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Novým ministrom zahraničných vecí SR sa po vymenovaní prezidentom SR
stal kariérny diplomat Miroslav Lajčák. Premiér Robert
Fico si ho vybral aj pre jeho
diplomatickú kariéru. Od
nového ministra predseda
vlády očakáva novú etapu
na Ministerstve zahraničných vecí SR. „Je to etapa
podstatne väčších aktivít
ministerstva v ekonomickej a obchodnej oblasti.
Myslím si, že pán minister
veľmi rýchlo pochopil, že

je úplne nová doba a ministerstvo bude musieť pracovať úplne inak,“ povedal
Robert Fico pričom mal na
mysli predovšetkým hľadanie riešení na zmierňovanie
dopadov celosvetovej hospodárskej krízy.
„Aj EÚ a ďalšie medzinárodné organizácie sa budú
venovať kríze, preto je dobré, že ak máme za ministra
zahraničných vecí človeka, ktorý je všeobecne známy a má osobné známosti
s ministrami zahraničných

vecí, jeho prienik do tejto zostavy ľudí bude veľmi
jednoduchý,“ zdôraznil premiér.
(krs)

Davos a Marx
DUŠAN D. KERNÝ

Prestížny americký týždenník TIME je rozširovaný po celom
svete s osobitnými mutáciami pre každý kontinent. Obálka prvého februárového čísla zaplavila zemeguľu portrétom Karola
Marxa. A veľkým nápisom Čo by si myslel Marx? Samozrejme, čo by si myslel o terajšej globálnej kríze kapitalizmu a o návrate biedy. Výrazná obálka nám ešte povestne známej bradatej tváre je
zobrazená ako keby bola z rastrovaného počítačového obrazu.
Marx má zrejme čo povedať aj dnešnému globalizovanému kapitalizmu a počítačovému svetu búrz a bánk. Veď preto je titulkom k osobitnej prílohe TIME o Davoskom svetovom ekonomickom fóre. V švajčiarskych horách sa už dávno schádza ten, kto niečo znamená vo
svete politiky a podnikania, dlhé roky bola pozvánka do Davosu vlastne akousi vizitkou do sveta, kde sa formuje nielen názor na jeho beh,
ale aj beh sveta samotný. Okolo polovica hostí pochádza z najväčších svetových firiem, druhá z politiky a štátov, ktoré sa chcú predstaviť a majú čo ponúknuť svetu investorov. Je to prierez toho najvýznamnejšieho vo svetovej špičke. Už dávnejšie to nie je „one man
show“ autora a organizátora tohto geniálneho ťahu urobiť švajčiarske
horské stredisko vlastne do istej miery centrom sveta.
Klaus Schwab to už prenecháva tímu 350-tich vysoko kvalifikovaných
a výkonných ľudí vo svojom štábe. Jeho nezaujímajú prijatia a večere,
hoci povestná zostala jeho ryba so špenátom. Napr. originálny kaprík
prerezaný zhora pri chrbtici a na jednej strane zhora naplnený špenátovými lístkami a z druhej zemiačikom (čo pripomína pochúťku servírovanú na niektoré sviatky na Ukrajine, v Kyjeve). K. Schwaba zaujíma podnecovanie výmeny myšlienok a riešení. Preto sa tento rok
(aj keď boli ochotní zaplatiť 12 tisíc dolárov za pobyt a 120 tisíc dolárov za členské) nedostali do Davosu ešte nedávno najznámejšie tváre dnes skrachovaných bankových a investičných spoločností. Schwab: prvú krízu po nástupe globalizácie nemôžu vyriešiť banky na
Wall Street. Pokiaľ ide o USA, Schwab zastáva názor, že Amerika sa
bude musieť vzdať, ustúpiť od čierno-bielych modelov myslenia a konania a vydať sa cestou kooperácie s inými štátmi, najlepšie v podobe G-20 namiesto terajšej G-8.
No a hoci ide o krízu globálneho kapitalizmu, prvými rečníkmi boli vrcholní predstavitelia komunistickej ČĽR a úplne prvým rečníkom bol
našimi médiami toľko zatracovaný ruský predseda vlády Vladimír Putin. Podľa Klausa Schwaba „Rusko hrá dôležitú úlohu natoľko, že bez
Ruska sa dnes nedá riešiť ani jeden celosvetový problém“. Putin sa
však ani v Davose nedá opiť rožkom – poďakoval za zdvorilé slová.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí zišli 3. februára. Na programe rokovania
je vyše 80 bodov. Dominujú vládne návrhy rôznych zákonov.
Foto: Martin PETRENKO

O spolupráci so spoločnosťou Gazprom
Predseda vlády Robert Fico sa stretol
s podpredsedom Rady výkonných riaditeľov Gazpromu a generálnym riaditeľom Gazprom Export Alexandrom
Ivanovičom Medvedevom. R. Fico povedal, že bilaterálny spor medzi Ukrajinou
a Ruskou federáciou Slovenskú republiku
veľmi poškodil, pretože Slovensko malo
denne od 6. januára do 18. januára 2009
v dôsledku výpadku zemného plynu škody okolo 100 miliónov eur, čo bude mať
negatívny vplyv aj na hospodársky rast,

ktorý je už dnes ohrozený hlbokou svetovou hospodárskou krízou. Slovensko bolo
poškodené napriek tomu, že platí za plyn
svetové ceny a že má na tento plyn právny nárok.
„Musím opätovne na tomto stretnutí potvrdiť moje skúsenosti, z ktorých vyplýva, že kým na ruskej strane
sme videli záujem riešiť tento problém Slovenskej republiky, tento záujem na strane Ukrajiny nebol. Slovenská republika je si plne vedomá, že

bude naďalej narastať závislosť celej Európskej únie od ruského plynu a
táto závislosť sa týka aj Slovenskej republiky. My sme však pevne rozhodnutí vo vláde SR prijímať rozhodnutia, ktoré budú znižovať túto závislosť
Slovenskej republiky, hoci naďalej
Ruská federácia bude dominantným
dodávateľom zemného plynu na územie nášho štátu“, povedal Robert Fico
po stretnutí pred novinármi.
Pokračovanie na 2. strane

Bolo nám horúco z vidiny mrazu analytici navrhujú
STANISLAV HÁBER

Nuž, ukrajinskú nohu, ktorá bránila ruskému plynu putovať do našich šporákov, sa podarilo spojeným úsilím slovenských a európskych politikov i
podnikateľov v energetike uvoľniť a zdá
sa, že do jari budeme v teple. Hoci ešte
teplejšie nám asi bude, keď nám začnú roznášať účty – riešenie každej krízy je vypätým hľadaním akýchkoľvek prijateľných alternatív a tie potom treba aj zaplatiť. Jamal,
Nabucco či nórsky plyn, to všetko znie iste
impozantne a lákavo, ale niet pochybností, že ani jedno z týchto riešení tiež nebude
za pár drobných, ale odkrojí si poriadny koláč z verejných financií. Práve preto by
bolo lepšie, keby sa nám podarilo primäť Bruxelles, aby riešil bezpečnosť
dodávok plynu v rámci únie, napríklad
severo-južným prepojením od Jamalu,
cez náš tranzitný plynovod, budúceho
Nabucca až po jadranský terminál na
dovoz kvapalného plynu zo severnej Afriky. To by mohla byť naozaj strategická al-

ANDREJ MAŤAŠÍK
ternatíva a záruka nielen pre Slovensko, ale
i štáty Balkánu, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Poľsko či Taliansko, že sa hrozba „vymrznutia“ nezopakuje.
Je pravdaže otázne, či tie európske
štáty, ktoré svoje dodávateľské kapacity majú diverzifikované už dávno alebo kde pôsobí niekoľko alternatívnych
dodávateľov, ktorí disponujú vlastnými
distribučnými potrubiami, budú vnímať
akútny problém, ktorý zasiahol „pár“
štátov na východnom okraji Únie, prejavia dostatok empatie a dokážu reálne posúdiť dôležitosť takejto investície
pre samotnú budúcnosť myšlienky európskej spolupráce. Reálne totiž v januári
mrzli rovnako „európski“ Bulhari ako „neeurópski“ Srbi a Bosniaci. A európska spolupatričnosť i aproximácia by nemali byť zaklínadlami, používanými iba vtedy, ak ide o
sprístupnenie trhu či nerastného bohatstva

„tým ostatným“, ale mali by hrať rozhodujúcu úlohu práve vtedy, ak je šanca spoločne
dokázať to, čo by sa samostatne urobiť nedalo. Pretože darmo by sme aj krížom
cez Slovensko za veľké peniaze vybudovali plynovodnú prepojku zo severu
na juh, ak ju v Poľsku či Bielorusku neprepojíme na Jamal, v Maďarsku alebo
Srbsku na Nabucca a v Chorvátsku či
Slovinsku na terminál, rúra bez zdroja
by nám v zime neohriala ani vodu na
čaj.
Ak si niekto myslel, že vidina, ako o desať
dní začnú chladnúť radiátory v bytoch, školách a nemocniciach je dostatočne desivá
a vyvolá v slovenských politikoch spoločnú
vôľu urobiť čo sa dá, aby sa takáto katastrofa odvrátila, podľahol naivne a dôverčivo ilúzii, že v našej politickej realite jestvuje
aj čosi ako zdravý rozum. V opozícii sa našli „odborníci“, ktorí neváhali aj v tejto situácii mlátiť prázdnu slamu a stranícky agitovať
Pokračovanie na 2. strane

Americkí analytici dnes rozoberajú všetky dôvody, pre ktoré došlo k finančnej kríze. Okrem tých známych, ktoré hovoria, že došlo ku kríze hypotekárnych trhov, sa hovorí však
o tom, že rozvoj štátu nemožno stavať na zvýšenej spotrebe. Zvýšenie spotreby je podľa amerických finančníkov
cesta, ktorá vedie ku zrúteniu finančného systému. Je to
jednoduché a logické, že ak je rozvoj ťahaný míňaním, raz
tieto zdroje dôjdu. Analytici hovoria, že rozvoj je potrebné
stavať na produkcii a nie na spotrebe. V svetle týchto skúseností sa inak javí návrh Ivana Mikloša z SDKÚ, ktorý chce zníženie daňového zaťaženia z 19 na 16 percent. Naopak, minister
financií Ján Počiatek hovorí, že oveľa lepšie je zamerať štátne výdavky na adresné projekty. Ako vieme, tieto adresné projekty sú
výstavba diaľníc a investície v energetike. Teda ide o projekty,
ktoré sú zamerané na produkciu. Je teda jednoznačné, že vo finančnej kríze sa lepšie orientujú odborníci vlády ako návrhy opozície. Mikloš sa však nevzdáva a argumentuje minulosťou. Hovorí, že zníženie daňového zaťaženia na úroveň 19 percent za
Dzurindovej vlády bol údajne ten podnet, ktorý naštartoval našu
energetiku. Na Markíze minister financií však Miklošovi pripomenul privatizáciu strategického priemyslu. Ako vieme, vďaka výpredaju energetiky získala Dzurindova vláda navyše jeden štátny
Pokračovanie na 2. strane
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Morálny dlh voči voličom
Daniel Lipšic, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, bývalý minister spravodlivosti a podpredseda vlády Mikuláša Dzurindu, dnes podpredseda KDH, hovoril na tlačovej besede 27. januára 2009 o podozrení z kupovania
poslancov HZDS K. Džupu a E. Kolesára v roku 2005. Okrem iného povedal:
„Na Slovensku sa v histórii striedali dve obdobia – rastu a stagnácie. Dnes - tým, že na Slovensko prichádza ekonomická
kríza, je Slovensko znovu na križovatke. Keď Slovensko bolo na
križovatke v roku deväťdesiatosem, s podporou ľudí si vybralo
správne a rástli sme. Tá podpora
ľudí, pamätáme si ju takmer všetci, bola spontánna. Čo sa vlastne stalo? Prečo dnes tí istí ľudia
túto pozitívnu energiu nemajú?
Títo ľudia nás volili z dvoch
dôvodov, že zabezpečíme na
Slovensku dobré reformy a
Slovensko vyvedieme z izolácie, že budeme iní, ako dovtedajšia vládna garnitúra. Že
budeme mať iný štýl vládnutia. A v tom sme našich voličov sklamali. Aj s našimi vládami boli spojené škandály
– korupcia, zmanipulované
tendre, kupovanie poslancov.
A nebola vyvodená adekvátna
zodpovednosť.
Poslednou kvapkou v pohári
vody bola kauza kupovania poslancov pred tromi rokmi. Pamätám si, ako sme riešili tento problém v KDH rokovaním na
celoslovenskej rade v Bytči v októbri 2005, kedy prevládal väčšinový názor, že takto ďalej ísť
nemôžeme. Že táto kauza tak
oslabuje dôveryhodnosť voči našim voličom, že musíme z vlády
odísť. To bol väčšinový názor na
celoslovenskej rade KDH. Ale
keďže nebol úplne jednotný a
boli kolegovia, ktorí boli proti, o
tom sme vôbec nehlasovali a vo
vládnej koalícii sme zostali. Bola
to chyba. Bola to aj moja chyba,
že som nenástojil na hlasovaní a
na vystúpení z vládnej koalície.
Ak by som sa mohol vrátiť, bol
by som v tomto radikálnejší.
Týmito chybami vznikol voči
našim voličom morálny dlh.
Keď má niekto nejaký dlh, te-

raz myslím peňažný voči niekomu, čo ho tak najviac nahnevá? Keď ho ten, voči
ktorému ten dlh má, ani neprizná a tvári sa, že dlh nie je.
My sme našich voličov v tejto
oblasti v štyroch vládnutiach
sklamali, máme voči nim morálny dlh. A najväčší problém
tej bariéry nedôvery je, že doposiaľ sme ho nechceli ani
len priznať.
Ak chceme to sklamanie prekonať, ak chceme ten morálny dlh
postupne splácať, musíme ho
najskôr priznať. A ja to aj týmto spôsobom veľmi otvorene robím. Keď som spomínal ten morálny dlh a ten príklad z dlhom
peňažným, každý z nás možno má s tým nejakú skúsenosť
zo života. Proste niekedy je človek aj schopný ten dlh odpustiť,
je schopný sa dohodnúť na neskoršom splatení alebo na splátkach, ale najskôr ho niekto musí
priznať, že vôbec existuje. A ja si
myslím, že opoziční politici – ja
to robím za seba, ale myslím si,
že by to opozícia mala urobiť tiež
v širšom meradle, proste musí
ten morálny dlh priznať.
Nemôžeme sa tváriť, že sa nič
nestalo. Naši voliči nie sú hlúpi ľudia. Oni to cítia ako problém a oprávnene to cítia ako
problém. Nerobím si ilúzie
v tom, že v politike sa dá vyhnúť škandálom, kauzám, ale
potom musí prísť nejaká zodpovednosť zákonite. Nie sa
tváriť, že vlastne nič sa neudialo.
Viete že išlo vyšetrovanie, ja som
nepátral po skutkových okolnostiach. Ale keď dvaja tvrdí HZDSsáci, pán Džupa a Kolesár –
to neboli nejakí takí, že nejaké
mierne krídlo, to boli tvrdí HZDSsáci a z večera do rána začnú
hlasovať s vládnou koalíciou,
tak čo je to? Je to nejaké náh-
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rozpočet. Týmto výpredajom dostala Dzurindova vláda okolo 350
miliárd korún. A tie sa aj niekde minuli. To bol ten impulz, ktorý nebol malý, ale je neopakovateľný. SPP ani elektrárne už druhýkrát
predať nemôžeme. Zníženie daní sa v inej situácii prejaví zrejme
inak, ako sa prejavilo v čase privatizačných príjmov. Spoliehať sa
na zvýšenie spotreby občanov je dosť úzkoprsé a podľa zahraničných odborníkov doslova nebezpečné riešenie.
Ak by sme dnes mali zásobníky plynu, ktoré sú vybudované na
území Slovenska v objeme dvoch miliárd kubíkov, tak by sme dokázali vydržať v čase krízy takmer štyri mesiace. Veď spotreba plynu na Slovensku je 6,5 miliárd kubíkov. Lenže zásobníky sú v cudzích rukách a keď z nich dnes aj dostaneme plyn, tak sa hovorí
o pomoci zo strany zahraničných vlastníkov plynární, čo je smutný paradox. Mikloš sa ešte aj sťažuje, že vraj vláda odmieta diskutovať. A o čom? O znižovaní daní v situácii, keď sa výrazným spôsobom menia ekonomické podmienky? Koľko diskutovali za osem
rokov Dzurindovej vlády o výpredaji strategických podnikov? Urobili to a hotovo! Ak Mikloš hovorí o diskusii, mal by prichádzať s
konštruktívnymi návrhmi. Tie, čo predkladajú, by zjavne Slovensko
poslali do hlbšej krízy, než s akou dnes zápasíme. Opozičných politikov môžeme pomenovať za to, čo robili v čase, keď boli pri vláde, aj jednoducho predavačmi. A predavači sa budú zjavne vždy
pozerať na problémy len cez svoju optiku rýchleho predaja. Aj teraz chcú, aby ľudia viac nakupovali. Lenže správa štátu nie je len
rýchly pultový výpredaj všetkého, čo sa predať dá. Nečudo, že sa
Dzurindova vláda opakovane za osem rokov držala aj vďaka nákupom lacných poslancov v parlamente.
Stanislav Háber

