v prílišnej horlivosti dostane do pozície nevedka. Vyjadruje sa takmer ku všetkým kauzám, ktoré
sa nedotýkajú terajšej opozície. V parlamente hovorí o
záležitostiach vyššieho rangu, ale rovnako zaujato aj o Daniel Lipšic, širokospektrálny kritik na parlamentnej
banalitách. Vševedko na po- pôde...
Foto: MARTIN PETRENKO
litickej scéne hriešne zabudol, že nežije v rozprávke,
ale existuje v opozičných radoch.
JOZEF KUCHÁR Kvôli rozchodu SDKÚ-DS s KDH boli v roku 2006 mimoriadne voľby do NR SR. Rozišli sa pre rôznorodé názory na prijatie zákona o výhrade svedomia. Zdá sa, že na vzájomné roztržky už zabudli. Pravda však asi bude v niečom inom. Jedna
strana so slabými preferenciami si myslí, že úzkou spoluprásvojich a preto sa zaujímal, či „niekto na nich
cou s druhou stranou vznikne silná koalícia. Všetci však vienevyvíja nátlak, aby hovorili po slovensky.“ Name, že spojením dvoch núl vzniká niečo iné ...
šťastie, študenti (teda tí „maďarskí“) akosi nepochopili prezidentovú dojímajú starostlivosť o
ich osoby. Priznali iba to, s čím sa stretávajú – s nepochopením, že nevedia po slo- Dlho pripravovaný a avizovaný nový politický program
vensky. Nuž, osobne by som rád videl pána SDKÚ-DS uzrel svetlo sveta. Tak trochu ním strana šokoprezidenta L. Sólyoma ako by sa tváril pri vala všetkých. Tvrdá pravica, vždy na to patrične hrdá, sa
stretnutí so „slovenskými, alebo chorvát- dnes už hlási k stredopravici. Dzurindovci sa zrazu začali
skymi“ študentmi, občanmi Maďarska, kto- zaujímať o sociálnu solidaritu, pomoc matkám a mladým
rí by nerozprávali štátnym jazykom – teda rodinám. Nuž, sociálna politika a SDKÚ-DS idú tak dohropo maďarsky. Vie, že také niečo sa v jeho mady, ako snaha zameniť stravu Eskimákov – miesto rýb
krajine nemôže stať. Okrem toho som zve- ich naučiť jesť plnené baklažány a vyprážané cukety. Polidavý aj na to, kedy opäť príde L. Sólyom na tológovia však v tomto tzv. programe vidia iba jedno: snaSlovensko, či už inkognito, alebo oficiálne, hu za každú cenu zastaviť neustály prepad „modrých“
a o čo sa bude zaujímať. Napríklad o to, preferencií. Žiť z toho, že „za nás sa Slovensko dostalo
aký výrazný vplyv mala maďarská kuchyňa do EÚ i NATO“ sa donekonečna nedá. Dokonca už ani
na kvalitu liptovskej bryndze.
(mez)
dnes ...
(vm)

PO ROZTRŽKE OPäŤ SPOLU?

Veľmi starostlivý „otecko“

Prezidentov dnes máme skutočne veľa. Takmer
každý športový klub, či malá akciovka má svojho šéfa, ktorý si pred, alebo za menom píše
funkciu – prezident. Už som si na to zvykol.
Stále som si však myslel, že máme iba jednu
hlavu štátu, teda skutočného prezidenta. Teraz
prichádzam na to, že túto významnú funkciu si
privlastňuje aj László Sólyom. Akoby mu nestačilo že je prezidentom susedného Maďarska.
Príde si na Slovensko kedy sa mu zachce, každú takúto návštevu inkognito nazve súkromnou
– a všetko je vybavené.
Prednedávnom síce prišiel do Piešťan na stretnutie hláv krajín Vyšegrádskej štvorky, ale nedalo mu, aby nenavštívil „svoje ovečky“ v Nitre, na pôde Univerzity Konštantína Filozofa.
Maďarský prezident študentov maďarskej národnosti, ale zároveň občanov SR považuje za

NOVÁ OTÁZKA
Ani ja nie som žiadnou výnimkou. Moji známi sa ma pri rôznych stretnutiach pýtali tak,
ako to býva u nás zvykom:
Ako sa mám, čo deti a vnúčatá, ako slúži zdravie, o čom sa
chystám najbližšie napísať. K
tým tradičným pribudla nová
otázka: Čo si myslíte o finančnej kríze v Amerike? Zasiahne aj nás? Ovplyvní aj slovenskú ekonomiku? Nuž, správne
a vyčerpávajúco na ne nedokážu odpovedať ani naši ekonomickí experti z univerzít, či
akadémie vied alebo ministerstiev. Ja však na rozdiel
od mnohých z nich viem aspoň jedno: Opäť sa potvrdilo
to známe, že trh všetko nevyrieši, i keď to doteraz neustále opakovali niektorí (nielen)
slovenskí tzv. renomovaní odborníci a členovia bývalých
dvoch vlád Mikuláša Dzurindu. Okrem toho sa v USA potvrdilo ešte niečo: Ani tradičné a najsilnejšie banky sa v
kritických chvíľach nezaobídu
bez pomoci štátu. Ešte šťastie, že vláda USA má vraj bilióny dolárov, nielen na zbytočnú
vojnu v Iraku, ale aj na ozdravenie celého finančného systému tejto svetovej veľmoci...
(mez)

ĽAVIČIAR DZURINDA?
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POLITICKÉ
SENTENCIE
Parlamentný gigant
Je to intelektuálny vulkán!
Chrlí zo seba slová a trúsi
popol z cigár.
Manželky našincov
Manželky našincov sa na
poštách správajú ako gejše:
ovievajú sa vejármi šekov a
faktúr, aby neomdleli pri platení.
V Baskerwillskom
kapitalizme
Citovo mŕtvi majú šance zostať dlho nažive.
Jedným slovom
Naše životy jedným slovom?
Nedoplatky.
Podstata pracovných
ponúk
Požadovaná prax minimálne
40 rokov, požadovaný vek
do 30 rokov.
Čo im patrí, novinárom
Vazalom od pera žold, vlastencom od pera hold.
Heslo bytových
maliarov
Úroveň inkasa ako od Picassa.
Nepatrný posun
Ešte stále siahame po hviezdach. Ale dnes už po hviezdach show-biznisu.
Axióma
Inkaso a smrť nás zastihujú
nepripravených.
Odkaz mladým
literátom
Načo sa chcete učiť písať,
keď sa vaši potenciálni čitatelia odúčajú čítať?
Milan Kenda

Môj drahý Martinko Kleingáčik
Stretol som Lucifera. Bolo to ktorýsi
podvečer pred niekoľkými dňami, keď
som sa dostal z práce akosi skôr. Kráčal oproti mne a škeril sa od ucha k
uchu, očividne spokojný sám so sebou. Nieže by som ho poznal, dovtedy
som nemal tú česť, ale akosi som podvedome vycítil, že je to on. V rýchlosti
som začal obracať svoje svedomie, čo
som komu urobil, že si prišiel tak predčasne pre mňa. Kým som to stačil domyslieť, začal sírnatým dialektom:
- Domov, domov?
- Hej, - odvetil som dúfajúc, že sa ho
nejakým zázrakom zbavím, pretože ruženec ani celkom obyčajný krížik z 24
karátového zlata pri sebe ani na sebe
nenosím. A snažil som sa prešmyknúť
popri ňom.
- Počkaj, počkaj, veď sa tak neponáhľaj, poďme si trochu poklebetiť!
Kým som si stačil položiť otázku, čo
má vlastne za lubom, spustil:
- Ani mi nezagratuluješ?
- Prečo a k čomu?
- Predsa k môjmu európskemu víťazstvu. Onedlho vás budem mať všetkých v hrsti! Ale poviem ti pravdu,
na túto chvíľu som sa za to načakal!
Takže si vlastne skončil aj ty!
Rozmýšľal som, o čom to vlastne hovorí. Pekelník však do mňa videl ako
do vytunelovaného tunela Branisko.
- Ty krpáň, zamyslel si sa aspoň na
chvíľu, čo pre teba znamená rozhod-

