Veselé a radostné Vianoce všetkým ľuďom
dobej vôle žičíme. Nech darčeky pod
stromčekom rozihrajú úsmev v detských očiach.
Aby nám biely sniežik prikryl domy, svahy,
lúky a stráne. Aby veselá bola mladá chasa
vstrebávajúca plným dúškom
neodolateľné dary zimy.
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Hľadanie slov

Poslanci EP za SMK
očierňujú Slovensko

DUŠAN D. KERNÝ
V lete nikto netušil, že azda najčastejším
slovným spojením bude reálna ekonomika. Našinec by sa domnieval, že ak jestvuje reálna ekonomika, tak preto, lebo je
aj nereálna ekonomika. A nie je ďaleko od
pravdy – ibaže sa to volá inak – finančná
ekonomika, finančné trhy.
Všetci sme vedeli, že to jestvuje, aj slovenčina médií s tým žila ako so samozrejmosťou. Až pokým neprišiel terajší zlom a
my sme si uvedomili, že už roky náš nový
svet sprevádza množstvo nových slov. Tri
z nich – pôžička, úver či hypotéka – nám
jasne hovorili o peniazoch budúcnosti,
ktoré ešte len musia prísť. Zrazu sme sa
stále viac stávali štátom dlžníkov, bili nás
po hlave štatistikami, ako veľmi zaostávame za tým, ako sú zadĺžení obyvatelia Európskej únie. Tovary a služby sú viazané
na peniaze, ktoré teraz nemáte, iba budete mať. Dnes vieme, že reálna ekonomika
je to, čo sa naozaj vyrobí – a výrobca nikdy nezarobí toľko, ako sa zarobí vo svete
financií. Netreba špekulovať.
Štatistika OSN či Medzinárodného menového fondu hovorí jasne: kým hodnota denného svetového produktu tovarov
a služieb (teda HDP sveta) je sto, suma
toho, čo sa odohrá vo finančnej ekonomike je päť tisíc päťsto. Mnohým bolo roky
jasné, že to s finančnou bublinou svetových vekslákov nemôže ísť do nekonečna. Pre nás, ktorí žijeme ako národ a národnosti z práce rúk, z reálnej ekonomiky,
je najdôležitejšie, aby sme veci vedeli pomenovať nie vtedy, keď to už vedia všetci,
ale prv. Hľadanie slov nám pomenuje skutočnosť a tak možno zistíme rozdiel medzi
realitou života a svetom médií.
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Ruská federácia je dôležitý európsky štát a partner Európskej únie práve tak ako Slovenska

Kremeľ hľadá riešenie krízy doma
Náhodný čitateľ si môže pri tejto vete položiť otázku – a to už nemá Slovenský rozhľad nijaké dôležitejšie témy, ako oznamovať takéto samozrejmosti? Čo je nové na
holej vete Rusko je dôležitý európsky štát?
Azda to, že to nie je také jasné ak sa pozrieme na to, akú pozornosť tomu venujeme.
Zopár riadkov, ktoré venovali slovenské
média, nevynímajúc verejnoprávne, zjazdu
ruských „medveďov“ – teda vládnej strany
Zjednotené Rusko, ktorá má v znaku medveďa, o tom svedčí dostatočne.
Ak sa prizrieme bližšie uvidíme, že veci nie sú
také čiernobiele: na zjazde sa opustila ruská
koncepcia rozvoja do roku 2020 a nahradil ju
koncept vyrovnania sa s terajšou krízou. Rusko
tak medzi prvými v Európe prijalo široko založený koncept vládnej politiky a konkrétnych opat-
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rení, ako sa vyrovnať s globálnou krízou a jej dôsledkami.
Každý, kto to sleduje vidí, že Rusko sa stalo
otvorenou ekonomikou. Preto bolo tvrdo a
nemilosrdne zasiahnuté terajšou krízou. V
tejto situácii sa nemieni otvorenosti a prepojenosti so svetovým hospodárstvom európskymi ekonomikami a Európskou úniou
osobitne vzdať. To je pre Európanov pozitívny signál. Hovorí aj o charaktere ruského režimu, ktorý si uvedomuje, že nemá iné
možnosti.
Európska únia stále tvrdila, že má záujem na
stabilnom a vypočítateľnom Rusku, ale tým ako
stále odkladala pod rozličnými zámienkami rokovania o podobe novej dohody o strategickom

Čas žičlivosti aj nepokoja
Vianočné sviatky pokoja
a žičlivosti. To sú dni, na
ktoré sa vždy všetci tešíme. Už od detských rokov
ich nosíme vo svojom srdci. Je to vždy ona - rozprávka odetá do zimnej poézie
a lepších medziľudských
vzťahov. V dnešných časoch je to aj nostalgia o
snehom zasypanej drevenici a bielej hore, ktorá
nám pred rokmi zo svojich
statných stromov zhadzovala za krk sneh, keď sme
ju ochudobňovali o vianočnú jedličku.
Vianoce, to je aj nezvyčajné
ticho, ktoré si výraznejšie
uvedomujeme až vo chvíli,
keď má nasledovať tá vzác-

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) za stranu SMERSD reagujú na nehorázne
očierňovanie vlády SR europoslancami za SMK v otvorenom liste podpredsedovi
Strany európskych socialistov (PES) Hannesovi Swobodovi zo dňa 19. novembra
2008, ktorý poslali pani Bauer a pán Zolyómy. Poslanci
za SMK na pôde EP neustále
verejne útočia na slovenskú
vládu a poškodzujú dobré
meno SR v zahraničí. Poslanci za SMER-SD v EP znovu
vyzývajú politikov SMK, aby
namiesto osočovania a vyvolávania napätia, pristúpili na
konštruktívny dialóg.
Viac na str. 7

JOZEF KUCHÁR
na atmosféra prvého pohľadu na darčeky pod vianočným stromčekom. Pohľadu
do rozžiarených detských
očí. To všetko, ale aj
omnoho viac predstavuje to povestné čaro sviatkov zimy. Idylu, ktorú vždy
znásobuje predovšetkým
čistá a vnímavá detská
duša. Pre dospelého človeka sú Vianoce aj niečo viac.
Mala by to byť chvíľa pokoja, čas istoty, vzájomnej harmónie a pokory. Nie všade
sa tak stane. Žiaľ, namiesto
vzájomnej úcty a dobroprajnosti sa v terajšej etape bezohľadného boja o moc, pe-

niaze, ale aj holé prežitie do
popredia dostali závisť, nenávisť a falošnosť. Neprajnosť a konflikty vyplývajúce
z dedičských a reštitučných
nárokov dominujú aj po rokoch v mnohých rodinách aj
v kruhoch najbližších príbuzných.
Je zarmucujúce, že ani v
dňoch sviatočných nezavládne v každej ľudskej
bytosti čas úprimného,
prívetivého úsmevu. Môžbyť, že aj náhodné stretnutia bývalých priateľov,
ktorých rozdelila politika, alebo likvidácia spoločných firiem, neprinesú

pohodu a nenastane okamih harmónie citov, ale
iba spúšť v ľudskej duši. V
čase vianočnom by sme
sa mali usilovať o istotu
pokoja, plné priehrštie radosti, ale aj zvýšeným úsilím urobiť šťastnými tých
druhých. Veď v dnešnej
rozdelenej
spoločnosti
na tých, čo majú a môžu
všetko, a na takých čo nemajú a nezmôžu nič, budú
mať dni sviatočné veľmi
rozdielnu podobu. Väčšina občanov našej krajiny si
tentoraz zasadne k chudobnejšiemu sviatočnému stolu s pocitom veľkej neistoty
pred budúcnosťou.
Pokračovanie na 2. strane

partnerstve, ktorá by po desaťročí potvrdila pokračovanie doterajšej, jasne ukazovalo falošnosť diplomatického jazyka. Nie je málo insiderov, ktorí sa domnievajú, že Rusko bolo
de facto roky ponižované podobným prístupom európskeho „odkladania“ ako aj stále
väčšou mierou americkej konfrontácie – a
za to budeme platiť. Od slovenských médií
nemožno očakávať, že sa z toho poučia, od
slovenskej diplomacie v rámci formovania
postoja EÚ, ako aj v dvojstranných hospodárskych rokovaniach to však očakávať treba.
Zjazd vládnej strany ukázal zároveň podoby ruského štátneho kapitalizmu jasnejšie: predseda vlády V. Putin sa rozhodol presadiť zníženie
daní, predovšetkým zníženie daní zo zisku.
Pokračovanie na 6. strane

Nespravodlivá politika

EÚ v poľnohospodárstve
STANISLAV HÁBER
Aj keď minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík
môže byť spokojný s využitím eurofondov vo svojom rezorte, Spoločná poľnohospodárska politika EÚ mu pridáva stále viac nových vrások. Na jednej strane ním vedený
rezort pochválil vicepremiér Dušan Čaplovič za sto percentné čerpanie európskych fondov v Sektorovom operačnom
programe Poľnohopodárstvo a rozvoj vidieka v rokoch 2004
až 2006, ktoré sa ukončí v decembri tohto roku, na druhej
strane práve vtedy prišlo k novým dohodám v Bruseli. Tu sa
stretli ministri poľnohospodárstva členských krajín, aby
rozhodli o zmenách v Spoločnej poľnohospodárskej politike. Slovensko požadovalo napr. spravodlivejšie prehodnotenie zvýšenia mliečnych kvót, ale v prípade Talianska
došlo opäť k diferencovanému prístupu. Ako jedinej krajine EÚ bolo Taliansku povolené zvýšiť kvóty až o 5 percent. Pozitívne však je, že Slovensku sa aspoň podarilo
presadiť zvýšenie prahovej hranice nevyužitia kvóty zo 70
na 85 percent.
Pokračovanie na 2. strane
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Na Silvestra si mnohí
doprajú aj luxus...

Slovo má
Stanislav KUBÁNEK

poslanec NR SR

Svetová finančná kríza akoby s mnohými z
nás nemala nič spoločné. Aspoň z pohľadu príprav silvestrovských pobytov. Je to
pre niekoho možno nepochopiteľné, ale
väčšina Slovákov v aktívnom veku plánuje privítať nový rok niekde na pobreží južných morí a oceánov, alebo na chate, či
horskom hoteli. Nečudo, že cestovné kancelárie už prevažnú väčšinu pobytov predali. Voľné miesta už prakticky nemajú na
chatách v okolí našich najväčších miest,
teda Bratislavy a Košíc. Okrem toho niektoré horské chaty sa stanú prechodným
domovom predovšetkým Maďarom a Poliakom.
Vo Vysokých Tatrách na prelome rokov nahradia Rusov najmä Ukrajinci.
Pokračovanie na 4. strane
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Až bude vôľa tvoja Čas žičlivosti ...

Až sa rozžiaria sviece a stoly prikryje biely sviatočný obrus ako sneh, zacinká zvonček a začne sa tá tohtoročná vianočná rozprávka. O
čom bude dumáme všetci, veď v každom z nás
je skryté malé dieťa. Nielen pre ratolesti zdobíme stromčeky, nielen pre tradíciu, či umelé pozlátko. Na celej zemeguli sa zastaví na krátku
chvíľu zhon a sadneme si k meditácii. O nás, o
našom živote, o našej súčasnej chvíli padania
hviezd. Pre nás, pre každého zasvieti na oblohe Ježiškova kométa, ktorá sa navráti už po
2008 raz. O koľko sme od tej chvíle, keď stála nad Betlehemom lepší, o aký kus sme posunuli ľudské myslenie? Skončili sa už hádam na
Zemi všetky vojny, vraždenie, lúpeže? Skončilo sa malicherné hašterenie, závisť, nenávisť,
hnev? Zanikla bieda, utrpenie, ktoré človek s
krutou zvrátenosťou nadeľuje človeku?
Skúsme prehltnúť, zabudnúť, zmazať z pamäte
to všetko, čo nás páli ako horúci mráz. Venujme si krátku chvíľku! Zastavme sa, veď pre ten
okamih to neznamená nenapredovať! Ak to dokážeme, možno pocítime tichú radosť Vianoc
v nás. Tú tichú radosť, o ktorej pred sto rokmi
vydal svedectvo v románe Vzkriesenie velikán
Tolstoj. A po storočí je stále rovnako aktuálna.
Vzkriesme sa duchom vlastnej bytosti. Upracme si vnútra, rozžnime na chvíľu sviecu vlastné-
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ho života betlehemským svetlom mieru. Ustrážme si vlastnú intimitu. Nepripusťme, aby nám ju
rozrušili víchre poryvov každodenného života.
Na čo inak by Boh tak miloval modrú planétu,
aby jej obetoval svojho jednorodeného syna?
Aký by potom mal zmysel príchod Krista, ak by
sme na chvíľu, na deň, na tri dni sviatkov vianočných, nedokázali zabudnúť na kráčanie slzavým údolím žitia?
Na všetko hľaďme pohľadom svetla! Prekryme
tmu! Nechcime nikoho meniť! Každý je taký,
aký je. Veď už americký autor William Temple
definoval naše snaženia slovami, že žiadne
zvláštne odhalenie nie je možné, ak celé naše
samotné bytie nie je nástrojom tohto odhalenia. Čo teda máme pri sviatočnom stole odhaliť? Pri tradičnom krájaní jabĺk, či budeme cez
rok zdraví, pri schovávaní rybích šupiniek, aby
nám peniaze nechýbali? Pri vôni kapustnice,
ktorá nikdy nemá takú chuť, ako tá uvarená na
Vianoce? Seba...
Keď sa budeme tešiť z každého bremena, ktoré nám na ramená navalí hráč najstrašnejší
- Osud - možno sa nám ponesie ľahšie. Veď
vieme, že bez Stvoriteľovej vôle ani vtáča zo
stromu nezletí, ani vlas na hlave sa nám neskriví. Ak to tak teda On chce, nuž nech sa naplní
jeho vôľa...
Stanislav Háber

Dokončenie z 1. strany
Svetová finančná a hospodárska kríza, ktorá sa zrodila v USA, v hniezde trhového kapitalizmu a rozšírila sa
do celého sveta, spôsobila
vážne starosti mnohým občanom našej vlasti, ktorí v
čase predvianočnom stratili prácu.
Podstatne menej je tých, ktorí môžu s veľkou dávkou sebavedomia, bezohľadnosti, ale
radostne konštatovať, že majú
na svojich stoloch hojnosť po
celý rok a nielen v dňoch sviatočných. Určite k ním nepatria
poprední vedeckí pracovníci,
učitelia, zdravotné sestry, ľudia
pracujúci pri strojoch v malých
firmách, ani dnešní poľnohospodári, dôchodcovia a mnohí
z radov mladej generácie. Absolventi vysokých škôl, ktorí si
našli neraz podradné zamestnanie za hranicami našej vlasti neprídu potešiť svojich starostlivých rodičov. Zdá sa, že
aj koledníkov bude menej ako

pred desiatimi rokmi. Vytrácajú sa spod okien domov do ktorých sa v rokoch vládnutia pánov Dzurindu, Hrušovského,
Mikloša, Kaníka, Zajaca vkradla chudoba.
Sviatky pokoja, žičlivosti aj
nepokoja sú neopakovateľné. Aké budú tie v zložitom
roku 2008, v roku bohatom na rôzne pre našu vlasť
vzácne, ale aj žalostné výročia, ktoré sme si pripomenuli?
To všetko, ale aj omnoho viac,
prichádza človeku na myseľ v
týchto dňoch. Napriek tomu,
nech sú naše Vianoce pokojné, nech prinesú chvíle krajšie
a nezabudnuteľné, nech otvoria dokorán aj zatvrdelé ľudské
srdcia. Sviatky pokoja sú neopakovateľné. Prinášajú pocit
sviatočný, chvíle radosti, ale aj
žiaľu, bolesti, clivoty a opustenosti. Od každého z nás záleží,
aké budú tie, na ktoré sa tešíme, ale aj takto o rok.
Jozef Kuchár

Nespravodlivá politika EÚ v poľnohospodárstve

Dokončenie z 1. strany
S. Becík je v Bruseli za krátku dobu výkonu funkcie ministra známy tým, že zastupuje slovenských poľnohospodárov a ich záujmy. Do Bruselu si nechodí pýtať noty, ale aktívne predkladá
žiadosti našich farmárov. A Slovensko si pripísalo aj ďalšie kladné body v prípade výrazného
zníženia prostriedkov, ktoré sa majú presúvať z
priamych platieb z titulu veľkosti fariem do rozvoja vidieka. Namiesto troch navrhovaných hodnôt
prahov a to od 100 tisíc do 199 tisíc euro, potom
od 200 tisíc do 299 tisíc euro a nad 300 tisíc euro
v percentuálnych úrovniach 3 – 6 – 9 percent, sa
nakoniec členské štáty zhodli na Slovenskom presadzovanom jednom prahu. Táto zmena je oveľa menej
bolestivá a týka sa len tých, čo čerpajú nad 300 tisíc
euro v úrovni 4 percent. Takže sa to dotkne na Slovensku iba 229 fariem v objeme 4,4 milióna euro,
kým v pôvodnom variante by sa to dotklo oveľa väčšieho počtu žiadateľov o prostriedky z eurofondov. Aj
v tejto menej bolestivej variante sa dá niečo urobiť,
keď naši farmári už hľadajú riešenia v delení veľkých
fariem na menšie, aby zachránili čo najviac prostriedkov pre slovenské poľnohospodárstvo.
Náš minister tvrdo rokoval aj o prostriedky na výkup
hustosiatych obilnín, ktorých má Slovensko v tomto roku na kŕmne účely prebytok, tak ako aj zvyšok
Európy. Naši farmári však nedokážu túto nadúrodu
zhodnotiť v podobe jej premenenia na produkciu v živočíšnej výrobe. V bravčovine máme dlhodobý deficit a musíme mäso dovážať, čím sa zhoršuje obchodné saldo obchodnej bilancie. Za minulý rok to bolo až

mínus 26 miliárd korún v agrokomoditách, ktoré sme
podľa Becíka vedeli tradične vyrábať a teraz ich musíme dovážať. Za prvý polrok roku 2008 to bolo mínus
2,9 miliárd korún len v bravčovine. Slovensko má najmä horské a podhorské oblasti, kde sa podľa Becíka
pokojne odchová aj 800 tisíc oviec, u nás ich je však
len 240 tisíc kusov. Tak by sa z kŕmneho obilia vyrábala vyššia pridaná hodnota.
Aktívne obchodné saldo majú v rámci V4 voči
nám všetky štáty. Navyše, ľudia z vidieka sú
zvyknutí pracovať v poľnohospodárstve. Pre
nich nájsť prácu v priemyselnom parku nie je
jednoduché a tak sedia doma. Štát im vypláca príspevky v nezamestnanosti, čo nás stojí ďalšie prostriedky. Preto je minister za navýšenie prostriedkov do rozpočtu štátnej pomoci,
aby mohli byť podporované tie komodity, ktoré
dnes dovážame a nie je ich možné dotovať podľa pravidiel Bruselu z prostriedkov európskych
fondov. Pritom ostatné členské štáty vynakladajú z národných zdrojov neustále viac prostriedkov práve na tie komodity, ktorých výrobu sme
v minulosti pre nerentabilnosť likvidovali a dnes
nám ich dovoz neúmerne zvyšuje pasívne obchodné saldo.
Na rad prišiel teda pre nadúrodu aj intervenčný výkup
obilia. Štát chce poľnohospodárom pomôcť. Pre celú
EÚ bola vyčlenená kvóta len 700 tisíc ton pre výkup
kukurice, hoci toľko majú nadúrodu napr. len naši južní susedia a my zhruba polovicu. A tak ministerstvo
pôdohospodárstva navrhuje zvýšenie objemu financii
pre štátnu pomoc. Zatiaľ v Bruseli ministri poľnohos-

podárstva museli dospieť ku kompromisu v zmenách
Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Minister hlasoval proti. Podľa novej dohody totiž dochádza k ďalšej nerovnováhe medzi starými a novými štátmi EÚ.
Tá vznikla tak, že starým členským štátom sa umožnilo použiť až do 4 percent nečerpaných zdrojov v rámci priamych platieb na financovanie rozvoja vidieka,
čo predstavuje ďaleko viac, než doplatok novým členským štátom. Ten je vo výške 90 miliónov eúr, z ktorých Slovensku pripadá len 3,8 milióna eúr.
Tieto dotatočné zdroje poskytla EÚ po prvýkrát v histórii, čo Becík v rozhovore s eurokomisárkou Boelovou ocenil ako pozitívny krok. Fakt však je, že 4 percentá pre staré členské štáty nečerpaných zdrojov
je viac, čím sa rozdiely v podmienkach farmárčenia
v jednotnej únii zväčšujú. Doplatok označil novým
členským štátom v rozhovore s eurokomisárkou Boelovou za náznak solidarity, ale rozhodne nie za solidaritu. Preto bol pri hlasovaní proti.
Rozdiely medzi novou a starou Európou sa totiž
takto prehlbujú. Takýto vývoj sa už dávno predpokladal. Preto slovenskí farmári nepodporovali vládu Mikuláša Dzurindu, keď sa uzatváral prístupový proces Slovenska s EÚ. Až potom, ako
Dzurinda prisľúbil, že jeho vláda dá poľnohospodárom maximum čo môže, došlo v roku 2003 k
dohode. Po vstupe SR do EÚ však Ivan Mikloš
nikdy tento Dzurindov sľub neplnil a farmári museli čakať až na novú vládu. Tá po roku 2006 začala plniť staré sľuby, ale rozdiely v Európe sa
každý rok neúmerne zvýrazňujú.
Stanislav Háber

Zo Slovenska už mali isť
miliardy do Čiech. V tomto
zmysle rozhodol súd v spore spoločnosti Tipos. Štátu
vznikol problém, ktorý je daňou za niekdajšiu pasivitu.
Miklošových osem rokov vo
vláde spôsobilo traumu vo
verejných financiách. Šport
nevynímajúc.
Šport, rovnako ako kultúra, plní v živote spoločnosti
nezastupiteľné úlohy. Dáva
šancu aktívne využívať voľný čas. Je príležitosťou na
psychohygienu. Úspechy
mladých športovcov dávajú radosť rodičom a športové výkony sú pýchou nielen rodín a oddielov, ale pri
mnohých športových podujatiach aj krajiny. Bez ohľadu na finančnú náročnosť,
každý šport si vyžaduje finančné vstupy. Potrebuje
peniaze.
V auguste som na tomto
mieste písal o novele zákona o športe. Ocenil som
to, že svojou filozofiou dáva
šancu novým talentom a
jednoducho
podporuje
tých, ktorí majú veľa energie, chcú sa hýbať a majú
talent. Vtedy som tiež vyjadril sklamanie. Dzurindové vlády a Mikošové rozmary zavádzali logiku, podľa
ktorej by mal šport dotovať
ekonomiku. Tak to nikdy
nefungovalo ani nebude. V
tom čase prejavili exekútori
záujem o akcie Slovenského zväzu telesnej kultúry v
spoločnosti Športka. Výsledok – hľadanie vinníka tam
kde nie je. Prešľapy Ivana
Mikloša vo vzťahu k športu
majú ešte stále negatívne
dopady. Posledným je kauza Tipos.
Namiesto toho, aby firma,
zarábajúca na tipovaní futbalových, hokejových alebo basketbalových zápasov, na žreboch a lotériách
dávala peniaze do športu,
možno ich bude musieť dať
novému majiteľovi. Nedovolím si teraz ani len naznačiť
ďalšiu úspešnosť zákona o
športe, hoci pripúšťam, že
je naviazaný aj na takéto
peniaze. Situáciu vnímam
v dvoch dimenziách. Aj dva
roky po výmene vlád sa
stretávame s problémami,
ktorých autorom bola minulá vláda. Nie spoločenský
vývoj, či medzinárodná situácia. Jednoducho, rozhodnutia bývalého ministra a
jeho úradníkov. Tou druhou
dimenziou je, že Mikloš zaviedol beh cez prekážky do
všetkých ostatných športov. Hoci je jednou z disciplín atletiky. Teraz sa táto disciplína mení na univerzálny
šport. Všetky športové tímy,
ktoré mohli mať viac peňazí, dostali pred svoje ďalšie
fungovanie jednu nepríjemnú prekážku. Tou je rozhodnutie o odchode peňazí, ktoré mohli podporiť ich
športové ambície.
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OMYLY toleranciE
Márne by sme v demokratickej Európe hľadali štát, v
ktorom jeho riadenie a rozhodovanie o budúcnosti národa môžu negatívne ovplyvňovať v rozpore s vládnym
programom príslušníci opozície, pôsobiaci na významných postoch v krajine. Slovensko sa stalo výnimkou.
Vo voľbách 2006 bývalé koaličné zoskúpenia, ktoré v
našej krajine vládli 8 rokov, utrpeli zdrvujúcu porážku.
Niektoré sa aj so svojimi predstaviteľmi z politickej scény celkom vytratili. Všeobecne sa očakávalo, že víťazné
strany budú bez vážnejších problémov plniť svoje programy a rôzne predsavzatia s patričnou dávnou sebavedomia a razantným spôsobom nahradia na dôležitých
miestach v štáte niektorých nedovzdelaných straníckych nominantov z SDKÚ-DS, KDH a SMK, zodpovedných za chyby, či úmyselné omyly, ktorých sa dopustili
v časoch pôsobenia bývalých vlád M. Dzurindu. Nestalo
sa. Aj preto v systéme práce štátnej správy byrokracia a arogancia jednotlivcov pretrváva. Strpčujú život mnohým občanom a vyvolávajú nespokojnosť. K nej prispievajú ľudia, ktorí
sa z večera na ráno, bez odbornej prípravy politicky vyliahli v
Dzurindových hniezdach. A dnes rôznymi formami za štátne
peniaze bojujú proti vládnej moci. Neprofesionálnou činnosťou s politickým podtextom znevažujú dosiahnuté úspechy terajšej vlády. Využívajú rôzne informácie dôverného charakteru a úzko spolupracujú s opozičnými médiami. Dokumentuje
to aj „výroba“ a únik rôznych informácií z niektorých ministerstiev, ktoré sa neraz ukážu ako nepravdivé. Vypustené jarmočné balóniky síce spľasnú, ale svoju mediálnu úlohu aspoň čiastočne splnili. Jednotlivci na ministerstvách a rôznych
úradoch robia aj úmyselné chyby. V pripravovaných písomných materiáloch milióny nahradia miliardami, len aby
bol čo najväčší rozruch. Ministri potom zaujímajú stanoviská a vysvetľujú. Opozícia sa teší. Vládna koalícia
sa zrejme v dobrej viere, v záujme kontinuity, tolerancie a stabilizácie schopných ľudí na dôležitých postoch
bez ohľadu na stranícku príslušnosť, začala na začiatku
svojho pôsobenia uchádzať o priazeň všetkých aj neschopných úradníkov z košiara M. Dzurindu.Čas ukázal,
že to bola chyba. Tolerancia by bola celkom v poriadku, keby
sa nezneužívala a nebola často spájaná s neustálym kádrovaním a znevažovaním skutočných odborníkov a analytikov,
ktorí boli v predchádzajúcich rokoch na vedľajšej koľaji a aj
dnes im opozičníci strpčujú profesionálny život. Hodno pripomenúť, že podstatou každej tolerancie je požiadavka, aby
partner aj protivník rešpektovali názory, postoje, presvedčenie a spôsoby riadenia kompetentnými ľuďmi. Uplynulé dva
roky potvrdili, že prax na niektorých ministerstvách a úradoch
je v ostrom protiklade so spomínanou požiadavkou. Niektorí
jednotlivci sa všemožne usilujú, aby vládna garnitúra naďalej
ich činnosť, ktorá často škodí spoločnosti, nielen tolerovala,
ale dokonca pasívne rešpektovala. Viacerí kompetentní konštatujú, že taký stav sa azda najvýraznejšie prejavuje na ministerstvách vnútra, obrany, kultúry, zdravotníctva aj životného prostredia. V Spojených štátoch amerických, ktoré sú pre
opozičných politikov grandióznym príkladom demokracie a
tolerancie, je podobná situácia po každých voľbách nepredstaviteľná.
JOZEF KUCHÁR