le osvietenie? Náhle sa im začali páčiť reformy? Asi nie. A proste nemožno robiť z ľudí hlupákov,
že budeme hovoriť, že my dodnes vlastne si myslíme, že naozaj u nich došlo k nejakej náhlej
zmene názoru, kedy sa z dvoch
tvrdých, kovaných HZDS-sákov
stali dvaja reformní poslanci Národnej rady. To si myslím, že nie
je možné.
Ja som nedozoroval vyšetrovacie spisy, ani som sa nezaujímal, kto z ich rodiny dostal
aké funkcie v akom rezorte,
ale myslím si, že nijaký rozumný človek, ak z neho nechceme robiť hlupáka, neverí
tomu, že keď je parlament zablokovaný a vláda nemá dostatok hlasov a z večera do
rána dvaja tvrdí opoziční poslanci zrazu prejdú bez vysvetlenia a hlasujú s vládou,
že to je v poriadku. To nie je
v poriadku.
A tam to už bol taký posledný prvok, ktorý vytvoril bariéru nedôvery medzi nami a našimi voličmi. Čo si majú ľudia myslieť, ak
situácia v parlamente nezávisí
od toho, kto má koľko hlasov vo
voľbách, ale od toho, kto ako je
úspešný pri lobovaní poslancov?
To sa mi zdá, že je prvý rozpad
dôvery v politický systém. A opakujem to ešte raz, beriem to aj
ako svoju chybu. Napriek tomu,
že môj názor v tom čase bol odísť z vlády, že som netrval na hlasovaní, aby sme to prelomili a
povedali – tak dosť! Toto je posledná kvapka, za ktorou už padajú všetky prijateľné hranice
slušnosti.“
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namiesto toho, aby kdesi v ústraní kajúcne hľadali odpoveď na
otázku, prečo bezhlavým výpredajom energetických monopolov
tak skomplikovali operatívne riešenia krízových situácií. Počúvať
mudrovanie o „ruskom medveďovi“, či ľapotanie o podpore veterníkov a kotlíkov na biomasu v čase, keď šlo o kľúčový energetický
nosič, ktorého kapacitu by nenahradila ani ucelená alej veterných
turbín od Jaroviec až po Sninský kameň, bolo naozaj náročné na
nervy. Zato aj tí, čo vlani s chuťou niekoľkokrát „topili“ ministra
Jahnátka museli uznať, že sa správal ako dobrý manažér, preukázal znalosť širokých súvislostí, od bezpečnosti jadrovej energetiky po ceny transportu surovín. Zvládal náročné situácie s pokojom a zvažoval vždy alternatívy možných riešení. Hoci vzhľadom
na Miklošovu privatizáciu Slovenského plynárenského priemyslu
sa mohol iba dívať a krčiť plecami, že teda nech nám zahraniční
manažéri predvedú, ako si so situáciou poradia, nesedel so založenými rukami a spoločne s premiérom i prezidentom republiky
našli východiská z krízy.
Teda, z tej plynovej. Lenže kto môže garantovať, že začas sa niečo podobné nezopakuje v iných „úspešne“ rozpredaných monopolných dodávateľských sieťach? Veď za vodu, ktorá vyviera
zo zeme nad obcou, v ktorej žijem, akumuluje sa v nádrži postavenej z vládnej dotácie a rozvádza sa potrubím vybudovaným v
rámci Akcie Z, dnes platím veľmi pekné peniaze akejsi francúzskej firme, ktorá urobila iba jedno – v pravý okamih „sňala“ zo
štátu toto „bremeno“ a platby presmerovala na svoj účet. Ale ak
sa čosi prihodí a kohútiky vyschnú, ako môj „obecný Jahnátek“,
teda starosta, môže zatlačiť na zahraničného investora, aby krízu vyriešil?
Andrej Maťašík

Prešľapy poslanca Duraya

Volanie po autonómii so sebaurčením Maďarov na Slovensku na
mitingu maďarských menšinových radikálov v Komárne, na ktorom sa aktivizoval Miklós Duray, považujem za scestné, pretože Ústava Slovenskej republiky v čl. 3 ods. 1 zakotvuje, že „územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné.“ Okrem toho,
sebaurčovacie práva Maďarov sa naplnili vznikom Maďarskej republiky v roku 1918. Je otázne či sa Miklós Duray svojím vystúpením nespreneveril sľubu poslanca NR SR, v ktorom sa uvádza:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike... Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony...“ Nie je to prvýkrát, čo mal poslanec SMK postoje, ktoré vyvolávali pochybnosti
o súladnosti jeho výrokov s ústavou. Už v roku 2002, keď sa prijal v NR SR jazykový zákon, označil Duray situáciu na Slovensku
za kultúrny fašizmus. Na základe návrhu poslancov za ĽS-HZDS,
členov výboru pre ľudské práva a národnosti vtedajší predseda
parlamentu rozhodol, že jeho výroky by mal z hľadiska súladnosti so sľubom poslanca NR SR preskúmať mandátový a imunitný
výbor aj výbor pre ľudské práva a menšiny. Dokonca na protest
sa bývalý poslanec Roman Hofbauer vzdal členstva vo výbore, v
ktorom mal pôsobiť spolu s poslancom Durayom. Je poľutovaniahodné, že SMK sa nedištancuje od stupňujúcich sa autonomistických aktivít svojho podpredsedu, pretože kto mlčí ten svedčí.
Katarína Tóthová,

podpredsedníčka Ústavnoprávneho výboru NR SR

O spolupráci so spoločnosťou Gazprom
Dokončenie z 1. strany
Predseda vlády preto generálnemu riaditeľovi Gazprom
Export povedal, že aj ruská strana má veľkú zodpovednosť za hľadanie riešení,
ako do budúcnosti odstrániť podobné situácie, ako aj
za to, čo urobiť s obrovskými škodami, ktoré boli Slovenskej republike spôsobené. Toto rovnako platí aj pre
Ukrajinu.
„Hovorili sme o konkrétnych formách spolupráce,
ktoré by Slovenskej republike mohli pomôcť a vytipovali sme tieto tri oblasti, kde
vidíme určité zlepšenie pozície Slovenskej republiky. Predovšetkým je to otázka buď
získania kontroly nad existujúcimi zásobníkmi na Slovensku, ktoré sú vďaka predchádzajúcej vláde plne pod
kontrolou Gaz de France a
Ruhrgaz, alebo je to otázka

výstavby nových zásobníkov,
kde si vieme predstaviť určitú
spoluprácu aj so spoločnosťou Gazprom. Druhá téma,
ktorá nás mimoriadne zaujíma, sú náhradné trasy dodávok zemného plynu na územie Slovenskej republiky, ak
vypadnú z akýchkoľvek dôvodov niektoré tradičné trasy dodávok. Privítali by sme,
keby Slovensko malo zmluvne zabezpečené, že ak dôjde k takémuto výpadku, tak
z iných zdrojov bude prichádzať na Slovensko ruský plyn
bez toho, aby sme museli robiť obchody so zahraničnými
spoločnosťami, ako to bolo
v prípade reverzného chodu, ktorý sme dohodli v Českej republike cez plynovod
Jamal. Po tretie – Slovenská
republika dlhodobo ako štát
má záujem vytvoriť konkurenciu Slovenskému plynárenskému priemyslu. Sloven-

ský plynárenský priemysel je
plne kontrolovaný spoločnosťou Gaz de France a Ruhrgaz
vďaka zlej privatizácii a s výnimkou jedného pokusu robiť konkurenciu Slovenskému plynárenskému priemyslu
zo strany spoločnosti RWE
tu nie je žiadna iná možnosť
dodávať slovenským podnikom a odberateľom plyn. Vláda SR si vie predstaviť vytvorenie spoločného podniku, v
ktorom by, samozrejme, mal
svoje dominantné postavenie štát so zahraničným partnerom iným, ako sú dnes
akcionári v Slovenskom plynárenskom priemysle a vytvoriť tak veľmi efektívnu konkurenciu pri dodávkach plynu,
ktorý dnes realizuje len SPP
v rukách francúzskych a nemeckých akcionárov, prípadne vo veľmi malom objeme
spoločnosť RWE“, zhrnul Robert Fico.
(kr)
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Slovo má
Stanislav KUBÁNEK

poslanec NR SR

Okolo Slovenskej televízie
sa vedú stále väčšie diskusie. Najskôr bolo jej nové
vedenie upodozrievané, že
nahráva vládnym stranám.
Potom, že športový kanál je
pridrahý a zbytočný. Stále
vlna nevôle a búrka kritiky.
A tiež porovnávanie s neporovnateľným.
Slovenská televízia je verejnoprávnym médiom. Masovokomunikačným prostriedkom, ktorý má informovať,
vzdelávať aj zabávať. Na
rozdiel od komerčných televíznych staníc si nemôže
dovoliť na obrazovky pustiť
mnohé formáty, ktoré sú pre
súkromné televízie obrovským biznisom. Namiesto
toho tvorí, vysiela a plní funkcie verejnoprospešného
charakteru. Ktorá súkromná televízia by dala na svoje
obrazovky program určený
pre špecifické národnostné menšiny? Ktorá priláka
včelárov či hubárov? Žiadna. Tak málo divákov a úzka
cieľová skupina nie sú zaujímavé pre reklamný trh. Diváci by sa podľa tejto logiky,
kedy trh určuje ktorý formát
je dobrý, vhodný a správny,
zaradili len do dvoch skupín. Aktívnej väčšiny, ktorá by mala vysielanie podľa
chuti a potom marginalizovanej, ktorá by bola nútená
pozerať to, čo chce väčšina. Reality show, horory a
zábavné relácie by nahradili bohoslužby, správy z regiónov či špecifické národnostné vysielanie. Tomu je
možné zabrániť len tým, že
nebudeme spochybňovať
funkčnosť a opodstatnenosť verejnoprávnych kanálov. Namiesto bezzubej
kritiky hľadajme čo najlepší model fungovania verejnoprávnej televízie. Teda
taký, v ktorom si každý divák nájde na obrazovke
svoje obľúbené, hoci menšinové žánre. Dôležité nie
je len zabávať a odbúravať
nudu, ale aj vzdelávať a vychovávať.
Na tieto úlohy nesmieme
zabúdať pri vyjadreniach na
adresu tak Slovenskej televízie, ako aj ostatnýchh verejnoprávnych médií. Ak ju
chceme porovnávať s konkurentmi, tak nezabúdajme na filozofiu, kvôli ktorej vznikli. Verejnoprávnosť
je služba a preto nemôže
byť o biznise. V poslednom
čase sa už veľakrát ukázalo, že trh a trhové princípy nie sú spásonosné. Na
to nesmieme zabúdať ani
pri uvažovaní o mediálnom
konkurenčnom prostredí.
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O energiách hovoríme s ministrom hospodárstva SR Ľubomírom Jahnátekom
•Začiatok roka na Slovensku
nepatril prekvapujúco len finančnej kríze, ale občania s
obavami sledovali vývoj plynovej krízy, ktorú ste však, našťastie, dokázali zvládnuť.
- Na vznik takejto situácie sme sa
pripravovali už v minulom roku,
lebo naše interné informácie hovorili, že môže prísť aj k takémuto
vývoju udalostí. Faktom však je, že
plynová kríza bola bezprecedentným fenoménom. Od vzniku plynovodu s ňou v realite naozaj nikto
nerátal. To že došlo k zastaveniu
dodávok plynu, bolo doteraz úplne nepredstaviteľné.
•Hovorí sa o obrovských stratách, ktoré predstavujú až sto
miliónov eur denne, takže takmer za dva týždne narástli do
hrozivých rozmerov.
- Akú ujmu priniesla plynová kríza pre náš priemysel a hospodárstvo, to samozrejme musíme ešte
zhodnotiť.
•Podľa príslovia, že všetko zlé
je na niečo dobré, viete povedať, či nám takéto zlyhanie dodávok plynu prinieslo aj niečo
pozitívne?
- Ťažko by sme niečo také hľadali. Iba ak to, že dva týždne neustálej práce bez ohľadu na dennú,
či nočnú hodinu, nás veľa naučilo.
Takže môžeme hovoriť len o získaní vzácnych skúseností do budúcnosti.
•A môžeme hovoriť o zmenenom prístupe k diverzifikácii rizika, aby sme neboli napojení
na dodávky plynu len na východ?
- Určite musí prísť k zásadným
zmenám. Nielen Slovensko, ale
viaceré krajiny na európskej úrovni urýchlili a zintenzívnili snahy o
vybudovanie nových plynovodov.
Tieto projekty sú známe už dávnejšie. Môžu predstavovať diverzifikáciu dopravných ciest, v niektorých prípadoch aj diverzifikáciu
zdrojov.
•Čo to znamená pre Slovensko?
- Riešenia sú známe. Z pohľadu
Slovenska to znamená v krátkodobom horizonte realizáciu technických opatrení, ktoré umožnia
reverzný tok plynu z Česka na Slovensko a rovnako aj z Rakúska na
Slovensko. V dlhodobejšom horizonte to zasa budú predovšetkým
projekty prepojenia Slovenska s
Poľskom.
•Ponúka sa jednoduché riešenie napojenia na Jamal, vďaka
ktorému ste vlastne krízu riešili?
- Samozrejme, že najpravdepodobnejší variant je prepojenie Slovenska s plynovodom Jamal. Je tu
však aj prepojenie s Maďarskom –
tzv. severo-južné prepojenia.
•Po odstavení jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach však aj naďalej pociťujeme energetickú krízu. Aké
existujú riešenia v tomto odvetví?

Cestou je jadro
a nové prepojenia

- To je pravda, neustále bojujeme
s nedostatkom elektrickej energie. Jediná reálna cesta sa nám
ukazuje cez rozvoj jadrovej energie. Táto problematika je síce pre
niektoré susediace krajiny citlivou,
ale rozvoj sa nedá umelo zastaviť.
Nemôžno teda ani nás brzdiť žiadnymi predsudkami. Ak chceme byť
energeticky sebestační a chceme
viac chrániť životné prostredie,
musíme mať aj ekonomicky prijateľné ceny elektrickej energie.
Tento predpoklad má veľký, ba
až rozhodujúci vplyv na konkurencieschopnosť hospodárstva celej
EÚ. Preto vidím riešenie v rozumnom a pragmatickom rozvoji jadrovej energetiky.
•Myslíte si, že je možné doterajšie predsudky v tomto smere prekonať?
- Únia je postavená na pragmatickom riešení problémov. Aj v tejto
oblasti je už badateľný posun, veď
mnoho štátov, ktoré dosiaľ nerozmýšľali v intenciách jadrovej energetiky, sa v súčasnosti začínajú
hlásiť k takýmto projektom.
•O kom hovoríte konkrétne?
- Mám na mysli napríklad Taliansko, ktoré malo veľmi podobný
postoj ako Rakúsko. Teraz ukázalo odvahu a premiér Silvio Berlusconi už verejne deklaroval, že v
jeho krajine plánujú postaviť novú
jadrovú elektráreň.
•Nielen odporcovia jadrovej
energie, ale aj ďalší environmentalisti uvažujú už aj v prípade problémov s dodávkami plynu, či sa to neodrazí trebárs v
pozitívnom zvýšení záujmu o alternatívne zdroje energie?
- Aj keď som zástancom pragma-

tických riešení, Slovensko nie je
odporcom alternatívnych zdrojov
energie. SR ako členský štát EÚ
si veľmi dobre uvedomuje aj náš
záväzok, že podiel obnoviteľných
zdrojov musí do roku 2020 dosiahnuť 14 percent. Veď tento záväzok je súčasťou Stratégie energetickej bezpečnosti SR do roku
2030.
•A v prípade vykurovania zemným plynom?
- O tom hovorím, lebo problém
s dodávkou plynu vyvolal zvýšený záujem o alternatívne možnosti vykurovania nielen v domácnostiach. O alternatíve uvažujú už aj
väčší či menší dodávatelia tepla.
Počas plynovej krízy bolo zásobovanie teplom pre domácnosti našou prioritou. Našťastie nebolo
potrebné urobiť žiadne obmedzenia, lenže obyvateľstvo si samé
uvedomilo závislosť Slovenska od
dovozu zemného plynu. V súčasnosti pre mnohé domácnosti sú
investície do solárnych systémov
návratnou investíciou a sú vhodným doplnkom k biomase. Na Slovensku dnes existuje výroba špičkových slnečných kolektorov. Tie
môžu počas ôsmich mesiacov v
roku nahradiť pri príprave teplej
úžitkovej vody fosílne palivá, respektíve spotrebu elektriny. To nie
je málo.
•Pre zemný plyn je však jedinou skutočnou alternatívou len
biomasa.
- To je samozrejmé, veď z obnoviteľných zdrojov má aj najväčší
technický potenciál, ktorý predstavuje približne 18 percent z celkovej spotreby energie na Slovensku. Biomasa má jednoznačne

veľkú perspektívu pri výrobe tepla pre vykurovanie najmä v centrálnych vykurovacích systémoch.
Hovoríme o forme drevných štiepok, či slamy a v domácnostiach
vo forme peliet a brikiet.
•Sme však reálne pripravení
na prechod na takýto spôsob
získavania energie?
- Aj keď opatrnosti nie je nikdy
dosť, faktom je, že v posledných
rokoch sme zaznamenali značný
nárast využívania biomasy. Z toho
môžeme predpokladať, že aj v najbližších rokoch bude biomasa najviac využívaný obnoviteľný zdroj
energie u nás. Našťastie, na Slovensku máme veľké produkčné
kapacity na výrobu peliet a brikiet.
Tie teraz väčšinu svojej produkcie musia umiestňovať na zahraničné trhy. Tu vidím záruku, že aj
pri rýchlo rastúcom počte inštalovaných kotlov na biomasu nebude
problém so zabezpečením týchto
palív.
•Takže môžeme hovoriť, že
do budúcnosti sa alternatívne
zdroje stávajú pre nás dôležitou otázkou?
- To síce áno, ale v prvom rade
musíme vyriešiť problém zabezpečenia dostatočnej výroby silovej
elektriny. Ako som už spomínal,
to vieme dosiahnuť prostredníctvom bezpečných a moderných
jadrových zdrojov. Potom môžeme hovoriť, že popri prioritnom vytvorení dostatočnej cenovej rezervy v novom energetickom mixe,
venujeme pozornosť aj rozvoju obnoviteľných zdrojov. Ale nesmieme zabúdať, že súčasne sa
sústreďujeme na priebežné znižovanie energetickej náročnosti a na