nutie tzv. Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade tvojho kolegu
Kleingáčika?
- Ach to, - odvetil som – Kleingáčik je
Kleingáčik a ja som ja. Veď preto, že v
novinách je grobian on, nemusím byť
aj ja... – Aby som bol úprimný odľahlo mi poriadne. Ide na mňa s Kleingáčikom, ktorý síce vyobracal naše súdy
a nakoniec vyhral až v Štrasburgu, ale
to nie je môj problém. Používať novinárske pero na bezdôvodné urážanie
a biľagovanie ľudí nepatrí k môjmu štýlu.
- To si iba myslíš! Kto bude o teba
stáť a o tvoje, ako ty hovoríš objektívne spravodajstvo? Kto? Tvoj šéfredaktor? Ktorý z čitateľov si prečíta
tvoju žvatlaninu, keď hneď vedľa má
pikantnú „exkluzívnu reportáž“ o policajtoch v službách mafie? Kto bude
stáť o tvoje objektívne dristy? Kleingáčik vás všetkých dostal na kolená,
a ešte iba uvidíte, ako s tebou a tebe
podobnými hlupákmi zatočím. Teraz
už môžem všetko, Štrasburg mi to
dovolil. Môj zlatý Martinko Klingáčik,
vlastne Kleingáčik, to je môj človek!
- A to si myslíte, Vaša pekelná jasnosť, že iba tak, kvôli tomu, že Kleingáčik si podal pred jedenástimi rokmi v Domine jedného arcibiskupa
doslova nehoráznym spôsobom, zahodím aj ja slušnosť a dlhé roky budovanú povesť dobrého novinára?

Ani nápad. A viem, že nie som sám,
slušných novinárov je u nás väčšina.
Okrem toho si myslím, že používať
nadávky ako novinársky argument,
nie je žiadna sláva, skôr primitivizmus. A bezcharakternosť.
- Ty mamľas, veď už zavri hubu a
uvažuj! Primitivizmus, bezcharakternosť...! Kto ti o to stojí? Myslíš si,
že to všetko, čo sa stalo v Štrasburgu, mi iba tak mirnix-dirnix padlo do
lona? Poctivo som na tom pracoval
dlhočizné roky, len aby bola sloboda slova po mojom, čím horšie, tým
lepšie. Máš poslednú šancu vstúpiť
do mojich služieb alebo budeš trpko ľutovať. Vyber si, máš na rozmýšľanie týždeň. Potom spustím svoje
mlyny...
Zmizol tak rýchlo, ako sa objavil. Ešte
chvíľu som počul doznievať jeho arogantný víťazný rehot a cítil strácajúci sa pach síry. Ostali iba myšlienky a
otázky. Ozaj, ako to, že „demokratický
súd“ v Štrasburgu uprednostnil bezdôvodnú verejnú aroganciu a urážky,
napísané na adresu slušného človeka pred obyčajnou slušnosťou, o etike
a odbornosti ani nehovoriac? Dokonca, záver tejto nechutnej kauzy sledoval aj Výbor ministrov Rady Európy...
Sú spokojní s tým, že dali priechod
bezuzdnému zlu na stránkach novín,
na vlnách rozhlasu i televízie? Aké ľudské práva môžu mať arogancia a zlo?

Vedomé klamstvo, ohováranie a ponižovanie vyrobené na objednávku?
Rozmýšľam aj nad tým, o koľko klesla
všeobecná úroveň myslenia a morálky
ľudstva od roku 2000, teda od prvého rozsudku v tejto veci, ktorý autora
predmetného „novinárskeho“ paškvilu, vyrobeného zrejme na objednávku,
uznal vinným z hanobenia rasy, národa a presvedčenia. Pekelník sa veru
musel za tie roky skutočne poriadne
narobiť! Za koľkých kolegov sa budem
musieť ako novinár už v krátkej budúcnosti hanbiť, keď budú „pracovať“ v intenciách štrasburgského súdu? A čo
ma najviac zaráža, prečo podľa toho
istého súdu nemajú ľudské práva aj
slušní ľudia?
A tak už bezmála týždeň dumem aj
nad tým, či predsa len neuposlúchnuť Jeho pekelnú výsosť a nepridať sa k nemu. Veď by mi stačilo iba
prejsť sebareflexným kurzom moderných slovenských nadávok, naučiť sa
trochu učesať fakty gustu svojich nových politických alebo zahraničných
chlebodarcov, ktorí by sa určite vďaka pekelníkovi objavili veľmi rýchlo. A
bolo by to! Mal by som aj peniaze, aj
by bol o mňa záujem. Osud bezdomovca ma totiž neláka ani trochu. Lucifer si príde pre odpoveď už zajtra.
A ja ešte stále neviem, či získa aj ďalšiu dušu...
Milan Grofčák

DOMOV

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Október 2008

10

Kto núti naše média
Dotĺklo šľachetné srdce ku klamstvám?

V stredu 22. októbra 2008 sa vyše
800 priateľov, kolegov, spolupracovníkov, politikov i poslancov NR
SR, prišlo do košického krematória na poslednú rozlúčku s bývalým
dlhoročným námestníkom riaditeľa podniku VSŽ Košice, podpredsedom Vsl. KNV, diplomatom, námestníkom a primátorom mesta Košice a
dlhoročným telovýchovným a športovým funkcionárom Ing. Jánom
Trebuľom.
Naplnení hlbokým žiaľom, pohnutím a
bolesťou sme stáli nad rakvou zosnulého, obloženou veľkým množstvom kvetov a vencov, medzi ktorými boli vence
exprezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera a predsedu NR SR
Pavla Pašku.
Viac než kedykoľvek predtým sme
si uvedomili, akú užitočnú prácu Ján
Trebuľa vykonal a čo všetko dokázal. Jeho bohatý a nesmierne plodný život v smútočných prejavoch pripomenuli primátor mesta Košice
František Knapík, bývalý generálny
riaditeľ VSŽ Košice Milan Ondaš a
bývalý podpredseda Vsl. KNV a dlhoročný telovýchovný funkcionár
Jozef Novák.
Vždy je človeku ťažko, keď sa lúči so
svojim blízkym, s ktorým sme roky

prežili, prepojení putom úprimného
priateľstva, s ktorým sme sa zblížili z
vlastnej vôle, dobrovoľne. Mal som
tú česť a potešenie spolupracovať
s ním, zavše pobudnúť pár hodín v
jeho prítomnosti, preto veľmi dobre
viem, že sa usiloval s jasnou mysľou
hľadieť dopredu.
Jeho životná cesta, z ktorej odišiel vo
veku 77 rokov je poznačená veľkou
obetavosťou, profesionalitou a neustálym bojom za veci potrebné, užitočné
a spravodlivé. Bol a ostane vynikajúcim
organizátorom, popredným ekonómom,
vzdelaným a pracovitým človekom,
skromným, ale principiálnym mužom.
Svoje rozsiahle vedomosti a presvedčivý tvorivý talent dal pevne do služieb
slovenskému národu, jeho vzdelanosti
a kultúre.
V tom bola jeho osobitosť a veľkosť.
Odišiel človek, ktorý vášnivo miloval život a dobrých pracovitých ľudí v ňom.
Miloval svoju vlasť a s veľkou láskou
a nadšením presadzoval veci moderné a racionálne. V časoch dobrých aj
zlých vedel, kde je jeho miesto, na ktorej strane je pravda. Vo chvíľach smútku
si uvedomujeme, čo všetko vo svojom
živote urobil. Svojou organizátorskou a
riadiacou činnosťou na jednotlivých postoch, ktoré zastával, prispieval k zvyšovaniu a skvalitňovaniu všetkej práce na
prospech spoločnosti.
Popri svojej profesionálnej práci
veľa času venoval aj dobrovoľnej
činnosti v rôznych oblastiach. Predovšetkým v telovýchove a športe.
Aj tu dosiahol výrazné úspechy. Bol
predsedom Vsl. KV ČSZTV, funkcionárom futbalového klubu VSS Košice, pomohol pri výstavbe futbalového štadióna Lokomotívy Košice a
ďalších športových areálov v meste aj kraji. Jeho všestrannú dlhoročnú, obetavú prácu vysoko oceňovali
štátne orgány, športové organizácie
i rôzne inštitúcie.