Blahobytne, bezstarostne a arogantne pôsobí v poslaneckom kresle Ivan Mikloš. Ostro kritizuje vládnu koalíciu za spôsoby riešenia zložitých ekonomických a hospodárskych problémov. Pritom hriešne zabúda, že na ich vzniku sa mierou vrchovatou podieľal
ako podpredseda a minister vo vládach M. Dzurindu. „Ctihodný“ pán Mikloš odmieta zodpovednosť za kauzu privatizácie SPP, za
chybu v štátnom rozpočte, aj za kauzu TIPOS a ŠPORTKA. Zabudol, že v januári 2004, keď sedel v kresle ministra financií, Svetové
ekonomické fórum, ktoré každoročne zostavuje Index ekonomickej slobody, zaradilo Slovensko zo 132 hodnotených krajín až na
117 priečku. Jednoducho povedané. Ivan Mikloš za nič nezodpovedá. Čo teda za osem rokov robil...? Foto: MARTIN PETRENKO

ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENÁ?
Česká republika od vzniku svojej samostatnosti v roku 1993 je známa – na jednej strane svojim antikomunizmom, na druhej výrazným zastúpením KSČM v Snemovni, teda
v dolnej komore Parlamentu ČR. U našich
západných susedov komunistov volí pravidelne približne 20% voličov, bez ohľadu
na to, či ide o regionálne, teda krajské voľby, alebo o miesta v poslaneckej Snemovni. Nakoniec, bez komunistov by sa Václav
Klaus ani raz nestal prezidentom ČR, i keď
v týchto prípadoch je dosť nepochopiteľné,
prečo poslanci za KSČM volia práve tohto
zakladateľa ODS a jedného z najvýznamnejších predstaviteľov českej pravice. Zároveň však musíme konštatovať, že od roku
1990 sa českí komunisti nepodieľajú na výkonnej moci v krajine a to i napriek už spomínanej vysokej podpore, ktorú pravidelne
dostávajú vo voľbách.
V súčasnosti však pravica v ČR bije na poplach.
Po nedávnych krajských voľbách v ktorých jasne zvíťazila sociálna demokracia, sa do vedenia
krajov dostávajú aj komunisti. Dokonca tí, ktorí do roku 1990 pôsobili vo významných funkciách na úrovni krajských a okresných výborov
KSČ. Doteraz sa komunisti mohli uplatniť len
na komunálnej úrovni, ako poslanci obecných
a mestských zastupiteľstiev. Práve preto ich aktívna účasť na riadení niektorých krajov poriadne vyrazila dych pravici. Je to predovšetkým
tým, že víťazná ČSSD sa po prvýkrát prihlásila k

spolupráci s komunistami. Komunisti budú mať
najsilnejšie pozície v Karlovarskom kraji, kde
námestníkom hajtmana pre majetkoprávne záležitosti sa stal J. Borka, bývalý pracovník Západočeského výboru KSČ, v Moravskosliezskom
kraji sa námestníkom hajtmana stal S. Recman,
do roku 1990 pracovník Severomoravského
KV KSČ. V tom istom kraji, teda Moravskosliezskom, bude zástupcom hajtmana pre zdravotníctvo K. Konečný, pred rokom 1990 tajomník
OV KSČ pre poľnohospodárstvo v Novom Jičíne. Až na päť krajov ČR sa v ostatných siedmich
budú komunisti alebo priamo podieľať na výkonnej moci, alebo pôjde o tichú podporu komunistov víťaznej ČSSD. Jedinou výnimkou je hlavné mesto Praha, v ktorom vládne pravicová
ODS a to asi len preto, lebo v Prahe sa voľby neuskutočnili – na hlavné mesto sa vzťahujú iné zákony republiky. Mnohí politológovia začiatok spolupráce medzi ČSSD a KSČM
na krajskej úrovni považujú za začiatok veľkej
spolupráce, ktorá môže pokračovať po parlamentných voľbách. Ráta sa s tým, že ich presvedčivo vyhrá ČSSD (tak, ako nedávno krajské
voľby) a potom dokonca ponúkne komunistom
miesta vo vláde! Kto ale sleduje českú politickú scénu dobre vie, že zatiaľ platí tzv. bohumínske uznesenie ČSSD, prijaté v časoch, kedy na
čele strany stál Miloš Zeman, ktoré sociálnodemokratom doslova zakazuje vládu s komunistami na centrálnej úrovni.
VLADIMÍR MEZENCEV

ZAHMLIEVANIE NAŠEJ PODSTATY
Ak sa v tejto nepatrnej krajine (ktorá sa končí takmer
tam, kde sa začína) ozvú
sociológovia so svojím percentuálnym vyjadrením stavu našich duší, takmer vždy
nám premietnu obraz priam
bezútešný: ak pravda ide o
veci vážne, čiže životné; alebo ako by povedali lekári, o
vitálne spoločenské funkcie
človeka a pospolitosti.
A takmer vždy sa hľadajú dôvody na vysvetlenie pochmúrneho obrazu. A vždy sa, pravdaže, nájdu. A takmer vždy mimo
podstaty veci. Raz je náš občan absolútny skeptik. Inokedy
nenapraviteľný, takmer dedičný pesimista. A celkom inokedy: človek bez sebadôvery. Ba
ešte aj ignorant, neprispôsobivý, neschopný prevziať zodpovednosť za seba, svoje vlastné
činy, za svoj vlastný život paternalisticky a patriarchálne zde-

generovaný štyridsiatimi rokmi
totality.
Nesúco nesúci svoj vlastný
život ako ukradnutú tvár, ako
odcudzené zdroje, z ktorých
je napájaný. Ako biľag.
Okrem high society, pravdaže.
Okrem horných desaťtisíc, z
vrchných poschodí, kam sa - s
rozlične privlastneným priestorom od maršalov po poručíkov,
taktiež od veselo privlastňujúcich, po ich drábov - pomestí
dosť, takmer pätina spoločnosti, ba zavše i viac.
Tých sa komentáre, či skôr
odsudky, netýkajú. Akoby
aj! Veď dokázali vziať osud,
zodpovednosť za seba, ba
i svoje detné deti do vlastných rúk a už dnes s neomylnou istotou vedia, že na nich
sa nebude vzťahovať budúca výčitka živých i ešte nenarodených potomkov: kde
bol môj poondiaty predok či

prapredok v časoch veľkej
rabovačky?! V časoch, ktoré
pretromfli krutosť stredovekých križiackych vojov a ich
ťažení?
A vypisujú svoje modeme armálesy, takmer ničím nepodobné
na armálesy schudobnených a
chudobnejúcich slovenských
zemanov; tepajú svoje novodobé erby v hraniciach legality, ktorú si dali v rokoch 1998
až 2006 priznať a posvätiť zákonmi priam ústavnými, i spoza
hraníc nelegality, ktorú si priznali sami, takrečeno z dôvodov
nimi samými nedekrétovanej
výnimočnosti.
V priestore, ktorý sa takmer
končí skôr než začína, sa totiž stretli dva nesúmerateľné
svety. Nesúmerateľné a proti sebe, popierajúce hoci len
náznak kompatibility, ako sa
vraví dnešným slovníkom svet legality a svet legitimi-

ty; hoci inak a v iných časoch a iných priestoroch aj
naozaj sú ak nie bratia, nuž
aspoň pobratimovia.
A tak náš sociologický obraz
býva ozaj bezútešný a detviansky žandári neplačú na nijakom grúni, a teda ani - čo sa
rozumie takmer samo sebou nechytajú beťárskeho detvianskeho baču, to len dolu Detvou kráčajú detvianski chlapi
a ženy, ktorí už 6 rokov čakajú
na svoju mzdu od zemepánov
z PPS Detva. Nie je to procesia, ktorá putuje na mariánsku
púť, ale hladový pochod hladovou dolinou a pre pozorovateľov - napospol zasvätených,
objektívnych a spravodlivých najväčším problémom je znepokojujúca neistota, či ich bolo
šesťsto, alebo dva-tri razy toľko. Ech, tie zarosené skielka
k podstate!
MILAN MAJDIAK

POLITICKÉ
SENTENCIE
Spoľahlivá metóda
Ak chcete vidieť charakterné
postoje, ponúkajte ľuďom za
zradu smiešne sumy!
Torzo
Z chlapčenských snov o lietaní mu zostalo iba obletovanie mocných.
Objavitelia
Na špičkových pracoviskách
nikdy nechýbajú objavitelia.
Objavia sa v dňoch zálohy a
výplaty.
Rozdiel
Šťastlivcom ležia peniaze na
ceste, smoliarom na Mliečnej ceste.
Autá akO bazuky
Do budúcnosti hľadím predsa len s väčšou dôverou ako
do protismeru.
Vedeli by rozprávať!
Kastróly v našich kuchyniach, ach, tie by vedeli rozprávať o totalite!
Boss
Jeho krvný obeh za veľa nestojí, ale môže sa utešovať
perfektným obehom peňazí.
Milan Kenda

Kto verí ŠtB, je idiot

Akadémia literatúry českej dôrazne protestuje proti
spôsobu, ktorým Ústav pre štúdium totalitných režimov
na základe pochybného dokumentu osočil spisovateľa
Milana Kunderu z toho, že v roku 1950 udal agenta Miroslava Dvořáčka vtedajšej štátnej bezpečnosti.
Nehorázna škandalizácia, rozšírená senzáciechtivými médiami, stačila počas niekoľkých dní poškodiť Kunderovu povesť
v celom kultúrnom svete. Napriek tomu, že Milan Kundera
svoju vinu poprel, jeho slovu sa neverí, rovnako ako sa neverí svedectvu literárneho historika Zdeňka Pešata, ktorý pravého vinníka verejne pomenoval – pracovníci Ústavu trvajú
na svojom.
Nazdávame sa, že najbližšie k pravde je vyhlásenie Josefa
Škvoreckého: „ŠtB a ZNB boli všemocné, nekontrolované
a nekontrolovateľné organizácie. Kto verí ich záznamom ako
Písmu svätému, je podľa mňa idiot.“
Atmosfére dôvery v právo a spravodlivosť unáhlené závery
Ústavu rozhodne skôr škodia ako prospievajú. Žiadame preto, aby Ústav pre štúdium totalitných režimov buď predložil
verejnosti skutočne dôveryhodné dôkazy, alebo sa Milanovi
Kunderovi verejne ospravedlnil.
J. Škvorecký
In: Obrys-Kmen č. 44 / 2008, Česká republika
Preložil PAVOL JANÍK
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MILAN PIOVARČI

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

CENA PLYNU SA NEMÁ PREČO ZVYŠOVAŤ
To ale bolo (a dokonca stále je) veľa kriku
v súvislosti s návrhom na zvýšenie ceny plynu! Takzvané nezávislé, najdemokratickejšie a mienkotvorné médiá sa doslova pustili
do premiéra Róberta Fica. Čo by vraj nechcel, teda konkrétne udržať a dokonca aj znížiť cenu plynu. Veď predsa všade vo svete
a najmä v okolitých krajinách jeho cena neustále stúpa. Nečudo. Veď predsa stúpa
cena ropy a plyn a ropa sú ako dve spojené nádoby. Čo ten Fico a jeho vláda nechápu takú samozrejmosť? Sme teraz na výsmech
okolitému svetu a akcionári z Nemecka a Francúzska nám ešte ukážu. Také niečo, nepochopiť najjednoduchšie ekonomické zákony, nedať
si ich vysvetliť (keď už Fico a jeho ľudia nechápu), a teda nečudo, že okolité krajiny idú ďalej, na rozdiel od Slovenska, lebo to je schopné
zrútiť celé svoje hospodárstvo len a len kvôli neústupčivosti a neznalosti podstaty problému –
predsedom vlády SR a jeho ľuďmi...
Podobné nezmysly a škandalózne napádania
vlády i jej predsedu boli na dennom poriadku.
Potom však akoby zo dňa na deň utíchli. Asi v
súvislosti s tým, že v okolitých krajinách, najviac
v Česku, ktoré nám donedávna dávali za vzor, aj
v nedávnom októbrovom zvýšení ceny plynu, sa
dnes už hovorí o jeho výraznom zlacnení! Dôjde
k nemu síce až po zime, pretože vraj súčasný
slabý kurz českej koruny voči doláru neumožňuje znížiť ceny plynu už od januára. Dokonca
predchádzajúce, teda októbrové zdražovanie
plynu v Českej republike kritizoval aj český premiér Mirek Topolánek. Teda ten muž, ktorý zatiaľ stojí na čele najsilnejšej českej pravicovej
parlamentnej strany!
Je síce pravda, že cena plynu sa odvíja od ceny
ropy, ale táto zásada nie vždy platí. Veď v lete
boli ceny ropy a topných olejov na svojich historických maximách, teraz klesajú tak, akoby
padali voľným pádom. V júli stál barel ropy 147
dolárov, teraz jeho cena klesla pod 50 USD a
podľa niektorých analytikov (zahraničných) v bu-

dúcom roku padne ropa až k hranici 40 dolárov
za barel. Samozrejme, náš premiér nemohol
predvídať svetovú finančnú krízu, ktorá vyvolala
recesiu v najväčších svetových ekonomikách a
tým zároveň pokles produkcie a spotreby ropy.
Správne však predpokladal, že cena plynu u
nás už v nijakom prípade nemôže rásť. Okrem
toho vychádzal aj z toho, že jemu, predstaviteľovi väčšinového majiteľa SPP, teda štátu, francúzski a nemeckí manažéri odmietli predložiť
doklady o hospodárení tohto významného podniku, v ktorom má štát, teda Slovenská republika 51-percentný akcionársky podiel. Toto už
bola prisilná káva aj pre spomínané médiá, pričom netradičný prístup zahraničných akcionárov SPP však komentovali iba okrajovo.
Premiér R. Fico svojho času povedal, že určite nepočúva a neriadi sa mladými, približne 30-ročnými analytikmi našich bánk. Ako
všetci vieme, tí dokážu veľmi sebavedome
hodnotiť a analyzovať to, čo už všetci vieme, ale menej predvídať. Práve preto aj v
boji za nás, spotrebiteľov a zákazníkov SPP,
vystupoval s vlastnými úvahami a predpokladmi. Vďaka nemu a jeho spolupracovníkom sa cenu plynu u nás podarilo udržať,
napriek všetkým tlakom a dokonca aj vyhrážkam.
Samozrejme, pád ceny ropy v súvislosti so svetovou ekonomickou krízou nikoho z nás nemôže tešiť. Ale ani to, že jej cena nekontrolovateľne dlho rástla a prekonávala všetky rekordy z
minulosti. K tomu tiež nebol žiadny dôvod. Okrem toho minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek neraz vyhlásil, že rast ceny
ropy ešte neznamená automatické zvýšenie ceny plynu. V tomto sú výnimky úplnou samozrejmosťou. Ako však poznáme SDKÚ-DS a
jej lídrov, ľahko sa môže stať, že čoskoro začne M. Dzurinda so svojimi najbližšími tvrdiť, že
cena plynu sa u nás nezvýšila zásluhou ich boja
s monopolmi. Veď v podobných situáciách sa
už tak neraz zachovali...
(mez)

Je málo pojmov v slovníku
človeka, ktoré na neho pôsobia od útleho detstva až po
starobu. Jedinečné na tom
pojme je, že jeho hodnota
sa meria haliermi i miliónmi,
alebo sa v nich vôbec nedá
vyjadriť. Tým pojmom je sedem hlások slova šťastie.
Batoľa v plienkach má šťastie preto, lebo sa oň stará
milujúca mama. Muž, ktorý prehajdákal majetok na
moderných
automatoch,
mal šťastie, že raz vyhral zopár korún. Šťastie má aj ten,
koho nepochytil gamblerský
ošiaľ, táto pliaga a skaza rodín. Šťastie má aj žena, ktorá
si nezobrala za muža alkoholika, no šťastie má aj tá, ktorá
si ho síce zobrala, ale stratil
sa z jej života skôr, ako narobil priveľa zla... Šťastie je
čudný artikel. Sprevádza človeka po celý život a ten aspoň na krátky okamih siaha
po ňom, no len čo sa mu podarí zachytiť ho, šťastie uniká. Čo je teda šťastie?
V histórii ľudstva myslitelia, politici, literáti i obyčajní ľudia, každý zo svojho zor-

ného uhla, zrejme aj podľa
toho, čo im šťastie prinieslo čo odnieslo, vyjadrujú svoj
vzťah k tomuto pojmu. Tu je
za priehrštie ich myšlienok či
sentencií.
Filozof Cicero hovorí, že šťastie je slepé. Americký štátnik
Franklin si myslí, že byť odkázaný sám na seba znamená byť uvrhnutý do lona šťastia. Francúzsky epigramatik
Chamfort tvrdí, že šťastie je
ako hodiny: čím sú jednoduchšie, tým menej sa kazia.
Rochefoucauld si zasa myslí,
že človek je len dovtedy šťastný, kým nie je šťastný. Racionálne to hodnotí filozof Lessing: Neskoršie šťastie býva
ako krásna jeseň, človek sa z
neho teší dvojnásobne.
My, starší a skúsení životom,
sa prikláňame k slovám ruského prozaika Tolstého: Radosť z konania dobra je jediným skutočným šťastím.
Ale po dlhých životných skúsenostiach pochopíme aj
múdru úvahu filozofa Senecu: Nikdy nebude šťastný
ten, kto so závisťou hľadí na
šťastie druhého. No a rímsky
historik Lívius nás učí: Najmenej sa má veriť najväčšiemu šťastiu. Pýtate sa prečo?
Odpoveď dá Publius Syrus:
Šťastie je vrtkavé, rýchlo si
vymáha späť, čo dalo...

VŠIMLI SME SI
KOMU KATEDRÁLA?
Už plných 15 rokov sa súdi Česká republika s katolíckou cirkvou o najvýznamnejšiu sakrálnu pamiatku v štáte – Katedrálu
sv. Víta. Nedávno do sporu vstúpil pápež Benedikt XVI. a ČR dôrazne doporučil, aby majetok, ktorý komunisti zhabali, vrátili cirkvi. Napriek pápežovej výzve chrám naďalej zostáva v rukách
štátu, ktorého vzťahy s katolíckou cirkvou nie sú najlepšie. Pripravený kompromis, na základe ktorého česká vláda chcela cirkvi ihneď vrátiť tretinu komunistami zabaveného majetku a zbytok by štát vyplatil v priebehu 60 rokov aj s úrokmi, zhruba 270
miliárd korún, v parlamente neprešiel ...

MENEJ SAMOVRÁŽD
Podľa odborníkov pokles samovrážd na Slovensku môže súvisieť
s rastúcou prosperitou spoločnosti. Počet samovrážd síce klesá,
ale napriek tomu si v minulom roku u nás dobrovoľne siahlo na život 359 ľudí, čo je o sto menej, než v roku 2005. Od roku 1997
z vlastnej iniciatívy ukončilo svoj život na Slovensku až 6287 ľudí,
pričom mužov z nich bolo niekoľkonásobne viac, než žien. Ako vidieť, nežné pohlavie je akosi odolnejšie voči rôznym stresom či
nepriazniam osudu. Slovensko v počte samovrážd patrí v Európe
i vo svete medzi slabší priemer, pričom na starom kontinente už
dlhé roky drží nelichotivé prvenstvo Maďarsko...
(js)

AFORIZMY
PAVOL JANÍK

Atraktívne traktory
Ťaháky a trháky z 50. rokov 20. storočia.
Začínajúci autori
Čerstvá krv alebo mladé
mäso.
Pravda o básnikovi
Vodka, čo ho drží nad vodou.
Litelastúra
Fosílne pozostatky literatúry.
Minulosť literatúry
Dokonalí dokonali.
Budúcnosť
literatúry I
Generácia rácia.
Budúcnosť
literatúry II
Sa mi zdá samizdat.
Heavy
metaliteratúra I
Spisba otravná ako ťažké kovy.
Heavy
metaliteratúra II
Diela natvrdnutých
pre nasprostastých.
Antikvariát
Kniha je poškodená
venovaním autora.
Zmysel pre nezmysel
Poézia hľadá básnikov.
Slovensko nemá
čitateľov
Ani medzi politikmi,
ani medzi podnikateľmi,
ani medzi spisovateľmi,
ani medzi literárnymi vedcami.
Rudý Chmel
Rudi Chmel do roku 1989.
Logika
Když všechno je jinak,
tak všechno je Janík.

Na Silvestra si mnohí ... GLOSÁR Slovenského rozhľadu

Dokončenie z 2. strany
Tradične veľký záujem osláviť koniec starého a začiatok
nového roka v našich veľhorách je aj medzi Čechmi, Poliakmi a Maďarmi, očakávajú aj zvýšený počet Lotyšov,
Estóncov a Litovcov. Na zahraničných, ale aj domácich
hostí sa tešia nielen v hoteloch, penziónoch a na horských chatách, ale aj v rodinných domoch, ktoré mnohí
Tatranci a Podtatranci majú upravené tak, aby tu ubytovaní hostia našli patričný komfort. Tatry ako vždy nebudú
lacné. V luxusnejších hoteloch silvestrovská večera pre jednu osobu vyjde aj na 6000 korún, niekoľko tisíc stojí ubytovanie na jednu noc. O niečo lepšie je to v penziónoch, v ktorých nocľah vyjde na 1200
– 1800 korún, na chatách a v súkromí sa možno ubytovať aj za niekoľko stovák...
Do exotických destinácií predávajú cestovné kancelárie
minimálne desaťdňové pobyty, pričom veľkú časť z nich
už predali v júli a auguste! Ťažko povedať, prečo si našinci na koniec roka chcú toľko dopriať. Možno preto,
aby sa zbavili korún a nemuseli ich odnášať do bánk,
alebo jednoducho preto, lebo chcú poriadne osláviť príchod eura do svojich peňaženiek a na svoje účty. (js)

Neradostná inventúra
Výročie nežnej revolúcie i keď
nebolo okrúhle, vyvolalo v médiách viacero besied, diskusií,
komentárov a úvah o tom, kam
sme sa za takmer dve desaťročia dostali. Nebola to radostná inventúra. Na strane prínosov bola sloboda, koniec vlády
jednej strany, otvorenie hraníc
a demokratické voľby. Na strane pasív sa toho žiaľ nazbieralo oveľa viac. Predovšetkým
celkový nezdravý stav spoločnosti a vystriedanie ideologickej nadvlády diktátom peňazí.
Medziľudské vzťahy sa zhoršujú, politikárčenie prevláda
nad zdravým rozumom a občania sa čoraz viac uzatvárajú do
svojho súkromia. Výsledkom je
stále nižšia účasť na voľbách.
Čoraz viac je tých, ktorí k urnám nechodia, pretože opä-

tovne sa presviedčajú, že nimi
volení zástupcovia sa starajú
predovšetkým o svoje vlastné
záujmy a nie o záujmy spoločnosti.
Ťažkáme si na nedodržiavanie
zákonov, ale „vzorom“ sú nám
práve tí, ktorí ich prijímajú. O
zúžení svojej imunity diskutujú,
ale nič neurobili. Volebný systém a najmä jeho dodržiavanie
po voľbách je na výsmech občanov. Volíme strany, ale koľko
poslancov sa stáva „nezávislými“ alebo dokonca počas mandátu založia novú stranu a tak
je v parlamente politické zoskupenie, ktoré nikto nevolil?
Konfúcius hovoril, že vládnuť
by mali tí najlepší, ale majú oni
žalúdok na to, aby sa v žabomyších vojnách hádali o tom,
na ktorom konci sa má rozbíjať vajíčko?

Najprv meraj...
V ľudových prísloviach naši
predkovia zhutnili mnoho životných skúseností. Koľko
starostí a sklamaní sme si
mohli ušetriť, keby sme ich
boli ochotní prevziať. Napríklad: „Dvakrát meraj a raz
strihaj“. U nás je zvykom niekoľkokrát strihať a až potom
merať, alebo radšej nemerať
vôbec.
Koľko času, energie a peňazí sa prešustrovalo pri učebniciach, vydaných v jazyku
menšiny. Dokonca sa o nich
hovorilo na medzinárodnej
úrovni. Prečo nemohol byť
problém prediskutovaný na
odbornej úrovni vopred? Ďalší príklad je dôchodkový systém. Politici, o ňom hovoria
častejšie (a zväčša neodborne) ako odborníci, ktorí mali
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ešte skôr ako ho Dzurindova
vláda zaviedla, pripraviť odborné alternatívy a riešenia.
Nie je predsa možné, aby
sme systém, ktorý má byť
nastavený na desaťročia, korigovali niekoľkokrát v jednom roku (alebo je to možné?). Vrcholom neznalosti
bolo vyhlásenie šéfa Sociálnej poisťovne o tom, že sporitelia prišli o všetky svoje
peniaze a vrcholom arogancie jeho tvrdohlavé zotrvávanie na tom čo povedal. Mám
obavy, že pri takomto prístupe k problémom sa v tomto
nekvalitne fungujúcom úrade veľa k lepšiemu nezmení.
Príkladov o tom ako striháme bez merania je oveľa
viac, ale malo by platiť, že
múdremu stačí naznačiť...
Jozef Šucha
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Agresívne opozičné útoky otravujú parlament aj občanov Slovenskej republiky

Zvrátená hodnotová orientácia
Hlučné slová, nízka politická kultúra poznačená pravidelnými útokmi na vládnu koalíciu vypĺňajú vzácny čas rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky od samého
začiatku terajšieho volebného obdobia. V
opozičných radoch dominuje zloba a nenávisť nielen k politickým oponentom, ale
aj k bývalým straníckym kolegom a doslova priateľom vyznávajúcim kresťanské hodnoty. Poslanci z radov SDKÚ-DS, KDH a SMK
príliš často presadzujú osobné záujmy, predkladajú nereálne návrhy a ignorujú racionálne riešenia zložitých problémov spoločnosti aj takých,
ktoré v rokoch svojho vládnutia krajine spôsobili. Takmer pravidelne,
za výdatnej pomoci médií,
otravujú parlament, ale aj spoločnosť mnohými
hlúposťami, vymyslenými kauzami, aké svojou
tuposťou nemajú v demokratických krajinách
žiadne miesto. Zabúdajú, že slovenský národ je
vzdelaný, má dobrú pamäť a logicky rozmýšľa.
Lenže to s určitosťou nemožno povedať o tých
„aktívnych“ poslancoch, ktorí roky sedia v parlamente a často hovoria iba preto, aby hovorili.
Mlátia prázdnu slamu, tárajú nezmysly, vymýšľajú klamstvá s jediným cieľom - znevažovať vládnu
koalíciu. Vôbec im neprekáža, že ich parlamentná sila predstavuje iba kašeľ blchy. Priebeh jednotlivých rokovaní, prijaté zákony a rozhodnutia
to potvrdzujú. Verejnosť sa čuduje, že mnohí
opoziční poslanci v úsilí čo najviac sa zviditeľniť, úplne proti zdravému rozumu, rátajú
so stratou pamäti občanov a navyše podceňujú silu verejnej mienky. Ona je jednoznačne na strane vládnej koalície.
Väčšina Slovákov si dnes, v čase veľkej svetovej
finančnej krízy, viac ako inokedy s trpkosťou pripomína roky vládnutia M. Dzurindu a jemu viac
- či menej
verných prisluhovačov
zo strán ľavého, stredového a liberálneho politického spektra. Už celkom otvorene a so znalosťou vecí hovoria o tom, ako vtedajší mocní
v rokoch 1998 – 2006 presadzovali a v praxi uplatňovali mnohé protiľudové sociálne a
zdravotnícke zákony, aj o tom, že preukazateľne spôsobili sociálno-ekonomický prepad Slovenska a európsky rekord v nezamestnanosti.