úspory v odbere energií. Preto už
teraz aktívne pracujeme na tomto
procese.
•Spomínali ste energetický
mix, viete už, z čoho by mal byť
a v akom pomere tvorený?
- Podľa našich predpokladov, ktoré potvrdzujú naše prepočty, analýzy aj odhady, energetický mix
bude na Slovensku na úrovni 47
percent výroby elektrickej energie
z jadrových zdrojov, 30 percent z
tepelných zdrojov a 23 percent z
obnoviteľných zdrojov.
•V Rakúsku vsadili na veternú
energiu.
- Lenže my na rozdiel od Rakúska nepôjdeme cestou rozširovania
tohto potenciálu veterných elektrární.
•Môžete byť konkrétnejší a
bližšie vysvetliť prečo?
- V oblasti získavania veternej energie máme na to odborné a kvalifikované dôvody. Aby som bol teda
konkrétnejší, okrem iných dôvodov aj preto, že veterné elektrárne
predstavujú v prenosovej sústave
veľmi nestabilný prvok. V stave,
keď sa Slovensko z krajiny, ktorá dokázala elektrickú energiu vyvážať, dnes stal štát odkázaný na
jej dovoz, a už máme deficit vo výrobe silovej elektrickej energie, si
nemôžeme dovoliť riziko zaradiť do
procesu nový nestabilný prvok.
•Biomasa je určite stabilnejší
spôsob získavania energie, aké
ešte iné chcete využiť z alternatívnych zdrojov?
- Po biomase sa chceme koncentrovať na využitie existujúceho hydropotenciálu na Slovensku. Ten je
dnes na úrovni asi 17 petajoulov.
Rovnako máme záujem aj o rozšírenie a budovanie zdrojov geotermálnej energie. Ak by som mal hovoriť o odborných posudkoch, tak
v tejto oblasti máme taký istý potenciál, ako povedzme pri rozvoji solárnej energie. Veď solárna
energia je podstatne výhodnejšia
ako je napríklad vietor, ktorý má
vzhľadom na klimatické podmienky na Slovensku najnižší potenciál
zo všetkých obnoviteľných zdrojov energie. Podľa prepočtov sa
totiž pohybuje len na úrovni 5 petajoulov. Nakoniec, zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe tepla a elektriny má
za cieľ vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu, čo je jednou z priorít
energetickej politiky. Preto je tento segment energetiky aj podporovaný, veď podnikateľské subjekty a verejný sektor môžu získať na
využívanie obnoviteľných zdrojov
energie aj nenávratný finančný príspevok. Získať ho môžu prostredníctvom čerpania štrukturálnych
fondov EÚ. V rámci operačného
programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast podporuje ministerstvo hospodárstva SR práve
projekty so zameraním na obnoviteľné zdroje energie.
Zhováral sa: Stanislav Háber
Pokračovanie v budúcom čísle
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Na slovíčko,

priatelia

MILAN PIOVARČI

Kresba: Andrej Mišanek

Plyn, kríza a euro

Nový rok začal historickou zmenou meny a veľkou plynovou
krízou. Zavedenie eura nebolo síce privítané u všetkých obyvateľov s nadšením, ale vyslovene odmietavých postojov bolo
začiatkom roka už oveľa menej ako na začiatku kampane. Vystriedali ich skôr rozpaky a očakávania.
Prvé dni platenia novou menou neboli také bolestné ako sme očakávali, ale na druhej strane vyplavili slabé miesta v scenári zmeny.
Množstvo mincí v obehu zaskočilo najmä obchodníkov, ktorým banky veľmi v ústrety nevyšli. Veď čo je to za nezmysel brať poplatok jeden cent aj pri výmene jednocentovej mince?
Napriek všetkým dobrým i zlým skúsenostiam s eurom v našich peňaženkách si dovolím tvrdiť, že koncom roku už nebudeme prepočítavať ceny na koruny, necháme prachom zapadnúť euro kalkulačky (ktoré sa aj tak už teraz mnohým pokazili)
a po niekoľkých rokoch budeme svojim vnukom už iba rozprávať o krajine v ktorej sa platilo korunami.
Druhý novoročný darček – veľká plynová kríza, najmä jej dozvuky,
tak skoro nevyprchajú. Dvojtýždňová hrozba úplného zastavenia dodávok plynu vystrašila obyvateľov, skomplikovala život mnohým podnikateľom a zobudila politikov.
Kríza odhalila predovšetkým trestuhodnú zanedbanosť energetickej politiky. Osemročná Dzurindová vláda pustila z rúk
štátu opraty energetiky. Základ života krajiny – elektrinu a
plyn predala do súkromných rúk zahraničných spoločností.
Politickým rozhodnutím o odstavení dvoch blokov v Jaslovských Bohuniciach urobili zo Slovenska krajinu závislú na dovoze elektrickej energie. Ľudová múdrosť o takomto konaní
hovorí: „píliť konár na ktorom sedíme“. Že by Dzurinda a Mikloš sedeli na inom konári ako my ostatní?
Kríza preverila akcieschopnosť európskych štruktúr i našej vlády.
Ukázalo sa, že EÚ chce riešiť problémy spoločne, ale ukázalo sa
tiež, že veľa prostriedkov, ako „tlačiť“ na rozhádané Rusko a Ukrajinu, nemá. Ficová vláda konala zodpovedne a poučená krízou začala pripravovať diverzifikáciu dovozu plynu.
Faktom je, že Európa je závislá na ruskom plyne, pretože také
množstvá ako potrebuje zatiaľ z iných zdrojov získať nevie.
Napríklad Česká republika má 20 percent zdrojov diverzifikovaných, ale podstatu jej spotreby tvorí tiež ruský plyn. Preto
treba predovšetkým hľadať pre tento plyn iné cesty ako cez
Ukrajinu. Realizácia tejto myšlienky žiaľ pre Slovensko znamená, že bude cez náš tranzit prúdiť do Európy menej plynu
a znížia sa naše príjmy.
Málo sa hovorí o zásobníkoch plynu. Tie ktoré máme na našom území by stačili uspokojovať naše potreby po niekoľko mesiacov. Lenže to by nesmeli byť v súkromných rukách a plyn v nich by nesmel
patriť zahraničným spoločnostiam. Aj toto je výsledok bezhlavej privatizácie kedy sa vyhlasovalo, že štát je zlý vlastník a všetko treba
dať do súkromných rúk. Udivuje ma preto, koľko iniciatívnych návrhov majú teraz tí politici, ktorí ešte nedávno sedeli na vládnych stoličkách. Navrhujú zvolať okrúhly stôl. Škoda, že o ňom nehovorili vtedy, keď privatizovali energetiku. Znova sa nám vypomstilo, že
rozhodnutia, ktoré sú životne dôležité pre všetkých obyvateľov Slovenska sa robili bez širokého konsenzu.
Jozef Šucha

INŠPIRÁCIA PRE NÁS?

Česi rozhodne nepatria medzi pobožných ľudí, skôr naopak.
Štatisticky tam žije najviac ateistov v Európe. Napriek tomu
naši západní susedia prišli na to, ako sa dá najmodernejším
spôsobom nazbierať nutná sumu na záchranu významnej cirkevnej a historickej pamiatky – areálov kostolov sv. Václava a
Klimenta v Starej Boleslavi. Stačí poslať na uverejnené mobilné číslo SMS s heslom VÁCLAV a z tridsaťkorunovej ceny za
túto SMS až 27 Kč pôjde na záchranu pamiatky. Takáto forma
pomoci by určite našla nasledovateľov aj u nás. Ľudia by skôr
dôverovali takejto forme pomoci, než hádzaniu bankoviek do
škatúľ študentom na uliciach alebo v niektorom z hypermarketov. Už si viem dobre predstaviť, ako sa takouto formou zbierajú peniaze na záchranu Banskej Štiavnice, či niektorého významného cirkevného objektu ...
(vm)

Zrušili ples

Tohoročná plesová sezóna bola pomerne dlhá, pestrá, honosná a bohatá. Bohatá pre tých bohatých, ktorým
bola takmer výlučne určená.
Otvoril ju Ples v opere. Potom
nasledovali mnohé ďalšie aj
rôzne veselice. Zabávali sa a
aj teraz zabávajú podnikatelia, novinári, diplomati, tenisti,
zdravotníci, abstinenti, poľovníci a v hojnom počte straníci. Národniari plesali v Žiline.
Smeráci vo viacerých mestách. Na rôznych plesoch sa
stretli členovia a sympatizanti KDH, SMK, HZD, KSS aj
Slobodného fóra.
SDKÚ-DS tentoraz svoj reprezentačný ples napriek dlhodobej príprave zrušila.
Mal byť v sobotu 24. januára
2009 v Trenčianskych Tepliciach. Práve tam chodil Mikuláš Dzurinda vo funkcii
premiéra až príliš často oddychovať. Záujem o ples medzi
najvernejšími straníkmi, ktorí
sa v minulosti pretekali v boji
o vstupenky, bol na veľké a
nemilé prekvapenie ich predsedu, veľmi malý. Viacerí sa
vraj so svojim šéfom nechceli zabávať v čase, keď strana
má nízke preferencie a Dzurinda patrí medzi najnedôveryhodnejších politikov na Slovensku. A tak dzurindovci svoj
ples jednoducho zrušili.

Už ste sa niekedy zamysleli
nad tým, čo znamená v kontakte s ľuďmi úsmev? Nie,
nie je to len mimika tváre,
jeho význam je oveľa väčší, ako si myslíme. Obyčajný úsmev je podľa psychológov najlepší spôsob, ako
si získať priateľov, ako zapôsobiť na ľudí vo svojom
okolí i ako získať uznanie aj
pri dôležitých rokovaniach.
Podľa prieskumu londýnskych novín The Times, ktorý sa uskutočnil pre Kráľovskú poštu, úsmev je
prvá vec, ktorú si väčšina
ľudí všimne na iných. Takmer polovica respondentov
prieskumu povedala, že by
neobchodovala alebo nebola v obchodnom kontakte s nikým, kto vyzerá nevľúdne. Tento poznatok sa
osobitne týka žien, ktoré sú
vo vedúcom postavení: je
oveľa pravdepodobnejšie,
že povýšia zamestnancov
ktorí sa usmievajú, ako vy-

Február 2009
slovene zatrpknutých. Tento anglický prieskum ukázal, aký dôležitý je úsmev v
spoločnosti, a to tak v práci ako aj po nej. Naša prax
tiež hovorí, že s tými, ktorí
sa usmievajú, sa radšej podelíme o svoje starosti, tajomstvá, nádeje a napokon
aj o peniaze. A čo spôsobuje úsmev? Zvyšuje tvorbu
endorfínov v tele, a tie potom pôsobia povzbudzujúco na organizmus človeka v každom smere. Ľudia,
ktorí sa spontánne usmievajú, sú aj v živote úspešnejší – doma i v práci. Skúste, prosím, túto našu radu
prispôsobiť svojmu každodennému životu, skúste to
pri stretnutiach so svojimi
priateľmi i v úradnom rokovaní so stránkami. Uvidíte,
že váš úsmev bude nákazlivý v tom najlepšom zmysle slova. S úsmevom sa lepšie prekonajú aj problémy
a ťažkosti. Napokon zistíte, že úsmev je aj liek na
mnohé neduhy, problémy a
účinný hojič zatrpknutosti a
zlej nálady. Skrátka, úsmev
je vítaný životabudič najmä
na prahu nového roka.

LIBRA NIE JE EURO

Na kampaň našich Rómov v súvislosti s prechodom meny na euro
štát vydelil asi 8 miliónov korún. Solídna suma... Vo všeobecnosti možno povedať, že priniesla svoje ovocie. O eure dnes vedia aj
v najzapadlejšej osade. Pre objektivitu však musíme dodať, že Rómovia sú ľudia scestovaní a mnohí z nich euro poznajú z čias svojho pôsobenia v Belgicku, Holandsku, Rakúsku a Francúzsku. Napriek svojim cestovateľským skúsenostiam sa niektorí z nich, ktorí
prechodne žijú v Anglicku, pokúšali v prvých januárových dňoch
platiť britskými librami. Ťažko povedať prečo: Či z nevedomosti alebo si mysleli, že za libru dostanú dve eurá? Možno je to nepochopiteľné, ale v krčmách, kam najčastejšie chodili s librami, o ne výčapníci neprejavili záujem. Až potom vytiahli peňaženky s eurami a
korunami. Z týchto prípadov vyplýva už vzácna skúsenosť: Máme
teraz tvrdú a vo svete uznávanú menu a čo je nás po nejakých britských librách. Tie nás budú zaujímať iba v prípade cestovania za
Lamanšský prieliv... Okrem toho britská libra už tak klesla, že sa
prakticky vyrovná hodnote eura.

AFORIZMY
PAVOL JANÍK

Viagrokomplex
Výstava postavených
vtákov.
Nepíšuci funkcionári
Tým sa vždy a všetko
vydarí.
Kdekto je ministrom
Len Dubček bol mini dub.
Politika
Argument sily
namiesto sily argumentov.
Politici
Vždy keď sa mohli,
radi sa ohli.
Politické minimum
Príslušnosť a poslušnosť.
Dôsledky politiky
Z globálnej prosperity
globálne otepľovanie.
Tajné služby
Plnia politikom tajné
túžby.
Hnitie hnutia
Prirodzený rozklad.
USAge
Americký vek.
Pen Sion
Penzión pre sionistov
z PEN-klubu.
Diskriminácie nácie
Ukrivdený imidž.
Salón Šalom
Mierové fórum.
Výhody emigrantov
Majú viac grantov.
Rotariáni
(Ro)tárajú.

KAŽDÝ TRETÍ?