Osirelo jeho miesto v rodinnom kruhu, medzi priateľmi a mnohými vernými, dlhoročnými kamarátmi. Krutá smrť
ho prinútila opustiť rady svojich najbližších. Manželku, dvoch synov, nevesty, vnúčatá a bývalých spolupracovníkov, s ktorými sa pravidelne stretával a
ktorých si veľmi vážil. Už nepríde medzi
nás, nepomôže dobrou radou, optimistickým slovom, ani povzbudením. Kdesi
v nenávratne sa stratil jeho obdivuhodný elán, nadšenie a nesmierna vôľa žiť,
pracovať a byť stále užitočný.
Smrť je definitívnou bodkou. Dáva ju
život za nedokončené osudy, za slová, ktoré mohli ešte znieť, za vety,
ktoré bolo treba ešte vysloviť, za
dielo, čo ešte košatelo v prospech
spoločnosti. Veľká strata prináša
vždy hlboké rany a veľký žiaľ. Ostanú po nej jazvy spomienok, ktoré sa
rozjatria pri každom dotyku s knihami, ktoré mal rád, s prostredím kde
pôsobil, ale aj atmosférou, ktorú činorodo zapĺňal svojim ľudským humanizmom a krásou svojho charakteru. Stretávali sme sa mnoho rokov
pri rôznych príležitostiach. Bolo ich
veľa a vždy za veľkej účasti dobrých
ľudí a skutočných priateľov. Aj na
poslednú rozlúčku prišli bývalí spolupracovníci, významné osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života, poprední športovci,
mnohí bývalí aj terajší futbalisti a
hokejisti, aby Jánovi Trebuľovi vzdali poslednú poctu. Jeho celoživotné
dielo je uzatvorené.
Ostáva trvalou hodnotou, dokumentom doby v ktorej žil a obetavo pracoval.
Vzdali sme poslednú poctu vzácnemu človeku a už nám len prichodí kdesi vo vnútri ukuť a zakaliť presvedčenie – neumrel, bude žiť v
srdciach najbližších, bude žiť v našich spomienkach a diele, ktoré vytvoril.
Jozef Kuchár

Súd v historickej budove
Do samotného srdca krajského mesta Prešov sa vrátil pred
niekoľkými dňami umelecko-architektonický skvost, o záchranu ktorého sa bojovalo od marca 1999, keď bol ťažko
poškodený vodou z topiaceho sa snehu na odkrytej streche budovy. Ide o nádherné štukové ornamentálne priečelie dvojpodlažného paláca barónskej rodiny Klobušických
(na snímke), ktoré je dielom talianskych majstrov z polovice 18. storočia. Umeleckému skvostu hrozilo postupné odpadávanie z prednej steny budovy a jeho úplné zničenie.
Spomenutý palác s bohatou minulosťou dostal v poriadne zanedbanom stave do vienka Krajský súd v Prešove pri svojom vzniku
ako budúce sídlo súdnej moci Prešovského kraja. Po rozbehnutí rekonštrukčných prác sa dostal do čela ministerstva spravodlivosti neslávne známy odborník na právo Daniel Lipšic a ten si
vraj vytýčil úlohu zlikvidovať tento krajský súd iba preto, že jeho
predseda JUDr. Igor Burger mal dve „kádrové“ vady: Po prvé bol
známym právnym odborníkom, uznávaným na území celej bývalej Československej republiky a teda ako skúsený praktik mal
občas vecné výhrady k metódam vedenia rezortu spravodlivosti úradujúcim ministrom Lipšicom. Po druhé, a to bolo ešte
neodpustiteľnejšie, bol spolužiakom dnešného ministra
spravodlivosti Štefana Harabína, s ktorým ho spájalo a spája dlhoročné priateľstvo. Rekonštrukcia sídla Krajského súdu
v Prešove bola teda z moci politickej zastavená a nedokončené
časti historického objektu chátrali a ťažko poškodené umelecké
dielo na priečelí paláca bolo prakticky odsúdené na trest smrti.
Našťastie pre objekt pán Lipšic sa musel z ministerského
kresla pred dvomi rokmi porúčať a medzi prvé kroky novej
Ficovej vlády patrilo uvoľnenie 300 miliónov Sk na záchranu sídla prešovského krajského súdu. Odvtedy sa stavebné
aj záchranné práce rozbehli na plné obrátky a k slovu sa dostali aj odborní pracovníci reštaurátorského strediska v Levoči, ktorí sa pustili do opravy doslova umierajúceho umeleckého diela.
V priebehu 41. týždňa už bolo demontované niekoľko rokov zahalené lešenie a zachránená štuka sa prvý raz ukázala Prešov-

čanom vo svojej plnej kráse. Podľa predsedu Krajského súdu
JUDr. Igora Burgera, ktorý túto súdnu inštitúciu zakladal a dodnes ju úspešne vedie, bude rekonštrukcia paláca Klobušických
ukončená v závere budúceho roka. Dovtedy sa však samotné
vedenie súdu bude ešte dvakrát sťahovať. Na margo zachráneného umeleckého diela konštatoval: - Záchrana jedinečnej
kultúrnej pamiatky je vecou kultúrneho myslenia a kultúrneho prístupu. Žiaľ, zastavenie rekonštrukčných prác na
objekte z moci bývalého ministra spôsobilo, že záchrana
umeleckého diela nás vyšla namiesto pôvodných 5 miliónov na 12 miliónov korún. To už žiadny ďalší komentár
nepotrebuje!

Je to otázka skôr etická ako profesionálna. Nanajvýš však
aktuálna v súvislosti s nezmyslami a očividne cielenými
klamstvami, ktoré boli zverejnené v slovenských printových i rozhlasových a televíznych médiach na margo nedávneho „katastrofálneho“ požiaru v Prešove. Bez ohľadu
na to, či išlo o regionálne alebo celoštátne „mienkotvorné“. Samotný cieľ bol očividný, dosiahnuť diskreditáciu
prešovskej spaľovne (aj nebezpečného) odpadu, ktorej
vedenie sa snaží o rozšírenie jej kapacít. Musela sa využiť
mimoriadna situácia, pretože argumenty vedenia spaľovne boli
tak neotrasiteľné, že nimi nebolo možné pohnúť
inak, ako s rizikom dokazovania
vlastnej hlúposti zo stany oponentov. Fámy o
jedoch v ovzduší, o nutnosti liečenia stavov otráv
jedovatými plynmi až formou hospitalizovania vyvracia samotný
fakt, ktorý si nikto zo zúčastnených „novinárov“
a „znalcov“ nevšimol:
- Pri stabilizácii a
likvidácii požiaru nášho skladu materiálu, ktorý je mimochodom
v inom dvore ako samotný objekt spaľovne, som strávil plných
43 hodín, bez masky a iných ochranných prostriedkov. Ako vidíte, som živý a zdravý, bez akejkoľvek ujmy, keď nerátame 6
a pol miliónovú škodu na objekte a materiáloch. A cítim povinnosť poďakovať aj požiarnikom, ktorí svojou činnosťou zachránili hodnoty za ďalších približne 8 miliónov korún.
To boli slová konateľa vlastníka spaľovne, firmy Fecupral
Prešov Ing. Štefana Hanigovského, mimochodom, dlhoročného odborníka v oblasti životného prostredia, na tlačovej konferencii po definitívnom zlikvidovaní požiaru.
Jeho stanovisko potvrdzujú aj výsledky nepretržite realizovaných meraní kvality ovzdušia (a prípadného zamorenia nebezpečnými látkami) zo strany troch nezávislých
štátnych odborných inštitúcií, medzi ktorými bola aj vojenská protichemická monitorovacia jednotka. V ovzduší
nenamerali z akokoľvek nebezpečných látok NIČ!
Nebudeme sa zaoberať hádaním príčin vzniku požiaru, ktoré
sa ešte stále vyšetrujú, ani detailami škôd, pretože bolo by to
predčasné a teda neprofesionálne. Vysvetlenie konateľa Š. Hanigovského by v tomto čase malo stačiť aj najväčším kritikom:
- Keby sme v sklade nemali v tom čase na recykláciu pripravené tieto plastové kotúče s vysokým obsahom uhlíka, ktorých horenie vytvorilo hustý čierny dym (na obr. s
konateľom Š. Hanigovským), prešovská verejnosť by o
nejakom požiari v našej firme ani nevedela.
Jeho slová, ale aj skutočnosť, že počas požiaru nemohlo
dôjsť k žiadnemu výbuchu ani inej kritickej situácii (aj keď
teoreticky mohlo dôjsť k vzniku minimálneho množstva
kyseliny chlorovodíkovej), potvrdil počas tlačovej konferencie prítomný chemický expert Ing. Imrich Kamenský.
Je zaujímavé, že medzi prvými, ktorý sa v médiach vyjadril o vysokom nebezpečenstve požiaru a tým vlastne odštartoval ďalšiu etapu kampane proti plánovanému rozšíreniu a modernizácii spaľovne, bol primátor Prešova
JUDr. Pavel Hagyari. Ešte pred časom si s Hanigovským
veľmi dobre rozumeli. Hagyari však média k ďalším klamstvám a zavádzaniu určite nenútil...
Milan Országh