Spomínajú početné štrajky odborárov, lekárov, zdravotníckych sestier, lekárnikov, učiteľov, poľnohospodárov, rómov aj protesty
policajtov. Veľmi aktuálnou témou je výpredaj
strategických podnikov a odovzdanie bánk do
súkromných, cudzích rúk. Ľudia nezabudli na
drastické znižovanie úrokov z vkladov, ktoré si
uložili v bankách. Ani na to, že k 30. januáru
1997 banka predávala USA dolár za 32,58 Sk,
ale 10.10.2000 po dvoch rokoch vládnutia dzurindovcov až za 51,20 Sk. Od tejto skutočnosti sa
odvíjali ceny všetkého,
aj potravín. Odborníci vtedy vyrátali, že občania platili za všetko od 38 do 560 Sk viac, ako
pred dvoma rokmi. Potom nastúpilo nekonečné
zdražovanie plynu a elektriny. Uprednostňovanie osobných a politických záujmov vtedajších
strán pred zodpovednosťou za vývoj ekonomiky na Slovensku, sa výrazne premietlo do rastúceho deficitu štátneho rozpočtu. Ten v roku
1998 predstavoval vyše 19 mld., v roku
2000 už 27,7 a v roku 2001 dokonca až
40,4 miliardy korún. „Starostlivosť“ o vzdelávanie a zvyšovanie úrovne vysokého školstva sa prejavilo okrem problematických
akreditácii študijných odborov aj vo zvyšovaní poplatkov za ubytovanie v internátoch
o 500 korún a cena stravného lístka vzrástla z 28 na 60 korún. K „úspechom“ vtedajších vlád, v ktorých mala významné postavenie
aj SMK, patrí zvýšený štátny dlh. V roku 2001
narástol až o 64 percent. V decembri 2001 zadĺženosť SR dosiahla takmer 366 miliárd korún.
Z tejto sumy predstavoval
zahraničný dlh
nášho štátu 94 miliárd a 849 miliónov slovenských korún. Aj v týchto súvislostiach sa hovorilo o hroziacej kríze na Slovensku.
Rakúsky denník Die Presse uverejnil 10.4.2002
článok pod titulkom Slovensku v roku 2003
hrozí finančná kríza. V článku sa uvádza, že
Slovenská republika v predchádzajúcom roku
pokryla svoj chronický deficit zahraničného obchodu výnosmi z privatizácie. To sa zrejme podarí aj tento rok. „Otázka znie“ napísal denník,
„ako chce Bratislava pokryť deficit v budúcom
roku: ráta sa totiž s tým, že v roku 2003 dôj-

Väčšina občanov Slovenskej republiky si na roky vládnutia dzurindovcov len s trpkosťou
spomína. S ich prácou nebol vtedy spokojný ani prezident republiky Ivan Gašparovič. Na
snímke v druhom rade zľava vtedajší ministri Rusko, Mikloš, Csáky a Lipšic. Uprostred Hrušovský a Bugár. V poslednom rade Lintner, Drgonec, Devinský, Rusnák, Nagy a Brocka, poslanci NR SR v rokoch 2002 a 2006.
Foto: Martin Petrenko

de k výraznému zoslabeniu prílivu peňazí zo zahraničia.
Uvedené fakty si vtedajší premiér nevšímal.
V diskusnej relácií STV „O päť minút dvanásť“ dňa 21.4.2002 okrem iného povedal:
„Naša republika zaznamenáva zdravý hospodársky rast, ktorý sa zlepšuje zo štvrťroka na štvrťrok a je viac ako dvojnásobný
v porovnaní s priemerom krajín Európskej
únie, kde sa chceme zaradiť.“
Roky vládnutia dnešných opozičných strán neboli až také vzácne a úspešné, ako o nich hovoria páni Dzurinda, Mikloš, Hrušovský, Mikloško,
Bugár, Fronc, Lipšic aj Palko. Navyše, títo páni
sa nemôžu zbaviť zodpovednosti za
kriminalizovanie politikov
a ministrov bývalej Mečiarovej vlády, ktoré sa
takmer vo všetkých prípadoch ukázalo ako neopodstatnené. Neprávom obvinení asi nikdy nezabudnú na dlhotrvajúce prenasledovanie. Spôsobili im ho aj parlamentní kolegovia z vtedajších
vládnych strán zrušením poslaneckej imunity.

Urobili tak napriek tomu, že dôkazy o vine neboli presvedčivé, ani jednoznačné. Poslanecké aj
policajné a najmä prokurátorove omyly až po rokoch napravili súdy.
Opoziční parlamentní farizeji v politickom a
spoločenskom živote nemajú žiadne miesto. Tvária sa ako neviniatka a dokonca chcú
vytvárať dojem slušnosti, spravodlivosti,
profesionality a čestnosti. Takéto slová v ich
konkrétnom správaní dnes, tak ako i v minulosti nemajú žiadny význam. Niektorí sa
chcú so svojou politickou činnosťou vysporiadať jednoducho. Tvrdia: nevracajme sa
do minulosti. Treba hľadieť do rokov budúcich. Majú pravdu. Len sa čudujem, prečo
sa k odbobiu vládnutia V. Mečiara pravidelne, priam s divošskou nenávisťou vracajú.
Opozičné skupiny majú zvláštne predstavy o sebe a o tých druhých. Ich hodnotová
orientácia je až príliš často doslova zvrátená. Našťastie, väčšina národa o tom vie.
Jozef Kuchár

DZURINDU ÚPLNE SKLAMALO JEHO ESO Ľuboš Micheľ A PRETO KRIČI: „VRÁŤ MANDÁT!“

Svoju parlamentnú stoličku vôbec neošúchal
Treba uznať, že to bol dobrý marketingový ťah. V roku 2006, kedy
sa uskutočnili ostatné voľby do
NR SR, by meno známeho svetového futbalového rozhodcu Ľuboša Micheľa na kandidátke niektorej z politických strán oslovilo
mnohých. Bez ohľadu na ich politické presvedčenie. Nakoniec sa
tak aj stalo. Veľa priaznivcov futbalu (a takých je na Slovensku
naozaj dosť) volilo SKDÚ len preto, lebo medzi kandidátmi na poslanca NR SR sa objavilo aj meno
Ľ. Micheľa. Pritom – ako sa hovo-

rí – zvysoka kašľali na Dzurindu i
na program SDKÚ, o ktorý sa vôbec nezaujímali. Budú mať však v
parlamente svojho človeka, ktorému tak dôverujú pri rozhodovaní
futbalových zápasov a ktorého si
vysoko vážia pre jeho kvality na
futbalových trávnikoch. Naivne si
mysleli, že Ľ. Micheľ je jedným z
nich a spája ich dohromady nielen láska k najrozšírenejšiemu
športu na planéte, ale napríklad
aj sociálne cítenie.
Nadšenie z toho, že v NR SR majú
„svojho“ človeka však veľmi rýchlo

z nich vyprchalo. Micheľ od začiatku práce nového parlamentu v roku
2006 patril medzi jeho najpasívnejších členov. Jazykom minulých rokov
by sme mohli dokonca povedať, že je
azda najväčším absentérom v parlamente. Za dva roky potvrdil, že ten
preňho
znamená veľmi málo,
pokiaľ ale nerátame rôzne poslanecké výhody a najmä solídne príjmy. Tie
síce boli nižšie než zárobky z rozhodovania, ale väčšina z nás o poslaneckom plate môže iba snívať. To
už vôbec nespomíname takú „maličkosť“, akou je zaplatenie štvrťmilióna
korún za jeho poslaneckú kanceláriu.
Samozrejme, z daní nás všetkých.
Micheľ mieni – život mení? Začiatkom júla Micheľ šokoval M. Dzurindu a spol. svojím odchodm z
poslaneckého klubu SDKÚ, ale
radovým členom tejto najväčšej
opozične strany vraj zostal. Je
pravdou, že vtedy sa naraz začalo
o Micheľovi hovoriť nielen ako o
futbalovom rozhodcovi, ale i poslancovi. Prvýkrát....
Ľuboš Micheľ na otázky novinárov,
prečo je práve on najpasívnejší poslanec parlamentu, neraz tvrdil, že je
to len dočasný stav a raz sa z neho
stane skutočný a dôstojný zástupca
ľudu a spolutvorca zákonov. Od spomínaného júla, kedy vystúpil z SDKÚ,

sa však už nepodieľal ani na schvaľovaní čo len jedného, jediného zákona! Nuž, aj to je určitý vzťah k
republike, jej národnej rade a predovšetkým občanom – a to už nehovoríme o jeho voličoch...
Dnes je už známe, že v priebehu niekoľkých dní sa v živote Ľ. Micheľa
veľa zmenilo. Skončil s kariérou domáceho i medzinárodného rozhodcu
v čase, kedy skutočne patril medzi
najúznávanejších a najobsadzovanejších mužov s píšťalkou v Európe. Zo
zdravotných dôvodov... Ihneď nato
vyšlo najavo, že
bude pracovať
na Ukrajine, konkrétne v klube Šachtar Doneck (podľa úradného a štátneho ukrajinského jazyka a nie ako mylne uvádzajú mnohé médiá – Šachťor,
čo je v ruštine). My sme skôr zvyknutí na to, že ľudia z Ukrajiny prichádzajú pracovať a žiť k nám, ale Micheľovo miesto – medzinárodný manažér
v tomto futbalovom klube – by bral
hocikto z nás. Už len preto, lebo
podľa našich informácií má mať
v Donecku plat približne 20 000
amerických dolárov mesačne!
Kvôli tomu sa už skutočne oplatí
aspoň dočasne odsťahovať na východ Ukrajiny. Okrem toho už nespomíname bližšie ďalšiu novinku
v Micheľom živote – otvorenie kaviarne v Prešove na sídlisku Sek-

čov. V nej majiteľ, samozrejme,
nestojí za kávovarom a nepripravuje návštevníkom kávu, ako je to
zvykom v mnohých krajinách sveta. Micheľ má na to jednoducho
ľudí.
Dosť zmien za skutočne krátky časový úsek v Micheľovom živote. Či však
naďalej zostane poslancom NR SR
alebo nie, rozhodne asi on sám. Napriek tomu, že ho
k vzdaniu sa mandátu
poslanca opakovane vyzýva jeho bývalý priateľ a predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda. Nečudo, veď tak by
sa dostal k ďalšiemu hlasu vo svoj
prospech, keď už dávno nemôže
rátať s prebehlíkovým. Už len preto, lebo hlasovať nemá čas. Medzi zainteresovanými sa povráva, že
predseda NR SR môže podľa vlastného uváženia prikročiť aj k zníženiu Micheľovho poslaneckého platu,
ale pri jeho príjmoch mu to – aj keby
sa tak stalo – nemôže ublížiť. Bohatý
ukrajinský klub mu bez váhania jednoducho zvýši plat aj o 10 000 USD.
V klube, ktorý vlastní miliardár Rinat
Achmetov, by sa nad tým nikto nepozastavil. Čo tam po nejakých tisícoch
dolárov....
Ľuboš Micheľ určite uvažuje tak,
že momentálne mu funkcia poslanca NR SR plne vyhovuje už len
Pokračovanie na 6. strane
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Kremeľ hľadá riešenie ...
Dokončenie z 1. strany
Dá sa povedať, že je to presne to, čo na
Slovensku navrhuje opozícia, konkrétne
poslanec I. Mikloš, rôzne konzervatívne
inštitúcie a združenia podnikateľov. Treba
to povedať, pretože to ukazuje neideologickosť ruského prístupu a ideologické
motivácie jednostrannej antiruskej propagandy u nás.
Treba si uvedomiť, že pomoc poskytnutá pri krátení daní v ruských rozmeroch predstavuje 14,6 miliardy dolárov a je štrukturovaná – krátiť sa budú
väčšmi regionálne dane a nie federálne daňové zaťaženie. V priemere

klesne daňové zaťaženie
pokiaľ ide o zisk o 4 % na 20 %, ale
miestne dane, teda mnohých ekonomicky výkonných regiónov Ruska až
na 16%. Zároveň sa so spätnou platnosťou od januára 2008 zvýši od daní
oslobodený základ pôžičiek na byt –
teda po novom na štvrť milióna rubľov (čo je približne toľko isto korún) a
tým, ktorí už platili z nižšieho základu,
sa budú peniaze spätne vracať. Na
úkor zlatých a devízových zásob pôjde aj zvýšenie dolnej hranice podpory v nezamestnanosti, udržanie penzií atď.
Pre naše porovnanie je však dôležitý mechanizmus – v znížení daní ide o to, že
znižovať sa budú priame dane a nie nepriame, profitovať z daňových úľav budú
všetci – nielen veľké podniky a spoločnosti, ale aj malý a stredný biznis, malí
a strední podnikatelia. Tým sa končia aj
celé dlhotrvajúce diskusie o znížení DPH,
ktoré sú tak charakteristické nielen pre
ruskú ekonomiku.
Rozsah priamych úspor pre podniky, daňových úspor, ktoré sa týkajú všetkých, je
okolo 550 miliárd rubľov (teda zhruba to
isté v slovenských korunách). Zároveň sa
urýchľuje, skracuje amortizácia.
Poukázaním na tieto zmeny ohlásené na zjazde vládnej strany Zjednotené Rusko nám ide predovšetkým o to,
aby bolo zrejmé, aký prístup, aký mechanizmus používa ruská vláda, V. Putin, ako sa vyvíja ruský štátny kapitalizmus.
Teraz sa ukazuje aj to, že priestor, ktorý dostal dlhodobý minister financií mnohých vlád A. Kudrin umožnila
nepustiť všetky príjmy
do ekonomiky, vytvoriť tretie najväčšie zásoby zlata a valút na svete, zaplatiť všetky
dlhy ešte z čias sovietskeho štátu a potom dlhy ruského štátu po ekonomickom
krachu. Rusko tak terajšiu krízu zvládlo pri
znížení zásob o sto miliárd dolárov (do začiatku novembra klesli na 475,4 miliardy
dolárov), na zjazde vládnej strany oznámený Putinov program bude stáť ďalších
131,3 miliardy dolárov. Pritom si stále treba uvedomovať, že ruská daň z príjmu je
jedna z najnižších v Európe – kým u nás
je 19%, v RF je to 13%.
Splatenie mnohomiliardových dlhov sovietskeho a jeľcinovského ruského štátu v roku 2006, prvá éra Ruska azda od
roku 1919 bez zahraničného zadĺženia,
priniesla aj ďalší efekt – štát síce bol bez
dlhov, ale súkromní podnikatelia, banky ako aj štátne akciovky navršovali dlhy
– teraz sa museli utiekať o pomoc štátu,
klopať s prosbami na dvere predsedu vlády.
Kritici Putina to označili za najväčšie výpaľníctvo v ruskej azda aj svetovej ekonomike, pretože veľkí súkromní podnikatelia sa ocitli v priamej závislosti na štáte
a na predsedovi vlády. Faktom je, že ide
najmä o veľkých producentov najdôležitejších ruských a svetových surovín – a

teraz má ruský štát nad nimi kontrolu. Kritici samozrejme poukazujú na to, že ide
o kontrolu Kremľa, pre stúpencov silného ruského štátu v terajšej svetovej kríze, pre odvekú ruskú vrstvu tzv. gosudarstvennikov ako aj pre stúpencov Kremľa
to samozrejme vyzerá inak. Faktom je, že
vítajú väčšinovú kontrolu ruského štátu
nad nesmiernym ruským nerastným bohatstvom.
Zopakujme si teda – podstatné je, že sa
zachováva otvorenosť ruskej ekonomiky.
Povedané V. Putinom „nikto nevie aká
rozsiahla a aké dlhá bude táto svetová
kríza, ale je to veľká kríza a zasiahla naplno aj nás, pritom nikto ju ani neočakával
a ani nepredvídal.“ Tieto slová skutočne
dnes môžu odznieť kdekoľvek v Európe,
nielen na zjazde ruskej vládnej strany na
čele s V. Putinom.
To si treba pripomenúť osobitne. Dá sa
povedať: Rusko nehľadá nepriateľa a ani
nemôže, hľadá (lebo musí) riešenie krízy,
domácej krízy. Na tom nič nemení skutočnosť, že tak ako iní vidí vinníka v USA,
na Wall Street.
Prudký pokles cien ropy premieňa

dlhoročné ruské diskusie
o vytvorení efektívnej ekonomiky na akútny problém. Rusko chce ekonomiku, ktorá nebude odkázaná výlučne na export
surovín, chce vytvoriť ekonomiku, ktorá
umožní Rusku nebyť len surovinovým príveskom Európskej únie.
Dokáže to Rusko? Je to v možnostiach terajšieho politického usporiadania? Stane sa prvou ekonomikou,
ktorá surovinové bohatstvo využije na
premenu v ekonomicky schopný štát?
To je dnes hlavný ruský problém. Pre
nás je však hlavným problémom, ako
to bude vplývať na stabilitu Európy a
možnosti európskej politiky voči Rusku.
V novej situácii je aj najväčší plynárenský koncern sveta Gazprom – prezident
Medvedev mu nariadil „dobrovoľne alebo
nasilu“ vymôcť od Ukrajiny 2,4 miliardy
dolárov dlhu za dodaný plyn v roku 2008.
Môžeme si o Kremli a Gazprome myslieť
čokoľvek, ale je zrejmé, že v dnešnej situácii nejde len o
„politickú zbraň Kremľa“,
je jasné, že zrejme aj Gazprom potrebuje
dolárovú hotovosť.
Finančná kríza ukázala, ako veľmi je celé
Rusko odkázané na príjmy zo surovín. Prijatými riešeniami sa scvrknú jeho zásoby
zhruba na tretinu dnešného stavu. Okrem
toho prešlo so svojou menou – rubľom –
na menový kôš dolár/euro, takže v terajšej kríze rubeľ oslabuje, inflácia narastá,
napokon nepodarilo sa ju riešiť niekoľko
rokov, najnovším rozhodnutím uvoľniť rozpätie v rámci menového koša dolár/euro
kurz rubľa na 30 kopejok, sa vlastne začala plávajúca devalvácia ruskej meny.
V tejto situácii sa ťažko možno domnievať, že prvoradý problém obyvateľstva bude pridať sa na stranu tej opozície, ktorej rebríček hodnôt sa opiera
o princípy parlamentnej demokracie,
slobody tlače a voľného trhu a slobody podnikania a ľudských práv.
Kremeľ netreba podceňovať – treba sa
napríklad dobre pozrieť, kto sprevádzal
prezidenta D. Medvedeva na rokovania
s predstaviteľmi Francúzska predsedajúceho EÚ, na rokovania
so špičkou EÚ a EK.
Treba sa pozrieť kto je jeho sprievod, kto
sedel zarovno s ním (prezidentom Medvedevom) na pódiu sály vo francúzskom
Nice, kde sa v novembri 2008 viedla diskusia s EÚ. Nebol to nikto iný ako
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A. Čubajs, otec a realizátor privatizácie ruskej ekonomiky v rokoch prezidenta Jeľcina, autor a realizátor privatizácie a rozčlenenia najväčšieho
energetického podniku sveta EJS za
prezidenta Putina, šéf 600 miliardového (v rubľoch) projektu rozvoja nanotechnológií za prezidenta Medvedeva (a predsedu vlády Putina). Je to
rozhodujúca postava liberalizácie v Rusku. Ťažko sa domnievať, že v dnešnej situácii ho Kremeľ potrebuje len na to, aby
ho ukazoval v televízii vedľa prezidenta,
ťažko veriť, že by A. Čubajs, vo verejnosti
azda najnenávidenejší predstaviteľ liberalizácie, mohol byť iba štatistom.
Rusko stojí pred obrovskými otázkami
ako vyriešiť ekonomické a
sociálne problémy
nesmiernych rozmerov. To, že sa do ekonomiky nalejú miliardy dolárov, nie je ešte
riešením zásadnej zmeny, zásadného obratu. A k tomu pristupuje množstvo nevyriešených problémov v zahraničnej politike a vzťahoch so susedmi na čo nie je
celkom pripravená ani elita a ani obyvateľstvo, nehovoriac o hrozbách vnútorných
nepokojov na južnom Kaukaze, kde sa
nedarí odstrániť ozbrojené konflikty hneď
v niekoľkých republikách.
Preto ak na zjazde predseda vlády V.
Putin hovoril o tom, že nepripustí, aby
sa opakoval rok 1991 – krach, ktorý
po rozpade Sovietskeho zväzu zbedačil miliónové masy, že sa nezopakuje krach z augusta 1998, keď padla na dno ruská mena – rubeľ, hovoril
o tom, čo si väčšina ruskej verejnosti dobre pamätá, čo zažila na vlastnej
koži. Treba si uvedomiť ako tvrdo to
hneď dvakrát zasiahlo ruské stredné
vrstvy.
Ešte nikdy nevystupoval ruský vedúci
predstaviteľ s prejavom, ktorého kľúčové slová boli
predovšetkým krach
a kríza. Po prvý raz hovoril Putin k tak
zneistenej ruskej verejnosti. Po prvý raz
sa prezident Medvedev zaprisahával na
tom istom zjazde, že Rusko zostane sociálnou ekonomikou, sociálnym štátom.
Treba si uvedomiť, čo to v ruských pomeroch znamená – napríklad 200 miliárd
rubľov sa dá na zvýšenie najnižšej hranice pomoci v nezamestnanosti – z terajších 1500 na 4900 rubľov (čo je asi toľko
v korunách pri zhruba rovnakých cenách
viacerých základných potravín).
Keby sme sa pozreli bližšie na zjazd
Zjednoteného Ruska jasne by sme videli, že prezident i predseda vlády hovorili: vy ste vládna strana, toto je váš
program. Inými slovami, vy ste a budete zodpovední za to, aby sa splnil.
Je jasné, že politické obete sa nebudú hľadať v Kremli, ale v radoch strany
o ktorej prezident Medvedev povedal,
že jej príslušníci zastávajú prakticky
všetky dôležité miesta v štátnej správe a samospráve.
Uvádzame a komentuje niekoľko faktov,
ktoré nedostali nijaký priestor v médiách
jednoducho z dôvodu, aby bolo zrejmé čo sa v Rusku deje. Veľmi pozorne a
rozsiahlo sa v celej šírke rozmanitosti sa
tomu venujú médiá susedných štátov EÚ
či V-4. Ich verejnosť tak má možnosť samostatne si formovať svoj názor a postoj
voči udalostiam v Rusku. Treba zdôrazniť, že na rozdiel od slovenských verejnoprávnych médií si v Rusku zachovali sieť
stálych spravodajcov a tak aj zdroj plnokrvných či plnokrvnejších informácií.
DUŠAN D. KERNÝ

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Svoju parlamentnú ...
Dokončenie z 5. strany
z jednoduchého dôvodu. Má totiž nárok na diplomatický pas
a ten pri cestách na Ukrajinu a späť je veľmi výhodný a dôležitý. Bez ohľadu na to, či do Donecka bude cestovať lietadlom, vlakom, alebo osobným automobilom, s diplomatickým
pasom sa vyhne stresujúcim prehliadkam, či neúmerne dlhému čakaniu na hraniciach. Okrem toho funkcia poslanca slovenského parlamentu mu zvyšuje imidž aj v novej funkcii a v
blízkej budúcnosti určite uľahčí otvárať inakšie ťažko otvárateľné dvere.....
Bez ohľadu na to, čo bude ďalej, Micheľ ako poslanec
NR SR jednoducho sklamal. Tu už nemáme na mysli voličov a parlamentnú politiku SDKÚ, ale všetkých pracujúcich občanov, ktorí mu prispievali a ešte prispievajú na
jeho poslanecké príjmy.
Komunálna podobnosť
I keď nemožno porovnávať prácu poslanca slovenského parlamentu s poslancovými aktivitami v základnej územnej jednotke, nájde sa dosť podobností medzi Ľ. Micheľom a poslancom Mestskej časti Košice – Staré Mesto Karolom
Schlifkom. Zhodou okolností obaja kandidovali za SDKÚ,
pričom K. Schlifka bol dlhoročným predsedom miestneho zväzu SDKÚ a prednostom úradu MČ Košice – Staré Mesto. Potom už „iba“ poslancom v tejto významnej
mestskej časti Košíc. V tejto funkcii sa celý rok neukázal
ani na zasadnutí zastupiteľstva, ani jeho klubu, ktorého
je členom. Napriek tomu dostal „iba“ 35 000 Sk ako poslaneckú odmenu! Nemožno sa tomu čudovať, keď aj starosta tejto mestskej časti je členom SDKÚ-DS! Nečudujme sa
ani tomu, že pán poslanec tých 35 000 korún vôbec neplánuje vrátiť. Veď zákon mu umožňuje ich dostať, keďže je stále
ešte poslancom. A to napriek tomu, že vyše roka už pracuje
v Českej republike. V košickom Starom Meste však už vážne
uvažujú o pozbavení jeho poslaneckého mandátu a v takejto
situácii ho nechce už kryť ani starosta...
Vladimír Mezencev