Traja z desiatich respondentov – Európanov sa priznali, že podvádzali na škole, pri štúdiu na univerzite a dvaja z desiatich podviedli svojho partnera. V športe a hrách sa takémuto správaniu
priznalo 13% opýtaných a takmer rovnaké percento nejakým
spôsobom podviedlo svojich kolegov na pracovisku, ale iba 7%
respondentov sa priznalo k daňovým únikom alebo podvádzaniu
v podnikaní.
(js)

Na korze v narkóze
Milenci omámení láskou.
Posmrtná parfuméria
Smrti smrdí život.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Zbohom koruna
Na Silvestra sme sa tradične
rozlúčili so starým rokom, ale
celkom netradične aj so slovenskou korunou, našim platidlom,
ktoré nás sprevádzalo šestnásť
rokov. Táto zmena nám priniesla
silnú menu do každej peňaženky, ale aj ceny, ktoré sa zmenili
z troj – štvorciferných na jednociferné. Vzorce zafixované v hlavách bude treba zmeniť.
Ešte sme síce mohli dva týždne platiť aj korunami, ale v peňaženkách sa nám začali kopiť
drobné mince, od ktorých sme
si už odvykli. Obchodníci majú
problém pri ich ukladaní v banke, pretože treba platiť poplatky, ktoré znižujú zisk. Začne
silnieť tlak na platenie kartou,
ktorej výhody sa pri novej mene
zvýraznili.
Skrátka, tento rok prináša pod-

nety na zmenu zaužívaných postupov a zvykov. Možno by bolo
dobré, keby sa to netýkalo iba
peňažných operácií, ale keď už
meníme železnú košeľu zvykov,
skúsme to i v medziľudských
vzťahoch.

Nezávislosť?
Vo Francúzku schvaľujú zákon,
ktorý výrazne obmedzuje reklamu vo verejnoprávnej televízii.
Večerné programy si budú môcť
diváci pozrieť bez prerušovania,
a ako mnohí z nich povedali v
ankete, konečne bude večerný
film končiť v takom čase, aby sa
človek ráno vstávajúci do práce mohol vyspať. Znížené príjmy za reklamu nahradia dotácie zo štátneho rozpočtu. Popri
súhlasných vyjadreniach s týmto postupom sa ozvali aj hlasy
upozorňujúce, že štátna dotá-
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cia ohrozí nezávislosť televízneho vysielania. Lebo vraj čo platí štát, nie je slobodné. A to, čo
žije zo súkromných peňazí, je
slobodné?
Tok štátnych peňazí môžu občania kontrolovať, lebo na verejné zdroje neplatí „obchodné
tajomstvo“. Akú kontrolu má občan nad súkromným kapitálom?
Koľko médií už u nás prestalo vychádzať, lebo jednoducho
prestali dostávať inzerciu? Lobistické skupiny vládnuce finančným kapitálom majú oveľa väčšiu možnosť vplyvu ako štátny
úradník, ktorý síce môže robiť
obštrukcie, ale vystavuje sa verejnému pranieru a v konečnom
dôsledku svojmu odvolaniu.

sú zúfalí. Drobné mince euromeny sa im hromadia a banky
pri odvode tržby žiadajú poplatky za ich prijatie. Nikde v eurozóne takéto pravidlá banky
nezaviedli. Bankárom na Slovenku sa podarilo to, po čom
mnohí volali pri vstupe do únie
– zviditeľniť Slovensko, ukázať druhým, že sme iní. Je ale
pravda, že na rozdiel od ostatných štátov sa u nás ešte stále viac platí hotovosťou ako platobnou kartou. Ale treba za to
trestať obchodníkov mimoriadnymi poplatkami? Škoda, že v
rukách štátu nie je žiadna banka. Ako by sa asi zachovali súkromní bankári, keby štátna
banka nepýtala poplatky? Ale
to je iba sen, konkurenčné proMonopol diktuje
stredie v tejto sfére nie je a moPodnikatelia, najmä obchodní- nopol diktuje svoje podmienci, ktorí majú tržby v hotovosti, ky!
Jozef Šucha

DOMOV

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Expremiérová zbabelosť

Plynová kríza vyvolala viac zaujímavých diskusií na začiatku roka. K takým bezpochyby patril duel predsedu
ĽS-HZDS s predsedom SDKÚ-DS. Vladimír Mečiar jednoznačne deklaroval,
že SPP nemal byť nikdy predaný. Naopak, Mikuláš Dzurinda sa chvastal v
podstate tým, aké zlé rozhodnutia prijali jeho vlády. Za osem rokov od roku
1998 do roku 2006 stihli rozpredať v
energetike všetko, čo sa len dalo.
A Dzurinda nemal dosť. Vychvaľoval sa všade tam, kde by mal cudne klopiť od hanby
oči. Chválil sa výpredajom SPP a ironicky
navrhoval Mečiarovi, aby vládna koalícia
vytlačila z SPP nových zahraničných spoluvlastníkov, ak im nevyhovujú. Za vzor pritom predseda SDKÚ dával konanie svojej
vlády, ktorá vytlačila z košických oceliarní
rezešovcov.
Ako vieme, na sklonku roku 1998 Dzu-

rindova vláda vyhlasovala, že v košických
VSŽ hrozí cross de fault. Oceliarne sa mali
finančne zrútiť, lebo vraj neboli schopné
splácať svoje záväzky. Vo všetkých oceliarňach sveta funguje systém hospodárenia
rovnako. Hute si požičiavajú od bánk prevádzkové peniaze, aby mohli vyrobiť tovar.
Ten potom predajú na trhu, ale kým sa v
skutočnosti tovar zaplatí, prejde istá doba.
A za ten čas si musia vziať ďalší úver. Inak
by nič nevyrobili.
Dzurindova vláda však vyhlasovala, že
VSŽ hrozí finančná kríza. Začalo sa s
medializáciou, vraj košické hute majú
až jedenásť miliárd korún záväzkov.
Nepovedala sa však celá pravda. Medzi tieto záväzky boli započítané totiž
aj tzv. opravné položky z obchodného
styku. Tieto opravné položky sa vykazovali pod týmto názvom a predstavovali práve nezaplatené faktúry za dodaný tovar. Teda zatiaľ nezaplatené
faktúry. Tie faktúry sa totiž raz zaplatiť museli.
A tieto faktúry predstavovali takmer jedenásť miliárd korún. A platili sa hutiam. Platili ich tí, čo z VSŽ odoberali výrobky. Platili niekedy aj s dvojročným oneskorením.
Vtedy už boli z košických hutí povedané
slovníkom Dzurindu rezešovci vytlačení
a nový manažment sa tváril ako kúzelník,
ktorý všetko dokáže. Pritom sa splácala
hotovosť za dovoz tovaru vyrobeného ešte
za rezešovcov. Nešlo teda o žiadne zázraky.
Čosi z tohto procesu následne po diskusii Mečiara s Dzurindom objasnil aj
známy predstaviteľ finančných žralo-

kov Patrik Tkáč. Vystúpil vo vlastnej
televízii Joj v relácii Lampa, kde sa
zastal už zosnulého podnikateľa a politika Alexandra Rezeša. Iste, nebola
to hlavná téma diskusie. Jedno je isté,
domáci podnikatelia to za osem Dzurindových vládnych rokov nemali ľahké. A nemajú to ľahké ani dnes, keď
Dzurinda by opäť zjavne nedbal likvidovať súkromných vlastníkov. Aspoň
na to vyzýva vládu.
Za zahraničnými investormi stoja ich domovské krajiny. Ak by sme chceli vytláčať
privatizérov z SPP podľa Dzurindovho vzoru, ako vytláčal vlastných slovenských investorov on, stali by sme sa perifériou Európy. Dzurinda to vie. Preto sa vlastne v
diskusii Mečiarovi nepriamo vysmieval. V
skutočnosti sa vysmieval slovenským občanom. Tým, ktorí dali Dzurindovi hlasy na
to, aby bojoval s domácimi podnikateľmi.
Bojoval s nimi tak, akoby si bojovať so zahraničnými vlastníkmi nikdy nedovolil.
Dzurinda v tejto diskusii v skutočnosti odhalil svoje miesto. Ukázal, že stále pevne stojí za zahraničnými podnikateľmi. Domáci mu nikdy nevoňali, a
zrejme ani nikdy voňať nebudú. Domáci podnikatelia nie sú totiž logicky takí silní, ako tí zahraniční. Tým sa v podstate aj
sám usvedčil zrejme z vlastnej zbabelosti.
Dokáže zjavne bojovať len so slabšími súpermi, veď v čase svojej vlády sa rovnako
nedokázal zastať slovenských podnikateľov, ako sa Francúzi, Nemci, či iní príslušníci národov žijúcich v EÚ, dokážu zastať
vlastných podnikateľov.
Stanislav Háber

Február 2009

5

V. Maňka hlavný spravodajca
Vladimír Maňka, člen Výboru pre rozpočet v Európskom
parlamente a podpredseda strany SMER-SD, bol dnes
jednohlasne zvolený za hlavného spravodajcu pre rozpočet EÚ na rok 2010. Od januára do decembra tohto roku
bude posudzovať a pripomienkovať návrhy rozpočtov ôsmich európskych inštitúcii, vrátane Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ).
Slovensko tak prvýkrát vo svojej histórii bude mať svojho zástupcu v takej významnej pozícii. Fakt, že Maňka má jednoznačnú podporu Európskych socialistov, mu dáva silný mandát
na vedenie vyjednávaní s predstaviteľmi jednotlivých inštitúcii,
ako aj s predstaviteľmi ostatných politických skupín. Rozpočet
EÚ je najdôležitejšou legislatívou roka, keďže je základom pre
akékoľvek aktivity EÚ.
V. Maňka: „Som pripravený viesť vyjednávania spôsobom,
ktorý zabezpečí riadny chod všetkých inštitúcii na jednej
strane a efektívne využitie peňazí daňových poplatníkov
na strane druhej.“ Bude sa venovať rozpočtu týchto inštitúcii:
Európsky parlament, Rada EÚ, Hospodársky a sociálny výbor,
Výbor regiónov, Ombudsman, Dvor audítorov, Európsky súdny
dvor, Európsky úradník pre ochranu osobných údajov.
V. Maňka už zastupoval Európskych socialistov pri príprave rozpočtu EÚ na rok 2008, ako ich tieňový spravodajca.
(kr)

Vinš pre otca Korca

Kríza už zasiahla aj prvý priemyselný park na Slovensku - v Kechneci

RASTIE POČET ĽUDÍ BEZ PRÁCE

Žobračenky našťastie nespoznáme a teda ani nepoznáme, ale čo je to svetová finančná a hospodárska
kríza, už vedia mnohí z nás.
Je síce pravda, že nás nezasiahla tak, ako napríklad Lotyšsko, Estónsko, Maďarsko
či Island, ale časť obyvateľstva Slovenska ju už cíti na
svojej koži. Teda tí, ktorí už
prišli o prácu, alebo o ňu prídu v najbližších dňoch a samozrejme ich rodiny. Smutný
je pohľad na televíznu obrazovku, ktorá ukazuje ľudí vo
veku 50 – 60 rokov, ktorí v
niektorej fabrike odpracovali desiatky rokov a teraz sa
ocitli doslova na ulici, týchto ľudí nemôže potešiť ani
to, že v USA sú na tom mnohí ešte horšie, ktorí sa však
donedávna mali oveľa, oveľa
lepšie než oni.
Aj súkromné televízne stanice už nezačínajú večerné správy haváriami na cestách, alebo vraždami a ďalšími trestnými
činmi násilnej povahy, ale informáciami o prepúšťaní zamestnancov prakticky vo všetkých
regiónoch republiky. Za súčasný stav vláda a ani vládna koalícia nemôže, a i keď sa opozícia ich snaží presvedčiť, že by
pomohlo zníženie DPH na 16%,
odborníci považujú tento „návrh, či argument“ iba za populizmus a snahu upozorniť na
seba.
Jednoducho, napriek celkovej

situácii môžeme byť ešte radi,
že kríza nás nezasiahla až tak,
ako USA, Rusko, Čínu, Belgicko a ďalšie krajiny. Napriek
tomu podľa médií, niektorí naši
spoluobčania majú príjemnejšie
problémy – ísť nakúpiť potraviny, elektroniku, obuv, či textil
do Rakúska, Maďarska alebo
na Ukrajinu, kde sú niektoré tovary lacnejšie ako u nás.
AJ KECHNEC
už pociťuje hospodársku krízu.
Ide o obec v okrese Košice –
okolie, v chotári ktorej sa nachádza prvý priemyselný park
na Slovensku. Nečudo, že túto
slávnu dedinu, do ktorej chodia
denno-denne za prácou nielen
obyvatelia blízkych dedín, ale aj
samotní Košičania, navštívili už
veľvyslanci, ministri, ba aj šéfovia vlád uznávaných krajín z celého sveta. Zakladateľovi tohto
priemyselného parku, starostovi Kechneca JUDr. J. Konkolymu, nie je veľmi do reči. Vie
síce dobre pochopiť súčasné
problémy všetkých firiem, ktoré pôsobia v priemyselnom parku, ale o to viac ho mrzí, že prvá
firma, ktorá sa tu udomácnila –
americký MOLEX – definitívne tu končí s výrobou konektora pre automobilový priemysel.
Takto o prácu príde až tisíc zamestnancov a Američania zahmlievajú, kam sa ich firma presťahuje. Hovoria síce niečo o
svojich závodoch a západnej
Európe, ale s najväčšou prav-

depodobnosťou
premiestnia
výrobu do niektorej z ázijských
krajín. Nakoniec, MOLEX ani
na Slovensku neplatil svojich
pracovníkov americkými platmi,
príjmy našincov mali k nim naozaj veľmi ďaleko, ale predsa –
bola tu možnosť zamestnania v
modernom a čistom prostredí s
dobrým autobusovým spojením
s okolitými obcami i samotnými
Košicami.
Dzurindove vlády boli pritom
k investorom v Kechneci veľmi štedré. Sľubovali a rozdávali
bez toho, aby druhá strana mala
nejaké záväzky. Tak napríklad MOLEX päť rokov nemusel
platiť žiadne dane zo zisku (od
roku 2000) a ďalších päť rokov
mal platiť iba polovičné dane.
S výrobou končí aj spoločnosť
Getrag Ford, predovšetkým s
nemeckým a francúzskym kapitálom. Táto firma dostala od štátu príspevok až 2,75 mil. korún
na jedného zamestnanca. Pritom sme spomenuli, že v MOLEX-e, kde do konca roka príde o prácu asi tisíc ľudí, mnohí
z nich zarábajú len o niečo viac,
než je minimálna mzda.
Našťastie, odchodom niekoľkých firiem, i keď veľkých, život
v Priemyselnom parku Kechnec, 20 km od Košíc, nekončí. Starosta Konkoly je naďalej
optimista. Do Kechneca príde
niekoľko menších investorov,
ktorí si postavia nielen výrobné haly pre potravinársky, ale aj
ťažký priemysel, zároveň však aj

výskumné a vývojové pracoviská. Napriek súčasnej kríze...