OPäŤ ide o PENIAZE

O trinástke sa zvykne hovoriť, že je číslom nešťastia. Igor Burger si však k trinástemu výročiu svojej činnosti na Krajskom súde
v Prešove (26. 10.) dal vďaka svojej cieľavedomosti možno najkrajší darček v živote. Vďaka tomu pohreb z moci politickej sa
tentoraz nekonal, namiesto neho sú aktuálne krstiny...
Milan ORSZÁGH (foto autor)

Ťažko povedať, prečo túto informáciu ako prvá priniesla Česká tlačová kancelária (ČTK). Podarilo sa jej ako prvej zistiť, že
Slovenská televízia opäť zápasí s nedostatkom financií. Napriek
tomu, že v máji dostala 91 miliónov korún, už potrebuje ďalšie
peniaze. Oficiálne sa hovorí o 150 miliónoch. Tých 91 miliónov spotrebovala na rozbeh nového športového kanála TROJKA. Naša verejnoprávna televízia peniaze vraj potrebuje preto,
lebo nový zákon o koncesionárskych poplatkoch nepriniesol
toľko zisku, koľko sa predpokladalo. Pretože na túto informáciu
sa nikto zo zodpovedných nepokúšal pohotovo zareagovať, tak
asi bude pravdivá. Nakoniec, ďalšia informácia tvrdila, že vedenie STV už o finančnej požiadavke informovala aj Radu STV ...
Ťažko odhadnúť aká je v Slovenskej televízii terajšia programová, organizačná a najmä ekonomická realita.

KULTÚRA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Hovoríme s básnikom a prekladateľom Mgr. art. Pavlom Janíkom, PhD.

Kultúra nie je luxus, ale duchovná potreba

Originálne zmýšľajúci autor viacerých
básnických zbierok Mgr. art. Pavol Janík, PhD., v najnovšej, útlej básnickej
zbierke Zašifrovaná jeseň ponúka čitateľovi sedemnásť básní, ktoré sú ilustrované výberom z voľnej tvorby akademického maliara Jozefa Bubáka. S
cieľom dozvedieť sa, čo je v nich zašifrované, aké je tajomstvo a nielen ich,
ale aj celej básnikovej tvorby, sme autora požiadali o rozhovor.
ŠTEFAN BALÁK: Niekoľko rokov ste
boli predsedom Spolku slovenských
spisovateľov. Aká je situácia v slovenskej kultúre, čo takáto funkcia vyžaduje?
PAVOL JANÍK: Situáciu slovenskej kultúry charakterizuje fakt, že od čias pôsobenia fenomenálneho básnika Miroslava Válka vo funkcii slovenského ministra kultúry
zatiaľ nik spomedzi šéfov tradične najchudobnejšieho rezortu nedosiahol jeho úroveň. Predovšetkým Válek bol na strane
kultúry, ktorú chránil pred bezohľadnými
politickými a ekonomickými tlakmi. Jeho
následníci naopak týmto tlakom viac či
menej ochotne podľahli, alebo ich dokonca sami vystupňovali. Válek tiež často opakoval, že na kultúru sa nedopláca, ale dopláca sa na nekultúrnosť, čím presviedčal
vtedajšiu vrchnosť, ktorej bol súčasťou, že
kultúra nie je luxus, ale duchovná potreba plnohodnotného človeka. Zdá sa, že
súčasným mocenským a majetkovým elitám kultúra nechýba. Funkcia predsedu
Spolku slovenských spisovateľov vyžaduje správny pomer zmyslu pre jedinečnosť
literárnej tvorby a zmyslu pre rozvážny pohyb v bludisku rôznorodých individuálnych
autorských záujmov, ekonomických obmedzení a byrokratických prekážok.
ŠTEFAN BALÁK: Ako by ste hodnotili
vašu doterajšiu básnickú tvorbu?
PAVOL JANÍK: Rád používam postreh súčasného predsedu Spolku slovenských
spisovateľov, popredného prozaika a esejistu PhDr. Jána Tužinského, PhD., podľa
ktorého autor nemá odkiaľ vedieť, čo vlast-

Mikuláš Dzurinda dva roky,
čo sedí v opozícii, hovorí o sociálnej politike. Vraj v
SDKÚ nejde o novinku, len
ako tvrdí jeho predseda „o
nej nehovorili“. Opäť sa Dzurinda mýli. Oni – rozumej
SDKÚ – nemusia o sociálnej
politike hovoriť. Každý si ju
za osem rokov vlády Dzurindu a Ivana Mikloša dobre pamätá. O žiadnej sociálnosti
nemožno vôbec hovoriť. Iba
ak v zvrátenom slova zmysle. V takom, akú nám predstavovali Ľudovít Kaník spolu
s Ivetou Radičovou. Nádejná kandidátka na prezidentku Slovenska totiž pracovala
bok po boku s Kaníkom.
Radičová sa neobjavila zrazu z čistého neba potom,
ako Kaník odstúpil z fun-

ne napísal, kým mu to nepovie literárna
kritika. Každá komunikácia má naozaj tri
základné fázy – vysielač, nosič, prijímač.
Takže skutočne môže byť značný rozdiel
medzi tým, čo mal autor pôvodne v hlave,
čo z toho vložil do svojho diela a čo v diele napokon našiel, objavil, či pochopil čitateľ. Dozaista nie je zaujímavé, aby som
sám hodnotil svoju básnickú tvorbu, preto použijem módny inštitút hovorcu – konkrétne ôsmich hovorcov: „So šarmom a
bravúrou štylistu balansuje na hranici krásy a múdrosti.“ (Daniela Hivešová) „Najperspektívnejším básnikom sa ukázal byť
Pavol Janík.“ (Viliam Marčok) „Na Janíkovej poézii je sympatické, že hoci niekde
siahol aj po témach frekventovaných, vždy
si nájde vlastný uhol pohľadu a neopakuje iných.“ (Jozef Bžoch) „Charakteristickým znakom Janíkovho rukopisu je satirizujúci, nadľahčený tón, pomenúvajúci
veci a vzťahy možno až nepríjemne pravdivo.“ (Igor Otčenáš) „Básnik sa pohráva
so slovami, vzďaľuje sa skutočnosti, aby
sa k nej priblížil z inej strany, odzadu či
znútra.“ (Valér Mikula) „Pavol Janík vstúpil do slovenskej poézie zbierkou prinášajúcou tón irónie a sebairónie, taký prepotrebný v tom čase, keď bolo mužských
debutov ako šafranu a prevažoval ženský
sentiment.“ (Ľubomír Feldek) „Nové náboženstvo reklamy, ktorá bola pre nášho autora veľkou školou, prináša nové
zázraky...“ (Štefan Moravčík) „Cennou
vlastnosťou prevzatou od Válka je aforistickosť. Opovážim sa tvrdiť, že v tejto sfére bol Válek hlbší, Janík zas vynaliezavejší.“ (Natália Švedovová)
ŠTEFAN BALÁK: Ako reaguje váš lyrický hrdina v dramatickom napätí
dnešných dní, ako sa zmocňuje reality, uprednostňuje viazaný alebo voľný
verš?
PAVOL JANÍK: Môj lyrický hrdina uprednostňuje voľný verš, ale vyžaduje majstrovské ovládanie viazaného verša. Preto
patrím k žičlivým recenzentom sonetových
vencov, ktorých skvelým autorom ste aj vy,
a som veľmi smutný, keď z rádia počúvam
v reklamných spotoch príšerne nezvládnuté pokusy o rozličné marketingové rýmovačky.
ŠTEFAN BALÁK: Básnik Ján Smrek povedal, že poézia je transfúzia života
pomocou slov. Irónia je vaším postojom ku skutočnosti?
PAVOL JANÍK: Tomáš Janovic povedal:
„Humor je vraj jediný spôsob ako byť dôstojne smutný. Pavol Janík je zasa presvedčený, že irónia je jediný spôsob ako dôstojne žiť.“ Aj v tejto veci s ním absolútne
súhlasím a nemám k tomu, čo dodať.
ŠTEFAN BALÁK: Dá sa povedať, že pre
niekoho poézia je hra so slovami, myslením v básnických obrazoch, tvorbou