ZÁRUKY ZA VKLADY

Zdalo by sa, že prevažná väčšina našich občanov sa
stále spolieha na štát a nie na seba. Dôkazom toho je
aj ich správanie sa počas finančnej krízy. Je síce veľmi
dobré, že medzi ľuďmi nenastala panika a tým nedošlo
ani k hromadnému výberu peňazí z finančných ústavov,
ale obyvatelia Slovenska sa (našťastie) tvária tak, ako
keby sa ich súčasná ekonomická situácia vo svete, čiastočne aj u nás, vôbec netýkala. Samozrejme, nemáme na
mysli tých, ktorí už prišli o prácu a kríza teda na nich plne dopadla. Slováci však stále nič nepodnikajú, i keď majú mierne
obavy. Zároveň však vidieť, ako dôverujú vláde i vládnej koalícii. Stačí im ubezpečenie, že vláda berie na svoje plecia zodpovednosť za plnú výšku vkladov obyvateľstva v slovenských
bankách. Zároveň však môžeme s uspokojením konštatovať,
že naše banky sú natoľko silné, aby v súčasnej situácii úspešne odolávali všetkým vplyvom a otrasom, spôsobenými súčasnou ekonomickou krízou. Ľudia sa preto ani tak neboja o svoje úspory v bankách, ako o zníženie súčasnej
životnej úrovne. Z rôznych výskumov vyplýva, že približne polovica obyvateľov má väčšie či menšie obavy o súčasnú životnú úroveň, ktorú môžu znížiť dôsledky finančnej krízy.
Pokračovanie na 10. strane
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Úbohé stupňovanie útokov na vládu Slovenskej republiky a jej predsedu

Spisujú lži a bojkotujú fakty
SMER-SD je čoraz viac znechutený stupňujúcimi sa útokmi niektorých printových médií proti predsedovi vlády SR a strany SMER-SD
Robertovi Ficovi, vláde SR ako celku, ako aj predstaviteľom samotnej strany.
Bohužiaľ musíme konštatovať, že majstrom v týchto útokoch sa stali denníky vydávajúce sa za mienkotvorné,
teda denníky Sme a Pravda. Pre detailné dokreslenie toho, ako sa redaktori a komentátori spomínaných denníkov neštítia narábať s absolútne
nepravdivými informáciami,
ktoré ale prezentujú ako pravdivé a
overené, uvádzame pár konkrétnych
príkladov z posledných dní: komentátor denníka Sme Peter Schutz a jeho
„excelentne overená“ informácia o
klimatizovanom tuneli na Úrade vlády SR za 30 miliónov korún (Fico reisen, 27.10.2008) alebo rovnako „super bomba pravdivá“ informácia od
redaktorov denníka Sme Miroslava
Kerna a Petra Morvaya o tom, že
premiér Robert Fico odmietol rokovať
so svojím maďarským partnerom Férencom Gyurcsányom v maďarskom
Komárome (Fico vraj nechcel ísť cez
most za Dunaj, 13.11.2008). Nehovoriac o tom, že
spomínaní redaktori
uvedenú informáciu napísali aj napriek tomu, že tlačový odbor Úradu
vlády SR jej pravdivosť ešte deň pred
uverejnením článku vyvrátil.
V obidvoch prípadoch išlo zjavne o
uverejnenie vedome nepravdivých
informácií, pričom v prvom prípade bol denník Sme „ochotný“ uverejniť kratučkú opravu po viac ako
týždňovom bojkote zo strany Úradu vlády SR a strany SMER-SD v
podobe neodpovedania na otázky
redaktorov tohto denníka. V druhom prípade sa denník Sme dodnes neospravedlnil.
V prípade denníka Pravda ide o sofistikovanejšie útoky a to v podobe uverejňovania tendenčne vyselektovaných
a poukladaných informácií, ktoré síce
vzbudzujú dojem kompaktného celku,

ale verejnosti veľmi jednostranne podaného. Pár príkladov za všetky: „Premiéri debatujú, holé hlavy pochodujú“
– 18.11.2008 - kde autori v polovici
textu opisujú, ako nedostatočne slovenská polícia zasiahla proti
pochodu holých lebiek
17.novembra v Bratislave, keď „policajti zaistili len jedného z protestujúcich, pritom pred týždňom v Kráľovskom Chlmci predviedli všetkých 28
členov maďarskej Národnej stráže.“
Alebo rozhovor s ekonómom Eugenom Jurzycom o otváraní druhého
piliera, kde autorka rozhovoru síce
o pánovi Jurzycovi prináša pár informácií na dokreslenie jeho kompetentnosti hodnotiť druhý pilier, ale akosi
pozabudla, asi naozaj len náhodne,
na fakt, že spomínaný pán pôsobil aj
ako neplatený člen poradných orgánov ministra financií Ivana Mikloša a
ministerky práce Ivety Radičovej. V
tomto prípade teda ide naozaj o názor
„nezávislého“ ekonóma.
To už ani nechceme spomínať, ako
slovenské médiá rady citujú „nezávislých“
ekonómov a analytikov,
ktorí veľmi ochotne hodnotia ekonomické kroky tejto vlády na čele so
stranou SMER-SD. Medzi týmito „nezávislými“ ekonómami dominujú už
okrem spomínaného Eugena Jurzycu aj Peter Pažitný – bývalý hlavný
poradca ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca; Richard Sulík – bývalý poradca ministra financií Ivana Mikloša a
zakladateľ novej politickej strany Sloboda a Solidarita; Jozef Mihál, ktorý
sa prihlásil k strane Richarda Sulíka;
Vladimír Tvaroška – bývalý štátny
tajomník ministerstva financií za ministra Ivana Mikloša alebo Ivan Švejna – člen prestížnej Mont-Pélerinskej
spoločnosti, ktorá združuje najvýznamnejších liberálov z celého sveta a
ktorý je iniciátorom zavedenia druhého piliera na Slovensku.
Rovnako by sme radi poukázali na absolútne absurdné obvinenia zo strany denníka Sme, ktorý sa pravidelne
„odbavuje“ na svojej obľúbenej téme

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

– účasť premiéra Roberta Fica v diskusných reláciách. Tak len na margo
tejto témy by sme veľmi radi podotkli,
že prím v účastiach
v diskusných reláciách,
ktoré vysielajú slovenské televízne stanice, hrajú od začiatku roka 2008 –
Pál Csáky (SMK) – devätnásť účastí
- Pavol Hrušovský (KDH) a Ivan Mikloš (SDKÚ) – po sedemnásť účastí – Vladimír Mečiar (HZDS) a Boris
Zala (SMER-SD) – šestnásť účastí –
Daniel Lipšic (KDH) – pätnásť účastí – a Robert Fico, ktorý od začiatku
tohto roka navštívil diskusné relácie
dvanásťkrát. Pripomíname, že túto
štatistiku uverejnil internetový portál
medialne.etrend.sk.
No a absolútnou perlou v tendenčnosti sú vydania denníkov Sme a Pravda
zo stredy 19.11.2008. Denník Pravda priniesol bombastickú informáciu,
že premiér Robert Fico býva v súčas-

nosti v byte na ulici Čmeľovec, na ktorý má podľa zákona o platových podmienkach ústavných činiteľov nárok.
Dokonca byt s väčšou rozlohou mal k
dispozícii, a podľa rovnakého zákona,
aj bývalý premiér Mikuláš Dzurinda,
len v inej lokalite v centre mesta. To
ale mienkotvorný denník spomenul
len tak
na okraj jednou vetou
a pokračoval v informáciách o majetku premiéra Roberta Fica, nezabúdajúc pritom opätovne pripomenúť byt
od firmy Ikores a vinicu a to napriek
tomu, že tieto záležitosti Robert Fico
už niekoľkokrát verejnosti vysvetlil.
Ale podľa hesla stokrát opakovaná lož
sa stáva pravdou, sa denník Pravda
snaží neustále navodiť dojem akýchsi
pochybností v nadobudnutí tohto majetku.
Denník Sme sa v stredu 19.11.2008
opäť zaskvel komentárom Petra

Schutza pod názvom „Salva k hranatému výročiu“, kde si okrem iného komentátor dovolil nazvať jedného z troch najvyšších ústavných
činiteľov „šašom“, čo už podľa
nás prekračuje akékoľvek hranice
slušnosti.
Všetky tieto spomínané príklady sú
podľa nás v absolútnom protiklade s
výzvou Slovenského syndikátu novinárov (SSN) z 28.októbra 2008 novinárom, aby „vo svojej práci dôsledne
overovali všetky informácie, nevyzdvihovali podružné a nepotláčali dôležité
fakty, aby konali eticky vo vzťahu k verejnosti, svojim zamestnávateľom i kolegom.“
Strana SMER-SD vyzýva všetky
médiá, aby dodržiavali aspoň základné pravidlá novinárskej etiky
a to bez ohľadu na to, či sa im táto
vládna koalícia páči alebo nie.
(kr)

Nehorázne očierňovanie vlády SR europoslancami za SMK
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) za stranu
SMER – sociálna demokracia reagujú na nehorázne očierňovanie vlády SR europoslancami za
SMK v otvorenom liste podpredsedovi Strany európskych socialistov (PES) Hannesovi Swobodovi zo dňa 19. novembra 2008:

Vážený pán podpredseda, vážený Hannes,
S odvolaním sa na list, ktorý Vám dňa 19.11.2008 poslali poslanci
EP za stranu SMK pani Bauer a pán Zolyómy, by sme radi uviedli nasledovné.
Poslanci EP za stranu SMER-SD už v minulosti žiadali svojich kolegov za SMK, aby v prípade, ak budú mať pocit nedostatku informácií, alebo krivdy v otázke maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na
Slovensku, alebo v iných citlivých témach, aby sa na nich obrátili a
veci si najprv vysvetlili.
Ani raz sa tak nestalo. Namiesto toho poslanci EP za SMK na pôde
EP neustále verejne útočia na slovenskú vládu a poškodzujú dobré
meno Slovenskej republiky v zahraničí. Sú aj také prípady, keď poslankyňa za SMK vystúpila v EP a v jednominútových vystúpeniach,
na ktoré podľa rokovacieho poriadku nie je možné reagovať, urobila
rozruch, že slovenská vláda ruší maďarské národnostné vysielanie.
Už na druhý deň ráno sama uznala, že jej tvrdenia boli absolútne nepravdivé. Pri svojich tvrdeniach sa vyhýbajú priamej konfrontácii svojich tvrdení s ostatnými kolegami. Dokonca ani vo vlastnej politickej
skupine tieto problémy neprerokovali, lebo zrejme priama konfrontácia im nevyhovuje. Radšej volia útoky pri takých príležitostiach, kde
druhá strana nemá možnosť diskutovať.
Naše stanovisko k vecným obvineniam z listu z 19.11. 2008: Dôkazy z prípadu zásahu polície proti extrémistom na futbalovom štadióne v Dunajskej Strede polícia predložila Výboru Národnej rady
SR pre obranu a bezpečnosť, rovnako Generálnemu prokurátorovi

SR, ktorého nezávislosť nespochybňuje žiadny politický subjekt na
Slovensku. Obidve tieto ištitúcie vyhodnotili zásah polície ako adekvátny a zákonný. Vo Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť nikto z
poslancov nehlasoval proti uzneseniu. Dokonca proti nehlasoval ani
poslanec a bývalý predseda SMK Béla Bugár.
K prípadu Hedviga Malinová: pôvodné závery polície do dnešného
dňa nikto nespochybnil. K celému prípadu sa očakávajú závery Generálnej prokuratúry. Akékoľvek zasahovanie do vyšetrovania je spochybňovaním vyšetrovania nezávislých orgánov činných v trestnom
konaní. Postup politikov SMK pokladáme za neetický.
Čo sa týka postupu pri zakladaní Občianskeho združenia: Predložený návrh obsahoval určité nepresnosti a preto Ministerstvo vnútra SR v súlade so zákonom požiadalo žiadateľov, aby náležitosti dali
do poriadku. Žiadatelia upozornenie akceptovali, sporný text upravili a teraz už nie sú žiadne prekážky na registráciu.
Znova vyzývame politikov SMK, aby namiesto osočovania a vyvolávania napätia, pristúpili na konštruktívny dialóg.
Bratislava, 22.11. 2008.
Monika Beňová, Vladimír Maňka, Miloš Koterec
poslanci Európskeho parlamentu za stranu SMER-SD

Prikladáme nehorázny list poslancov EP za SMK v plnom znení, adresovaný podpredsedovi PES Hannesovi
Swobodovi:
Vážený pán Swoboda,
zarmucuje nás, že udelením štatútu pozorovateľa pre SMER-SD, to bola
práve Strana európskych socialistov, ktorá potvrdila nacionalistické smerovanie slovenskej vládnej politiky. Prekvapilo nás Vaše vyhlásenie, v ktorom, popri Jánovi Slotovi, predsedovi Slovenskej národnej strany, vyhlasujete za spoluzodpovednú za poškodzovanie slovensko-maďarských
vzťahov aj Stranu maďarskej koalície.
Nechápeme, ako Vy - odborník na Slovensko - môžete obviniť obe politické strany rovnakým spôsobom.
Pán podpredseda, situácia na Slovensku je alarmujúca. Prípad zbitých

maďarských futbalových fanúšikov, ktorý viedol k vzostupu extrémistických skupín, sa dá prirovnať len k brutálnemu útoku voči maďarskej študentke pred dvoma rokmi.
Zatiaľ čo v prípade Hedvigy Malinovej v atmosfére intolerancie, vytvorenej vládnymi stranami, žalobca navrhol vyjednávanie o výpovedi, ak
by ona ako obeť priznala, že klamala, teraz sa ministerstvo vnútra dokonca pokúša zahladiť zákrok slovenských policajných autorít. V oboch
prípadoch sú na škodu unáhlené závery politickej moci. Slovenská politická špička vyhlasuje, že policajný zásah bol v rozumnej a zodpovedajúcej miere, avšak nie je schopná alebo ochotná uviesť nijaké dôveryhodné dôkazy.
Máme pocit, že neustále protimenšinové správanie sa stalo súčasťou
vládnej politiky. Potláčanie jazykových práv menšín, ktoré tiež veľmi dobre poznáte, bolo nedávno „obohatené“ úplne novým javom. Slovenské
ministerstvo vnútra označilo čisto geografický názov „Karpatská kotlina“
ako hanlivý a z toho istého dôvodu bola zamietnutá registrácia ľudovoumeleckej občianskej organizácie. Sme presvedčení, že stupňovanie napätia je znepokojujúcim a nebezpečným javom, ktorý vedie k rapídnemu
zhoršovaniu atmosféry na Slovensku vo vzťahu k verejnosti.
Pošliapavanie zodpovednosti politických aktérov na Slovensku je ďalším
bodom, ktorý považujeme za neprijateľný. Stavať na jednu úroveň nacionalizmus, povýšený na vládnu politiku a triviálnu zmienku o modeloch
menšinovej autonómie - čo je v Európe legitímny politický nástroj - je úplne nevysvetliteľné.
Vážený pán podpredseda, obávame sa, že protimenšinová politika vlády
pána Roberta Fica dosiahla stupeň, kedy vo všeobecnosti dochádza k
zhoršeniu pocitov u príslušníkov menšín a kedy sa nenávisť stáva súčasťou verejných prejavov. Nezávisle od vyššie spomenutých bodov vysoko
oceňujeme Vašu snahu o zlepšenie vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom. V tejto snahe sa môžete spoľahnúť na našu podporu.
Dúfame, že uznávané politické skupiny v Európskom parlamente preukážu svoju politickú múdrosť a efektívne zabránia extrémistickými stranám získať podiel moci v členských štátoch EÚ v budúcnosti.
Árpád Duka-Zólyomi, Edit Bauer,
poslanci SMK v Európskom parlamente

REGIÓN

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Vysúkať si rukávy sa dnes vyplatí

Po bezmála troch rokoch zbytočných naťahovačiek medzi samosprávnymi krajmi a rezortným ministerstvom boli konečne v závere
júna podpísané dohody o prechode časti decentralizovaných kompetencií medzi regionálnym ministerstvom a samosprávnymi krajmi,
umožňujúcich vznik sprostredkovateľských orgánov pre Regionálny operačný program (ROP). Pracoviská SO/RO, ako ich „dole“
nazvali, však fungovali už dávnejšie v rámci odborov regionálneho
rozvoja a napriek „voľnej jazde“ bratislavských úradníkov vykonali obrovský kus organizačnej i propagačnej práce v každom kraji.
Mimochodom potvrdzujúc, že samosprávne kraje vedia problematiku regionálnych operačných programov zvládnuť v celom rozsahu a určite pružnejšie ako centrum! Od júna sa však stali oficiálnymi predĺženými rukami centrálneho riadiaceho orgánu, organizačne zabezpečujúcimi celú problematiku ROP na území toho ktorého kraja.
Novozriadený odbor SO/RO Prešovského samosprávneho kraja
a jeho úlohy predstavila nedávno novinárom jeho vedúca Ing. Svetlana Pavlovičová. Odbor má dve oddelenia, implementácie a kontroly i financovania projektov, ktoré však ešte stále čakajú na personálne doplnenie (z vôle a blahosklonnosti ministerstva). Pritom,
v podstate ide o obrovský kus práce, veď v Prešovskom kraji sa musia do roku 2013 (v rámci niektorých výziev do roku 2015) vyčerpať z európskych fondov až 4 miliardy korún. Odbor SO/RO prešovskej krajskej samosprávy, ktorého základnou úlohou bude okrem financovania aj kvalitatívne posudzovanie a výber projektov, je
zapojený už do prvých tohtoročných výziev v rámci opatrenia rozvoja cestnej infraštruktúry regionálnych komunikácií zabezpečujúcich dopravnú obslužnosť regiónov (36 mil. Sk), ktoré je však určené pre samosprávne kraje. Obce, mestá a ďalší oprávnení žiadatelia sa musia už teraz pripravovať (najmä vysporiadaním majetkových
vzťahov a predprípravou projektov) na výzvy ďalších dvoch programov, ktoré sú očakávané už začiatkom roka 2009. Ako S. Pavlovičová zdôraznila, jedna výzva sa bude týkať podpory cestovného ruchu, ďalšia regenerácie sídiel. V tomto okruhu eviduje odbor SO/
RO PSK už bezmála 270 potencionálnych žiadateľov z radu obcí
a miest, na túto výzvu však môžu reagovať aj bytové podniky a im
podobné organizácie: - Pridelené prostriedky musíme vyčerpať, iná alternatíva pre nás neexistuje, pripomenula vedúca
odboru SO/RO PSK novinárom.
Verejnosti kraja predstavila činnosť a úlohy odboru v rámci odborného seminára na konferencii o problematike regionálnych operačných programov, ktorá sa konala začiatkom prvého decembrového
týždňa v Prešove. V celom tomto globále vzťahov však oproti tvrdeniu úradníkov centra, že veľa podávaných projektov je nízkej a nevyhovujúcej kvality, rezonuje jednoduchá otázka: Odkedy sú Slováci hlúpejší ako Španieli, Taliani, Dáni, Gréci či Íri? Pri hľadaní pravdivej odpovede by sme mali nájsť predovšetkým „míny“, vďaka ktorým je možné tvrdiť takéto nehoráznosti...
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Nedeľný dobročinný megavečer v Prešove

Premiér na východe

Svojimi aktivitami sa v posledný novembrový deň predstavila nadácia Nežný úsmev,
ktorej hlavnými protagonistami sú predseda Prešovského
samosprávneho kraja Peter
Chudík (predseda správnej
rady nadácie) a prešovský poslanec Národnej rady SR Stanislav Kubánek (podpredseda správnej rady). Záštitu nad
večerom prevzali dvaja z troch
najdôležitejších mužov štátu, predseda parlamentu Pavol Paška a premiér Robert
Fico. Do posledného miesta
zaplnená Mestská hala v Pre- Na našej fotografii vidíme (Zľava) predsedu NR SR Pavšove, do ktorej sa zišli vďaka la Pašku a predsedu vlády Roberta Fica pri odovzdávazaujímavému programu (Ro- ní 400 tisícového daru riaditeľke prešovskej fakultnej nelincová, Drišľak, Vondráčková mocnice MUDr. Monike Pažinkovej.
atď...) diváci z dobrej polovice
diagnostické prístroje pre svojich najmenSlovenska, bola svedkom prvých úspechov nadácie, ktorej ciele charak- ších pacientov, ktorí ešte nevedia porozprávať o svojich bolestiach a ťažkostiach.
terizoval jej predseda takto:
- Chceme podporovať ľudí so schop- Vďační diváci privítali počas bezmánosťami meniť život a spoločnosť okolo la trojhodinového programu spontánne
seba, ale najmä pomôcť tým z nás, kto- ako Pavla Pašku, tak aj premiéra Roberrí sú znevýhodnení a našu pomoc potre- ta Fica, ktorý do Mestskej haly prišiel až
po absolvovaní cesty po východnom Slobujú.
Pri prvom podaní pomocnej ruky boli Gréc- vensku. Obaja vysoko hodnotili humánne
kokatolícka diecézna charita Prešov (dar pre- činy nadácie a konštatovali, že podľa dovzal vladyka Ján Babjak), dlhodobo posky- terajších výsledkov jej činnosti je v tých
tujúca pomoc sociálne odkázaným ľuďom najlepších rukách. Zároveň poďakovali aj
na území svojej diecézy, ktorej nadácia Než- verejnosti, že svojou bohatou prítomnosťou
ný úsmev pomohla pri plnení svojho posla- pomohla naplniť ušľachtilé a ľudské činy konnia šekom na 100 tisíc Sk a Spišská katolícka krétnej pomoci.
charita v Spišskom Podhradí, pre ktorú pre- Premiér Robert Fico sa v nedeľu popovzal šek s rovnakou sumou Mons. František ludní zúčastnil slávnostného otvorenia
Tondra. Výťažok zo vstupného na Nežný me- dvoch nových multifunkčných ihrísk v Pregavečer vo výške 400 tisíc korún putoval na šovskom kraji, v obciach Nižný Kručov
pomoc novorodeneckému oddeleniu Fakult- a v Hanušovciach nad Topľou. Obe špornej nemocnice J. A. Raymana v Prešove, toviská boli vybudované s finančnou podvďaka ktorému nemocnica nakúpi moderné porou z rezervy predsedu vlády.

Snom sa stalo Mexiko

Dvojica fyzikálnych olympionikov (zľava) Samo Dobák
a Juro Čurpek so svojim triednym profesorom a zároveň
coachom, ktorý riadi ich predolympijskú prípravu, RNDr.
Františkom Majorošom. Toto trio veru má byť na čo hrdé!
V podstate ide o ďalší dôkaz
toho, že všetky reči o tom,
ako sa naša dnešná mládež
ocitla v situácii bez budúcnosti a bez perspektív, bez
ideí a bez zmyslu života, sú
iba akýmsi klišé, ktoré má
ospravedlniť neospravedlniteľné. Teda, spoločnosť si
nad osudom mladých lenivcov, ktorí sa namiesto tvorivej činnosti venujú potulkám po uliciach a putikách,
akosi umýva ruky. Namiesto toho, aby sme ich donútili
pracovať a byť prospešnými
pre spoločnosť, svoju rodinu
i seba, ospravedlňujeme ich
(aj kriminálne) chovanie ne-

dostatkom ideí a šancí. Je
teda iba prirodzené, že spoločnosť potom dostáva ako
darčeky podobné bonbóniky, akými sú pravidelné hulvátske výčiny na futbalových
štadiónoch, prepady na uliciach či organizované veľkokrádeže. Našťastie, existuje aj druhá tvár slovenskej
mládeže, tá, na ktorú môžeme byť ako národ hrdí, ktorej by sme mali pomôcť čo
najviac a najcieľavedomejšie. Súčasná vláda už neraz dokázala, že nielen rodičom, školám a časti spoločnosti záleží práve na tejto
mládeži, a že sa jej aj snaží

pomôcť. Vďaka jej prístupu
dostávajú šancu pre budúcnosť nielen synkovia a dcérky zbohatlíkov, ale aj mladá
talentovaná súčasť „normálneho“ národa. Vydrží vláda
v tomto trende? Na začiatku
však bola reč o dôkaze...
Skupina talentovaných slovenských stredoškolákov navštívila v čase od 1. do 8. novembra
dnes už preslávené švajčiarske
vedecké pracovisko CERN,
známe predovšetkým svojim
najväčším urýchľovačom častíc na svete. V spomenutej skupinke boli aj dvaja študenti prešovského Gymnázia Jána Adama Raymana, Juraj Čurpek
(4. B) a Samuel Dobák (4. C).
Prečo a ako sa na takýto školský „fyzikálny pobyt snov“ dostali, sa dozviete z nášho krátkeho rozhovoru.
• Takže najskôr si povedzme
prečo...?
- Bolo to vďaka našim pravidelným výsledkom vo fyzikálnej
olympiáde, jednoducho, fyzika nám ide, preto sa jej venujeme obaja viac ako býva v škole zvykom.
• A teraz, ako...?
- Vďaka Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika, oni nás vlastne vybrali
do štyridsiatky účastníkov tohto
vzdelávacieho pobytu.
• Precestovali ste vlastne kusisko Európy, ako a kade?