U.S.STEEL KOŠICE
musí operatívne riešiť svoje
problémy. Našťastie, Američania sa nechystajú zavrieť tieto
moderné oceliarne, ktoré ešte
v tomto čase pred rokom pracovali naplno. Teraz výkonnosť
podniku predstavuje 40%. Je to
málo a preto sa pracovný týždeň
od februára znížil na štyri dni.
Jeden deň budú zamestnanci dostávať 60% svojej mzdy za
odpracovaný deň. V súvislosti s
americkými majiteľmi bývalých
VSŽ, teraz U.S.Steel Košice,
musíme pre objektivitu zdôrazniť, že terajší majitelia svedomite plnia všetky dohody, ktoré
uzavreli s odborármi a pracovníci spoločnosti i keď majú nižšie príjmy, majú ich garantované aj pri takom malom výkone
U.S.Steelu a čo je najdôležitejšie – majú stále prácu. Tu svojich neprepúšťajú. Verme, že to
nebude iba „zatiaľ“...
NAJHORŠIE NA GEMERI
Nedá sa nič robiť, nezamestnanosť stúpa. V priemere dosahuje 10%. Najhoršie sú na tom
však okresy Rimavská Sobota a
Revúca, v ktorých je každý štvrtý práceschopný obyvateľ bez
práce. V okresoch Rožňava,
Kežmarok, Trebišov a V. Krtíš
každý piaty...
Pokračovanie na 6. strane

V stredu 21. januára sa v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre ozývali zdravice a vinše. Morálna autorita Slovenska
kardinál Ján Chryzostom Korec prijímal gratulácie od svojich
najbližších, teda v kňazskom kruhu, k svojmu jubileu 85. narodeninám. Premiéra Roberta Fica a prezidenta Ivana Gašparoviča prijal na osobnom stretnutí v Nitre na druhý deň. V kňazskom seminári prebral otec kardinál čestný doktorát Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Povedal, že Lumen Christi – svetlo
Kristovo je najväčší dar kresťanstva svetu, v ktorom je dnes rovnako veľa tmy, ako v časoch Rímskej ríše. Tomuto svetlu Korec
žil a „v tomto svetle by som chcel aj odísť do večnosti“.
Za seba, priateľov slova z Nitry, ale aj spisovateľov z celého
Slovenska, sa otcovi kardinálovi prihovoril Peter Korec. Originálnym vinšom potešil otca kardinála a zaujal prítomných kňazov. Povedal, že sa modlí, „aby som vám mohol gratulovať rovnako aj o desať rokov, ale poďakujem Pánu Bohu, ak to budem
môcť urobiť aj o päť rokov.“
Stanislav Háber

Križovatka s právom silnejšieho
Diaľničný tunel Sitiny sa už stal neodmysliteľnou súčasťou bratislavskej infraštruktúry. Trávou zarástli násypy estakád a podarilo sa aj odstrániť niektoré „detské chyby“. Ale nik z kompetentných asi pravidelne nemusí používať krátky, niekoľkostometrový
kúsok komunikácie medzi koncom diaľničnej križovatky Dúbravka – Rázsochy a odbočkou do Dúbravky pri železničnej stanici
Lamač. Novovybudovaná cesta okolo lamačského nákupného
centra totiž aj za križovatkou Rázsochy pokračuje ako dvojprúdová, aby sa priamo v križovatke, kde sa pripájajú vozidlá odbočujúce z hlavného diaľničného ťahu, zúžila na jednopruhovú.
Dôsledok? Vodiči, ktorí situáciu poznajú, sa v predstihu radia
do ľavého pruhu, ktorý za križovatkou priamo pokračuje. Tí menej zorientovaní, ale i tí sebavedomejší a drzejší, pokojne kolónu predbiehajú vpravo (veď v meste je to v poriadku) a keď na
križovatke naskočí zelená, spoliehajú sa na slušnosť tých, ktorí
sú zaradení v správnom pruhu, alebo si arogantne vynucujú použitie zásady „zipsového radenia“. Navyše vozidlá, ktoré sa cez
„svoj“ interval nasunú do križovatky z dvoch pruhov ju zapĺňajú
aj vo chvíli, keď do nej už môžu vchádzať ďalšie vozidlá od autostrádneho výjazdu. V širšom okolí tejto križovatky sa nájde dosť
a dosť dôkazov, že takéto súboje o prednosť mávajú aj dôsledky.
A pritom by stačilo urobiť veľmi jednoduchú vec – vyhradiť pravý pruh od Tesca výlučne pre hromadnú dopravu a vozidlá s právom prednosti jazde.
(ama)
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Rusínska nezávislosť

Pramene americkej spoločnosti
Stratfor, ktorá sa zaoberá geopolitickými otázkami, informujú z Moskvy
o plánoch Rusínov, etnickej skupine situovanej najmä v západnej časti Ukrajiny, vyhlásiť nezávislosť. Podľa
amerických zdrojov Rusíni nekonajú sami, ale dostávajú organizačnú
pomoc a finančnú podporu z Ruska. Nie je tajomstvom, že Rusko vyvíja činnosť zameranú na rozšírenie
a prehĺbenie svojho vplyvu na Ukrajine. Rusíni obývajú natoľko strategickú polohu, že ich oddelenie môže
efektívne pripraviť možnosť rýchleho
rozvrátenia politickej integrity Ukrajiny – s cieľom dostať ju pod kontrolu Kremľa.
Rusíni, donedávna málo známa stredoeurópska etnická skupina, sa začali dovolávať nezávislosti. Experti z USA tvrdia,
že hnacou silou v pozadí separatistického hnutia je Kremeľ.
V Zakarpatskej oblasti sa 25. októbra
2008 na zhromaždení nazvanom Druhý európsky kongres podkarpatských
Rusínov diskutovalo o odtrhnutí od
Ukrajiny. Stovky delegátov, spomedzi ktorých viacerí patria k proruským
hnutiam na Ukrajine, sa zúčastnili na
stretnutí, ktoré viedol predseda Združenia karpatských Rusínov Dmitri Sodor. Ten je vplyvným pravoslávnym
duchovným v regióne pridruženom
k moskovskému patriarchátu. Sodor,
ktorého obvinili zo separatistickej
činnosti a z previazanosti s Ruskom,
ukončil konferenciu memorandom
zdôrazňujúcim rusínsku entitu, ktorá
napokon vyústi do podoby nezávislého Rusínskeho štátu.
Rusíni sú východoslovanská etnická skupina pochádzajúca z karpatskej oblasti
strednej Európy. Predovšetkým sa zreteľne odlišujú jazykom, kultúrou a identitou,
ktoré ich oddeľujú od majoritného obyvateľstva Ukrajiny, kde žije najpočetnejšia rusínska komunita. Štatistiky uvádzajú
rozličné počty Rusínov v širšom regióne – približne od 1 milióna do 1,5 milióna. (Ukrajina oficiálne nepokladá Ru-

PAVOL JANÍK
sínov za menšinu, ale ich definuje ako
podskupinu ukrajinskej etnicity.) Najväčšia koncentrácia Rusínov je v Zakarpatskej oblasti. Vzhľadom na to, že celková
populácia Zakarpatskej oblasti predstavuje iba okolo 1,25 milióna, význam prítomnosti a vplyvu Rusínov je dosť presvedčivý. Rusínska etnická skupina nie je
ohraničená Ukrajinou, ale nachádza sa aj
na územiach Slovenska, Poľska, Rumunska, Maďarska a Srbska. Rusínske úsilie
získať nezávislosť od Kyjeva, vyvoláva pochybnosti, či Rusíni v okolitých krajinách
ostanú v nečinnosti. A keďže viaceré z
týchto krajín sú členmi EÚ a NATO, Rusínske odtrhnutie má strategickú dôležitosť pre celý stredoeurópsky región.
Ruská podpora hnutia za rusínsku nezávislosť nie je izolovanou epizódou.
Keď Kosovo začiatkom roka 2008 vyhlásilo nezávislosť od Srbska, Rusko
varovalo Západ, že uzná odštiepenie
iných oblastí ako ruskú odpoveď rovnakého charakteru. Ale Západ ignoroval ruskú požiadavku a Kremeľ odvtedy prikladá kľúčový význam skrytej
podpore mnohým hnutiam za nezávislosť, ktoré nie sú v súlade so západnými záujmami. Ak vezmeme do
úvahy strategickú polohu, rusínsky
pohyb smerom k samostatnosti vytvára lákavú príležitosť pre Moskvu.
Hoci nie je nedostatok etnických skupín
so separatistickými ašpiráciami, rusínske
ambície sú vhodné na kultiváciu pre Rusko z dvoch dôvodov. Po prvé, môžu napomôcť ruskej kontrole nad Ukrajinou,
ktorá sa stala prvoradým cieľom pre konsolidáciu ruského vplyvu v jeho blízkom
zahraničí. Ukrajina slúži ako strategický
nárazník pre Rusko vo vzťahu k Západu a
prechádza cez ňu 90 percent vývozu ruskej energie do Európy, čo jej dáva status
kritického prepravného centra. V stručnosti – Rusko jednoducho nemôže pripustiť, aby sa Ukrajina dostala do západnej sféry vplyvu.
Po druhé, presadzovanie rusínskej nezávislosti predstavuje primeranú ruskú od-

Konečne literárna cena EÚ
Od r. 2009 sa bude udeľovať literárna cena EÚ. Účelom bude spopularizovať nádejné diela a autorov v celej Európe. Tak to vysvetľoval hovorca kultúrneho komisára v Bruseli Jána Figeľa. Medzinárodné konzorcium spisovateľských a vydavateľských zväzov, ako
aj zväzov kníhkupcov má dostať 300 000 eur, aby súťaž zorganizovali. Porota potom v rokoch 2009 a 2010 a tiež 2011 vyberie vždy
celý rad víťazov, pričom na súťaži sa každý rok nezúčastnia všetky štáty.
Do súťaže sú pozývaní autori beletrie. Dodatočne zvolia osobnosť
európskej literárnej scény, ktorá bude pre jeden rok vykonávať funkciu „vyslanca európskej literatúry“.
JAROSLAV LIŠKA
In: Obrys-Kmen č. 4 / 2009, Česká republika, Preložil PAVOL JANÍK

Nebo plné básnikov

Časy sa menia a ľudia s nimi. Ale básnici zostávajú stále rovnakí.
Ustavične sú to „prebytoční anjeli“ a nezáleží na tom, či padajú na
zem spolu s dažďom keď sa otvoria nebesá alebo po vzbure proti
Najvyššiemu či už to bol Hospodin, Alah, Manitou, Veľký architekt
vesmíru alebo kapitán kozmickej lode.
Všetko, čo sa na tejto zemi deje, sa deje po Páde! Čo bolo pred Pádom, o tom môžeme len snívať. Pravdu sa nikdy nedozvieme, možno ani tam „hore“. Veď ani nevieme, či to náhodou nebude „dole“!
Niečo však predsa len vieme. Básnici totiž majú pamäť alebo šiesty zmysel alebo periférne videnie, nazvime to hocako. Tesne pred
tým, ako za nimi Pán zašil nebesá, uložili si obraz Raja kamsi za
sietnicu, kde ho nesliedil ani Veľký inšpektor – robot s rádioaktívnym mečom. Z týchto momentiek žije akákoľvek poézia, z týchto
momentiek žijeme my všetci. Predstavujú záruku, že záhrada Eden
predsa len existovala a ak ju nejaká trestná výprava nespálila, zelená sa dodnes.
KAREL SÝS
In: Obrys-Kmen č. 2 / 2009, Česká republika
Preložil PAVOL JANÍK

poveď Európe a Spojeným štátom v nadväznosti na nezávislosť Kosova. Rusínska
nezávislosť môže vyvolať vnútorné konflikty v členských krajinách EÚ – na Slovensku, v Poľsku, Rumunsku a Maďarsku (a teda v Európskej únii ako celku)
a prinajmenšom ich odpútať od dobyvačného protiruského programu.
Otázka zakarpatskej domoviny Rusínov nadobúda čoraz väčší význam v
aktuálnom vývoji. Zakarpatská oblasť
je najzápadnejším regiónom Ukrajiny. Doteraz Rusko sústreďovalo svoj
vplyv a uplatňovalo svoju kontrolu na
južnej a východnej Ukrajine, kde žijú
prevažne etnickí Rusi, po rusky hovoriaci obyvatelia a stúpenci Ruska. Ak
je Moskva schopná vyzvať Kyjev na
súboj v západnej časti Ukrajiny, v jedinej proeurópskej bašte na ukrajinskom území, potom Rusko efektívne
geograficky naruší ukrajinskú celistvosť. Preto nie je náhoda, že zhromaždenia ako stretnutie Rusínov vedené Sodorom budú pokračovať a
pravdepodobne budú mať vzostupnú tendenciu. Delegácie na spomínaných fórach pútajú pozornosť ukrajinskej tajnej služby, ktorá obviňuje
Sodora zo spochybňovania územnej
integrity štátu. Spravodajské orgány
Ukrajiny chcú vypátrať zdroje financovania separatistických skupín. (Sodorovo tvrdenie, že jeho skupine poskytujú finančné príspevky miestni
podnikatelia, ukrajinské úrady pokladajú za nedôveryhodné.) Podľa amerických výzvedných inštitúcií finančná a organizačná podpora Rusínov
pochádza z Ruska. Kyjev si začal uvedomovať ohrozenie vyplývajúce z podobných aktivít; malá ukrajinská nacionalistická strana Sloboda volá po
zákonných opatreniach proti rusínskym separatistom.
V spojení s ďalšími skrytými a otvorenými aktivitami Moskvy na južnej a východnej Ukrajine môže najnovší vývoj rozdeliť Ukrajinu už ako vnútorne znesvárený a
nefunkčný štát. A práve to Rusku vyhovuje.
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Poznámka k recenzii

Teatrológ Milan Polák v dvojčísle Literárneho týždenníka nedávno publikoval recenziu dvoch televíznych diel
pod názvom Dva nevšedné dokumenty. V príspevku okrem iného uvádza: „Dokument režiséra Františka Palondera Môj otec Gulag (podľa námetu Petra Juščáka) zaznamenáva anabázu Kežmarčana Jána Antala, ktorý sa
podujal navštíviť miesta niekdajších trestných táborov,
známe ako sovietske gulagy, v ďalekej sibírskej časti
Ruska, kde sa narodil. Hľadal stopy po svojej matke, násilne odvezenej a nespravodlivo odsúdenej za špionáž
sovietskou KGB bezprostredne po príchode Červenej
armády na územie Slovenska v roku 1945.“
V tejto súvislosti treba jednoznačne konštatovať, že sovietska
spravodajská služba KGB (Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti – Výbor štátnej bezpečnosti) vznikla až v roku 1954 a
zrušili ju v roku 1991. Založenie KGB po smrti J. V. Stalina,
ktorý zomrel v roku 1953, naznačuje aj skončenie éry stalinizmu, známej ako kult osobnosti, ktorý sa všeobecne chápe
ako obdobie hrubého porušovania zákonnosti.
Predchodkyňou KGB bola sovietska rozviedka a kontrarozviedka MGB (Ministerstvo gosudarstvennoj bezopasnosti –
Ministerstvo štátnej bezpečnosti), ktoré existovalo v rokoch
1946-56. Konštituovaniu MGB predchádzala sovietska bezpečnostná služba NKVD (Narodnnyj komissarijat vnutrennich
del – Ľudový komisariát vnútorných vecí), ktorá účinkovala v
rokoch 1934-46. Jeho súčasťou bola kontrarozviedka NKGB
(Narodnnyj komissarijat gosudarstvennoj bezopasnosti – Ľudový komisariát štátnej bezpečnosti), ktorý samostatne pôsobil v rokoch 1941 a 1943-46.
Aby sme sa vyhli celým stručným dejinám sovietskych a ruských tajných služieb, ale zostali vo filmom vymedzenom období roku 1945, treba sa zmieniť o ďalších dvoch sovietskych
výzvedných organizáciách. Prvou je vojenská spravodajská
inštitúcia GRU (Gosudarstvennoje rozvedyvajemoje upravlenije – Štátna rozviedková správa), ktorá pracuje nepretržite od
roku 1920 dodnes. Druhou je zložka sovietskej vojenskej kontrarozviedky SMERŠ (Smerť špionam – Smrť špiónom), ktorá
existovala v rokoch 1942-46.
Z uvedeného vyplýva, že osoby zo Slovenska v roku 1945
mohli odviezť sovietske bezpečnostné orgány NKVD alebo
SMERŠ, pretože GRU je ofenzívna armádna rozviedka, ktorá
sa nezaoberá defenzívnou kontrašpionážou.
Tieto historické fakty spomínam preto, že ide o filmovo-televízny dokument, ktorý by mal prezentovať overiteľné skutočnosti
v každej rovine svojho posolstva. Nepresnosť označenia inštitúcie, ktorá v príbehu zohráva kľúčovú úlohu, je o to prekvapujúcejšia, že režisér František Palonder študoval v Sovietskom
zväze a oženil sa so sovietskou občiankou, ktorá je dodnes
pracovníčkou Ministerstva kultúry SR, takže by mohol hlbšie
poznať sovietske dejinné reálie.
PAVOL JANÍK

RASTIE POČET ĽUDÍ BEZ PRÁCE
Dokončenie z 5. strany
Na druhej strane ponuka pracovných miest
stále existuje. Predavačky, čašníčky, kuchári, vodoinštalatéri, tesári a pokrývači,
ako aj murári a betonári sa o svoju budúcnosť báť nemusia. Ťažko však predpokladať, ako sa bude na jar vyvíjať výstavba a rekonštrukcia domov.
Úrady práce síce robia čo môžu, ale prevažná väčšina nezamestnaných vie, že pokiaľ si chcú nájsť nové zamestnanie, tak
iniciatíva musí vychádzať predovšetkým
od nich a zároveň sa musia spoliehať na
seba.
Je trochu nepochopiteľné, že niektorí z
nás považujú ísť na úrad práce za niečo
ponižujúce. Ťažko pochopiť prečo, veď aj
tam pracujú iba ľudia. Niekto z nich dokáže
úprimne prežívať osudy tých, ktorí prídu za
ním a v rámci svojich možností a kompetencií pomôcť, alebo aspoň dobre poradiť. Nakoniec, bez návštev úradu práce sa nevybaví nič. Ani podpora v nezamestnanosti.
Musíme si uvedomiť, že na Slovensku je v
súčasnosti takmer 250 000 ľudí bez práce
a všetci, pokiaľ nechcú prísť o spomínané
finančné dávky, zdravotné poistenie a ďalšie náležitosti, musia navštíviť príslušných

pracovníkov na úradoch práce, sociálnych
vecí a rodiny. Tento obrovský počet nezamestnaných dá poriadne zabrať aj tým, ktorým vo všeobecnosti hovoríme úradníčky, i
keď ony nimi nie sú. Pracujú predsa predovšetkým s ľuďmi a až potom so spismi...
Jedno je však isté: trh práce sa prakticky
mení zo dňa na deň. Rastie počet záujemcov o prácu a ubúda ponúkaných miest.

sme mohli pokračovať ešte na niekoľkých
riadkoch.
Hospodárska kríza je veľmi nepríjemná záležitosť pre celú spoločnosť. O tej súčasnej
môžeme aspoň povedať, že nebude mať až
také rozmery a následky ako tá v rokoch
1929 – 1933. Verme, že nebude ani tak
dlho trvať a že Slovensko zasiahne čo najmenej.