kcie ministra práce a sociálnych vecí za Dzurindovej
vlády. Ona bola druhou Kaníkovou tvárou. Nie ako človek, ktorý sa na ľudí usmieva
ako Jánus, ktorý mal dve tvá-

prekvapivých obrazov, objavujúcich
kalambúrov?
PAVOL JANÍK: Už zosnulý literárny vedec
docent Jozef Melicher svojho času napísal: „Nakoniec zisťujeme, že Janíkovo
žonglérske pohrávanie sa s apokalyptickými obrazmi je vážnym posolstvom a krutou obžalobou moderného sveta bez perspektívy a šance.“ Myslím si, že tiež trafil
klinec po hlavičke.
ŠTEFAN BALÁK: V poslednej básnickej zbierke Zašifrovaná jeseň ste niektoré básne venovali obľúbeným hudobníkom: Armstrong, Baker. Čo pre
vás znamená hudba?
PAVOL JANÍK: Ide naozaj o moju poslednú básnickú zbierku, pretože už nemám v úmysle pokračovať v písaní poézie,
lebo vzhľadom na môj pokročilý vek nadišiel skôr čas sprítomňovania mojich doterajších diel ako ich ďalšej tvorby. Hudba
pre mňa znamená veľmi veľa a aj minulosti
som jej venoval viacero básní i aforizmov.
V jednom z nich hudbu pokladám za hľadanie strateného ticha. V inom vyjadrujem
presvedčenie, že hudba sú anjeli, ktorých
za zníženej viditeľnosti počuť. O hudbe
však vieme iba to, že znie. Všetko ostatné
si o nej vymýšľame.
ŠTEFAN BALÁK: Vašu útlu básnickú
zbierku Zašifrovaná jeseň vhodne ilustruje, dopĺňa výber z voľnej tvorby Jozefa Bubáka. Maliar a básnik – majú si
čo povedať?
PAVOL JANÍK: Určite. Inak by sa naše
diela nestretli v jednej knihe. Som rád, že
sa toto súzvučné spojenie podarilo, a verím, že má čo povedať aj čitateľom. Obrazy Jozefa Bubáka pokladám za to najlepšie, čo v slovenskom výtvarnom umení
vzniklo. Môžu sa o tom presvedčiť všetci
držitelia slovenských bankoviek, ktorých
je autorom.
ŠTEFAN BALÁK: V Zašifrovanej jeseni
prekvapivo osloví verš: „si svetlodušná
a čaká ťa svetlorečenie“. Vzťahuje sa
na všetkých čitateľov a obdivovateľov
vašej poézie?
PAVOL JANÍK: Podľa gramatického rodu
uvedeným veršom adresne oslovujem predovšetkým jednu konkrétnu čitateľku, ale
báseň i celú zbierku si s pôžitkom môžu
prečítať všetci čitatelia bez ohľadu na akékoľvek rozdiely. Podľa štatistických výskumov ženy čítajú viac ako muži – a najmä
poéziu. Teda knihu by si teoreticky mohli prečítať všetci, keby už nebola prakticky
vypredaná. Tak sa vraciame k téme a potrebe systematického sprítomňovania doterajších literárnych diel. Bez tohto trvalého úsilia by knihy boli len pominuteľnými
ohňostrojmi nápadov, ktoré sa iba na chvíľu zjavujú na nočnej oblohe. Krehký svet
umeleckých hodnôt musíme nielen vytvárať, ale aj ustavične potvrdzovať.

habilitovať sociálnymi témami. Radičová mala šancu
za osem rokov presviedčať
Dzurindu s Miklošom cez
Kaníka, ale aj osobne, aby
vláda natrvalo otvorila druhý

Nechajte si ju
re – jednú zlú a druhú dobrú.
Radičová bola zodpovedná
za Kaníkovu tvár, lebo bola
jeho poradkyňou.
A za tohto tandemu Kaník –
Radičová, ľudia strácali sociálne istoty ako sa sneh
roztápa v horúcom letnom
slnku – mizli doslova pred
očami. Dzurinda s Miklošom
stavili na zlého koňa, keď sa
teraz chcú na verejnosti re-

dôchodkový systém. To sme
museli čakať na americkú
hypotekárnu krízu?
O páde americkej ekonomiky sa hovorilo roky. Roky sa
dávali odhady, kedy sa systém finančníctva v tejto zámorskej krajine zrúti. Mikloš
sa predstavuje ako rozhľadený ekonóm, aj keď výsledky
jeho riadenia sú katastrofálne. Mal skôr vysvetliť, prečo