- Autobusom z Košíc cez Bern
a Ženevu. Videli sme skutočne
veľa.
• Urýchľovač častíc je vlastne obrovským podzemným
komplexom, čo sa vám podarilo z neho vidieť?
- Boli sme pri detektore „Alice“, ale aj v počítačovom centre a v laboratóriu na vedecké
pokusy, bolo to ako v akomsi
supertechnickom sne, aspoň
sme získali predstavu o tom,
kam až dnešný technický a vedecký vývoj dospel.
• V CERNe sa striedajú aj
slovenskí vedci, mali ste
možnosť stretnúť niektorého z nich?
- Stretávali sme sa s nimi pravidelne, pretože práve oni nám
prednášali o tom, čo sa vlastne v tomto stredisku deje a samozrejme aj na teoretické fyzikálne témy.
• Aký osobný prínos vám
celá táto činnosť a pobyt priniesli?
- Jednoducho povedané chuť
tam pracovať!
• To je slušne vysoký cieľ,
mali ste počas toho týždňového pobytu trochu času aj
na iné veci?
- Aj toho bolo dosť, prehliadli sme si Ženevu, navštívili
sme tam európske pracovisko
OSN, našiel sa čas aj na kultúru a dokonca aj na neďaleké

Francúzsko a jeho známe zimné strediská.
Ako z ďalšieho rozhovoru
vyplynulo, Juraj a Samo, aj
keď majú „na krku“ maturitu, vytýčili si už nový cieľ –
úspešne zdolať budúcoročné krajské a celoštátne kolo
fyzikálnej olympiády. V prípade, že sa zaradia medzi najlepších, rysuje sa ďalšia štúdijná cesta, tentoraz do (pre nás
ešte stále exotického) Mexika.
Riaditeľ gymnázia PhDr. Miroslav Krajňák zdôraznil význam
doterajšej dlhoročnej úzkej
spolupráce školy s Univerzitou
P. J. Šafárika v Košiciach:
- Je to o dobrých vzťahoch,
prekračujúcich oficiálny rámec, najmä s pánom profesorom Chalupkom na poli
didaktiky vo fyzike. Univerzita nám pomáha rôznym
spôsobom, keďže vybavenie jej laboratórií je podstatne kvalitnejšie ako našich stredoškolských. Ale
našim „olympionikom“ sa
snažíme pomáhať aj my,
veď to Mexiko im prajeme
zo srdca. Ale ako to už chodí, okrem výsledkov treba
mať pri takomto projekte
aj kus šťastia. My im ho zo
srdca prajeme a samozrejme že aj pomôžeme, ako sa
len dá...
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Stalo sa v kraji
Každoročný december sa nesie v znamení mikulášskych
a vianočných darčekov. Jeden z nich dostali východoslovenskí motoristi na ceste
I/73 za mestom Giraltovce
v smere na sever do Svidníka. Po vyše roku rekonštrukčných prác a intenzívnych dopravných obmedzeniach na
úseku častých dopravných
nehôd si ho budú môcť konečne motoristi vychutnať
ako „slobodnú“ komunikáciu,
ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám na moderný cestný koridor. Po skončení úseku pohodlnej jazdy však vzdychajú: - Škoda, že nie je o pár
kilometrov dlhší...
ooo
Najsladší kus času predvianočného prežili detváky
v Stropkove. Od 28. novembra do mikulášskeho predvečera tam prebiehali Dni
medu. Okrem súťaže o najkrajší medovník a ochutnávky včelích produktov vrátane
medoviny pre dospelých sa
mohli školáci realizovať aj vo
výtvarnej súťaži „Včela a včelári očami detí“.
ooo
Hory a mesto, to je názov veľkého medzinárodného audiovizuálneho projektu, ktorý
sa konal v Prešove. Ako prvý,
tak aj druhý ročník sa venoval
okrem nezvyčajných záberov
z prírodných krás našej planéty predovšetkým nevšednej dokumentácii extrémnych
športov realizovaných v extrémnych prírodných podmienkach. Súčasťou festivalu
boli aj besedy s tvorcami dokumentov, ale aj s autormi jedinečných výkonov.
ooo
Mikuláš priniesol pekný darček aj mnohým obyvateľom
Sabinova. V piatok 5. decembra popoludní tam bol
slávnostne sprevádzkovaný
nový systém ekologického
vykurovania obytných domov
z rekonštruovanej centrálnej
teplárne. Moderná technológia spaľovania drevnej štiepky by mala podľa odhadu pomôcť mestu ročne ušetriť približne 800 tisíc korún. Očividným prínosom pre obyvateľov mesta však bude podstatne čistejšie ovzdušie nad
jeho ulicami, ako tomu bolo
v časoch kotolne so spaľovaním pevného paliva. Rovnakú
technológiu inštalovali v ostatných dňoch aj v prešovskej
centrálnej kotolni.
ooo
Nedávny 2. ročník Dňa otvorených dverí PSK priniesol
občanom kraja aj zaujímavú súťaž o etablovanie 7 divov Prešovského kraja. Vďaka hlasom občanov viedol
pelotón divov už dlhšiu dobu
levočský oltár Majstra Pavla,
v závere roka ho však predstihlo historické centrum slobodného kráľovského mesta
Bardejov.
Stranu pripravil

MILAN GROFČÁK
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Kultúra je našim obrazom, ale aj pasom medzi národmi
Na území Prešovského kraja leží celá štvrtina historických pamiatok našej vlasti. Krajská samospráva zabezpečuje činnosť 29
organizácií, čo je najväčší počet zo všetkých slovenských krajov,
z nich 27 reprezentuje oblasť kultúry (regionálne osvetové strediská, knižnice, divadlá, múzeá a galérie a jeden profesionálny
umelecký súbor) a dve vedecké astronomické pracoviská. Tento zoznam doplňujú stále sa rozširujúce položky obecných a súkromných zariadení kultúrneho spektra, medzi ktorými nie sú započítané aktivity školákov od najmenších, po študentov vysokých škôl. Aké sú radosti a starosti regionálnej kultúry? O tejto,
na prvý pohľad síce oddychovej, ale predsa len náročnej téme,
hovoríme s vedúcou odboru kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Evou Arvayovou (na obr.).
• V úlohe „krajskej kultúrničky“ fungujete už bezmála sedem rokov. Je
tých 29 organizácií podľa vašich
doterajších skúseností málo alebo
veľa?
- Dosť, som presvedčená, že stačia. Na rozdiel od mestských, obecných, školských či súkromných inštitúcií naše organizácie majú totiž širší,
regionálny záber. Problémy však vidím
inde ako v ich počte. Stačí zmeniť uhol
pohľadu a uvedomiť si, že všetko súvisí so všetkým.
• Máte na mysli niečo konkrétne?
- Vychádzať by sme mali skôr z akéhosi filozofického pohľadu na problém.
Aká tá kultúra vlastne má byť? Už aj my
Slováci sme sa naučili priveľa zbytočne
rozprávať, často o ničom, a pritom ako
by sme naschvál obchádzali podstatu problému. Napríklad, stále nariekame, že nám chýbajú peniaze. Vo všetkom, v každej oblasti. Ak však peniažky
chceme, musíme najskôr investovať.
Prácu, čas i peniaze, ale najmä rozum.
Dnes máme plné ústa rozvoja cestovného ruchu ako jedného zo zdroja prílivu peňazí, ale spoliehame sa predovšetkým na európske fondy. A čo pre
ten rozvoj robíme my? Hovorím o tom
všetkom iba preto, že aj kultúra, v našom prípade „východniarska“ kultúra,
môže významne prispieť k rozvoju cestovného ruchu, o vzkriesení ktorého
hovoríme už 18 rokov. Dlhé roky chodia naši funkcionári po zahraničí, dlhé
roky chodia k nám zo zahraničia rozprávať o organizácii turizmu, jeho význame, jeho prínose. Veď aj v Európe sa pre niektoré krajiny stal turistický
ruch sliepkou znášajúcou zlaté vajcia.
Ale u nás to akosi nie a nie dať funkčne dohromady. Všetko je to akési amatérske, neplodné a nezaujímavé, turis-

ticky nepríťažlivé.
• Máte pravdu, ale ako to súvisí
s problémami regionálnej kultúry?
- Regionálna kultúra, myslím tým originálnu regionálnu kultúru, reprezentujúcu úzko jedinečné špecifiká historického vývoja, môže byť jedným z tých
magnetov, ktoré budú turistov priťahovať do tej alebo onej lokality. Musíme im však ponúknuť niečo, čo nikde
inde na svete nie je. Je zarážajúce, že
kým naše folklórne, hudobné, tanečné, divadelné a kto vie aké ešte súbory zbierajú vo svete jeden vavrín za
druhým, u nás sú akosi v závetrí. Najmä v turisticky optimálnej sezóne, keď
ľudia ešte necestujú za opekaním šuniek na morské pláže, ale za poznávaním a históriou. Mám teda na mysli
tri zo štyroch ročných období, teda, tri
štvrtiny roka! Takže, tri štvrtiny roka by
naše súbory mali hrať, tancovať a spievať na prehliadkach, na rôznych vystúpeniach a koncertoch, ktoré však musíme intenzívne propagovať v zahraničí. Musíme dať vedieť svetu, čo všetko sa u nás deje, aké jedinečnosti je
možné u nás zažiť, čo všetko je možné u nás vidieť. Takže vymyslieť musíme najmä európsky projekt našej propagácie. Žiaľ, vždy keď sa u nás hovorí
o našej kultúre, je to poväčšine o tom,
ako na nej ušetriť.
• Navrhujete aj východisko?
- Musím žiaľ konštatovať, že pracovníci v našich kultúrnych zariadeniach nie
sú dobre zaplatení, chýbajú odborníci,
najmä mladí. Napríklad, Ľubovniansky
hrad nie je iba historickou pamiatkou,
ale aj kultúrnou inštitúciou. Jej pracovníci majú trvale poddimenzované platy, okrem toho, že je ich málo. Viete,
múzeá a galérie predovšetkým, potrebujú dnes vysoko odborných pracovní-

kov. Ale za plat, za aký nie sú ochotné
pracovať ani upratovačky v Bratislave,
nepôjde žiadny vysokoškolsky vzdelaný odborník robiť do múzea ani vtedy,
keď história je jeho prvoradý životný
koníček. Takže v prípade našej ľubovnianskej inštitúcie je reálny stav taký,
že tam fungujú iba traja skutočne odborní pracovníci, a to na hrad, na múzeum a na skanzen. Pritom, táto historicko-kultúrna inštitúcia už dnes pokrýva z vlastných príjmov bezmála 70%
svojich celoročných nákladov. Podobne je to aj v ostatných kultúrnych zariadeniach v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, takže tento stav je vlastne celokrajský. Lenže, tých starších pracovníkov, ktorí sú akousi zotrvačnosťou
ochotní robiť za takýchto podmienok
ubúda, ale novej, mladej krvi je veľmi
poskromne. Suma sumárum, ešte stále je u nás veľa ľudí, ktorí by najradšej
ako prvú otázku v prijímacom dotazníku zamestnanca videli: „Uveďte, kto
vás bude živiť, keď u nás nastúpite do
zamestnania?“ A to iba preto, aby okázalo šetrili tam, kde sa šetriť nesmie.
Musíme však splniť ešte jeden aspekt
a to, že na rozdiel od nás, kultúra musí
robiť aj cez víkendy, keď ostatní ľudia
majú voľno. Nemôžeme však chcieť,
aby po celotýždennej práci robili cez
víkendy zadarmo, musíme ich slušne
zaplatiť. Takže keď už hovoríme o cestovnom ruchu v dnešnom vnímaní ako
o výnosnom ekonomickom odvetví,
musí byť jeho súčasťou aj regionálna
kultúra a história, ale vo vysoko profesionálnej forme. Pričom organizáciu
tradičnej ľudovej kultúry musia mať na
starosti tiež profesionáli, v našich podmienkach manažéri regionálnych osvetových stredísk.
• Keď už hovoríme o tradičnej ľudovej kultúre, o vás je všeobecne známe, že ste veľkou milovníčkou folklóru, ktorému sa snažíte pomáhať
ako sa len dá. Terajšia doba však
folklóru akosi nepraje, takže občas
máte s ním zrejme aj starosti?
- Všetko zlé je aj na niečo dobré. O čo
viac je folklór zanedbávaný celospoločensky, o to väčšie je úsilie o jeho zachovanie a pozdvihnutie v regiónoch
a obciach. Práve tam „dole“ si našťastie
uvedomujú pravdivosť myšlienky nášho známeho folkloristu, národopisca,
zberateľa a spisovateľa Jána Lazoríka,
že ľudová kultúra a tradície sú akým-

si rodným listom identity národa. Takže v tomto prípade som optimistkou.
Starosti boli, sú a budú so všetkým na
čom človeku záleží, nielen s folklórom.
Nuž, ale my Východniari máme v televízii aspoň tú svoju Kapuru...
• A folklórne radosti?
- Pre mňa osobne je tou najväčšou vedomie, že vďaka obciam a ich poslancom i starostom začína folklór lapať
akýsi druhý dych. Vznikajú nové súbory, ktoré sa majú k svetu. Môžem spomenúť také Rožkovany, súbor tam vznikol iba tak asi pred tromi rokmi, ale sa
má čulo k svetu, obec ho dokonca aj
vyobliekala, je lepší od jednej prehliadky k druhej. Tradičné folklórne festivaly sú bohatšie z roka na rok, dnes sú to
veľké projekty aj s vyše 400 účinkujúcimi. Nesmierny kus práce na tomto zanedbanom poli robia regionálne osvetové strediská. Aj napriek tomu, že majú i
svojich neprajníkov, ich poslanie na zachovaní folklóru je doslova nenahraditeľné. Radosť mi tiež urobilo odlúčenie
Podduklianskeho umeleckého ľudového súboru od Divadla Alexandra Duchnoviča. Súbor ožil, získava opäť stratené pozície, v súčasnej dobe už pripravuje nový profilový program s výstižným
názvom Návrat strateného syna, premiéra bude 11. decembra. Verím, že
budem mať ďalší dôvod na radosť.
• Na záver si povedzme ešte niečo
na margo budúceho roka. Bude na
čo sa tešiť?
- Rozhodne, najmä na poli medzinárodnej spolupráce, o ktorej sme ešte
nehovorili. V tejto sfére pracujeme na
niekoľkých frontoch, dá sa povedať,
že bezmála od Atlantiku po Ural. Okrem iných máme od roku 2003 kon-

takty spolupráce s francúzskym regiónom Horné Pyreneje, ale už desať rokov sme partnermi jedného z ekonomicky najúspešnejších ruských regiónov, ktorým je Vologda. Medzi našich
bezmála každodenných partnerov patrí Pardubický kraj aj dva poľské susedné vojvodstvá a prihraničný ukrajinský
región. A viete ako to v oblasti medzinárodnej spolupráce funguje, pioniermi prvých i ďalších kontaktov sú „kultúrnici“, v našich pomeroch sa však
z pionierskych prieskumných krôčkov stali pravidelné a úzke kontakty.
Nedávno sa uskutočnila vernisáž výstavy francúzskeho fotografa Pascala Le Doaré s názvom Dialógy. V pyrenejskom regióne totiž existuje kláštor
Escaladieu v Bigorre, kým na Zamagurí máme Červený kláštor. Nechcem
sa zaoberať detailmi, ale v podstate
oba kláštory boli sídlami pôvodne jednej rehole. Pán Le Doaré nafotografoval v rámci spoločného francúzskoslovenského projektu obe opátstva
v ich jedinečných náladách, detailoch
i krajinných súvislostiach. No a v apríli
2009 sa uskutoční vernisáž tejto úžasnej výstavy aj u nás. Ďalším veľkým budúcoročným projektom medzinárodnej spolupráce je Karpatské nebo,
v rámci ktorého sa pri našej hvezdárni v Kolonickom sedle, ktorá je vysunutým pracoviskom humenskej hvezdárne, vybuduje spoločne s Poliakmi
medzinárodné edukačné astronomické stredisko. To sú však iba tie najväčšie projekty, ostatné, ktoré predstavujú mravenčiu a obetavú prácu stoviek
ľudí, upresňujeme práve v tomto období.
M. Országh

Poslanec Národnej rady SR Stanislav Kubánek: Čína je ochotná nám pomôcť

Výsledky rokovaní oficiálnej
slovenskej delegácie pod
vedením predsedu Národnej rady Pavla Pašku v Číne budú doznievať v rôznych hodnoteniach ešte
dlho, avšak v tejto súvislosti je zaujímavý zatiaľ ešte
čerstvý pohľad na týždeň
od 16. do 22. novembra
zo strany jedného z účastníkov tejto misie, poslanca
NR SR Stanislava Kubáneka
(SMER-SD).

• Pán poslanec, ako sa dá
v krátkosti charakterizovať
táto cesta takpovediac na
druhý koniec planéty?
- Ťažká a náročná z hľadiska
času, programu a vzdialeností, ale veľmi poučná a zaujímavá, najmä však mimoriadne
užitočná pre Slovenskú republiku. A myslím, že aj pre samotnú Čínu. Musím v tejto súvislosti konštatovať, že predseda
parlamentu sa počas nej predstavil ako rodený diplomat.
• Čo považujete za naj... tejto cesty okrem výsledkov
rokovaní predsedu parlamentu a ministrov?
- Získanie dojmu, že ide o obrovskú, dynamicky sa rozvíjajúcu krajinu s previazaním
niekoľkotisícročnej
histórie
s absolútnou technickou modernou, bolo po dvoch dňoch
pre mňa už samozrejmosťou.
Dôležitá pre nás bola aj návšteva turistického a investičného fóra v Šanghaji, na ktorom

sa naša republika predstavila
ako partner pre čínskych podnikateľov a investorov vo veľmi
dobrom svetle.
• Z aktuálnych informácií
sme vedeli, že v tomto meste ste mali možnosť pozrieť
si aj model areálu Svetovej výstavy EXPO 2010 Šanghaj. Majú sa našinci na
EXPO chystať, bude to stáť
za to?
- Bol to skutočne iba model,
no aj ten nám vyrazil dych svojim obsahom. Som presvedčený, že svet sa tam predstaví v úžasnom svetle. Pavilón
jednej krajiny je zaujímavejší
ako druhej, nielen architektonicky, ale aj nápadom, štýlom,
absorbciou tradície a moderny. Samotné urbanistické rozvrhnutie a infraštruktúra areálu sú nenapodobniteľné. Je to
akýsi architektonicko-krajinný
sen. Takže areál v realite bude
akýmsi ďalším divom sveta.
Ale my sme tam neprišli ob-

divovať, i keď na každom kroku bolo na obdivovanie mnohé, podstatou našej misie boli
rokovania o možnostiach rozširovania vzájomných vzťahov.
Preto boli v našej skupine aj
dvaja ministri, hospodárstva
a zdravotníctva.
• Získané skúsenosti?
- Že aj taký ekonomický obor
ako Čína je zraniteľný svetovou finančnou krízou a jeho
odborníci i prognostici hľadajú
cesty na odvrátenie jej negatívneho vývoja a dopadu rovnako intenzívne ako naši.
• Aj napriek tejto skutočnosti považujete slovenskú
misiu za úspešnú?
- Určite, spomínal som diplomatické schopnosti predsedu nášho parlamentu Pavla
Pašku. Dokázal to pri rozhovoroch s najvyššími predstaviteľmi čínskej samosprávy,
z ktorých je potrebné vyzdvihnúť osobnosť Wu Pang-kuo,
ktorý je predsedom Celočín-

skeho zhromaždenia ľudových
zástupcov, teda v porovnaní
s našim štátikom ide v tomto
prípade o zástupcu približne
300 násobku našej národnej
rady. Všetky tieto pomery sme
si museli narýchlo usporiadavať sami v sebe. Podobne to
bolo napríklad aj pri stretnutí s predsedom Šanghajského
mestského ľudového kongresu pánom Liu Yungenom. Aj
on v podstate zastupoval obrovskú občiansku a krajinskú
silu. Rokovania teda prebiehali s podstatne silnejšími partnermi, ale ústretovou formou
diskusií, analýz a ponúk.
• Praktické aj teoretické prínosy tejto zahraničnej cesty sú a budú ešte hodnotené z rôznych strán, čo bolo
najdôležitejšie z vášho pohľadu?
- Skutočnosť, že náš predseda národnej rady bol prijímaný na najvyššej politickej
úrovni je neoddiskutovateľ-

ná. Neprislúcha mi hodnotiť
priebehy a výsledky rokovaní našich ministrov so svojimi
partnermi, ani z druhej ruky
posudzovať uzavreté rozhovory predsedu Národnej rady SR
Pavla Pašku s najvyššími predstaviteľmi čínskej samosprávy.
Viem však o čínskej ponuke
pre Slovensko na vybudovanie podobného logistického
centra pre Európu, aké bolo
v Pekingu zriadené v spolupráci s USA. Dnes je tam zamestnaných približne 160 tisíc pracovníkov. Ale presadiť
jeho potrebu a existenciu v orgánoch Európskej únie, to už
je, prirodzene, iba naša vec.
Vďaka tejto misii sme však dostali šancu získať nielen zahraničného investora, ale aj
vytvoriť niekoľko tisíc pracovných miest. Ako to však vždy
v takýchto prípadoch býva,
ťarcha vytvorenia podmienok
pre úspech leží na našich pleciach... 		
(mog)
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Ťažký rok 2009 bude časom pre vlastenectvo
Všetkým je jasné, že rok 2009 bude neľahkým, všetko – každodenný život ako aj vyhliadky budú úplne iné než tie, s ktorými sme vstupovali do roku 2008. Čo je najmä a hlavne iné,
je trvalé poznanie, že v novokapitalistickom hospodárskom
usporiadaní, novokapitalistickom hospodárskom poriadku
niet automatizmu pre samoozdravný proces. A niet ani signálnej sústavy, ktorá by varovala pred krízami. Celosvetová
globálna ekonomika sa rozdelila na globálne finančné trhy a
reálnu ekonomiku a toto poznanie natrvalo vstúpilo do nášho života. Formuje tak naše bytie ako aj vedomie. Peniaze sa
oddelili od hodnoty výroby, vyrábaných vecí. Sme tou časťou
Európy, ktorá stojí práve na práci, na hodnote vyrábaných
vecí, na reálnej ekonomike.
Poznanie roka 2008 nás zasiahlo v najcitlivejšom bode – celé generácie vyrastali v tom, že pracovná kultúra, fortieľ, im
umožňuje celoživotne získavať, zveľaďovať a uplatňovať schopnosti – mali sme
osem až desaťkrát väčší strojársky priemysel, desaťtisíce a desaťtisíce kvalifikovaných robotníkov zostalo po zrušení (už
aj tak upadajúcej) zbrojárskej výroby prezidentom Havlom bez perspektívy. Ale s
vierou, že namiesto tankov sa predsa len
nájde iná výroba. To sa aj stalo a dnes
nás strategicky zdvíha tak automobilový,
ako aj stále narastajúci elektronický priemysel.
Bývalý režim a jeho ekonomický systém
sa zrútil iba nedávno, je to v dobrej pamäti. A zrazu stojíme pred otázkou, aký
rozsah má nová kríza a v akej miere je to
kríza systému, štrukturálny kolaps.
Na výrobách, ktoré už medzitým opustili či
opúšťajú Slovensko
to vidíme najlepšie – neoliberálna ekonomika poznala len popoháňanie vpred,
mala systém krátkodobých bilancií, ktorý pozná len zvyšovanie alebo odchod
inde. Je to v podstate egoistický systém.
Nezasahuje len do štruktúry výroby, nezamestnanosti, ale aj do spoločnosti, desolidarizácia výroby s lokalitou sa stáva aj
súčasťou desolidarizácie spoločnosti.
Dá sa hovoriť o rozpade solidarity, súdržnosti.
Toto je hlavné poznanie roku 2008,
ktoré pochopil každý s príchodom finančnej krízy. Tí, ktorí sa venujú analýzam viac vedia, že ide aj o zrážku
kultúr. Americkí ekonómovia varujú
pred „europeizáciou riešenia finančnej krízy“, v Európe naopak pred
„amerikanizáciou, či neoliberalizmom“. Tento spor trvá od augusta
2007, keď sa epidémia krízy začala
šíriť v USA.
Zjednodušene vidíme podstatu krízy a
nebezpečenstva „amerického“ riešenia
v tom, že široké vrstvy pracujúcich nikdy nezarobia dostatok peňazí a nikdy (!)
ani sa im primerane nezvyšuje plat natoľko, aby boli
schopné splácať
svoje základné životné potreby. Preto sa
vytvára ekonomika úverov, hypoték – a
tá začne žiť vlastným životom. To mení
celú spoločnosť, ničí solidaritu spoločnosti, solidaritu generácií, vytvára stále
prehlbujúce sa sociálne nožnice. Je to
systém, ktorý sa vytvoril ako nevyhnutná
súčasť ekonomického života v USA – ľudia žijú na úkor svojich budúcich peňazí. A ako sa v roku 2008 ukázalo – veľmi
neistých či nejestvujúcich peňazí. Preto
zostali bez budúcnosti. V tomto je podstata zrážky dvoch kultúr, ktorá sa deje
na jednom priestore toho istého transatlantického spoločenstva. Z toho vyplývajú všetky spory a napätia – a zároveň aj
nevyhnutnosť otvorene o nich hovoriť, čo
sa na Slovensku nerobí.

Preto sa Európa natoľko bráni, preto hľadá iné východiská. Preto sa kritici falošných predstáv globálneho kapitalizmu
nezrodili dnes, nebola to dnešná kríza,
ktorá ich zrodila. (Viď napr. až neuveriteľnú anticipáciu dnešného stavu v analýze Johna Graya False Dawn – The Delusions of Global Capitalism z roku 1998,
doplnené vydanie 2002, ktorá vyšla pod
názvom Márne ilúzie v preklade Mikuláša Hučku v roku 2005 v Paradigme.sk v
Košiciach.)
Masy politológov dnes uznávajú, že recepty Marxa boli síce chybné, ale nemýlil sa v analýze kapitalizmu. Mnohí predstavitelia
sociálneho učenia
kresťanských cirkví sa búria proti tomu,
ako terajší novokapitalistický hospodársky poriadok ničí etiku, étos. Azda najvýstižnejšie to vyjadril nový mníchovský
arcibiskup Reinhard Marx vo svojej knihe Das Kapital, keď vyhlásil „das Kapitalismus ist ein Ethikfresser“ – kapitalizmus požiera etiku. Je príslovečné, že
pre svoju knihu si zvolil názov, ktorý vyše
sto rokov poznáme od iného autora, biskupovho menovca, Kapitál Karla Marxa.
Polemika s Marxom ako aj s kapitálom sa
teda v roku 2008 stala nanajvýš aktuálna.
Končiaci sa rok nám priniesol aj iné
historické poznanie: najmä vďaka
veľkej intelektuálnej sile a vedeckej
profesionalite historika Ladislava Deáka sme si mohli veľmi dobre vystrojení pripomenúť novembrové výročie
Viedenskej arbitráže. Teda viedenského diktátu dvoch totalitných veľmocí – Nemecka a Talianska, ktoré
s pomocou vtedajšieho Maďarska a
Poľska delili v roku 1938 Slovensko
a Slovákov.
Nielen v mníchovskom diktáte, ale aj vo
viedenskom diktáte, šlo o násilné zničenie vtedajšej ČSR a keď sa to nepodarilo, o mocenské presadenie novej hranice, násilné odčlenenie obrovských častí
Slovenska a v konečnom dôsledku
vytvorenie masívneho
problému
národnostných menšín. Bola to aj príležitosť pripomenúť si, že vtedy v Maďarsku
bolo do 700 tisíc Slovákov – v priebehu jednej, dvoch generácií z nich ostala
menšina, ktorá nielenže potrebuje recipročne podmienky ako má maďarská na
Slovensku, ale naopak – potrebuje medzinárodne zaručenú revitalizáciu, tak,
ako napr. sa to Maďarsko po roku 1989
zaviazalo voči nemeckej menšine.
Výročie viedenského diktátu nám po
prvý raz po dlhých rokoch umožnilo
vecne a v pravdivých historických súvislostiach sa pozrieť na osudy Slovenska, snahu územne ho deliť medzi dva susedné štáty, likvidovať ho
v rámci likvidácie ČSR a teda snahu
obnoviť pomery spred roku 1918.
Toto historické poznanie je nesmier-

ne dôležité pre dnešok – historické
udalosti, ich priebeh, správanie sa
osobností a ich vzdelanostná a mentálna výbava, v neposlednom rade
informačná vojna ako priama a neodmysliteľná súčasť strategických
rozhodnutí a formovania udalostí –
a to v ére, keď nebolo televízie!!! –
to všetko je strhujúce aj po rokoch.
Nie ako historické divadlo, ako historická
panoráma, lež ako priamočiare poučenie. Zároveň dôvod historickej hrdosti –
dnešné Slovensko nie je vydané na mocenskú svojvôľu, môže čerpať takrečeno
historické vlastenectvo, sebavedomie
pri tom, keď hľadá ako prispieť k riešeniu európskych záležitostí. K tomuto vedomiu prispelo aj porovnanie, ktorým
sme azda prešli všetci keď sme zrovnávali August 1968 a august 2008.
Je to dôležité, pretože na mnohých udalostiach sa aj v tomto roku ukázala rozdelenosť, ba rozkol vedomia spoločnosti na
Slovensku zhuba na tri smery. Sme
jediným štátom
vyšehradskej štvorky, kde je verejnosť
takto rozštiepená a rozštiepovaná, kde
národná či štátna súdržnosť nie je samozrejmá, ale naopak. Pritom dnes má
Slovensko najlepšie možnosti uvedomiť
si, že terajšia kríza poskytuje aj iné možnosti ako je rozklad verejnej mienky, bulvarizáciu spoločenského vedomia, presadenie ekonomického egoizmu ako
kľúčového modelu spoločenského správania sa. Nehovoriac o konfrontačnej
politike etnickej strany SMK a jej trvalého úsilia zmedzinárodniť slovenský
vývoj ako problematický v čase, keď
takrečeno chorým mužom Európy je
práve Maďarsko s jeho bankrotom
doterajšej politiky a ekonomiky. Veď
si nemožno nepoložiť otázku: načo
potrebuje maďarská politika konflikt
so Slovenskom? Prečo vedenie menšinovej etnickej strany vytvára od jari
nepretržite napätie a konfrontáciu a
snaží sa ju zmedzinárodniť práve v
tomto čase?
Kríza možno vyžaduje zmeny psychológie verejnosti a mladých generácií, ktoré
sú mediálne vychovávané k
negovaniu čohokoľvek,
čo je štátne či vládne. Cielene sa vytvára
deliaca čiara – neprijateľné má byť všetko, čo prichádza z vlády a jej úradov. Cieľ
je zrejmý – keď sa v dôsledku krízy či
eurokrízy vytvorí dostatočne veľká masa
nespokojnosti, striehnuť na to, aby sa využil akýkoľvek škandál na politický zvrat.
Je to pochopiteľná technológia.
Rok 2008 nám však ukázal, že na
rozdiel od roku 1998 Slovensko nie
je vyčleňované z európskych štruktúr, ale naopak – na rozdiel od vyšehradských susedov – väčšmi sa prepája. Je či môže byť súčasťou riešenia
problémov, ktoré postihli všetkých.
Slovensko na rozdiel od nepotešiteľne krachujúceho Maďarska či politických neželateľných antieurópskych
turbulencií v Česku a Poľsku – nie je
zdrojom nijakých problémov. Ide len
o to, akým dielom môže byť súčasťou ich riešenia. To by malo byť podhubím sebavedomia a vytvoriť základ
pre nedemonštratívne vlastenectvo,
síce nevyčísliteľnej, ale zároveň neodmysliteľnej súčasti riešenia každej krízy, aj nadnárodnej. A tak každý „trablemaker“, každý, kto prilieva
olej do ohňa alebo rozdrobuje možnosti formovania slovenskej identity
v európskych súvislostiach by nemal
mať možnosť rozhodujúcej verejnej
podpory.
DUŠAN D. KERNÝ
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OPäŤ SA VYZNAMENAL

Keby jeden z najvýznamnejších expertov na všetko čo súvisí so Slovenskom rozoberal dejiny vzájomných vzťahov medzi Rusmi a Gruzíncami, bolo by to v poriadku. Grigorij Mesežnikov, ktorý ako správny Rus vyrastal vo svojej domovine, určite veľa počul o tom, ako
roky vedľa seba v tej najväčšej zhode nažívali Rusi i tento kaukazský
národ. Horšie však je, keď sa tento neznalec slovenských i maďarských dejín púšťa ich hodnotiť. I keď nemôžeme nespomenúť, že sa
veľmi často púšťa do všetkého, čomu nerozumie. Asi preto mu jeden denník, ktorý svoj názov vytvoril tak, že ukradol polovicu mena
bývalých mládežníckych novín, poskytol toľko veľa priestoru práve
na analýzu slovensko-maďarských vzťahov. Nuž a tento expert sa tomuto tzv. mienkotvornému denníku za to skutočne odvďačil: podľa
neho za žalostný stav týchto vzťahov môže „súčasná vládna zostava!“. Skutočne geniálne konštatovanie!