NESTRACHUJÚ SA...
Je však zaujímavé, že pracovné miesta
strácajú už aj kvalifikovaní robotníci s dlhoročnou praxou, ale aj pracovníci na strednom i vyššom stupni riadenia. Pritom nehovoríme o takých pracovných miestach
ako je obchodný zástupca. V podstate sa
za ním skrýva práca dílera, ktorý je platený
od počtu predaných výrobkov či už vysávačov, kníh, alebo kozmetiky, nemá trvalé zamestnanie, ani zmluvne určený príjem. O
takých je na internete stále záujem. Prekvapuje však to, že svoju činnosť v súvislosti so svetovou hospodárskou krízou nemusia obmedziť rôzne nevládne inštitúcie, ako
napríklad Konzervatívny inštitút, Amnesty international, Inštitút pre verejné otázky, Nadácia otvorenej spoločnosti – tak by

Aj preto sa vláda SR rozhodla vydeliť až 332
mil. eur na udržanie zamestnanosti. Túto
sumu získa z rôznych úsporných opatrení,
teda v podstate z rozpočtov niektorých ministerstiev a ústredných štátnych orgánov.
Samozrejme, už teraz sú rôzne názory na
využitie tohto príspevku. Odborári navrhujú, aby pracujúci, prepustení niekoľko rokov pred nárokom na dôchodok mohli ísť
do predčasného dôchodku, iný názor majú
podnikatelia – tí očakávajú predovšetkým
opatrenia na zníženie odvodov administratívnej záťaže, teda vo všeobecnosti na zlepšenie podnikateľského prostredia. Premiér
R. Fico si veľa sľubuje od návrhov Rady pre
hospodársku krízu pri vláde SR a zasadnutia tripartity.
Vladimír MEZENCEV
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Hovoríme s doc. Mgr. art. Matúšom OĽHOM, rektorom Akadémie umení v Banskej Bystrici

Dôležitý je osobný kontakt študenta s pedagógom

* Onedlho uplynie rok od chvíle, keď Vás na
návrh akademickej obce Akadémie umení
v Banskej Bystrici vymenoval prezident republiky za jej rektora. Neoľutovali ste za
ten čas, že ste relatívnu slobodu režiséra
vymenili za iste nie jednoduché vedenie
umeleckej vysokej školy?
- Predstava, že pomáham dobudovať inštitúciu, ktorá má svoj zmysel a miesto medzi ostatnými umeleckými školami na Slovensku, mi pomáha prekryť aj momentálne menšiu frekvenciu
mojich divadelných réžii, ktoré sa pre prvý rok
vo funkcii rektora zredukovali prakticky len na
predstavenia v rámci vyučovacieho procesu na
našej škole.
* Minulý rok bol pre Akadémiu umení slávnostný, pretože si pripomenula desaťročie
svojho vzniku. Lenže tých prvých desať rokov sa namiesto koncentrácie na zvyšovanie kvality vzdelávania musela neustále
venovať obhajobe svojho práva na existenciu a dodnes mnohým „nevonia“, že bratislavské umelecké školy stratili monopol na
ovplyvňovanie toho, kto dostane šancu byť
profesionálnym umelcom. Bolo jubileum aj
príležitosťou urobiť za minulosťou „hrubú
čiaru“?
- Paradoxne odmietavý postoj našich bratislavských kolegov k existencii Akadémie umení v Banskej Bystrici viedol k tomu, že dnes do
Bystrice prichádzajú prednášať profesori, či docenti zo zahraničia. Okrem Prahy, Brna aj zo
Srbska, Maďarska, či Ukrajiny. Konkurencia je
napokon prospešná obom stranám, pretože nedovoľuje ani nám stagnovať a uspokojiť sa s dosiahnutými výsledkami. V mnohom sa počas
posledných rokov naše vzájomné vzťahy vylepšili. Niekoľko našich pedagógov sa na fakultách
VŠMU habilitovalo, dokonca jedna docentka aj
inaugurovala. Postoj bratislavských škôl k záujemcom o tieto konania z radov našich učiteľov
sa ukazuje ako kľúčový nástroj nárastu kvalifikačnej štruktúry, ktorý držia v rukách bratislavskí kolegovia. Väčšina slovenských učiteľov na
AU sú absolventi bratislavskej Vysokej školy múzických umení, či Vysokej školy výtvarných umení, a tak majú tieto inštitúcie v prirodzenej úcte.
Zaiste máme s bratislavskými umeleckými vysokými školami mnohé rovnaké problémy, veď
umelecké vysoké školstvo je čo do množstva
poslucháčov kvapkou v mori popri obrovských
univerzitách, či technických vysokých školách
a zdá sa mi, že otáľaním so spoločným postupom pri riešení špecifických problémov umeleckého vysokého školstva sa obidve strany iba
ochudobňujú. Pre našu Akadémiu je dosť nevýhodné aj to, že v akreditačných skupinách Akreditačnej komisie sú výhradne pedagógovia
z VŠMU. Minimálne účasť neutrálnych odborníkov, ktorí nemajú pracovné úväzky ani na bratislavských, ani na bystrickej škole, by vytvorilo

lepšie podmienky pre skutočne objektívne posúdenie kvality slovenských umeleckých vysokých škôl. Treba však dodať, že aj nám sa bude
od januára konečne ľahšie dýchať, pretože stavbári pred Vianocami odovzdali prvú časť zrekonštruovanej budovy Fakulty dramatických umení
do užívania a tým jej študenti i pedagógovia po
desiatich rokoch živorenia v provizóriu dostávajú
šancu pôsobiť v podmienkach primeraných vysokej škole i 21. storočiu.
* Medzi pedagógmi Akadémie umení je
mnoho umelcov zvučných mien, ale v našej kultúre sa postupne presadzujú aj prví
absolventi tejto školy. Ktoré úspechy a ocenenia pokladáte za najprestížnejšie?
- Úspechov našich poslucháčov na medzinárodnom či domácom kultúrnom poli je našťastie neúrekom. Ak ide o výrazný medzinárodný úspech,
prináša uznanie a slávu nie len našej Akadémii,
ale celému Slovensku. Tak tomu bolo v prípade
víťazstva nášho poslucháča Dalibora Karvaya na
medzinárodnej husľovej súťaži Davida Oistracha
v Moskve na jeseň minulého roku, ktoré získal
v konkurencii 32 súťažiacich. Podobne ma potešil fakt, že tretie miesto v medzinárodnej súťaží
hry na akordeón v Ríme získal v októbri náš poslucháč Michal Červienka. Cenu Martina Benku
za rok 2008 získal poslucháč Fakulty výtvarných
umení Matúš Pšenko. U divadelníkov je medzinárodné akceptovanie sťažené pre jazykovú bariéru. Aj napriek tomu sa našim poslucháčom
dostalo tej cti, že boli vybraní na medzinárodný
festival vysokých škôl do Varšavy v roku 2007, či
do Kyjeva v roku 2008. Husársky kúsok sa podaril poslucháčom filmovej katedry, keď v Houstone v Spojených štátoch získali roku 2007 prvú
cenu v tvrdej medzinárodnej konkurencii študentských filmov na filmovej súťaži, kde svojho
času získali svoje prvé ocenenia významní americkí filmári. Za všetkých spomeniem aspoň S.
Spielberga. Ale teší ma aj fakt, že naši poslucháči nenapĺňajú čakárne na úrade práce. Práve naopak, stávajú sa platnými členmi, často aj
šéfmi kultúrnych inštitúcií, ako je Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Mestské divadlo v Žiline, či Moravské divadlo v Olomouci Slovenská
televízia, rozhlas a iné.
* Vaša „domovská“ Fakulta dramatických
umení v týchto dňoch premiéruje Slowackého Balladynu, pred dvoma rokmi ste aj
na festivale divadelných vysokých škôl
vo Varšave zahrali Wyspiańského Svadbu
(ako prví na Slovensku!), predtým ste hrali
úpravu Oresteyi, už dávnejšie študenti uvádzali Zvonovu veršovanú komédiu Tanec
nad plačom - to veru nie sú tituly obvyklé
na plagátoch divadiel. Je to náhoda, alebo
sa k málo frekventovaným klasikom obraciate úmyselne?
- Snažíme sa o objavnosť pri uvádzaní našich
bakalárskych a magisterských inscenácií. Je
až napodiv, koľko skvostov dramatickej spisby
čaká ešte na svoju slovenskú javiskovú realizáciu. Pri nej je často neprekonateľným limitom aj
počet členov hereckého súboru, ktorý dnes vo
väčšine profesionálnych divadiel horko-ťažko
dosahuje 12-13 duší. V tomto má škola výhodu,
lebo absolventom pri ich predstavení môžu vypomôcť kolegovia z nižšieho ročníka. Napokon,
kde inde, ak nie v kontakte s klasickým dramatickým odkazom sa môže poslucháč učiť, rozoznávať skutočné javiskové a divadelné hodnoty
od podenkových a hlbokomyseľne sa tváriacich
dramatických výtvorov, ktoré po preverení časom odchádzajú do zaslúženého definitívneho
zabudnutia.
* Poslucháči Akadémie umení vstupujú do
banskobystrického kultúrneho diania, prezentujú sa na výstavách, účinkujú v divadle, v televíziách a rozhlasoch, vystupujú
na hudobných podujatiach. Banská Bystrica sa vďaka pedagógom Akadémie umení stala i každoročným dejiskom teatrolo-

gických konferencií, v posledných rokoch
dokonca medzinárodných. Ste spokojný
s tým, ako sa Akadémia umení podieľa na
formovaní kultúrneho priestoru mesta a regiónu?
- Už po šiesty raz sa stretli koncom minulého
roka v Banskej Bystrici divadelní teoretici, ale aj
praktici na teatrologickom kolokviu v cykle Dnes
a tu, venovanom pamiatke banskobystrického rodáka, dramatika profesora Petra Karvaša,
ktoré usporadúvame v spolupráci s Kabinetom
divadla a filmu SAV. Z jednodňového podujatia
sa v priebehu rokov stalo dvojdňové so zaujímavou medzinárodnou účasťou a bohatým kultúrno-spoločenským programom. Prednedávnom
mala v Stredoslovenskej galérii vernisáž výstava
prác absolventov a poslucháčov ateliéru profesora Ľudovíta Hološku Pravidlá a výnimky s podtitulom vizualizované úvahy. Táto výstava dvadsiatich žiakov a ich učiteľa znamená pre Banskú
Bystricu kultúrnu udalosť celoslovenského významu. Taktiež existencia Štátnej opery poskytuje pre našich absolventov ale aj poslucháčov príležitosti k tvorivej práci. Pozoruhodná je
aj spolupráca školy so Štátnou vedeckou knižnicou, kde okrem využívania knižničného fondu existuje aj divadelné štúdio D 44 a Galéria
v podkroví, v ktorých sa pravidelne prezentujú
výsledky našich poslucháčov. V neposlednom
rade sa rozvíja spolupráca s Múzeom SNP či
banskobystrickým štúdiom Slovenskej televízie
a tunajšou redakciou Slovenského rozhlasu. Po
skúsenostiach z prvej dekády existencie našej
Akadémie môžem povedať, že naši absolventi saturujú kultúrne potreby celého Slovenska
a výkony mnohých z nich dosahujú minimálne
európsku úroveň.
* Viaceré slovenské mestá vnímajú to, že
sú sídlami vysokých škôl, ako veľkú výhodu, priam bonus v súťaži o rôzne rozvojové
projekty. Napríklad radnica mesta Komárno masívne podporila vznik univerzity a neváhala škole venovať potrebné budovy či
pozemky. Cíti sa Akadémia umení aj v tomto smere v Banskej Bystrici „ako doma“?
Ako ju vníma a do svojich úvah o budúcnosti integruje mesto a samosprávny kraj?
- Očakávam, že v najbližšom období nám pomôže tak predstavenstvo Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj mesta, pri obhájení
našich záujmov a dostavbe celého areálu školy, akou sa okrem Bratislavy nemôžu pochváliť
v žiadnom inom meste.
* S divadlom ste začínali v Košiciach ako
herec legendárneho Malého divadelného štúdia, absolvovali ste štúdium réžie na
VŠMU a po pôsobení vo Zvolene ste dlho
patrili k lídrom umeleckých snažení v martinskom divadle, ale spolupracovali ste aj
s ďalšími divadlami. Dôverne teda poznáte
situáciu, do ktorej prichádzajú absolventi
divadelných študijných programov na Akadémii umení. Myslíte, že majú šancu uspieť? Pripraví ich vysoká škola na úskalia
každodenného zápasu o úspech?
- Ak by som nebol presvedčený o potrebe vychovávať vysokoškolský vzdelaných umelcov,
tak by som sa zrejme neangažoval v práci na
Akadémii umení. V dnešnom svete, kde sa kultúra dostáva na chvost záujmu, je nesmierne
dôležité, aby mladí adepti umenia boli schopní
fundovane a cieľavedomo na základe širokých
znalostí obhajovať svoje záujmy. Naši poslucháči, na rozdiel od iných študijných odborov na vysokých školách technického, či humanitného
zamerania sú od začiatku štúdia vedení k tímovej spolupráci, sú v úzkom osobnom kontakte
so svojim pedagógom, ktorý je skúseným praktikom a uznávanou umeleckou autoritou, ktorá
je schopná inšpirovať vlastnou umeleckou tvorbou. Okrem širokého teoretického poznania
sa im snažíme vytvoriť prostredie a podmienky,
ktoré sa približujú tým, ktoré ich čakajú v pra-