už pri vzniku druhého piliera
nedokázal odhadnúť možné riziká systému? Prečo už
vtedy netrval na tom, aby bol
systém trvalo otvorený? A
prečo mu to neradila už vtedy Radičová? Odpoveď je
jednoduchá. Dzurindove vlády doslova na ľuďoch orali v sociálnej oblasti a to hlbokým rydlom. Ich zásahy
do sociálnej oblasti boli totiž
trvalo bolestivé a ich rany sa
nedajú zahojiť ani dva roky,
čo sedia v opozícii. Keď už
aj po dvoch rokoch konečne Dzuridnovi svitlo, že ľudia citlivo vnímajú sociálnu
politiku, zrazu ponúka riešenia a hovorí o tom, že oni len
o sociálnej politike nehovorili, ale ju majú. Nech si ju nechajú... Stanislav Háber
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Berco Trnavec núka ďalšiu vtipnú knihu.
Ako sa biela vrana dopracovala k ľahšiemu životu?
Kľúčami rozštrngotané námestia v novembri 1989 prinášali naivným obyvateľom Slovenka novú nádej – že totalitné systémy a vojenské bloky zaniknú, že humanita a spravodlivosť ovládnu náš životný priestor, že sa premeníme na blahobytné spoločenstvo bez
dotieravého špicľovania... Démon triedneho boja bol však čoskoro vystriedaný démonom peňazí, démonom Zlatého teľaťa. Nádeje sa vyplnili predovšetkým nositeľom inakosti, homosexuálom.
Väčšinové obyvateľstvo za doterajších osemnásť rokov „demokracie“ videlo pramálo pozitívnych zmien a prežíva veľkú dezilúziu.
Túto do konkrétnych postrehov odetú dezilúziu, zobrazenú vtipnou literárnou formou, opretú o zdravú skepsu hodnú brilantného satirika nájdeme v najnovšej knihe Berca Trnavca, ktorú pod
názvom Slovák nepotrebuje viagru vydalo Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov. Kniha má podtitul Humoristické príbehy a prináša pestrý koktail humoristicko-satirických textov rôznych
žánrov i rozsahov: aforizmov, epigramov, bájok, fejtónov, poviedok a skečov. Limitujúcou hranicou je tu územie Slovenska, čo
však neznamená, že niektoré absurdity a paradoxy nie sú celoeurópskymi alebo celosvetovými chorobami, hoci v detailoch trocha odlišnými.
Čo znamená originálny názov „Slovák nepotrebuje viagru“? To tu
vopred neprezradíme, ale čitateľ sa to dozvie priamo v knihe na
strane 127. Veď ani v recenziách detektívnych príbehov neprezrádzame, kto je vrahom, hoci každý vie, že v solídnej anglosaskej
detektívne musí byť vrahom záhradník!
Najlepšie predstavíme náplň a pôvab tejto knihy pomocou malého kaleidoskopu krátkych ukážok. Nuž teda: • Čo nemá hlavu ani
pätu, má vždy ale poriadne brucho! • Všetci sme si rovní, ibaže
stojíme u nás vo veľmi členitom teréne. • Všetci podpaľači fasujú
fakle vo výdajni pre nosičov pochodní. • Konečne slobodienka!
Pred klietkou nám zdvihli závoru! • Najväčší hrdina dokáže obetovať aj celý vlastný
národ! • V tme pod
lampou je vždy nasťahovaná celá obsluha lampy. • Kto povedal A, má povedať
aj B? Ale kedy, keď
hneď musí utekať? •
Prísľub päťhviezdičkového života sa plní aj
päsťou medzi oči. • Kto si trúfne vyplaziť jazyk až ako obesenec,
je obesený právom. • Nikto nie je doma prorokom, stáva a ním až
v zahraničí, kde mu nerozumejú a robia si nádeje.
Bolo ich jedenásť, týchto perál i brokov, tak sa hádam patrí ukončiť malý výberový kaleidoskop, zostavený z postrehov prenikajúcich do podstaty bláznivej komédie zvanej civilizácia, pravda, tento raz v súradniciach nášho územia.
Žáner bájky je dnes neprávom zanedbávaný. Treba pochváliť
nášho satirika, že sa bájke, v podobe inovovanej recesiou programovo v tejto knihe venuje. Dozaista si aj vy pochutnáte na jeho
bájkach! Čo iné môžem povedať, keď hneď vstup do oddelenia bájok začne sa takýmto bonbónikom: „Biela Vrana chodila každý deň ku kaderníčke a dávala si čierny preliv, aby mala
ľahší život!“ Nie je to osud mnohých bielych vrán spomedzi „pánov tvorstva“? Ťažiskom tejto knihy je však zámerný, chystaný
návrat Berca Trnavca k preňho pôvodným a jeho najbližším textom – humoristicko-satirickým poviedkam. S chuťou upozorním
čitateľov nášho periodiká na jednu z najpozoruhodnejších poviedok tejto knihy, ktorá má názov Pitva. Obnažuje čitateľovi absurditu byrokracie, bezvýhradné akceptovanie príkazov nadriadeného,
pohodlnícke plnenie mylných direktív, nekritickosť „realizátorov“,
neochotu demaskovať omyl nejakej autority, úsilie nenaraziť a nemusieť obhajovať samostatné, vlastné rozhodnutie, bigotne trvať
na splnení absurdného príkazu – v tomto prípade odviezť živého
do pitevne. V príbehu živý, napriek svojmu enormnému úsiliu, nedokáže preukázať a presadiť svoju živosť. Pre zdravotníkov Aladára a Pištu je živý pacient nespochybniteľnou úradnou mŕtvolou,
lebo tak povedali pán primár či dokonca napísali na lístok! Koľko
je u nás takých Aladárov a Pištov, ktorí si ani len pozorne neprečítajú odkazy svojich nadriadených, hoci ich počínanie nie je také
komické, no oveľa viac nebezpečné, až otrasné.
Z množstva pozoruhodných vecí ťažko vybrať minimum jednotlivostí, ale spomeniem ešte aspoň Pravdivý príbeh o vrane, líške a syre. Je to odvážne prerozprávanie slávnej Ezopovej bájky o vrane a líške, kde Ezop nezohľadnil práva syra na prioritné
postavenie v tomto príbehu, na jeho nadhľad nad všetkými banálnymi vranami a triviálnymi líškami. Navyše tu autor propaguje
vysoko pragmatické ponaučenie, priam pre celoživotné krédo:
„Ak chceš v živote čosi dosiahnuť, nezačni sa ruvať, ale hľaď
splesnivieť!“ S duchom tejto knihy pozoruhodne rezonujú ilustrácie Boba Perneckého. A čím ozdravne zapôsobí táto kniha
na nás, pokusných králikov súčasného kapitalistického systému? Pravda, aj tu platia slová J. P. Sartra: „Dlho som pokladal
pero za meč. Teraz poznám našu bezmocnosť. Kultúra nič a
nikoho nezachráni, neospravedlňuje.“ Takže – nič? Ale kdeže,
predsa len niečo, niečo dôležité. Satirikova diagnóza našich
bolestí a sklamaní nám prostredníctvom gogoľovského smiechu cez slzy pomôže ľahšie znášať podrazy a príkoria, nepoľavujúci tlak čoraz ťaživejšej ekonomiky v živote radového občana, ako aj iné strasti a „výdobytky“ nášho baskerwillského
kapitalizmu.
Milan Kenda

Zábavne
zobrazená
dezilúzia
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Slovensko je na prvom mieste kvalifikačnej skupiny, ale...

O Z V E N Y

Výhru nad Poľskom nepreceňme
Futbal je už taký. Dlhé roky naň hromží takmer celý národ,
ignoruje ho, a zrazu za zrodí jeden výsledok, domáce víťazstvo nad Poľskom 2:1 (0:0) a je tu až stopercentný obrat,
eufória, zo zaznávaných sa stali hrdinovia. Čo sa vlastne stalo? Slovensko je prvé v kvalifikačnej skupine a bude tam aj
zimovať. Dosiahlo v štyroch zápasoch „povinné“ víťazstvá
doma nad Sev. Írskom 2:1 a teraz nad Poľskom. Nič svetoborné. Kto chce čo len niečo v kvalifikácii znamenať, musí
doma vyhrávať a zvonka priniesť tiež nejaké body. Naši ešte
povinnejšie vyhrali v San Marine 3:1, no s priemerným Slovinskom v Maribore prehrali 1:2. Niet veľa dôvodov na vyskakovanie, mužstvo i náš futbal sú na začiatku, pred nimi je
ešte šesť zápasov!
Pritom, výkony neboli bohvie- nú. Víťazi, ktorí niečo dosiahli,
ako oslňujúce. Po Írsku V. We- sa však nekritizujú, taký je neiss povedal: „Duel to síce nebol písaný zákon. Chváliť ich však
najvydarenejší, ale rátajú sa tri možno. Bojovnosťou a takticky
body.“ Po Slovinsku: „Odohra- zápas zvládli. Tréner určil správli sme nešťastný zápas, mali ne ofenzívnu hru, dobre vybral
sme šance, ale domáci boli o hráčov, výborne striedal. Zakryl
gól lepší. Je to pre nás smutný rany po zranených a vykartičkovýsledok.“ Po San Marine: „Hra vaných. Mužstvo konečne zanebola taká, akú sme chceli. hralo disciplinovane s výbornými
To čo sme zamýšľali, sa nám individuálnymi výkonmi Šestáka,
vôbec nepodarilo, ale vyhrali Čecha, Hamšíka, Zabavníka,
sme. Tri body potešili, ale ok- Kozáka. Ukázali väčšie srdce
rem toho iba to, že som si tam než Poliaci. Bolo by však na čo
kúpil dobré topánky.“ Po nie- poukázať aj v zápornom zmysle,
koľkých dňoch prišlo Poľsko a najmä v prvom polčase, hoci tevšetko je inak: „Fantastické di- raz od toho radi upustíme. Naše
vadlo. Za druhý polčas sme si mužstvo ešte v 84. min. prehrávíťazstvo zaslúžili. Zápas mal valo 0:1 a vtedy nič nenasvedpre nás šťastný koniec. Nik- čovalo, že by mohlo odísť ako
to nám neveril a sme prví. Ve- víťaz. Až potom prišli dva Šesrím, že to otvorilo srdcia fanú- tákove góly. Je to poľský probšikom.“
lém aké, ale my musíme zaznaČo už. Po rokoch sa zrodilo menať, že naše mužstvo prežilo
vážnejšie víťazstvo, na radosť zmŕtvychstanie, zázrak, nečaje právo, aj keď nie na prehna- kaný obrat pri ktorom šťastie pa-