JE TO DZURINDOV ČLOVEK!

Posledná novembrová Paľba TV Markíza si vzala na mušku vedúceho pracovníka ZŠ Cargo v Čiernej nad Tisou Ambróza T. Obvinila ho
z mafiánskych praktík, konkrétne z toho, že udržiaval blízke vzťahy
s už odsúdeným vrahom B. Adamčom a podozrivým z objednávky
ďalšej vraždy, políciou hľadaným K. Mellom. Z týchto vzťahov vznikli aj veľmi podozrivé obchody. Všetko by bolo v poriadku, keby v relácii zaznelo aj to, že sám už dnes trestne stíhaný Ambróz T. sa ku
„korytu“ dostal počas vládnutia dzurindovcov a podozrivé obchody
uzatváral začiatkom roka 2006, teda niekoľko mesiacov pred nástupom vlády R. Fica. Súčasné vedenie ŽS Cargo Slovakia teda pána
Ambróza T. iba zdedilo a určite už v najbližšom čase rozhodne o
jeho ďalšom osude medzi slovenskými železničiarmi ...

NADŠENIE VYPRCHÁVA

Zdá sa, že všeobecná radosť nad víťazstvom v národnej súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pomaly vyprcháva. Prvým šokom pre Košičanov bolo uverejnenie informácií o tom, ako
niektorí poslanci už na tom slušne zarobili. Samozrejme, „zástupcovia ľudu“ sa bránili tým, že na všetko mali uzavreté patričné zmluvy a
tak zákon neporušili ... Doteraz si však naivní obyvatelia Košíc mysleli, že títo poslanci robili niečo pre mesto preto, lebo sú správni lokálpatrioti a nadšenci. Nedávno regionálna tlač uverejnila zoznam
najdrahších a najväčších kultúrnych podujatí v rámci kandidatúry,
ale väčšina Košičanov si už ani nespomína, že niečo také sa v meste aj uskutočnilo. Jednoducho, stálo to síce milióny, ale išlo o realizáciu projektov pre veľmi úzky okruh ľudí. A tak už stále viac a viac
ľudí v Košiciach vidí v celej záležitosti zbytočný špás za stámilióny,
celkove však projekt EHMK má stať 2,5 miliardy korún. Okrem toho
Košičania akosi nemôžu stráviť ani to, že košickému EHMK šéfuje
Bratislavčanka, ktorá tvrdí, že „veľká časť náplne práce mojej funkcie sa bude aj tak odohrávať v Bratislave a zahraničí“...

NAŠA KAPUSTA V BRUSELI

Ďalšími slovenskými tradičnými produktmi, ktoré by mohli uspieť
v našom snažení získať pre ne v Bruseli chránené zemepisné
označenie, sú STUPAVSKÁ KYSLÁ KAPUSTA a PUKANSKÁ CIBUĽA. Stupavské „zelé“ poznajú ľudia na západnom Slovensku
už celé stáročia. Podľa odborníkov za tzv. „chrenový podtón v
chuti“ vďačí kapusta pôde. Pri nakladaní sa okrem soli a jablka
už nepridávajú ďalšie prísady. Podľa tradície sa stupavská kapusta natláča do sudov z červeného smreka, ktoré sa zapustia do zeme a pri kvasení tak vzniká vyrovnaná teplota. „Svojho
sa dožaduje“ aj špecifická cibuľa jemnej chuti, ktorú v Pukanci podľa historických zápisov pestujú prinajmenšom od začiatku 18. storočia ...
ĽUBOMÍR PORUČENSKÝ

ZÁRUKY ZA VKLADY

Dokončenie z 6. strany
Skutočnosť, že ľudia masovo svoje peniaze z bánk nevyberajú
a naopak, vkladajú do nich svoje úspory v súvislosti s prechodom na euro, začala zaujímať aj našich psychológov. Podľa
nich väčšina z nás považuje svetovú finančnú krízu za problém nie svoj, alebo svojich najbližších, ale ľudí niekde ďaleko
od nich. Napríklad v Amerike, či na Islande. Z čoho však
pramení viera ľudí v presvedčenie, že štát sa o nich postará? Predovšetkým asi v tom, že súčasnú vládu považujú za inštitúciu, ktorá má sociálne cítenie a preto nedopustí, aby niekto mohol zruinovať tých, ktorí na svoje
živobytie si zarábajú každodennou prácou. Občania si
zároveň myslia, že štát v týchto dňoch sprísňuje dohľad
nad všetkými bankami, pôsobiacimi na území SR a v prípade potreby preto zasiahne do diania včas, aby predišiel bankrotu, či iným kritickým situáciám.
Čo je ale zaujímavé – obavy z poklesu svojej životnej úrovne majú občania rovnako, teda bez ohľadu na vzdelanie. Ako
sme už spomenuli, je to asi polovica z celkového počtu obyvateľov. Približne v rovnakom počte sú medzi nimi zastúpení obyvatelia so základným i vysokoškolským vzdelaním. Ani v ich prípade však nemožno hovoriť o nedôvere
k vláde, ale o tom, že svetová kríza nás predsa len citeľnejšie zasiahne, pretože tomu u nás nedokáže nikto zabrániť.
(vm)

DOMOV/INZERCIA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Združenie slovanskej vzájomnosti bilancovalo svoju činnosť v rokoch 2004-2008

SÚČASŤ SVETOVÉHO DEDIČSTVA
Valné zhromaždenie Združenia slovanskej
vzájomnosti, ktoré sa uskutočnilo koncom
novembra v Bratislave, bolo svojím spôsobom kuriózne. Predovšetkým preto, lebo sa
na ňom zúčastnili dvaja kandidáti na funkciu prezidenta SR - PeaDr. Dagmara Bollová a PhDr. Milan Sidor. Obaja nepatrili medzi
hostí, pretože sú aktívni členovia tohto občianského združenia. Aj to je jeden z dôkazov, že za slovanskú vzájomnosť sa tradične
angažujú uznávaní intelektuáli, pedagógovia, akademickí funkcionári, prekladatelia...
Medzi hosťami valného zhromaždenia boli
predseda Slovensko-ukrajinskej spoločnosti Ing. Michal Čorný a podpredseda Matice
slovenskej PhDr. Stanislav Bajaník. Čo sa
týka spomínaných kandidátov na prezidenta SR – D. Bollová je občianska kandidátka,
teda nezávislá, M. Sidor je kandidátom KSS
i keď on sám nie je členom tejto a ani inej
politickej strany.
V správe o činnosti Slovenskej rady Združenia
slovanskej vzájomnosti jej predseda doc. Dr.
Mravík, CSc., (na obr.) zdôraznil, že v súčasnosti je členmi EÚ pätica krajín s majoritným
slovanským obyvateľstvom – Bulharsko, ČR,
Slovensko, Poľsko a Slovinsko a jedna so slovanskou menšinou – lužickosrbským obyvateľstvom – Nemecko. Podľa niektorých údajov sa
k niektorej zo slovanských národností, resp. k
slovanskému pôvodu hlási vo svete až 500 miliónov (!) ľudí. Podľa J. Mravíka sa úspešne na
rozvoji slovanskej vzájomnosti podieľajú aj také
medzinárodné organizácie, akými sú Slovanský
parlament a Medzinárodný slovanský výbor –
ten vznikol z iniciatívy 8. Všeslovanského zjazdu
v roku 2001 v Prahe (nasledujúci 9. Všeslovanský zjazd sa uskutočnil v roku 2005 v Minsku).
Na oboch spomínaných zjazdoch boli aj delegáti Združenia slovanskej vzájomnosti zo Slovenska, z ktorých sa niektorí stali aj členmi najvyšších exekutívnych slovanských orgánov vo
svete.
Samozrejme, ZSV sa sústreďuje predovšetkým na prácu na Slovensku. Vysoko
uznávaná je jeho činnosť ako organizátora medzinárodných seminárov a odborných
konferencií, napríklad na tému Slovanstvo vo
svete včera, dnes a zajtra, rôzne vydavateľské
aktivity, medzi ktoré patrí aj vydávanie časopisu
Slovanská vzájomnosť, spolupráca so slovanskými maticami, u nás predovšetkým s Maticou
slovenskou. Združenie slovanskej vzájomnosti má niekoľko vynikajúcich podujatí, ktoré sa
organizujú nie v Bratislave, ale okresnými a regionálnymi radami na celom Slovensku. Medzi
takéto prioritné a už dlhoročné podujatia patria napríklad súťaž Slovanská pieseň v Prakovciach, Medzinárodný splav rieky Poprad medzi
St. Ľubovňou a N. Saczom, Beh vďaky Kalinovo - B. Bystrica, Medzinárodný plenér maliarov slovanských krajín (vždy vo východoslovenskom regióne), Slovanský ples v Prešove, atď.

V tejto súvislosti nemožno nespomenúť skutočnosť, ktorou je nedostatočná komunikácia Slovenskej rady Združenia slovanskej vzájomnosti
s Ministerstvom kultúry SR. Ministerstvo zásadne odmieta všetky ponuky na spoluprácu a žiaľ,
doslova ignoruje predkladané kvalitné projekty,
ktorých cieľom je predovšetkým výchova mladej
generácie v duchu úcty ku svojim slovanským
koreňom a myšlienkam slovanskej vzájomnosti. Slovanstvo ako také je vo svetovej populácii
závideniahodným elementom, ku ktorému stále
s väčšou úctou vzhliadajú Anglosasi, príslušníci
románskych národov, ale aj pôvodní obyvatelia
Afriky, Arabi, či Japonci.
Na druhej strane v diskusii odznelo aj to,
že z peňazí ministerstva sa dotuje aj národnostná kultúra, prevažne občanov maďarskej národnosti. Je to samozrejme správne,
ale žiaľ na ministerstve asi nikto nesleduje, ako sa tieto finančné dotácie využívajú.
Desiatky miliónov korún smerujú napríklad
do vydavateľskej činnosti, v ktorej útoky na
majoritný slovenský národ, na Slovenskú
republiku ako takú, nie sú žiadnou výnimkou, skôr samozrejmosť. Okrem toho, tieto „práce“ a články sú charakteristické veľkomaďarským šovinizmom a iredentizmom,
neúctou k slovenským dejinám, ich zámerným skresľovaním a znehodnocovaním.
Združenie slovanskej vzájomnosti má síce solídnu členskú základňu, ale vo svojej práci sa
opiera predovšetkým o sympatizantov – a tých
je skutočne veľa. Našťastie, slovanskú vzájomnosť aj mladé pokolenie neberie ako nejaký
prežitok a archaizmus, ale ako úctu k svojbytnosti slovanských národov, ich nenahraditeľnej
kultúre, bez ktorej si súčasný svet ani nemožno
predstaviť. Delegáti valného zhromaždenia ZSV
zvolili za predsedu Združenia slovanskej vzájomnosti opäť Dr. Jozefa Mravíka, za podpredsedov Ing. Editu Dürrerovú a Ing. Jaroslava Maceka, ako aj 10-člennú Slovenskú radu ZSV.
(mez)

zneškodňovanie odpadov
Ľ. Štúra 17, 082 21 V. Šariš,
Prevádzka: Jilemnického 2, 080 01 Prešov
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Keď chcem vedieť čo sa deje v Afganistane
Keby neboli reportáže vo
všetkých novinách o našich vojakoch v Afganistane, možno by mi nebolo zišlo na um položiť si otázku,
čo sa tam deje. Vydania zo
stredy 26. novembra ma
však rozsiahlo informovali,
ako na tom naši vojaci sú.
Uniformy sa im sperú aj o
niekoľko čísiel už po treťom
praní. Ako je to s pračkami
či práčkami, sa neuvádza.
Špeciálna obuv, tzv. kanady,
sa v prachu a piesku rozpadajú či poriadne nevydržia.
Vojaci pracujú
na odmínovaní okolia základne 10 x 20 kilometrov s odmínovacím zariadením Božena,
ktoré by si už dávno zaslúžilo
generálku, lebo tie horúčavy a
všadeprítomný piesok mu dali
zabrať, nehovoriac o tom, ako
náročná je robota, lebo americké phantomy a britské harriery sa dvíhajú s veľkou forsážou a zapichávajú sa kolmo do
oblohy rovno nad hlavami ženistov hľadajúcich míny. Slovom, ak sa človek nechráni,
môže prísť o sluch.
Autá sú ešte sovietskej výroby - staré tatrovky (dnes už
rachotiny), keby nepomohli amíci, poriadneho auta by
takrečeno nebolo, niet sa
naším farbám čím pýšiť.
Onedlho pribudne k vojakom,
ktorí sa striedajú po pol roku,
aj jednotka, ktorá môže byť
nasadená
aj do bojov, zatiaľ naši ženisti
boli v riziku inak, „iba“ odmínovávali. A videli, čo to Afganistan znamená – niekto bol na
pohrebe dvoch bulharských
vojakov, iní na pohrebe zastrelených Francúzov.
No a samozrejme vo všetkých reportážach sa píše,
že náš odmínovač, ktorý riskuje život, zarába tak málo,
ako zahraničný robotník
kdesi v Kábule alebo toľko,
čo vysoký dôstojník, ktorý
je v Bratislave o štvrtej popoludní pekne doma pri rodine. Pochopiteľne, že je
reč o peniazoch, naši vojaci sú profesionáli.
Reportáže plné údajov o nedostatkoch a tvrdosti života
kdesi pri Kandaháre mi pripomenuli nedávny komentár istého denníka, ktorý kritizoval
prezidenta Gašparoviča, že
oznamuje
zvýšenie
nášho kontinentu kdesi ďaleko vo Washingtone pri návšteve G. Busha, ktorý mu oznámil zrušenie víz, a nie pekne
doma. Pritom, I. Gašparovič
samozrejme mohol povedať
iba to, čo predtým schválil parlament – a ten zvýšenie počtu našich vojakov v Afganistane o 100 % schválil kedysi v
júni. Ale to by musel ten komentátor asi vedieť. Samozrejme dostatok je aj komentárov,
ktoré hovoria, že prioritou nového prezidenta Obamu bude
Afganistan a podľa toho, ako
sa budeme správať sa bude aj
Washington pozerať na Bratislavu a hodnotiť úroveň našich
vzťahov. Takže podporou misie v Afganistane podporujeme deklarovanú prioritu nového prezidenta USA.

V prvej chvíli som si pri čítaní
novín povedal, ale som pako,
že som aj ja neletel s tým ministrom obrany, mohol som aj
ja
prispieť
svojou trocha do mlyna informovanosti slovenskej verejnosti a upevňovania slovensko
– amerických vzťahov prostredníctvom operácie v Afganistane.
Potom som si spomenul, čo
povedal český kolega – počas celého času nemohol,
práve tak ako českí vojaci,
vystrčiť nos z českej základne, lebo hneď na nich strieľali. A tak ma závisť prešla.
Okrem iného aj preto, lebo
nemám slušivú nepriestrelnú vestu a protipieskové slnečné okuliare a menovka
na hrudi maskáčovej bundy
sa mi odpárala.
Jednoducho závisť, že ma nezobrali s ministrom ma pomaly
prechádzala, keď som si ráno
27. novembra otvoril britský
denník Independent. Čo tí Briti nevymyslia – reportér Robert
Fisk píše pod titulkom Nikto,
že síce nikto
nepodporuje Taliban,
ale ľudia nenávidia vládu. Kolaps Afganistanu nastane skôr,
ako si to myslia v zahraničí.
Celý Kandahár má v rukách
Taliban, základne Talibanu
sa rozprestierajú 15 kilometrov vôkol hlavného mesta Kábul, vláda prezidenta Karzaího je rozožratá korupciou a
bezmocná. Za posledných 11
mesiacov zahynulo v Afganistane okolo 400 000 ľudí a z
nich najmenej tretina boli civilisti. Taliban práve tak ako prezident Karzai popravujú stále
viac svojich zajatcov, v odľahlých oblastiach fungujú súdy
Talibanu. Taliban vydáva povolenia vodičom nákladných áut na dopravu. Nie je
to ten Afganistan, ktorý bol
sľubovaný v roku 2001, ľudia nechcú Taliban, ale nenávidia vládu a parlament,
ktorým je ľahostajná bezpečnosť obyvateľstva. Slobodný trh uvrhol masu
ľudí do finančnej priepasti, dnešný Afganistan, to je
pole zápasu ideológií, ópia
a korupcie.
Roľníci žijú v ustavičnom strachu, lebo Taliban od nich chce
prenocovanie a stravu a cez
deň prichádza armáda a polícia a obviňuje ich zo spolupráce s Talibanom, tak im hrozí,
že nedostanú humanitárnu pomoc. Metódy, ktorými chcelo
medzinárodné spoločenstvo
reformovať Afganistan nezabrali,
sú neúčinné,
je nevyhnutné úplne zmeniť
celú stratégiu, konštatuje reportér Fisk.
Afgánsky minister obrany
žiada tisícky a tisícky nových vojakov, no Sovieti nemohli kontrolovať krajinu
so stotisícovou armádou a
150 000 afgánskou armádou, konštatuje Independent. Západ ubezpečuje, že
kľúčom je stále lepšia príprava afgánskej armády, ale sovietsky prípad ukazuje, že to

nefunguje a porážka Talibanu
je taká vzdialená, nerealistická, ako vždy doteraz, uzatvára Fisk.
Nuž neviem, či sa skôr orientovať na to, čo napísal ten Fisk
alebo si ešte raz prečítať tie
články čo napísali naši, ktorí
leteli do Afganistanu s ministrom. Možno, že som niečo
prehliadol. Napríklad to, ako
v tom
teple, prachu, piesku,
hukote motorov slúžia ponožky. Všetci čo trekujeme, fitnesujeme, lezieme, lyžujeme,
bežkujeme, vieme aké je to
dôležité mať na správny účel
správne ponožky, kde majú
mať spevnenia, kde naopak sú
vzdušnejšie a koľko praní vydržia. Je to iste dôležité, i keď
si to ten pľuhavec britský v Independente neveľmi všíma. A
možno našinec tomu nerozumie, prečo tí Briti, naši a americkí spojenci tak píšu. Napokon, nie je to jediná vec,
ktorej našinec nerozumie –
nerozumie napríklad tomu,
že britská delostreľkyňa dostala odškodné 186.896 libier za to, že ju sexuálne
obťažoval spoluvojak. Ten
sa totiž rozhodol, že jej dokáže omylnosť jej lesbickej
sexuálnej orientácie, že jej
dokáže, akú chybu svojou
sexuálnou orientáciou spomínaná vojačka robí.
Briti neuvádzajú podrobnosti, ale súdiac podľa výšky odškodného, ktoré lesbická delostrelkyňa dostala, muselo
byť
presvedčovanie
mužského spoluvojaka ozaj
také príšerné, že je to nad pochopenie našincovo. V každom prípade vojak, ktorý
prišiel pri výbuchu míny v Afganistane o obe nohy, dostal odškodné 161.000 libier, takže
je s čím porovnávať.
Faktom však je, že som z
toho mierne znepokojený –
ak naše noviny píšu tak rozdielne o misii v Afganistane
či aj v radoch našich vojenských síl nedôjde k podobným prípadom (teda k sexuálnemu obťažovaniu a nie k
odtrhnutiu nôh). V každom
prípade, ako uvádza jeden
z našich príslušníkov, keď
prišli na základňu, bola tam
jedna Britka o ktorej tvrdili, že je taká nepekná, že sa
na ňu ani nedá pozrieť. A po
niekoľkých týždňoch vyhrala súťaž Miss tábora. Čo keď
v Afganistane nám hrozí
nielen Taliban
za múrmi základne, ale tajná
zbraň britských inak sexuálne
orientovaných príslušníčiek?
Možno preto noviny zverejnili, ako naši málo zarobia, necelých 2000 euro. Len či to tie
britské kolegyne vedia? V každom prípade pevne verím,
že naše jednotky majú školenie, ktoré ich informuje o
všetkých afgánskych nebezpečenstvách a nielen o nástrahách talibanu. Veď ide o
úspech našej kolektívnej akcie vojenských síl 43 štátov
pod názvom Afgánska sloboda. Každú slobodu si treba vážiť – a sexuálnu zvlášť!
DUŠAN D. KERNÝ

HISTÓRIA
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Prevrat v Bratislave

V Bratislave vyhlásili prevrat k svätomartinskej deklarácii 31. októbra 1918. Už 3. novembra 1918 utvorila sa v Bratislave Robotnícka a
vojenská rada. Vtedajší policajný
kapitán Peterdy nemohol udržať
v meste poriadok, preto poveril
svojho zástupu Langa, aby požiadal Witticha, predsedu sociálnodemokratickej strany, o udržanie
poriadku v meste.
„V pondelok 30. decembra, keď
mestom hrozila prejsť vlna neobyčajnej sily a priebojnosti, prijala Robotnícka rada návrh na prevzatie
moci v meste a poverila súdruha
Witticha prevzatím moci,“ napísali
Westungarische Volksstimme 4. januára 1919.
Ľudový komisár Wittich spolu s
Robotníckou a vojenskou radou
prevzali moc a starosť o poriadok
v meste z rúk mešťanostu Kumlíka
v utorok 31. decembra 1918.
Prvou úlohou Robotníckej a vojenskej rady bolo udržať poriadok v meste, preto sa vytvorila Robotnícka garda, ktorá sa
podľa ruského vzoru
nazývala Rudou gardou. Tá udržiavala verejný poriadok, starala sa o bezpečnosť majetku, odzbrojila elementy ohrozujúce verejnú bezpečnosť a
strážila niektoré strategicky dôležité
miesta.
Rudá garda sa skladala výlučne z
organizovaných robotníkov. Hneď
v prvý deň nasadenia sa stala pánom situácie v meste. Už 31. decembra ráno o ôsmej hodine išla
prvá patrola v počte 18 mužov ku
skladištiam pri Dunaji a okolo obeda bolo ozbrojených asi 300 ďalších členov. Rudá garda úspešne
zasahovala proti rušiteľom verejného poriadku a bezpečnosti.
Zabránila mnohým krádežiam a
prepadom rôznych živlov. Aj v jej
radoch sa však niektorí jednotlivci, ba i menšie skupiny, ktoré zneužili svoje členstvo na krádeže a
vlastné obohatenie. Všetkých odzbrojili, potrestali a ukradnuté veci
im odobrali.
Napriek tomu, že v meste bol poriadok, pomery boli veľmi napäté.
Obyvatelia nevedeli,
komu Bratislava pripadne: Viedni, Budapešti či novej republike? V samej
sociálnodemokratickej strane, kde
mali prevahu robotníci neslovenskej
národnosti, sa hovorilo, že Bratislava
má byť slobodným mestom, nikomu
nenáležiacim. Dokonca sa zachádzalo tak ďaleko, že má byť akési „samostatné kráľovstvo“. Napokon však
Bratislava pripadla Československej
republike.

Čestná stráž na Slavíne (2008).