xi. Nové spoločenské pomery vyžadujú od nich
schopnosti zorientovať sa tak v legislatívnom,
ako aj v obchodno-marketingovom, ale aj spoločenskom a historicky-kultúrnom rámci ich práce. Týmto novým podmienkam sú prispôsobené aj učebné osnovy predovšetkým v odboroch
u ktorých sa očakáva, že ich absolventi budú zásadne vplývať a formovať tvorivé divadelné kolektívy, a to predovšetkým u divadelných režisérov a dramaturgov. Získanie akreditácie týchto
študijných programov považujem za kľúčové
pre ďalšiu existenciu slovenského profesionálneho divadla, pretože skúsenosť posledných
dvadsiatich rokov ukazuje, že absolventi bratislavských umeleckých škôl iba veľmi zriedka
a dosť neochotne opúšťajú Bratislavu a jej okolie pre dlhšie tvorivé pôsobenie v mimobratislavských divadlách, čo je podmienkou pri vážnejších umeleckých počinoch v oblasti divadla.
* A čo ostatné umelecké programy? Zaznievajú občas napríklad názory, že hudobníkom by stačilo konzervatórium a prípadne nejaké privátne majstrovské kurzy
alebo že žiadna vysoká škola ešte nikoho
nenaučila maľovať.
- Ak podľahneme takému riešeniu a zbavíme sa
vysokých umeleckých škôl len preto, že sa to
niekomu bude zdať „lacnejším riešením“, budeme predovšetkým chudobnejší o kvalitných kultúrnych pracovníkov, ktorí dokážu cieľavedomo
a fundovane budovať umelecké inštitúcie, vytvárať nutný spoločenský tlak na zodpovedných
v štátnej správe, aby pomáhali budovať kvalitné
prostredie pre umeleckú činnosť a zároveň sa
vrátime späť do prvej polovice minulého storočia, keď ešte neexistovala na Slovensku vysoká škola umeleckého zamerania. Naviac hrozí nebezpečenstvo, že najkvalitnejšie umelecké
osobnosti budú hľadať svoje tvorivé uplatnenie v cudzine. A to už je návrat takmer do čias
Rakúsko-uhorskej monarchie. Ostaneme na
smiech okolitým krajinám, v ktorých si umelecké školstvo, aj umelcov vážia a chránia ako výraz svojej kultúrnej jedinečnosti či vyspelosti
a hrdo sa hlásia k reprezentantom umenia, ktorí
ich napokon v mnohých prípadoch reprezentujú rovnako dobre, ak nie ešte lepšie a inak, ako
úspešní športovci, či športové tímy.
* Umelecké vysoké školy overujú cez prijímacie skúšky talentové predpoklady uchádzačov o štúdium, preto majú pohovory
skôr ako ostatné univerzity. Viete už, aký je
záujem o štúdium na Akadémii umení pre
nasledujúci akademický rok?
Napriek tomu, že prichádzajú do škôl čo do počtu narodených detí menej úrodné ročníky, vo
všeobecnosti sa na umelecké vysoké školy už
tradične hlási niekoľkonásobne väčší počet záujemcov, ako sme schopní prijať. Záujemcov
o niektoré odbory je dokonca viacej, ako na obdobných študijných programoch v Bratislave.
Zrejme to súvisí s pocitom, že ako ľudia, ktorí
prichádzajú z vidieka, bez patričného “pozadia“,
majú väčšie šance uspieť na škole v Bystrici.
Prax mi potvrdila, že často takíto ľudia sú schopní tvrdo pracovať, čo je nevyhnutnou podmienkou úspechu aj v umeleckej tvorbe a prinášajú
do svojej tvorby autentické názory a pohľady. Na
niektorých študijných programoch sa už prijímacie pohovory prvým kolom začali či práve prebiehajú, ale na niektoré, napríklad na divadelnú
dramaturgiu a réžiu, sa ešte možno uchádzať o
prijatie. Ide o veľmi zaujímavý odbor, kde sa poslucháčovi dostane možnosť zásadným spôsobom pripraviť sa na kľúčové profesie divadelnej
tvorby a spoznať aj základy filmovej reči a problematiky televíznej tvorby.
* Venovali sme sa Vašim rektorským povinnostiam, ale prezraďte na záver aspoň niektoré Vaše osobné umelecké plány?
Koncom sezóny by som mal v Štátnom divadle
v Košiciach premiérovať hru Štefana Králika Trasovisko.
PhDr. ANDREJ MAŤAŠÍK
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Tromfy v rukách nemajú, ale ...
Dnes už bezmála nekonečný príbeh cenového výmeru pre autobusovú dopravu na území kraja, ktorý v závere roka vydal Prešovský
samosprávny kraj (zvýšenie riadneho cestovného o necelých 10%), považuje modrá
strana politického spektra za svoj politický
tromf a snaží sa s ním hrať už trápne dlho,
donekonečna opakujúc protisociálne dopady tohto kroku. Odkedy sa z príslušníkov pravice stali ochrancovia sociálnych práv národa nevedno, najviac kvázi argumentov na
túto tému počuť práve z úst „najpovolanejších“, od bývalých veľkých šéfov na ministerstve dopravy, pochádzajúcich z Prešova
a tohto kraja (Macejko, Kužma, Prokopovič). Teda od ľudí, ktorí za Dzurindovej vlády mohli roky sa vlečúce problémy v autobusovej doprave riešiť, ale akosi sa im do toho
nechcelo. Takže momentálny stav až príliš
verne pripomína známu skúsenosť, keď zlodej kričí chyťte zlodeja!
Podobná situácia je aj v samotnom prešovskom
krajskom parlamente, v ktorom vlastne modrá
koalícia vládne (našťastie už iba necelý rok) neobmedzeným spôsobom, takže čo chce, to si
odhlasuje. Koľkokrát zneužila tento stav (niekedy
doslova bezohľadne voči občanom kraja) na svoje politické zámery či osobné ciele, to dnes už
nespočíta nikto. Predseda krajskej samosprávy
Peter Chudík však musel v záujme občanov rušiť
jedno uznesenie zastupiteľstva za druhým doslova ako na bežiacom páse. Jeho nedávne stretnutie so zástupcami štyroch autobusových spoločností, pôsobiacich na území kraja (SAD Prešov,
Humenné, Poprad a BUS Karpaty Stará Ľubovňa) iba potvrdilo známu skutočnosť, že ani toto
zvýšenie cestovného nevylepší ekonomickú situáciu prepravcov natoľko, aby mohli investovať
do nových autobusov, ktoré už potrebujú ako soľ
(celkove po cestách na území kraja behá vyše
340 autobusov po dobe zákonom dovolenej využiteľnosti). Skôr sa dá povedať, že všetky štyri
firmy sa pohybujú na hrane existencie a zániku.
A tí istí „modrí“, ktorí kričia o protisociálnom cenovom výmere na cestovné v tomto roku, nechcú na druhej strane dať „sadkárom“ ani to, čo im

zo zákona patrí. Zástupcovia prepravcov totiž vyčíslili celkový dlh krajskej samosprávy voči ním
na margo poskytovaných dotácií na vykrytie strát
vo verejnom záujme (rôzne zľavy na cestovnom)
na bezmála 8,5 milióna eur (cca 250 miliónov
Sk). Na rok 2009 schválili poslanci pre nich síce
300 miliónov, predseda Chudík však chce na
februárovom rokovaní poslancov krajského parlamentu predložiť návrh na zvýšenie tejto dotácie
o 90 miliónov korún ( 3 mil. eur). A to bude vlastne príležitosť pre poslancov pravice, aby nielen
rukolapne dokázali svoje „sociálne cítenie“, ale
aj to, do akej miery úprimnú hru hrajú s verejnosťou v kraji.
A propo, predseda Chudík poukázal počas tlačovej konferencie aj na pozitívny dopad zvýšenia cestovného. Občania si začali vo veľkom zabezpečovať čipové cestovné karty, keďže na ne
sú poskytované zľavy. Došlo teda k akémusi spoločensko-technickému pohybu vpred, ktorý má
svoj všeobecný kladný dopad. Nie však na samotné hospodárenie prepravcov, ako to vidíme z
nasledujúceho príkladu:
V roku 2008 bola cena cestovného pre pásmo
11 až 13 km na území Prešovského kraja 23 Sk,
dnes zaplatí cestujúci z čipovej karty iba 21,09
Sk. Vo vzdialenostnom pásme 26 až 30 km bola
vlani cena 47 Sk, dnes na čipovú kartu 45,19
Sk. Pritom, poslanci Zastupiteľstva PSK už roky
šetria na prepravcoch tak, že napriek najviac najazdeným kilometrom zo všetkých slovenských
krajov (každoročne ďaleko nad 30 miliónov km)
dostávajú prepravcovia suverénne najnižšie dotácie na 1 km. Pre porovnanie, v roku 2009 je
to 11,55 Sk kým v trnavskom kraji 14,88 a trenčianskom 18,40. O čom teda pravicoví poslanci prešovského krajského parlamentu i veľkého
parlamentu (Monika Gibalová) vlastne hovoria?
Predseda PSK Peter Chudík stav komentoval
slovami: - Výška cestovného je v rukách poslancov, nie v mojich! Ja sa snažím urobiť všetko pre
to, aby autobusová doprava v kraji fungovala.
Múdrejší však budeme po najbližšom zasadnutí
poslancov krajského parlamentu, ktoré sa roztočí 10. februára a na ktorom vynesú pravicoví poslanci skutočnú farbu. Bude ešte modrejšia?

Zachraňujú čo sa dá

Po predchádzajúcich pomerne
optimistických predpovediach v
závere roka 2008 narastá počet
ľudí bez práce aj v obvode pôsobnosti Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Prešove. Táto inštitúcia už vlani úspešne realizovala tzv. preventívne poradenstvo v
rámci práce v teréne. Partnermi

týchto výjazdov boli vedenia obcí,
zamestnávatelia i školy. Pracovníci úradu sa vlani stretli s 2886
žiakmi stredných škôl a 2129
žiakmi základných škôl, ich pedagógmi a rodičmi. Preventívne
poradenstvo bolo zamerané na
poskytovanie reálnych informácií
o zákonitostiach trhu práce, po-

trebe odborného vzdelania i možnostiach, ktoré poskytuje trh práce pre nekvalifikovaných ľudí.
Podľa vyjadrenia riaditeľky úradu PhDr. Aleny Krištofíkovej bude
úrad práce činnosť v teréne počas roka 2009 ešte zintenzívňovať, vďaka pozitívnym skúsenostiam z vlaňajška.

Stalo sa v kraji

Prepravcovia majú svoje pohľadávky voči PSK spočítané ...

Levoča získala dva divy kraja

Neľútostný súboj verejnosti o výber sedmičky divov kraja
skončil. Vo finále zvíťazili Bardejovčania so svojim historickým jadrom doslova o vlas pred hradom Ľubovňa. To však
dnes už nie je rozhodujúce, do výberu sedem divov kraja
sa okrem nich dostal Tatranský národný park, súbor drevených kostolíkov a Pieninský národný park, najlepšie však v
súťaži obstála Levoča. Tá získala dve pozície a to vďaka Oltáru majstra Pavla a samotnému historickému centru mesta. V poli porazených ostali také pamiatky ako historický
areál ťažby soli v Prešove, ktorý je jedinečnou technickou
pamiatkou celosvetového formátu, Spišská Kapitula, Belianská jaskyňa, Národný park Poloniny a ďalšie.

Prezident medzi turistami

Od 28. januára do 1. februára sa v Prešove konal 43. Slovenský zimný zraz turistov a stretnutie turistických oddielov
mladých (TOM). Táto východoslovenská metropola hostila
zimné stetnitie zdatných turistov už po štvrtý raz. Po teplých
predchádzajúcich dňoch sa stalo to, v čo už neveril ani ten
najväčší optimista, presne v deň slávnostného otvorenia turistického zrazu napadlo toľko snehu, že na svoje si prišli aj
milovníci bežkárskych túr, keďže k dispozícii mali hrebene
Slanských hôr a Čergovského pohoria s hrubou vrstvou bielej jagavej periny.
Súčasťou zimného zrazu bol 14. ročník akcie Za snehovou
vločkou, 42. ročník Prechodu Čergovom, 19. ročník Zimného prechodu Slanskými vrchmi a 40. ročník lyžiarskeho prechodu Branisko-Lipany. Organizátori nezabudli ani na zábavu, v tejto oblasti bola pozornosť turistov bezkonkurenčne
upriamená na „papučový bál“.
Prácu organizátorov a športového ducha účastníkov prišiel
podporiť v rámci otváracieho ceremoniálu aj úradujúci prezident republiky pán Ivan Gašparovič. Prezident strávil neďaleko Prešova celý deň, v obci Ovčie zažil počas stretnutia s občanmi dokonca aj výpadok elektrickej energie a
„originálnu prírodnú tmu“. Samostatne sa tam stretol aj so
zástupcami 36 obcí združených v mikroregiónoch Čierna
Hora a Ekosvinka. Ide o obce, ktoré bezmála každoročne trpia vyčíňaním povodňami vodného toku Svinka.

Po roku stabilizácie začal rok volebný,

vlaňajšok však bol pre občanov Prešovského kraja aj rokom záplav,
ktorý poriadne preveril existujúci
štátny protipovodňový systém s odhalením tradičného nedostatku prevencie zo strany vodohospodárov.
A na tento stav sa už roky sťažuje
aj krajská samospráva, ktorej „povodňové jarky“ každým rokom a na
tých istých miestach pravidelne od-

čerpávajú množstvo financií potrebných inde. Ako hodnotí uplynulý rok
prednosta Obvodného úradu v Prešove (teda v sídle kraja, s rozšírenými kompetenciami) Igor Smolko (na
obr.)?
- Charakterizoval by som ho ako rok stabilizácie štátnej správy ako celku, počas ktorého sa usadili obsah a náplne
jednotlivých stupňov riadenia. Ale zároveň ho pokojne môžeme nazvať aj rokom euro, ktorého zavedenie bolo jednoznačným úspechom nášho štátu.
• Pre štátnu správu to bol zároveň
aj rok zbierania skúseností. Preverovali ste a hodnotili, aké sú získané
pozitíva i negatíva. Máme za sebou
rok, čo sa dá povedať na margo najdôležitejších kompetencií obvodného úradu?
- Medzi tie skutočne najdôležitejšie z
hľadiska kontaktu s občanmi a frekvencie využiteľnosti patrí živnostenská a
podnikateľská činnosť, veľa toho urobil aj odbor všeobecnej vnútornej sprá-
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vy, ktorého pracovníci majú v podstate
denno-denný intenzívny kontakt s občanmi. Všetko sa však usadilo a šľape
to. Systém môžeme teda hodnotiť ako
funkčný a dobrý, i keď vylepšení k lepšiemu by sa určite našlo.
• Máte na mysli niečo konkrétne?
- Podľa mňa nie je v poriadku, že obvodným úradom „prischlo“ vymáhanie
neuhradených poistiek a ďalších podĺžností občanov voči poisťovniam. V tomto
systéme teda štátny orgán robí bezplatný servis súkromným spoločnostiam. A
servis až príliš náročný na čas i pracovné sily. Prečo? Tým by sa však mali zaoberať v Bratislave...
• Keď už hovoríme o usadení systému a kompetencií, aké sú konkrétne skúsenosti z kontaktu s občanmi. Sú spokojní alebo nie?
- Občania? Mnohí z nich sa ešte neoboznámili s terajšou štruktúrou štátnej správy, najmä s tým, že okrem všeobecnej štátnej správy existujú aj úrady
špecializovanej štátnej správy. Myslím,

že trochu orientácie by im neuškodilo, ušetrili by si množstvo času i nervov.
Aby som bol úprimný, stalo sa niekoľko prípadov, že novú štruktúru neovládali ani samotní štátni úradníci. Ale tento problém je len otázkou času.
• Čo očakávate od roku 2009?
- Pre nás to bude predovšetkým rok volieb, okrem trojice celoplošných nás
čaká ešte niekoľko miestnych doplňujúcich volieb. Náš úrad však má vytvorené dostatočné priestorové podmienky, takže distribúcia volebných lístkov
do obcí a miest na území kraja by mala
byť bezproblematická. Ako v každej činnosti, tak aj teraz to bude o kvalitách
ľudí a ich prístupe k práci. Aj v tomto
som však optimista, väčšina našich ľudí
už má za sebou množstvo takýchto situácií. Okrem toho, aj napriek vyčíňaniu
celosvetovej krízy považujem terajšiu
spoločenskú klímu za pozitívnu a optimistickú, čo by sa mohlo odraziť vo zvýšenom záujme občanov o prichádzajúce voľby.

Vláda SR v rámci svojho programu dáva možnosť získať sociálne štipendiá na jednoročné štúdium cudzích jazykov v zahraničí aj v tomto školskom roku,
vďaka čomu si svoje jazykové
schopnosti vylepšuje v tomto
čase 37 študentov z nášho kraja. Je iba prirodzené, že základným hľadiskom pre udelenie takého štipendia sú sociálne podmienky uchádzača.
Už teraz je známe, že v školskom roku 2009/2010 bude
toto štipendium pridelené pre
34 študentov Prešovského samosprávneho kraja. Detailné podmienky a kritéria, ktoré
musí žiadateľ splniť aby sa dostal do užšieho výberu pre udelenie štipendia, sú už zverejnené na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja:
www.vucpo.sk.
•••
Posledný januárový deň bol mimoriadnym v Stropkove. Počas
slávnostného zasadnutia poslancov mestského parlamentu boli odovzdávané ceny mesta „naj“ občanom. Čestné občianstvo Stropkova bolo udelené Ing. Michalovi Štepitovi za
zásluhy o vytvorenie samostatného podniku Tesla Stropkov a
za rozvoj mesta, medzi ďalších
ocenených patria Mgr. Pavel
Kaminský, Jozef Bechera, spevácky zbor Karmel, Elena Goffová a Ing. Michal Gnap.
•••
Doslova husársky kúsok sa podaril vedeniu prešovského Gymnázia Konštantínova 2 (zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj), ktorý z „európskych peňazí“ získal nenávratnú finančnú
dotáciu vo výške 1,8 milióna eur
(53 mil. Sk). Doteraz najvyšší
európsky príspevok v školstve
kraja je určený na stavebnú rekonštrukciu areálu školy vrátane modernizácie energetickej
základne. Objekt bol postavený
v roku 1882.
•••
Bude mať Sabinov vyriešenú
dopravnú situáciu skôr ako Prešov? Táto otázka rezonuje po
rokovaní vedenia sabinovskej
radnice s Dopravoprojektom o
dokumentácii na územné rozhodnutie o preložke cesty I/68,
spájajúcej severnú Európu s juhom kontinentu, ktorá dnes vedie samotným centrom mesta
a jeho historickým jadrom. Súčasťou rokovania bola aj prezenácia návrhu riešenia preložky.
•••
Situácia na cestách kraja je aj
napriek silnému nárazovému
vetru a lokálnym fujaviciam vcelku stabilizovaná, konštatoval v
závere uplynulého týždňa riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Ing. Vladimír Kozák. Cestári
dokázali v piatok predpoludním
zprejazdniť jeden z najkritickejších cestných úsekov v kraji, Vernár. Zvýšenú pozornosť
venujú úsekom, na ktorých sa
vďaka silnému vetru permanentne vytvárajú snehové jazyky,
ako v oblasti prešovského letiska a na Pustom Poli, ktoré patrí
medzi najextrémnejšie úseky na
území kraja.
Stranu pripravil