Bez
straty už iba traja
Ako je známe o postup na MS 2010 sa hrá v Európe v deviatich skupinách. Aké sú súboje tvrdé
a vyrovnané, o tom svedčí aj skutočnosť, že iba tri
mužstvá ostali po štyroch odohraných zápasoch
bez straty bodu: Španielsko, Anglicko a Holandsko. Teda vzorka z európskych futbalových veľmocí. Bez prehry, s jedinou remízou je ešte Dánsko, bude však hrať ešte so Švédskom, ktoré iba
dvakrát remizovalo, a Nemecko, ktoré má remízu
jednu. Ďalší bez prehry je ešte Izrael (dve remízy), rovnako ako Turecko, Taliansko a Írsko. Jednu remízu ako Nemecko má aj Ukrajina. Tri remízy, ale iba z troch zápasov, majú Bulhari. To sú
teda zatiaľ najväčší favoriti na postup, ktorí môžu
byť okrem Grécka, Slovenska a Srbska tiež tento rok spokojní, pretože sú na čele skupín, hoci
jeden zápas prehrali. Ešte je síce 17. novembra
jeden asociačný termín v ktorom sa bude hrať jedenásť zápasov, ale postavenia v tabuľkách, najmä na čele, to už veľmi neovplyvní. Kto je teda
najväčším sklamaním po prvých zápasoch? Portugalsko stratilo päť bodov a je až tretie. Švédsko
síce neprehralo, ale za dve remízy z troch zápasov má iba 5 bodov a je štvrté. Ako sme už spomenuli, bude však ešte hrať s Dánskom. Z našej skupiny sú Česi až piati, no budú ešte hrať so
San Marínom a iste si situáciu vylepšia. Tretí sú
zatiaľ aj Francúzi aj keď majú tiež zápas k dobru,
no tento rok sa z neho nedostanú. Úplne rovnako
sú na tom aj Rumuni, tiež majú len štyri body. Vidieť, že aj nemilých prekvapení bolo dosť a stoličky viacerých trénerov sa trasú. Úplne bez šancí
ostala Malta keď nedala ani gól (0:11), San Maríno tiež nevyhralo, ale dalo jeden gól Seneckému
(1:10). Podobne je na tom Arménsko, bez víťazstva a skóre 1:12, takisto ako Andorra. Po jednej
remíze dosiahli a majú aspoň bodík Moldavsko
(2:7), Lichtenštajnsko (0:8) i Azerbajdžan (0:2),
ale obaja budú ešte hrať. Na jednom bode ostanú Faerské ostrovy so skóre 1:5, zrejme aj Cyprus (2:4). Medzi trpaslíkov sa zaradilo nečakane
aj Nórsko, ktoré nič nevyhralo, dvakrát remizovalo a zatiaľ je v tabuľke posledné so skóre 2:3.
Ešte si však raz zahrá a môže sa vykúpiť.

dalo z neba, tak ako nikdy doteraz. Po hrubej chybe prichádza
lopta na Šestákovu kopačku a
ten dáva gól. Hneď potom strieľa Šesták z voleja. Od obrancu
Dudku sa lopta po zlom odkope
odráža do žrde a rovno k Šestákovi. Nezaváhal ani v tomto prípade, vyhrali sme. Dramatický
zápas priniesol radosť, po ktorej
treba čakať, či bude mať trvalejší ráz, alebo to len raz a náhodou vykuklo slniečko na našu
už dlho smutnú ulicu. Kým sa
rozhodne a kým má Slovensko
na postup šancu, máme právo
na radosť. Prehnať ju však neslobodno, bol by to hriech, ktorý by mohol futbalových bohov
zase uraziť.
Tu je tabuľka, nad ktorou môžete špekulovať, i zostava hráčov,
ktorá vojde do histórie. Od víťazstva nad Českom doma roku
1997 nebolo slávnejšej.
1. Slovensko 4 3 0 1 8:5 9
2. Poľsko
4 2 1 1 6:4 7
3. Slovinsko 4 2 1 1 5:3 7
4. Sev. Írsko 4 1 1 2 5:4 4
5. Česko
3 1 1 1 2:2 4
6. San Marino 3 0 0 3 1:9 0
Zostava: Senecký - Pekarík, M.
Petráš, Ďurica, M. Čech - Šesták, Sapara (73. Jakubko), Zabavník (83. Kozák), Hamšík,
Jendrišek (80. Obžera) - Vittek. Šesták dal góly v 85. a 86.
min., rozhodoval Layec z Francúzska pred 17 650 divákmi.

Osemnásť medailí pre SR

Základná jedenástka, ktorá vyhrala 15. októbra v kvalifikačnom
zápase MS 2010 v Bratislave nad Poľskom 2:1. Horný rad zľava:
Vittek, Šesták, M. Petráš, Hamšík, Sapara, Senecký. Dolný rad:
Ján Ďurica, Jendrišek, Zabavník, Pekarík, M. Čech. Stiedali: Jakubko, Obžera, Kozák.
Foto: M. Illík

MŠK Žilina - Hamburger SV 1:2 (0:2) v Pohári UEFA

Výsledok dobrý, ale prehra

V Pohári UEFA sa začali prvé skupinové boje. MŠK Žilina
nastúpila doma na plnom štadióne (9871 divákov) proti
vedúcemu mužstvu nemeckej bundesligy Hamburger SV.
Hrala dobre, aj jej tlieskali, no scenár takýchto zápasov
sa notoricky opakuje. Naši mali viac šancí, nedali však
prvý gól, lebo Vladavič a Adauto prvé dobré a najväčšie
nepremenili. Prišli dve štandardky súpera, prvé dve strely na bránku a boli prvé dva góly v našej sieti. Už v prvom
polčase ich dali v 16. min. Petrič a v 45. Olič. Bolo vlastne
po zápase, skúsené mužstvo si v takejto situácii vie poradiť, aj keď Hamburg jeden gól z kopačky Rilkeho v 69. min.
dostal. Bola z toho prehra 1:2 (0:2), ale to nie je úspech.
Tréner D. Radolský mužstvo chválil, „hráčom patrí uznanie,
sme na dobrej ceste“, ale to je už veľmi stará pesnička. Súper mal prvé dve príležitosti a obe premenil, štyri naše vyšli naprázdno. Preto bolo už v prvom polčase rozhodnuté.
Strelecká slabina našich mužstiev je už chronická a útechy
na ich tlak v posledných minútach zápasu sú len radosťou
dieťata nad tým, že videlo peknú hračku. Veľmi často si po
takýchto zápasoch zapisujeme prehry. A utekajú peniaze,
body i kusiská slávy, lebo prehry ju nikdy neprinášajú.