Keď 29. decembra vyšiel vládny rozkaz na obsadenie Bratislavy, nastal tu
veľký rozruch. Celé rodiny utekali do
Maďarska. Aby sa predišlo výtržnostiam, župan Janko vydal pre Bratislavu nariadenie o skorom zatváraní domov, o zákaze predaja alkoholických
nápojov a na pobyt na ulici po 23. hodine bolo potrebné zvláštne povolenie.
Lode a vlaky odvážali
z Bratislavy všetko, čo sa len dalo, do
Maďarska. Keď však československé
vojsko pritiahlo k Bratislave, Maďari sa po predbežnom vyjednávaní dali
na ústup.
V noci z 31. decembra 1918 na 1.
januára 1919 československé vojsko vpochodovalo do Bratislavy
a obsadilo ju. Akt obsadenia vyhlásili 1. januára 1919 na hlavnej
bratislavskej stanici v prítomnosti
plukovníka Bareccu za vojská Dohody a ľudového komisára Pavla
Witticha.
Bratislavu obsadilo čs. vojsko bez
väčších bojov a nepokojov. Župan
Zoch, ktorý neskoršie prevzal moc v
Bratislave, veľmi skresľoval situáciu,
keď zaslal československej vláde do
Žiliny (čs. Vláda sa pred príchodom
do Bratislavy zdržiavala určitý čas v Žiline) tento telegram:
„Ministerstvo – Žilina. Bratislava je
v našich rukách, podrobnejšie ešte
neviem. Obsadeniu predchádzali
veľké nepokoje v meste – mestské
úrady majú byť od socialistov zhodené...“
Robotnícka a vojenská rada nemala
dlho moc v rukách. Keď bol v meste už
poriadok a život
prebieha pokojne, 4. januára 1919
prišiel ľudový komisár Wittich na zasadnutie magistrátu, kde podal vyhlásenie, v ktorom hovoril o sľube, danom pri preberaní funkcie ľudového
komisára, že „moc Robotníckej a
vojenskej rady použije len za účelom verejnej bezpečnosti. Nakoľko bol poriadok Robotníckou a vojenskou radou utvorený, prechádza
ďalšie vedenie do rúk veliteľa okupačných vojsk a svoju misiu považuje za skončenú“.
Keď sa Wittich vzdal funkcie ľudového komisára, Robotnícka a vojenská
rada vydala nasledovnú výzvu o rozpustení Robotníckej gardy:
„Obyvateľstvu Bratislavy! Tým, že
československé oddiely sa starajú o udržanie verejného pokoja a
poriadku a mestská polícia koná
bezpečnostnú službu, na základe
rozhodnutia Robotníckej rady sa
rozpúšťa Robotnícka garda organizovaných robotníkov Bratislavy.

Nikto nemá viac práva vystupovať
v mene Robotníckej gardy v hocijakom ohľade. Všetky legitimácie
Robotníckej gardy sa vyhlasujú
za neplatné.“
Od 16. januára 1919 Bratislavu určili
za sídlo Šrobárovho Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska.
Po obsadení Slovenska československou armádou sa
nepodarilo upokojiť
rozbúrenú hladinu, zapríčinenú vojnou a neutešenými hospodárskymi
pomermi. Hlad a bieda, ktoré panovali po skončení vojny, vyvolávali oprávnenú nespokojnosť. Veľmi radikálne
sa postupovalo najmä na južnom Slovensku, kde boli predovšetkým obyvatelia maďarskej národnosti, ktorí
sa nenechali ovplyvniť propagandou
československej vlády. Zlú hospodársku situáciu a nepokoje ešte znásoboval prinajmenšom necitlivý prístup
príslušníkov československých légií.
Nespokojnosť obyvateľstva sa prejavovala v štrajkoch a demonštráciách, ktoré boli takmer na dennom poriadku. Aj bratislavský
štrajk a demonštrácia vo februári 1919 boli pod vplyvom týchto
udalostí. Tvrdilo sa, že bol záležitosťou iba maďarských a nemeckých robotníkov, aj keď mali v spomínanom štrajku prevahu, ale to
vyplývalo z vtedajšieho národnostného zloženia obyvateľov Bratislavy. Roku 1919 bolo v Bratislave
36,25 percenta Nemcov, 29 percent Maďarov a 32,93 percenta
Slovákov. Neslovenské obyvateľstvo malo teda v Bratislave nadpolovičnú väčšinu.
Hoci v samom meste panoval poriadok, predsa len pomery boli napäté. Príčinou bola okrem iného aj veľká
nezamestnanosť. Vojaci, vracajúci sa

z frontu, nemohli nájsť prácu, pretože
výroba sa obmedzovala a v mnohých
prípadoch továrne prepúšťali stovky
svojich zamestnancov.
Situáciu zhoršoval aj
nedostatok potravín.
Šírila sa úžera, ceny potravín, aj dovtedy vysoké, ešte rástli. Na porovnanie možno uviesť, že 1 kg bravčového mäsa, stál 36-42 korún, teľacieho
34-40, hovädzieho 18-22 a konského 12-15 korún atď. Keď porovnáme
tieto ceny so mzdami, ktoré sa pohybovali v niektorých prípadoch okolo 12 korún denne, vidíme, že robotník musel skoro štyri dni pracovať na
1 kg bravčového mäsa. Na základe
týchto hospodárskych pomerov musela už Károlyiho vláda priznať drahotný mesačný prídavok, zvýšiť podpory
nezamestnaným, jednorazovo podporiť demobilizovaných vojakov atď.
Okrem toho sa robotníkom podarilo
vymôcť si aj mocenské orgány, v ktorých sa
riešili hospodárske
i politické problémy a presadiť plné
spolčovacie a zhromažďovacie právo.
Taká bola situácia pred príchodom Šrobárovho Ministerstva s plnou mocou pre Slovensko do Bratislavy. Treba povedať, že túto zlú
situáciu Šrobárova vláda svojím
nepriateľským postojom k robotníkom, a najmä k maďarského a nemeckého obyvateľstvu, ešte zhoršila.
Februárový štrajk, v ktorom zahynulo niekoľko ľudí a viacerí boli zranení, vznikol po príchode Šrobárovho
Ministerstva s plnou mocou pre Slovensko a súvisel so zmenami, ktoré
prechod moci prinášal. Napríklad znížili sa platy i podpory, nemeckí a maďarskí poštári a dopravní úradníci boli
prepustení a nahradení českými atď.
Zhoršilo sa aj zásobovanie. Namiesto toho, aby sa
potraviny dovážali
do robotníckych centier, kde bol
hlad, potraviny sa zo Slovenska ešte
vyvážali. Napriek tomu však vláda nariadila, aby sa na jej uvítanie v Bratislave usporiadali veľkolepé slávnosti,
čo ešte viac poburovalo ľudí. Na uvítaní vlády sa podľa jej smerníc mali
zúčastniť všetky štátne úrady a inštitúcie. Rada maďarskej univerzity odmietla účasť na tejto slávnosti, preto
župan nariadil univerzitu zatvoriť. Tento županov postoj k univerzite ešte
viac zvýšil nespokojnosť najmä maďarského obyvateľstva.
Československá vláda sa nijako
nesnažila riešiť túto situáciu, iba
ak zosilnením vojenských a policajných oddielov, o čom sved-

čia nielen telegramy bratislavského župana, ale aj ministra železníc
Zahradníka, poslané v čase, keď
Šrobárova vláda prichádzala do
Bratislavy. V telegramoch sa žiada
zvýšenie policajných orgánov, vojska
a príchod ozbrojeného sokolstva.
Na otázku, či bratislavský
februárový štrajk
bol politickým alebo hospodárskym,
Robotnícke noviny, orgán sociálnodemokratickej strany, 8. februára
1919 píšu: „Smutným zjavom bolo,
že nemecké a maďarské obyvateľstvo, železniční a poštoví zriadenci a úradníci vypovedali všeobecnú stávku. Spomenutí pod
zádrapkou hospodárskych požiadaviek organizovali politickú stávku.“ O tom, že štrajk nemal byť odbojom proti Československej republike,
ako to konštatovali Robotnícke noviny, usiluje sa povedať rezolúcia, ktorú
Robotnícka rada (so zreteľom na národnostnú situáciu v Bratislave mali v
nej prevahu nemeckí a maďarskí robotníci) prijala a do Prahy odoslala
alebo odoslať chcela. Táto rezolúcia,
poslaná v mene 22 000 organizovaných nemeckých a maďarských robotníkov, tiež vystríha pred sabotážou
a odmieta ju. V rezolúcii
ubezpečuje
československé robotníctvo, že ich
snahy nie sú nacionálne, ale demokratické a sociálne. Želajú si pokoj a
poriadok a sabotáž s najväčšou rozhodnosťou odmietajú a budú jej čeliť všetkými prostriedkami. Keby k nej
prišlo, neberú za to zodpovednosť,
lebo ju robili živly neorganizované a
nedisciplinované.
„Ako sociálni demokrati (citujem časť
rezolúcie) nemajú a nebudú mať nič
spoločné s tendenciami separatistickými. Budú pracovať spoločne s robotníctvom toho štátu, ktorému budú
rozhodnutím mierovej konferencie prináležať. Ich boj a ich stávka nie je odbojom proti Československej republike, ale protestom proti obmedzovaniu
občianskeho a zhromažďovacieho
práva československými úradmi. Cieľom stávky je odstránenie obmedzujúcich ustanovizní a nahradenie osôb,
ktoré protizákonne nariadenia vydali a
prevádzajú, ľuďmi opravdu demokratickými a spravodlivými. Chcú mať vládu jednoducho demokratickú a spravodlivú....
Ako vidno, situácia v Bratislave pri prechode moci bola zložitá. Po potlačení štrajku sa aj toto multinárodnostné
mesto začalo včleňovať do Československej republiky so všetkými zložitosťami prechodného obdobia.
PhDr. Milan Piovarči,
foto: autor
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SVIATKY POKOJA A MIERU V ĎALEKEJ CUDZINE
Možnože v súčasnosti už mnohí z nás považujú prežitie vianočných a novoročných sviatkov v cudzine za samozrejmosť. Za hranicami predsa študujú, pracujú, majú tam vydaté dcéry a teda aj
zaťov i vnúčatá. Do cudziny sa dostávali najmä tí, ktorí nejakým spôsobom reprezentovali svoju
vlasť. Či už ako vynikajúci športovci, alebo to boli lekári, vysokoškolskí pedagógovia, odborníci
z oblasti priemyslu, veteriny, stavebníctva, dopravy ... Mali sme ich dosť a ako štát sme mohli byť
na nich aj patrične hrdí. Tak trochu sme im však zároveň závideli. V prvom rade to, že nemuseli si zháňať tuzexové poukážky, často aj to, že napríklad v Afrike museli mať minimálne jedného
sluhu a niekedy jednoducho to, že tu nemuseli určitý čas žiť. Tí však, ktorí vtedy pôsobili v ďalekej cudzine, vedeli svoje. V nijakom prípade svoje doláriky nezarábali ľahko, nikto im nič zadarmo nedal. Práve preto sa s našimi čitateľmi chcú traja z nich podeliť o svoje zážitky z trávenia
Vianoc, resp. vítania nového roku v ďalekej cudzine ...

Vianoce v Kalifornii
– plné slnka a zelene

liansku a Fínsku, vždy sme sa snažili mať
také klasické slovenské Vianoce. U nás
teda s oblátkami, medom, cesnakom,
kapustnicou, rybacím filé, šalátom. Ani
ako hráč som si nemohol užívať celý čas
Vianoc, veď už na Štefana, teda 26. decembra sme zvyčajne trénovali. Aby sme
náhodou nepribrali“ ..., spomína na svoje
Vianoce v nedávnej minulosti Igor Liba. Teraz
je však o to radšej, že celé Vianoce môže prežiť pokojne v kruhu najbližších, bez cestovania.

AKÚ CHCETE JEDLIČKU?
ŽLTÚ, MODRÚ, ALEBO
DOKONCA BIELU?

Niekedy mal náš hokej prívlastok „najobľúbenejší zimný šport“. Zdá sa však, že v ére samostatnej Slovenskej republiky svojou popularitou predbehol dokonca aj futbal. Aspoň
návštevnosť na zimných štadiónoch to potvrdzuje. Zatiaľ čo tribúny Corgoň ligy často zívajú prázdnotou, bez ohľadu na to, či je to v
Bratislave, Košiciach alebo Zlatých Moravciach, v hokejovej extralige sa často nenájde jedno voľné miesto. V tejto súvislosti azda
sa u nás nenájde športový fanúšik, ktorý nevie, kto je to IGOR LIBA. Svoj neobyčajný talent prejavil už ako dorastenec a tak nečudo, že z Prešova, ktorý na hokejovej mape
Československa veľa neznamenal, sa dostal
do mládežníckych reprezentácií. Z rodného
mesta viedla jeho cesta do neďalekých Košíc, vojenčil v drese Dukly Jihlava, neskôr legionárčil vo Švajčiarsku, Taliansku, Rakúsku
a Fínsku. V hokeji dosiahol skutočne všetko,
chýba mu iba zlatá olympijská medaila (má
však striebornú a bronzovú). V drese VSŽ Košice sa stal dvojnásobným majstrom ČSSR,
v roku 1985 aj svetovým šampiónom (z MS
má ešte dve strieborné a bronzovú), hrával
najkvalitnejšiu svetovú súťaž (kanadsko-americkú NHL) za N. Y. Rangers a Los Angeles
Kings. S hokejom ako hráč skončil ako 43ročný. V závere kariéry hrával v Trebišove a
Sp. N. Vsi. Je laureátom Siene slávy slovenského hokeja a po skončení aktívnej činnosti presedlal na trénerskú dráhu. Nedávno sa
stal kormidelníkom hokejistov Prešova.
„Už ako dorastenec som si zvykol na to,
že náš Štedrý večer doma v Prešove sa
začal o niečo skôr. Vtedy ma už 24. decembra večer čakala cesta vlakom do
Prahy a na druhý deň, teda na prvý sviatok vianočný, sme odchádzali niekam
na zahraničný turnaj. Zaujímavé Vianoce som prežil počas môjho pôsobenia
v NHL, konkrétne v Los Angeles. Nemohol som si zvyknúť na to, že všade okolo všetko hralo farbami, tráva sa zelenala, kvety nádherne kvitli a ja som hľadal
vianočnú jedličku ... Kde by to však nebolo, či už v USA, Švajčiarsku alebo Ta-

Primár centra preventívnej a športovej medicíny FN. L. Pasteura v Košiciach MUDr. Miloslav Klíma tiež veľmi veľa Vianoc strávil v
zahraničí. Niektoré súviseli s jeho lekárskou
praxou v Tunise a Zjednotených arabských
emirátoch, iné s hokejom. Doktor Klíma bol
takmer štyri desaťročia (!) oddielovým lekárom košických hokejistov a dlhé roky pôsobil
aj ako lekár pri reprezentačných tímoch. V tejto funkcii bol aj na OH 1994 v Lillehammeri a
1998 v Nagane, okrem toho i na ôsmich svetových šampionátoch.

je to naozaj tak. V tomto komplexe bola aj katolícka škola. Žilo tam vtedy veľmi veľa kresťanov, mám dokonca dojem, že najviac ich bolo
medzi Indmi ... To bolo jedno veľké prekvapenie a druhé predstavovali veľké obchodné
domy, zaplnené tovarom s vianočnou tematikou. Tak napríklad, vianočnú jedličku si záujemca mohol kúpiť v hocijakej farbe, dokonca
aj v žltej či modrej. Podobne to bolo aj s ozdobami a toľko betlehemov, koľko som videl
tam, už asi nikdy neuvidím.
Aj dnes, teda už s odstupom času som presvedčený, že v žiadnej krajine Európskej únie
nie je pred Vianocami taký výber v obchodoch, aký bol tam. Mám dojem, že ten všetok
vianočný tovar bol vyrobený v Číne. Ja som
sa vždy snažil v cudzine mať na Vianoce niečo buď z domova alebo vlastnej kuchyne. Pokiaľ sme nemali pravé vianočné oblátky, tak
sme sa ich snažili nahradiť arabským chlebom, sušené hríby sa nám podarilo alebo kúpiť alebo sme mali vlastnú zásobu z domova,
rýb bolo všade dosť i keď kapor medzi nimi
nebol, problémy sme nemali ani s vianočným
stromčekom, i keď vždy išlo o umelý. Osobne si však myslím, že naša tradícia vychádza
z toho, že Vianoce musia byť biele, teda na
snehu. Takúto atmosféru vám však nedokážu
pripraviť ani najluxusnejšie obchodné domy
na brehu Perzského zálivu. Darmo, doma je
doma“, zakončil naše stretnutie MUDr. Miloslav Klíma, ktorý tohtoročné Vianoce pre zmenu strávi u syna v New Yorku ...

VIANOCE (AJ) V BAZÉNE

„Prvé Vianoce v cudzine som prežil v
roku 1981 v Tunise“, zaspomínal si MUDr.
Klíma. „Bolo to necelé dva týždne po mojom príchode do tejto severoafrickej krajiny, bol som tam sám, bez rodiny a tak
na mňa doľahla clivota i smútok. Tradícia je však tradícia a ja som sa ju snažil
dodržať aj ďaleko od domova. Kúpil som
si vianočný stromček, samozrejme umelý, namiesto kapra bol k dispozícii široký
výber morských rýb, uvaril som si kapustnicu a ešte z domácich zásob pripravil
moju špecialitu – „bobáľky“ s bryndzou.
Francúzsky konzulát vtedy zorganizoval
pre všetkých záujemcov polnočnú omšu
a to v skutočnej maštali, kde sme sedeli na stohoch zo slamy. Bolo nás tam asi
250 ľudí, okrem Francúzov aj Taliani, Poliaci, Česi“.
Tento známy košický traumatológ a športový lekár veľmi rád spomína na ďalšie Vianoce v arabskej krajine, konkrétne v Zjednotených arabských emirátoch a ich hlavnom
meste Dubai. „Vládcovia ZAE dali postaviť obrovský katolícky komplex s chrámom pre asi
15 000 ľudí. Je to skutočne neuveriteľné, ale

Profesor Ing. Ján FABIÁN, CSc., je známa
osobnosť nielen na rodnom Gemeri a v Košiciach, v ktorých dlhé roky žije. Pozná ho každý, kto v slovenskom baníctve niečo znamená. Jeho otec bol baníkom v Rudníku a syn
Ján patril medzi prvých absolventov Baníckej
fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach
a bol prvý, ktorý ju ukončil s červeným diplomom. Absolvoval dlhodobý študijný pobyt
v Kanade, kde sa napríklad osobne zoznámil
so zakladateľom a prvým predsedom Svetového kongresu Slovákov Štefanom Romanom,
známym, ako „uránový kráľ“. Ešte predtým
mal možnosť niekoľko mesiacov stráviť v SRN
ako Humboldtov štipendista. Niekoľko rokov
pôsobil ako vysokoškolský profesor a neskôr
dekan Zambijskej univerzity v hlavnom meste republiky Zambia – v Lusake. Zážitky tohto
vysokoškolského pedagóga sú skutočne veľmi bohaté a časť z nich uverejnil v autobiografickej knihe Putovanie za baníckym chlebíkom. Okrem už spomínaných troch krajín
(Kanada, SRN a Zambia) prežil aspoň mesiac
v ďalších – Ghane, Indii, ZSSR, Iráne, Číne,
Poľsku, Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku.
Tento rodák z Rakovnice pri Rožňave je známy aj v športových kruhoch, roky pôsobil ako
predseda medzinárodnej komisie pri organizačnom výbore Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, najstaršieho v Európe.
Nejedny vianočné a novoročné sviatky strávil prof. Ján Fabián v cudzine, predovšetkým
v Afrike. Z jeho bohatých zážitkov sme vybrali tieto spomienky:
„V Zambii, bývalej anglickej kolónii Severná

Rodézia, ako v každej krajine na južnej pologuli je v zime a teda aj v decembri veľmi
teplo. S neúplnou rodinou sme do Lusaky
prišli v jeseni 1977 a už tesne pred Vianocami ma čakal dar, s ktorým som vôbec nerátal. Z vyučujúceho hosťujúceho profesora som sa stal dekanom i keď na fakulte v
tom čase tam už pôsobili skúsení profesori z Holandska, Indie a ZSSR, ako aj domáci
akademický funkcionár, ktorý vysokoškolské štúdium absolvoval v Anglicku. Nečudo, že v Zambii venovali baníctvu takú veľkú pozornosť, veď táto krajina je štvrtá na
svete v ťažbe medenej rudy. Pochválim sa
aj tým, že po zoznámení sa s ministrom
baníctva Zambie Fabiánom Kalimaposom
som sa stal jeho technickým poradcom ...
Vianoce sme trávili spoločne so svojimi rodinami a snažili sme sa, aby sa aspoň trochu

podobali tým naším doma, ale tam sa to nedarilo. Jednoducho, nebolo to ono. Už len
to, že na Vianoce sa môžete kúpať v bazénoch koľko len chcete. V Lusake však bolo
tradíciou stretávať sa na Silvestra v priestoroch nášho veľvyslanectva. Väčšina z nás
sa aj vtedy predovšetkým kúpala, popíjala a
spievala. Podľa miestnych zvykov nás obsluhovali černosi. V celej československej kolónii, pozostávajúcej z diplomatov, obchodníkov a expertov, bolo v tom čase veľmi málo
Slovákov. Našťastie, bola medzi nimi aj trojica odborníkov zo vtedajšej Vysokej školy veterinárnej v Košiciach i súčasný poslanec NR SR za HZDS MUDr. Milan Urbáni.
Zábava to bola vcelku dobrá, stála každého
iba päť kwacha, čo je miestna mena a táto
suma mala hodnotu päť dolárov. O polnoci
jeden geológ hral na trúbku a my sme spievali hymnu. Keď už som spomenul tie peniaze, tak pre porovnanie - za nášho sluhu som
musel zaplatiť dvadsať kwacha za nevestu,
len aby sa mohol oženiť. Preto si v Zambii
každý otec prial čo najviac dcér, lebo vďaka
nim mohol zbohatnúť ...
Tak trochu som odbočil od spomienok na
africké Vianoce. V podstate boli veľmi pekné i keď sme v Zambii neboli kompletná rodina, jedného syna „pre istotu“ sme museli
nechať doma. Po štyroch rokoch strávených
v tejto krajine pod rovníkom som sa veľmi tešil na domov a v neposlednom rade i
na všetky naše tradičné sviatky, predovšetkým Vianoce. Už aj preto, lebo posledných
šesť mesiacov pobytu v Lusake už som bol
sám, teda bez manželky a syna. Mohol som
pozitívne reagovať na vynikajúcu ponuku
prednášať na Štátnej univerzite v americkom štáte Ohio. Dal som však prednosť návratu domov, k svojim najbližším, ale aj ku
kolegom, priateľom. Darmo, u mňa domovina dostala prednosť pred postavením a
peniazmi. Bol som vždy veľký lokálpatriot
a vlastenec“, týmito slovami zakončil prof.
Ján Fabián náš rozhovor a vybral sa do rodnej Rakovnice ... Vladimír MEZENCEV
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Obec má mať iba jeden názov - v štátnom jazyku
Pred niekoľkými týždňami začali poslanci Strany maďarskej koalície kritizovať novú učebnicu dejepisu (vlastivedy), určenú pre školy s maďarským vyučovacím jazykom v SR. Nepáči sa im, že sa geografické názvy
v učebnici uvádzajú iba v slovenskom jazyku. Čo o tomto probléme hovoria zákony?
Politici SMK sa tvária, že nevedia (oni však skôr nechú vedieť), že existuje zákon NR SR č.
191/1994 Z.z. o označovaní obcí
v jazyku národnostných menšín,
podľa ktorého sa v jazyku menšín
označujú iba tie obce, „v ktorých
príslušníci menšiny tvoria najmenej 20 percent obyvateľstva“.
Toto označenie sa však môže používať, ako určuje tento zákon,
iba „na dopravných značkách
označujúcich začiatok a koniec
obce“, teda na komunikáciách.
Zákon tiež určuje, že v úradnom
styku, najmä na verejných listinách, pečiatkach obcí a kartografických dielach sa používajú
názvy obcí výlučne v úradnom,
teda štátnom jazyku. Je tiež známe, že zákon NR SR č. 270/1995
Z.z. hovorí, že štátnym jazykom
na území Slovenskej republiky je
slovenský jazyk, ktorý má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej
republiky. Pre úplnosť možno
uviesť, že zákon o používaní jazykov menšín v prílohe obsahuje aj
zoznam obcí na ktoré sa táto norma vzťahuje.
Mohlo by sa povedať, že „sapienti
sat“, teda, že múdremu toto vysvetlenie stačí. Pretože však vieme, že
Maďari, a to bez ohľadu na to, či žijú
na jednej, alebo druhej strane medzištátnej hranice, o našom štáte,
teda o Slovenskej republike, najčastejšie hovoria a píšu ako o Felvidéku, žiada sa spomenúť jeden dôležitý historický údaj.
Pohľad do minulosti
Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1887 si maďarská vláda uvedomila, že Maďari netvoria
ani polovicu občanov uhorskej
časti monarchie. Preto začala
zintenzívňovať potláčanie nemaďarských občanov v ich národnostných prejavoch a zvyšovať
tlak na ich násilné priame i nepriame pomaďarčovanie. Konala
tak v duchu národnostného zákona z roku 1868, ktorý v preambule hovoril, že „všetci obyvatelia
Uhorska podľa zásad ústavy tvoria z politického hľadiska jeden
národ, nedeliteľný jednotný maďarský národ a každý občan otcovizne, nech patrí ku ktorejkoľvek národnosti, je jeho členom“.
Súčasne s tým začali intenzívne pomaďarčovať, dnešnou terminológiou povedané, celkové životné prostredie občanov v tých častiach
Maďarska, v ktorých žili národnostné menšiny a osobitné národy, ako
národ slovenský, teda aj na vtedajšom Felvidéku, dnešnom Slovensku. V čase, keď sa po rakúsko-maďarskom vyrovnaní, stal predsedom
uhorskej vlády známy nepriateľ nemaďarských národov gróf Dezider
Bánfy (1885-1899), prijal uhorský
parlament v roku 1897 zákon, podľa ktorého „obec môže mať len
jedno úradné meno a v úradných listinách, na obecných pečiatkach a v školských knihách

sa iné meno obce nesmie používať“.
(Tu si osobitne všimnime zmienku o
školských knihách, čím sa iste nemysleli iba administratívne triedne
knihy, ale najmä učebnice pre žiakov.) Tento zákon tiež určil, že právo určiť meno obce, pravda v maďarskom znení, patrí ministrovi vnútra“,
ktorým mohol v tom čase byť iba
Maďar. Pre zaujímavosť možno tiež
uviesť, že do spomínaného roku sa
podľa zákona zmena názvu obce
mohla uskutočniť iba so súhlasom
obce. Podľa Bánfyho zákona sa pomaďarčovali aj názvy riek a horstiev (napríklad Gerlachovský štít dostal názov „Ferencz-Józef csücs“, v
skratke F. J. csücs, teda Štít Ferencza-Józsefa). Proti tomuto zákonu sa
postavil aj kongres národností Uhorska (10.-11. januára 1898, ktorý sa
konal v Pešt-Budíne), avšak márne,
pretože cisár Franz Josef zákon potvrdil.
Možno povedať, že tak, ako sa na
konci 19. storočia vtedajší uhorskí
politici obávali, že obce na území
Slovenska nenadobudnú úplný maďarský charakter a chceli tomu pomôcť aspoň maďarskými názvami
obcí, tieto obavy, pravda živené názormi a pokynmi politikov v Budapešti, pretrvávajú aj vo vedení Strany
maďarskej koalície v súčasnosti.
Možno názvy obcí
v SR prekladať?
V polemikách, napríklad aj v televízii tvrdia, že názvy miest v iných štátoch nemôžu používať v oficiálnej,
cudzojazyčnej podobe, avšak v záujme zrozumiteľnosti iba v maďarskom preklade, teda v maďarskej
forme (preto Viedeň, teda Wien je
podľa nich Bécs, a podobne). To je
síce prirodzené, preto aj my píšeme vo vnútroštátnej komunikácii že
Wien je Viedeň, Miskolcz je Miškovec. Podobne ani my nezazlievame
občanom Maďarska, keď nepovedia
alebo nenapíšu Levice, ale Léva, nie
Lučenec ale Losoncz, to však platí
iba u nich doma, teda v Maďarsku.
Spomínam si, ako istý občan ČSFR
poslal list do talianskeho mesta Benátky a bol prekvapený, keď mu pošta list vrátila s oznámením, že adresát je neznámy. Bola to pošta v
Benátkach nad Jizerou, teda v Česku. On si až potom uvedomil, že mal
list adresovať do mesta Venezia, ako
sa mesto u nás nazývané Benátky,
správne nazýva.
V tejto súvislosti si spomínam, že
sa mi ešte pred polstoročím dostal do rúk program divadiel v Budapešti, kde sa oznamovalo, že v
dňoch 21.-27.9.1956 vystúpi v Erkelovom divadle “Bratislavai Nemzeti Szinház“, kde uvedie Dvorzakovu Ruszalku a Suchovovu
Krútnavu (v záujme presvedčivosti uvádzam názvy celkom presne).
Za pozornosť stojí, že do názvu
nášho hlavného mesta nevložili
ani maďarské „sz“ a nenapísali,
že vystúpi Pozsonyi, ale Bratislavai Szhinház, ako by to napísali v
súčasnosti. Za presné citovanie

stojí ešte jedna veta z reklamného textu: „A magyar köszönti a
bratislavai müvésze vendégjátékát“, čo v preklade znamená, že
„maďarské publikum s veľkou
láskou pozdravuje pohostinské

žujú do provokatívneho politického
hnutia usilujúceho sa o obnovu veľkého Uhorska.
Boli Košice
maďarským mestom?
Niektorí predstavitelia maďarskej národnostnej menšiny občas, a možno
povedať, že v súčasnosti, teda v poslednom čase opäť, navrhujú vytvoriť
maďarský národnostný región, hlavným mestom ktorého by malo byť
mesto Kassa, teda naše Košice. Aj
v tejto súvislosti treba pripomenúť, že ani názov Košíc sa pod-

šiciach iba 7 (sedem) percent
občanov maďarskej národnosti,
pričom sa nemožno diviť, že po
Viedenskej arbitráži bolo zrazu v
Košiciach (vtedy už v meste Kassa) až 43 percent Maďarov (je
známe, že niektorí sa do mesta
prisťahovali, iní sa Maďarmi stali
z existenčných dôvodov). Nemálo
Slovákov sa z Košíc dobrovoľne nedobrovoľne vysťahovalo. Medzi prvými musel z Košíc odísť slovenský
biskup, profesor kňazského seminára Jozef Čársky. Na jeho mies-

Primaciálne námestie v Bratislave je v Slovenskej republike. Nie vo Felvidéku. Foto: Martin Petrenko

vystúpenie bratislavských umelcov“. Nuž, čo k tomu dodať? Stalo
sa to v čase, keď medzi našimi štátmi vládli skutočné, nie iba formálne
deklarované, dobré vzťahy.
Čo má označovať kde bola a je
vlasť Maďarov?
V súvislosti s úsilím vytvárať na južnom Slovensku maďarské životné
prostredie sa žiada hovoriť a písať
aj o tom, ako priamo organizovane, s podporou politikov (dokonca
aj z Maďarska) začali nedávno na
južnom Slovensku „vyrastať“ sochy
nejakých, vraj bájnych vtákov „turulov“, aby vyznačili územie, na ktorom
kmene starých Maďarov (hoci sa tak
ešte nenazývali), po porážke pri rieke Lech, neďaleko mesta Augsburg
(r. 955) vraj „zaujali vlasť“. Je to provokácia, ktorou chce SMK dokázať,
že príslušníkom maďarskej národnosti v Slovenskej republike táto južná časť SR historický patrí.
Obnovenie a ďalšie používanie
maďarských názvov obcí, avšak
na celom území SR, pretože ide
o učebnice pre základné školy
s maďarským vyučovacím jazykom, je pokračovaním tohto úsilia – ukázať mládeži, že územie
Slovenska má vraj maďarskú minulosť. Dôkazom toho má byť mapa
s označením „Ezeréves Magyarország“ (Tisícročné Maďarsko) nielen s maďarskými názvami všetkých
miest na území Slovenska, ale celého Uhorska v čase pred Trianonskou mierovou zmluvou, ale aj s výrazným vyznačením území 64 žúp,
ktoré teraz často spomínajú maďarskí iredentisti, ktorí sa dokonca zdru-

ľa spomínanej legislatívy nemôže
u nás uvádzať v maďarčine rovnako, ako aj názvy iných miest v
učebniciach pre deti slovenských
Maďarov. Súčasné úsilie Strany maďarskej koalície, aby sa názvy miest
v SR uvádzali v maďarskej podobe,
má pravdepodobne nadviazať na
stav, ktorý koncom 19. storočia zaviedol už spomínaný predseda maďarskej vlády, teda predseda vlády
Uhorska gróf Bánfy, s čím nemožno pochopiteľne súhlasiť.
To, že v druhej polovici 19. storočia neboli mestom s prevládajúcou
väčšinou občanov maďarskej národnosti ani Košice, hoci už vtedy
boli významným strediskom aj maďarského divadelníctva, ktoré tiež
pôsobilo ako významný maďarizačný činiteľ, dokazujú okrem iného aj
spomienky, ktoré vo svojej životopisnej knihe s názvom „Déryné naplója“
(Déryovej denník) uvádza významná maďarská herečka Róza Déry
(1793-1872), ktorá v rokoch 18301840 vystupovala v divadle v Košiciach (Denník vyšiel tlačou až po
jej smrti v roku 1900 a podľa maďarských historikov kultúry je cenným prameňom dejín maďarského
divadelníctva.) Herečka sa vo svojich spomienkach pohoršovala, že
sa v meste Kassa nemohla dohovoriť
po maďarsky ani v obchodoch, ani
na mestskom dome, ani na ulici a ani
na policajnom úrade, kde si podávala žiadosť o pohostinské účinkovanie
v divadle.
V tejto súvislosti nie je bez zaujímavosti spomenúť, že podľa
štatistiky žilo v roku 1938 v Ko-

to nastúpil Dr. István Madarász,
pôvodným menom Masarovič,
ktorý pri nástupe do funkcie vyhlásil, že do Košíc prichádza v prvom rade ako vysoký úradník Ministerstva kultu a náboženstva, s
politickým poslaním pokračovať
v tom, čo bolo násilne prerušené
rokom 1918, totiž v maďarizácii
Košíc a ich okolia. Píše o tom dr.
Emanuel Böhm v knihe „V šestročnom zajatí“.
V závere tejto úvahy sa žiada formulovať niekoľko dôležitých záverov. Prvým by mohlo byť konštatovanie, že
uvádzanie maďarských geografických názvov v učebniciach pre školy
s maďarským vyučovacím jazykom v
SR je v rozpore s platným zákonom
NR SR. Ak však predstavitelia SMK
chcú uplatniť v tejto oblasti aplikáciu historickej praxe, možno uplatniť
zásadu iba jedného názvu pre každú obec (ako to zaviedol gróf Bánfy). Tým musí však byť iba zákonom
určený slovenský názov, teda názov
v štátnom jazyku, ako to zaviedol aj
Bánfy.
Ďalší záver sa žiada formulovať ako
otázku: na akých mapách by žiaci škôl s maďarským vyučovacím jazykom na Slovensku mohli hľadať a
nájsť zemepisné názvy z čias Uhorska? Tu sa hneď vnucuje aj jediná možná odpoveď: iba na mapách Tisícročného Maďarska, čo
si však predstavitelia SMK, najmä
poslanci NR SR, ktorí podľa Ústavy SR sľúbili „vernosť Slovenskej
republike, dodržiavanie jej ústavy a ostatných zákonov“, nemôžu
dovoliť.
Viliam Fábry
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EUROFEJA,s.r.o.
sprostredkovateľská
činnosť
kúpa a predaj
nehnuteľností
vypracovanie
znaleckých posudkov
a kúpno-predajných
zmlúv
Akciová ponuka:
predaj apartmánov
na Štrbskom plese.
EUROFEJA ,s.r.o.
Štefánikovo nám.4,
Spišská Nová Ves 052 01
e-mail:reality@eurofeja-sro.com
eurofeja@eurofeja-sro.com
tel:+421534461097
mobil:+421903602868

MIVA
plus

MIVA PLUS SPOL. S R.O.

Výstavba
priemyselných
parkov
a areálov
Stavebná
činnosť
Ekologické
stavby
Letná 45, 040 01 Košice,

tel.: 055/622 25 03, fax: 055/625 32 73
mivaplus@iol.sk
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Jarné súťaže líg sa začnú už 28. februára 2009

O Z VE N Y

Futbal šiel už spať

Dalo by sa napísať, že konečne. Blížia sa Vianoce, fúka vietor, teplomer klesá, sneh sa vážne hlási o slovo. Nič príjemné pre futbal, nech si ide odpočinúť. Nasledovať budú
hodnotenia. Aj my môžeme konštatovať, že vo viacerých
kluboch sa situácia utriasla, výkonnosť zlepšila, kandidátov na trofeje je viac. V našich pomeroch a vo finančnej
biede aj to stojí za pozornosť. Posledná si zahrala Žilina v
Birminghame s Aston Villou.
V Corgoň lige je potešujúce, že
až tri mužstvá sa hlásia do boja
o titul. Tak ako avizovali pred
začiatkom ročníka: Slovan, Žilina i Trnava. Bratislavčania nezimovali na prvom mieste už od
ročníka 2002 - 2003. Desať
rokov nezískali titul a preto sú
prekvapením. Potom čo belasých zachránil od najhoršieho
pán M. Černák sa situácia ešte
vylepšila tým, že prišiel, pravdaže okrem hráčov aj s peniazmi,
nový majiteľ I. Kmotrík. A v pláne je ďalšie možné skvalitňovanie. Slovan má dobrú základnú
zostavu, tréner L. Pecko jej naordinoval agresívny útočný štýl
a k dispozícii sú aj súci strelci.
Najmä Masaryk a Obžera, ale
aj Halenár, Meszároš, Sylvestr.
Stále sa totiž bude hrať a hrá
sa na góly. Slovan prehral iba
dva zápasy a bol najlepší doma
i vonku. Dal najviac gólov, spolu so Žilinou aj najmenej dostal
(39:12) a tak nebude azda o
jeho jesennom víťazstve nikto

pochybovať.
Žilina je druhá, tiež konsolidovaná, pomerne ďaleko sa dostala v pohárovej Európe, ale
predsa len zo svojej majstrovskej formy niečo stratila, akúsi ľahkosť, trvalosť, i techniku. Preto sa jej dýchalo ťažšie,
hoci štyri body za prvým, to nie
je veľká strata. Trnava sa tiež
drží pri vrchole, pomohol jej
príchod trénera K. Pezceho,
má však stále značné výkonnostné rozdiely z kola na kolo.
Od prvých dvoch mužstiev má
slabšiu obranu i útok. Všetky tri
mužstvá sa však presvedčili, že
čo stačí doma, je málo na Európu a pohárové zápasy. Roboty bude teda dosť aj v zime.
Tri mužstvá na konci tabuľky
sa dostali do ťažkostí ani nevedia ako. Petržalka, ako by bola
odsúdená na zánik. Je úradujúcim majstrom, ale to už nič
nepripomína. Odišiel majiteľ i
tréner, ratujú sa hráči, mužstvo
nemá pokoj ani vlastný šta-

dión, diváci ho úplne opustili a
prekonávajú negatívne rekordy
návštevnosti. Na zápas s Ružomberkom v Senci prišlo iba
285 divákov a predtým s Nitrou
rekordne iba 212 ľudí! Takto sa
nedá hrať. O kúsok nižšie je
Nitra, vlani tretia v lige. Zápasí
opäť so staronovými problémami, keď sa tam viacerí domnievajú, že môžu dobre konkurovať aj s dorastom. To sa nedá,
vrcholový futbal je hrou dospelých mužov, nie detí. Reči
o perspektíve sú nanič. Ligové mužstvo musí byť stále konkurencie schopné. A máme tu
ešte Zlaté Moravce. Posledné,
s dvoma víťazstvami, iba s deviatimi gólmi. V meste urobili pre futbal skutočne veľa, zaslúžia si obdiv, no po vyprchaní
entuziazmu sa stratila výkonnosť (i tréner Moravčík) a to je v
najvyššej súťaži nebezpečné.
Ešte že sa hore tlačia z prvej ligy bývalí Corgoňligisti:
Inter, Rimavská Sobota i nedávno rozbitý Trenčín. Tak
sa zoradili v jesennej tabuľke s minimálnymi rozdielmi
a nádejami. Dobre, že im na
chrbát dýchajú aj mužstvá
Podbrezovej a Šale, ktoré
tiež nie sú ďaleko od výslnia.
Nuž, čakajme na jar, ako sa
bude ruleta točiť ďalej.

Aston Villa prehrala doma prekvapujúco 1:2 (1:2)

Žilina konečne zvíťazila
Reč je o Pohári UEFA, pre Žilinu už o jej štvrtom a poslednom kole. Až v závere skupiny dosiahol náš vicemajster víťazstvo. Dokonca v anglickom Birminghame nad piatym mužstvom
tamojšej tabuľky, Aston Villou 2:1 (2:1). V troch
predchádzajúcich meraniach síl naši nevyhrali v
súbojoch s Hamburgom, Ajaxom a Slaviou Praha ani raz, ba dali iba jeden gól. Nehrali úplne
zle, ale vyhoreli na zlú efektivitu. Na konci cesty v Pohári UEFA si naše mužstvo značne napravilo reputáciu. Vyhralo na anglickej pôde, čo je
pre slovenské mužstvo rarita. Konečne môžeme napísať, že hralo dobre a súperovi sa dokonca vyrovnalo. Tentoraz Žilina pred 28 800
divákmi už pred uplynutím dvadsiatej minúty
viedla gólmi Leitnera a Štyvara 2:0 a domáci sa
nestačili čudovať, čo sa to vlastne deje. Pri všetkej snahe sa im podarilo iba znížiť na 1:2 gólom
Delfounesa v 28. min. Potom síce raz nastrelili

Zväzy chcú hovoriť s R. Ficom

Po konferencii v Tatrách neutíchajú debaty o podmienkach slovenského športu. Hovorilo sa o nich
aj v diskusii, ktorú pripravila Konfederácia športových zväzov. Prítomných bolo 51 zástupcov. Hlavným
bol návrh predsedu konfederácie
Mariána Kukunberga, podľa ktorého už hnutie neverí prakticky nikomu a preto sa chcú zástupcovia
športu stretnúť s predsedom Vlády
SR Robertom Ficom. Neveria ani,
že závery konferencie v Tatrách
sú splniteľné a požiadali by premiéra, aby vysvetlil, čo si vlastne
šport môže a čo nemôže dovoliť.
Aj Ministerstvo školstva SR potrebuje od vlády povolenie, čo všetko môže pre závery z Tatier urobiť,
pretože má k dispozícii len vlastný rozpočet. Zástupcovia zväzov
budú hlasnejšie žiadať plnenie zákona o telesnej kultúre, podľa ktorého by mal šport dostávať z rozpočtu pol percenta objemu. Zatiaľ
je to stále len tretina percenta.

žrď (Gardner), ale keď sa k nášmu mužstvu priklonilo aj kúsok šťastia, nič im nepomohlo. Naši
sa celkom pohodlne ubránili. Nič na tomto krásnom úspechu nemení skutočnosť, že Aston Villa podcenila tento zápas. Tréner poslal na trávnik viacerých náhradníkov a tí iba ukázali, že do
základnej zostavy stále nepatria. Až keď bolo už
neskoro, prišli na trávnik traja reprezentanti Anglicka (Barry, Milner a Agbonlahor), ale ani tí po
hodine hry už nedokázali otočiť výsledok. Žiaľ,
pekná výhra už nič nezmenila na tom, že Žilina
sa musela so súťažou rozlúčiť. Hamburg, Aston
Villa i Ajax Amsterdam majú už po troch zápasoch po šesť bodov a naši ich so štyrmi nemôžu
dostihnúť, lebo hrať nebudú a spomenutá trojica má pred sebou ešte jedno stretnutie. Aká
škoda najmä zápasu doma so Slaviou Praha,
kde sa zrodila iba remíza a domáci mohli a mali
tento súboj vyhrať.

Pod lupou aj šach

Najlepší hráč je C. Ronaldo

Z ostrova Madeira pochádza Portugalčan Cristian Ronaldo. Málokto nevie, že je to prvotriedny hráč anglického Manchestru
United, ešte iba 23-ročný záložník (5. 2. 1985). Zvíťazil v ankete
53. ročníka o Zlatú loptu, po rozhodnutí 96 novinárov z celého
sveta. Hral predtým v Sportingu Lisabon, no potom už prestúpil
(2003) do Anglicka. V tom roku začal aj reprezentovať Portugalsko. Hral aj vo finále Euro 2004. Najcennejšie sú však dva tituly
majstra Anglicka a triumf v Lige majstrov 2008.
Hoci bolo počas roku okolo jeho osoby, formy a niektorých výkonov dosť polemiky, zvíťazil jasne. Cristian sa objavil 77-krát na
prvom mieste, čo sa minulosti stávalo iba veľkým favoritom. Nebolo ani jedného hlasujúceho, ktorý by ho nebol zaradil do svojej desiatky. Ronaldo získal 446 bodov, kým Argentínčan Lionel
Messi z Barcelony „iba“ 281, Španiel Fernando Torres z Liverpoolu a jeho krajan, brankár Iker Casillas z Realu Madrid 133. Celý
rad veľkých hráčov je za ním. Ukázalo sa, že najlepší futbalisti sú
Španieli, lebo piati sa dostali do najlepšej jedenástky. Ronaldo
je teda po Eusébiovi a Figovi najslávnejší portugalský futbalista.
Je síce záložník, ale v minulej sezóne nastrieľal 31 gólov a je držiteľom Zlatej kopačky. Aj v portugalskej reprezentácii dal 21 gólov. Ronaldo je technik s veľkou budúcnosťou. Priebojný, sebavedomý, výborne strieľa priame voľné kopy i jedenástky a dobre
hlavičkuje. Zlatú loptu získal zaslúžene, na tom sa zhodli komentátori a celého sveta. Iste ešte dosiahne veľa úspechov.

Nebude
ťažké vyberať
Aj keď má slovenský šport kopu problémov, nebude v olympijskom roku ťažké vyberať kandidátov do rebríčka o najúspešnejšieho športovca a kolektív roku 2008 v ankete Klubu športových
redaktorov. Vystúpenie na OH v Pekingu sa celkove vydarilo a
tak nad poprednými miestami nebude možné ani premýšlať.
Medailisti sú dobrí a najpopulárnejší i najúspešnejší, nuž prvé
miesta určite obsadia. Ďalej už bude možné preberať a hoci rok
2008 bol viac európsky než svetový, úspechov sa nazbieralo
dosť. Hlásia sa majstri Európy ako strelkyňa D. Barteková, rýchlostné kanoistky J. Kmeťová a M. Kohlová, dokonca majstri sveta v zjazde na divokej vode M. Kunhart a P. Šoška i kulturistka J.
Purdjaková, horský cyklista junior P. Sagan dokonca z titulmi MS
i ME. Karatistka Medveďová bola prvá na ME v kumite. Sú tu aj
úspešní hokejisti Hossa, Gáborík, Pálffy, futbalisti Hamšík a Škrteľ, tenistky Hantuchová i Cibulková, horolezec Hámor, atlétky
Hrašnová a Klocová, motorista Katriňák, gymnasta Piasecký, lyžiarka Zuzulová, basketbalistka Žirková atď. Až sa zdá, že to Slovensko nie je také slabé v športe. Veď má aj úspešné kolektívy,
na čele so strieborným štvorkajakom rýchlostných kanoistov z
Pekingu, družstvá hádzanárov, volejbalistiek a volejbalistov, basketbalistiek, strelcov, motoristov... Športoví redaktori určia poradie už 50. raz a rebríčky vyhlásia 18.decembra 2008.

Na 36. valnom zhromaždení bez veľkých prekvapení

Ďalšie hľadanie nových ciest
V Bratislave zasadal Slovenský olympijský
výbor. Ako sme už v minulom čísle tipovali, na čele ostal naďalej František Chmelár. Podpredsedami sa stali Ľubor Halanda
pre letné športy, Igor Nemeček pre zimné
a Vladimír Miller pre mládež. To posledné
je novinkou, pretože SOV hodlá sústrediť v
nedobrej pozícii svoju pozornosť najmä na
mládež. Športovcov bude zastupovať Jozef
Gönci, Michal Rieszdorfer, Milan Jagnešák
a Jana Šeďová. Generálnym sekretárom
ostáva Jozef Liba.
Sympatické na celom rokovaní bolo, že
členovia SOV kriticky pristupovali k súčasným problémom a hľadali nové cesty. Prezident F. Chmelár napríklad zdôraznil, že
minulé obdobie pokladá síce za pokojné,
tvorivé a plodné, dokonca veľmi dobré, ale
problémov je stále dosť. Aj športovcom pripomenul, že nie všetci dosiahli v Pekingu
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maximum a na medaily viacerí nedosiahli. Povedal, že pre viacerých nebola olympiáda prioritou a to je zarážajúce. Naša elita i záloha je úzka a málo perspektívna. V
Pekingu opäť nebol nijaký kolektívny šport.
Hovoril aj o podpore z rôznych strán. Ak nebude, nebudú ani výsledky, no aj naopak,
ak nebudú výsledky, nebude ani podpora.
Ako ďalej, ostáva dilemou, rozhodné slovo
musí povedať konečne aj vláda, lebo inak
nebude ľahké snívať o rozvoji. Nemôžeme sa uspokojiť s tým málom čo máme. Ku
kvalite života totiž šport patrí, atď.
V podobnom duchu hovorili v diskusii aj
ďalší účastníci. Napr. V. Miller sa obáva, že
okruh jednotlivcov, ktorí sú schopní konkurovať svetu sa nebezpečne zužuje a nemá
perspektívu rozširovať sa. Sám sa obáva,
či nebudeme musieť konštatovať, že medailový úspech v Pekingu je našou labuťou

piesňou. Aj SOV je presvedčený, že je potrebné rokovať na najvyššej politickej úrovni, pretože situácia je taká, že bez politikov
sa u nás šport nemôže rozvíjať.
Iba v minulých týždňoch bolo o zlom stave vo vrcholovom športe niekoľko stretnutí či konferencií. Problémy v tejto oblasti,
ale aj v masovej telesnej výchove sú známe, roztriedené, no treba hľadať formy ako
ich dostať do praktického života kým nebude horšie než je. A to máme na mysli
nielen mládež či reprezentáciu, ale aj zdravie národa, ktoré sa na všetkých úrovniach
zhoršuje a život ľudí, jeho náplň, stráca
modernú kvalitu. Zásluhu na tom má aj nedokonalý systém nášho športu, športovania vôbec a podmienok k tomu. Verme, že
stojace vody sa predsa len pohnú, aj keď
tento čas, nie je tomu pre známu ekonomickú svetovú krízu naklonený.

Zlú reklamu pre šach urobil tretí najlepší muž v tomto športe,
Ukrajinec Vasilij Ivančuk. Na nedávnej šachovej olympiáde ho
oslovili rozhodcovia a vyzvali ho,
aby sa podrobil dopingovej kontrole. Využil však ich chvíľkovú
nepozornosť a zdúchol, utiekol.
Funkcionári ho neskôr našli niekde zašitého, ako by sa skrývalo malé dieťa pred nejakou bitkou. Neprehovorili ho však, aby
na kontrolu šiel. Bolo to jasné
podozrenie, že má strach, samozrejme pred zistením nejakého dopingu. Trochu čudné, keď
ide o šach. Hrozí mu, ako iným
športovcom, zákaz ťahať figúrkami na dva roky. Presne tak, ako
roku 2004 jednému hráčovi Guinei a Bermúd, neskôr aj jednej
rakúskej amatérke. Doteraz nevedno, čo môžu šachisti užívať,
aby im to pomohlo k víťazstvám.

Z pätboja bude štvorboj
Medzinárodná únia moderného päťboja (UIPM) rozhodla,
že štvorboj, pozostávajúci stále z piatich disciplín, má byť atraktívnejší. K šermu, plávaniu a
jazde na koni pribudne spojená disciplína, zložená z behu a
streľby. Účastníci na 3 km trati budú strieľať z pištole trikrát.
Kto netrafí terč, bude bežať
hneď trestné kolo ako pri biatlone. Disciplína sa takto skráti a má byť atraktívnejšia. Pištole budú športovci nechávať na
strelnici, nebudú ich nosiť. Lepší bude aj prehľad o výsledkoch.
Kto prejde prvý cieľom stane sa
víťazom a za ním sa bude rovnako bojovať o jasné poradie. Zvýši sa teda prehľad.

Viagra v novej úlohe
Je známe, že liek a životabudič
je pri niektorej z ľudských činností osožný, pomáhajúci. Teraz
však dostáva viagra aj inú funkciu. Vraj sa dostane aj na listinu
dopingov, lebo pomáha aj pri zvyšovaní športových výkonov. Lekári a chemici dostali za úlohu,
aby všetko preskúmali a vyhlásili verdikt. Odborníci zo Svetovej
antidopingovej agentúry, WADA,
ešte vyhlásenie nedali, problémom sa zaoberajú a je možné,
že modrá pilulka sa objaví na listine zakázaných látok, nech je to
akokoľvek úsmevné. Je však už
teraz podozrivá a pred nastávajúcim ročníkom športu má byť všetko jasné.

Golf je ako mor
Golf ako nenáročný šport sa šíri
po svete veľkou rýchlosťou, hoci,
ktovie, či je to skutočne šport,
alebo iba prechádzka. Možno
sa však o tom presvedčiť v Mission Hills, čo nie je v Amerike, ale
- v Číne, neďaleko Hongkongu!
Je tam vraj pokope 12 golfových
ihrísk, štyri klubové paláce, päť
autobusových dopravných liniek
(aby sa nemuselo športovať), hotely, ďalšie tréningové zariadenia
i ihriská a 3000 (!) hostesiek, či
ak chcete krásnych nosičiek palíc. Je to vraj najväčší areál tohto
športu na svete. Autormi jednotlivých ihrísk, sú najlepší golfisti
sveta, preto sú vraj najmodernejšie. Už teraz má klub s vysokým
členským desať tisíc riadnych
členov. Nuž čo, Čína je veľká.
Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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