Formula 1 sa začína postupne trápiť
Ešte zhruba pred desiatimi rokmi
stúpala motoristická Formula 1
po schodíkoch slávy do veľkých
výšok. Rástli návštevy, záujem televízií, na okruhy sa hlásilo 30 i
viac áut, pribúdali nové prihlášky na stavby nových okruhov. Tie
časy sú, zdá sa, definitívne preč,
formula sa začína trápiť a zrejme
si za to môže aj sama. Obchodníci v tomto veľkom biznise neodhadli správne, že presadzovaním
drahších áut v tomto veľkom biznise, každoročnými novinkami na
motoroch, karosériach, pneumatikách i na sprísňovaní bezpečnosti na okruhoch už prekročili medze starostlivosti i výdavkov
na štart viacerých firiem.
Je nebezpečenstvo, že pomaly nebude mať kto na 18-dielny seriál MS
nastupovať (nedávno sa vzdali Francúzi). Firmy totiž nemajú na účasť
dosť peňazí, hlási sa celosvetová kríza, výroba najmä drahých áut pre fanúšikov klesá a vstupné tiež nemožno zvyšovať donekonečna. „Ak by
klesol počet štartujúcich pod dvadsať a dokonca pod šestnásť - hovorí
šéf FIA Max Mosley - stratí F 1 vierohodnosť.“ A pridal ešte, že finančné
problémy viacerých značiek sa ťahajú už roky. Zachraňujú ich ešte niekoľkí sponzori-boháči, bez ktorých
by sa už viaceré automobilky dávnejšie zo štartov vytratili, napr. Red Bull,
Toro Rosso či Force India.
Len nedávno sa vzdal pre nedostatok financií tím Super Aguri a iné
sú tiež v mínuse. Niektoré firmy, ak
chcú byť konkurencieschopné, musia mať na ročník pripravených až
400 miliónov dolárov! „Ak sa nám
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nepodarí do roku 2010 urobiť opatrenia, ktoré radikálne znížia výdavky
družstiev, bude situácia efjednotky
veľmi ťažká,“ dodáva šéf Medzinárodnej automobilovej federácie Max
Mosley. Kalendár pretekov na budúci rok 2009 je už predbežne pripravený. Je v ňom 18 pretekov, no prekvapujúco chýba Veľká cena Kanady,
hoci práve v Montreale bývali najväčšie návštevy a jazdci sa o okruhu G.
Villeneuva vyjadrovali veľmi pochvalne. Problémom je, že doteraz prepravu monopostov platila asociácia,
no teraz chce, aby náklady hradili
tímy. Vyškrtnutím Montrealu z programu by sa stalo, že by v Severnej
Amerike, kde sú najväčšie trhy, neboli ani jediné preteky F 1, čo je nepochopiteľné, keď môžu byť preteky
v Austrálii, Malajzii, Bahrajne, v Singapure, Japonsku i v samotnej Číne.
Po odrieknutí Francúzska však zrejme príde k nejakému kompromisu.
Kanada argumentuje, že bez pretekov stratí 560 miliónov eur a miestne
hospodárstvo by bolo ochudobnené
o 75 miliónov dolárov. Aj z toho vidieť, akým obchodom je táto motoristická liga.
Isteže efjednotka o rok či o dva
nezanikne, no zamýšľať sa nad
ňou možno aj u nás. Už dlhšie je
aj na našich obrazovkách a priaznivci sa zžívajú s jej pravidlami,
sledujú ju čoraz viac, obľúbili si
ju, i jednotlivých jazdcov. O pravidlách, rovnako ako v iných štátoch, však debatujú a považujú
ich za komplikované, ba až nešportové. Chýba im často rovnosť súperov, pretože rozhodujú
drahšie autá, ktoré sú kvalitnej-

šie, elektronika vyraďuje človeka
z myslenia a konania, čachrovanie s pneumatikami tiež prispieva
k neregulárnosti, motory sa často
vymieňajú rovnako ako karosérie.
Formula by ostala zaujímavou,
aj keby viac rozhodovali jazdci,
keby boli napr. na jedny preteky
jedny pneumatiky, tankoval by sa
benzín na celé trvanie pretekov a
podobne. Aj na výstavby tratí sa
vydávajú veľké peniaze, sú to už
superbezpečné autostrády, kde
hodinu krúžia „roboty“. Zdá sa,
že prichádza čas, keď sa do popredia dostanú preteky rely v teréne, kde jazdia rozhone lepší majstri volantov než v F 1. A pravidlá
su jednoduchšie, hoci dramatickosť je väčšia ako pri F1. Otázkou však ostáva, ako súboje rely
viac priblížiť divákom. O tom však
musia porozmýšľať odborníci, fanúšikom ostáva iba čakať.
Aj v predposledných pretekoch ročníka v Číne sa ukázalo, aké môžu byť
preteky nudné a nedramatické. Nič
sa na nich prakticky nestalo. Vyhral
Hamilton pred Massom a Räikonenom. Rozhodne sa teda až v závere
v Brazílii. Hamilton z McLarenu vedie o sedem bodov pred Massom.
Ťažko sa stane, že by nebol Hamilton majstrom. To by musel preteky
zbabrať a Massa ísť výborne.
Predpokladá sa, že budeme mať
najmladšieho majstra sveta F 1
- Hamiltona. Iný výsledok by bol
prekvapením. A už sa potom začnú prípravy na budúci ročník. Aký
bude, o tom rozhodnú experti, no
isté je, že sa dočkáme viacerých
zmien.

Je to takmer na neuverenie.
Dvadsať našich reprezentantov
sa zúčastnilo na MS v silovom
trojboji a tlaku na lavičke v Nemecku. Vybojovali tam 18 medailí!! Z tlaku na lavičke osem
zlatých, 5 strieborných a dve
bronzové. Prekonali pritom tri
svetové rekordy. Najlepšie výkony dosiahli N. Komorová, Ľ.
Vajdiar a J. Péter. V silovom
trojboji patrili Slovákom dve
zlaté a jedna bronzová medaila. Najhodnotnejším výkonom
našej výpravy bol víťazný pokus H. Hekša, ktorý v kategórii do 110 kg zvládol 247,5 kg
a utvoril tak slovenský rekord v
asociácii AWPC. Škoda, že silový trojboj a tlak na lavičke nie
sú olympijské disciplíny.

Nebezpečné športy
Extrémni, najmä profesionálni športovci, vymýšľajú stále
nové a nové športy - stále nebezpečnejšie. Hlási sa nová
disciplína menom speedflying.
Je to kombinácia lyžovania, paraglajdingu a kitesurfingu, čo
si normálny fanúšik nevie ani
predstaviť. Majstri sa spúšťajú po svahoch na lyžiach tak,
že im padákové krídlo pomáha
zvyšovať rýchlosť a zároveň sa
pomocou neho prenášajú ponad prekážky a rokliny. Rakúšania už zdolali výškový rozdiel
1500 m a chcú tento rekord
naďalej prekonávať. Netreba
ani zdôrazňovať, aké je to nebezpečné a zrelé aj na zakázanie.

Vitalij Kličko sa vrátil
Výborný boxer ťažkej váhy Vitalij Kličko neboxoval 1400 dní. V
Berlíne však opäť začal vo verzii WBC a vyhral v 8. kole t.k.o.
nad S. Peterom z Nigérie úplne presvedčivo. Keďže bratovi
Vladimírovi patria všetky ďalšie
tituly v troch verziách, Klikčovci
ovládli celú hmotnosť a sú neobmezenými pánmi. Vitalij mal
vážne starosti so zraneným kolenom, no vrátil sa zdravý a vo
výbornej forme. Nový majster
má v profiringu 36 víťazných
zápasov a z nich bolo v 35 prípadoch k.o.! Bratia svorne potvrdili, že proti sebe nikdy nenastúpia, aj keby im ponúkali
akékoľvek peniaze.

Nezničiteľný doping
Prípady dopingu sa rozmnožujú napriek tomu, že tresty sú
vysoké a športovci poučovaní o nebezpečnosti týchto krokov. Aj Slovensko sa sem-tam
zapletie do takýchto sietí. Najnovšie cyklisti. J. Jeřábek dostal doživotný zákaz činnosti,
lebo ho obvinili už druhý raz.
M. Slivovský dostal na dva roky
zákaz športovej činnosti a M.
Liška na šesť mesiacov zákaz
činnosti. Tak ako vždy sa prichytení aj tentoraz vyhovárali, no nepomohlo nič. Sami sa
vzdali aj aktívnej činnosti. Nič
však nemohlo zmazať vinu, navyše poškodili aj meno športu
a celého Slovenska.
Stranu pripravil IGOR MRÁZ

Slovenský rozh¾ad - Vydáva: TREND INTERNATIONAL. Šéfredaktor: Jozef Kuchár, zástupca šéfredaktora: Dušan D. Kerný. Adresa redakcie: 811 05 Bratislava, Dobšinského 16. Telefóny: 0903/618 296, fax:
02/443 73 731. Filiálna redakcia 080 01 Prešov, Masarykova 10. Telefón a fax: 051/772 06 06. E-mail: slovenskyrozhlad@stonline.sk, www.slovenskyrozhlad.sk. Vychádza dvakrát mesaène. Rozširujú: MEDIAPRESS
Bratislava, Kapa-press Košice, KAPA-DAB preŠOV a vydavate¾. Registraèné èíslo MK SR: 2468/2001. ISBN-1335-7743. Sadzba a tlač: DATAPRESS, s.r.o. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.