MILAN GROFČÁK
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Osvietenci z KDH
Po rokoch pánovi Lipšicovi
svitlo v hlave... Osvietila ho
možno Božia žiara či už náhly zlom mysle alebo to nebodaj bola pokora, čo len ťažko
predpokladať. A tak sa priznal, že čosi vedel o podplácaní poslancov, korupcii a
podobných javoch Dzurindovej vlády ktorej bol členom.
Chcel tým možno pomôcť
Yvete Radičovej ako kandidátke na prezidenta alebo skôr
je možné, že táto „osvietenosť“ značí, že sa bude uchádzať vehementnejšie ako dosiaľ o funkciu predsedu KDH.
Pani Radičovej tým naozaj nepomohol, lebo tá bude musieť v kampani odpovedať aj
na otázky, čo vedela či nevedela o kupovaní poslancov a

podobných veciach, ako predstaviteľka SDKÚ a aj ako ministerka.
V KDH sa v poslednom čase
prejavilo príliš veľa „osvietencov“, niektorí odišli a založili
si stranu, ďalším je pán Lipšic
a možno ešte pribudnú ďalší.
Až nám nakoniec KDH zhasne
úplne a nedostane sa v nasledujúcich voľbách ani do parlamentu. Ale do volieb môže
z „dzurindovania“ vyplávať
na hladinu ešte všeličo iné,
keďže aj Mikloš si brúsi zuby
na predsednícku stoličku
strany. Ibaže by ho Dzurinda
predbehol a elegantne sa ho
zbavil, podobne ako Radičovej, čo sa asi nestane, lebo
obidvaja majú za nechtami
vospolok. Po vyhláseniach

Maďari a barackovica

Tak a zasa sme za maďarskou svetovou lobby o krok
pozadu. Novozvolený americký prezident sa volá Barack
H. Obama. Na fľašiach maďarskej barackovice, tej originálnej,
nie tej voňavej, sa možno objavia
etikety BARACK H., čo inak jasne znamená, že ide o barackovicu made in Hungary. A to nemusia amerického prezidenta žiadať
ani o súhlas, pretože BARACK
pálinka patrí im, zbytočne by
sme vraveli, kto ich naučil ovocinárstvu. Mikloš Duray sa bez takejto fľašky určite nepohne ani
na krok, ale už bez auta. Osud
nám Slovákom zasa nič nedožičil
a tak si budeme musieť počkať,
keď bude americkým prezidentom HALUSKA S/am.

pána Lipšica je na rade prokurátor, ale vinníkov či „kupcov“ sa nebude dať jednoducho nájsť, aj keby ich hľadali
ako ihlu v sene. Z toho plynie jedno, „osvietenosť“ mladého politika je účelová, pre
svoje vlastné ciele a zabil
pritom dve muchy jednou ranou.
Tvári sa, že podporuje Radičovú, ale na druhej strane mu ide o svoju kariéru v
KDH. Tam totiž niektorí neradi budú voliť Radičovú za
prezidentku a tým druhým je
Lipšic bližší. Takže v KDH sa
„nerozsvietilo“, je tam tma
ako v noci v kostole. A ako
sa vraví, v noci je každá mačka čierna, nech už pradie
ako chce...

Sláva, poľná tráva
Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Euro milé i nemilé Rodostrom STV

Euro sa nám na Slovensku udomácnilo, ani
sme pre zmene slovenskej koruny na euro
nepocítili veľké pôrodné bolesti, vzali sme
to ako povinnosť, ktorej sa jednoducho nemôžeme zbaviť a ani proti nej nič robiť. A
v tomto sme naozaj dobrí, však sa na tom
až v Bruseli čudovali. To, že na oslavu eura
neprišli niektorí politickí predstavitelia: Mikuláš Dzurinda - predseda SDKÚ-DS, Pavol
Hrušovský - predseda KDH a Vladimír Mečiar - predseda ĽS-HZDS na tom nič nemení. Ale toto ignorantstvo aspoň ukázalo o
čo im vlastne ide, iba o seba a svoju slávu. Na tej sláve koalície sa podieľať nechceli. Až teraz sme mohli naozaj povedať že
„sme tam“, o čom Ivan Mikloš pred rokmi
predčasne vykrikoval.
Máme teda euro, udomácnilo sa. Hoci problémy s jedno, dvoj, či päťcentovkami spôsobujú
nervozitu nielen platiacich ale aj inkasujúcich.
Hlavne dedkovia a babičky majú s tým dosť
problémov. Chce to peňaženky, ktoré by boli
takejto plejáde mincí adekvátne, lenže výrob-

covia akosi nezareagovali, tie ktoré sú v ponuke a sú možno kvalitné sú aj drahé. Inkasujúci
zasa majú problémy s kopami mincí, ktoré musia meniť v banke ale aj s poplatkom. Problémy
majú aj páni, ktorí si zastrkujú mince do vačku
nohavíc či saka. Vrecká treba prešiť dratvou,
aby sa neprederavili. Pohľad ako dámy lovili mince v kabelkách alebo ako dôchodcovia platili a rátali nebol nijako vábny.
Nuž, všetko má svoje prednosti i zadnosti. Aj eurá. Len keby sa „potuteľne“ nezdražovalo tam, kde oko kontrolórov nesiaha.
Pravda je však taká, že sme si začali mince
viac vážiť, podobná minca ako desaťkorunáčka má dnes hodnotu šesťdesiat korún. A tak
ju dva razy preložíme v ruke. Ale prečo niekto
chce, aby sme do nákupného košíka vložili 2
eurá, už sa stalo, že takýto košík tetuške spred
nosa ukradli. Prečo nevyrobiť žetóny, ktoré sa
do košíka vložia a nebudú problémy? Všetky
problémy sa budú dať vyriešiť, len tie „drobné“ centovky zostanú. A to je zatiaľ ten najväčší problém s eurom.

Volebná demokracia po slovensky

To naozaj nikde vo svete neuvidíte. Vozenie hárkov s podpismi voličov pre prezidentských kandidátov. To je naozaj obraz pre Bohov.
Už chýbalo len to, aby niekto prišiel na traktore, alebo doviezol zoznamy voličov na katafalku alebo v taške z Kauflandu. A tie počty podpisov, pričom to je jedno koľko ich tam má, hlavne, že je ich
nad 15 tisíc. A potom prezidentskí kandidáti, úžasné pohľady, na tie
osobnosti. A keď sa národa spýtate na tie mená, tak sa na vás pozerajú ako na kameru relácie „Aj múdry schybí“. Jeden je svetový,
aj keď nebude prezidentom, ďalšia má takú fyzičku, že by možno
zvládla aj Ramba. Ale nič sa aj tak nedeje, karty sú rozdané a je jasné, kto má červenú sedmu, ale treba zachovať dekórum demokracie, súťaž musí prebehnúť. Jeden bude prezident, možno by bolo
treba voliť aj najsexi kandidátku, aj Miss sympatiu, alebo aj Misáka,
čo by bolo súčasťou volebného lístka. A tí by získali nejaké ceny,
napríklad fúrik, kolobežku či zájazd na pláž Copacabana. A to všetko by bolo v priamom prenose vo verejnoprávnej televízii. Tá by si
polepšila, lebo generálny riaditeľ sa už na nič nemôže spoľahnúť a
sponzori by sa pretekali o podobnú show. A boli by sme aj svetoví, niečo podobného ešte nikde neskúsili. No a demokracia nám to
priam ponúka, teda aspoň slovenská demokracia. No ale čo, prečo by sme aj my nemohli vymyslieť svoju demokraciu, na slovenský spôsob?

NEVKUS A NEČESTNOSŤ
Na požiadavku durayovcov o autonómiu maďarskej národnostnej
menšiny nielen na Slovensku, ale aj na Ukrajine, Sedmohradsku či
Srbsku treba možno zacitovať Františka Ferdinanda, ktorého skántrili v Sarajeve. Ten povedal: „Bol to možno Maďarov veľký nevkus
usadiť sa práve v Európe“. My Slováci sme to pocítili na vlastnej
koži, ale napriek tomu sme ich všeličomu naučili. Žiak sa potom začal vyvršovať na učiteľovi, to je nielenže nevkus, ale aj nečestnosť. A
naj-hlúpejšie je v tom ďalej pokračovať.
Stranu pripravil DUŠAN KONČEK
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Keď si nakreslíte rodostrom
verejnoprávnej STV, tak pri
troške fantázie a maliarskej
zručnosti namaľujete konáre, na ktorých od vzniku SR
sedia riaditelia a ako im tie
konáre ktosi podpiľuje. Neviditeľné ruky s pílkou. Už aj
terajšiemu generálnemu Nižňanskému podpiľuje neviditeľná ruka konár na ktorom odnedávna sedí. Je pravda, že
si tam nesadol jednoducho, aj
keď stoličky v Mlynskej dávnejšie už šúchal. Lenže tá riaditeľská stolička, to je poriadna
potvora, nechová sa celkom
normálne, kníše sa, vŕzga, nakláňa sa z boka na bok. A naozaj treba veľa statočnosti, aby
na nej človek obsedel dlhšie
ako je to normálne. Toť nedávno sa tá stolička akosi nasrdila a tak Štefana nechala spad-

núť. A veru musel sa poriadne
zaprieť do stola aby sa nesklátil na koberec. Ale je to v čomsi inom. Tá budova na Mlynskej mala stáť inde, tam, kde
stojí dnes totiž prúdia čudesné geomagnetické vlny, ktoré
spôsobujú, že ľudia v Mlynskej
doline sa tiež chovajú čudne.
Tie čudesné vlny sa dostávajú cez tie okná, čo postrehol
niekdajší riaditeľ Kleis a vraj ich
nechal vymeniť. Ale nechal nasadiť znova nesprávne parametre okien. Tie čudesné vlny
totiž najlepšie odrážajú vypuklé okná, kde sa vlny roztrieštia
a potom nespôsobujú chaos
vnútri budovy. A tak, ak Štefan
Nižňanský nechce, aby ho stolička znova začala zhadzovať,
mal by sa začať venovať tým
oknám a začať surfovať na tých
roztrieštených vlnách...

Možno si spomínate, ako EÚ
vychvaľovala premiéra M. Dzurindu, podobne aj Washington
mu venoval veľkú pozornosť.
Potľapkávali ho po pleci, usmievali sa, obletovali ho ako včielku medonosnú. Z Mikloša urobila Európa div nie geniálneho
ekonóma, už len chýbalo, aspoň
podľa slovenských médií, aby
dostal Nobelovu cenu za ekonomiku. Čakalo sa, že takíto
„odborníci“ na demokraciu a
ekonomiku sa prinajmenšom
uchytia ako významní funkcionári Bruselskej administratívy.
Pravda je dnes taká, že ani Brusel a tým menej už Washington
po nich ani neštekne a ani nezavadí. Na ich strápených tvárach vidieť, že sa nevedia zmieriť
s tým, že ich Brusel odložil nabok. Keď otvorili Slovensko Európe, inak povedané, keď slovenské zlaté vajcia ponúkali na
európskom trhu s nehnuteľnosťami, boli svetoví, fantastický, milovaní, všade pozývaní. Už ich nikomu netreba a treba povedať
jasne, že najmenej nám na Slovensku. Klasický príklad slovenského príslovia: Svetská sláva,
poľná tráva.

Proroci krízy, voľby a ľudia
Súčasná kríza je globálna a pretože žijeme v čase globalizácie, Slovensko nie
je výnimkou. Je v strede Európy, ktorej
sa kríza dotkla a ešte dotkne dosť výrazne. Samozrejme, na Slovensku, ako to už
býva zvykom, chcela by z krízy čosi vyťažiť aj opozícia, ktorá je sama sebou už aj
tak dosť traumatizovaná. Prorok Mikloš
už aj radí, čo by sme na Slovensku mali
robiť, aby sme sa z tejto krízy dostali. On
však radí tak, aby z tejto krízy vyšla v dobrom
svetle opozícia, alebo aspoň SDKÚ. Zaujímavé je, že práve tento pán Mikloš sa zaslúžil o to, že naša ekonomika je zraniteľná
možno viac, ako si dnes dokážeme predstaviť. Nech príde akákoľvek kríza, či už plynová, ropná alebo finančná. Na teoretické úvahy tohto bývalého ministra už Slovensko dosť
doplatilo a jeho teoretické úvahy nie sú ničím
iným ako nášľapnými mínami. A tak by sme
ho mali prestať brať vážne a strkať ho na obrazovky elektronických masmédií. Jeho úvahy sú odtrhnuté od života, od praxe, či ich už
vraví sám, alebo o nich medituje jeho stranícky šéf. Zaujímavé, že v tejto situácii SDKÚ si
vzala do svojich prejavov Gottwaldovské „Čelom k masám“ a skloňuje svoj záujem o ľudí
vo všetkých prívlastkoch. A pán Kukan dnes
straší ďalšími plynovými peripetiami, ktoré nám vraj Rusko spôsobí. Teda nie Ukrajina, pretože keby bolo na pánovi Kukanovi,
tak už je Ukrajina v EÚ. Ako keby tento exdiplomat nevedel, že Ukrajina cez Taliansko do

EÚ jednoducho neprejde, aj keby vyprázdnila pre Taliansko zadarmo všetky svoje zásobníky plynu. Ale pán Kukan vie, že čím horšie,
tým lepšie, pre SDKÚ určite. Máme demokratickú spoločnosť, aj keď nie ideálnu a treba chápať, že média dávajú priestor jedným i
druhým. Otázka je len, či táranie pre táranie
patrí do kolónky „názor“. Niektoré „táraniny“
už desia aj moderátorov, ktorí pred pár rokmi drukovali Dzurindovým vládam. Nebolo by
teda ideálnejšie dať priestor nie straníckym
bossom, ale ekonómom, ktorí žijú v ekonomickom prostredí a nie sú zaťažení politikou a
naháňaním preferencií? Lebo inak všetky debaty končia čo ste urobili vy, čo nerobíte vy,
čo ste mohli urobiť a neurobili, alebo čo robíte a nerobíte. To sa nedá počúvať a nie to
ešte pozerať!
Nikto nepochybuje o tom, že finančná
kríza je vážna a ak sa ešte čímsi neprehĺbi, bude trvať celý rok 2009. Nádejať sa, že podobná kríza trvá krátko, je
omyl. Kým skončí a kým sa z nej dostaneme, bude trvať prinajmenšom do ďalších parlamentných volieb v roku 2010.
A tohto roku máme okrem toho ešte troje
volieb a už dnes je jasné, že účasť bude
na všetkých troch minimálna. Novozvolený prezident, nech to bude už ktokoľvek, krízu aj tak nevyrieši, rovnako ju nevyriešia ani
poslanci volení do Európskeho parlamentu
a ani noví či staronoví VUC-kári. Rast ekonomiky sa spomalí a záleží od súčasnej vládnej

koalície, či to bude prepad optimálny alebo
nebodaj príliš veľký. V takejto situácii neradno šíriť príliš optimistické reči a ani úvahy, ale
jednoducho deklarovať, že sa vládna koalícia
bude starať o to, aby sme sa nedostali na kolená.. A ak naozaj budeme v tempe rastu medzi najlepšími piatimi krajinami EÚ, až vtedy
to možno pokladať za úspech, ktorý si pripíše na tričko súčasná vládna koalícia. A keby
sa tak naozaj stalo, tak v parlamentných voľbách v roku 2010 môže strana SMER naozaj
vytvoriť vládu len s jednou stranou, alebo si
parlamentnú väčšinu vytvorí sama. Dovtedy
sa však bude treba popasovať aj so zvyšujúcim percentom nezamestnaných, aj tých, čo
sa vracajú z cudziny domov. Sociálne podniky nie sú v tejto situácii žiadnou spásou a zaostalé regióny zostávajú na tej istej úrovni ako
predtým. Spásou je možno výstavba diaľnic.
Tu platí, čim skôr, tým lepšie. Ľudia totiž pochopili, že kríza je jednoducho kríza, nespôsobili sme si ju sami, ale dostať sa z nej musíme sami a tu sa nedá spoliehať na „mannu
nebeskú“ ani na EÚ. A tak chcú nielen počuť,
ako sa z nej dostaneme, ale chcú pocítiť aj
„na vlastnej koži“, ako sa chceme z tejto krízy dostať. A to bude rozhodujúce pre súčasnú vládnu koalíciu, lebo opozícia nás z biedy
svojským mudrovaním nevytrhne. Ak sme si
priali na začiatku roka, aby bol šťastný a veselý, tak treba hneď na jeho počiatku povedať, že taký nebude. A to je ešte optimistické konštatovanie.
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Prečo práve Vysoké Tatry?

Noviny a časopisy sú plné svetovej
finančnej krízy. Bez ohľadu na to, v
ktorej krajine vychádzajú. Čitatelia
sa už dávno dozvedeli o tom, ako
táto nepriaznivá situácia ovplyvnila
banky, automobilový priemysel, hutníctvo a strojárenstvo. Ruské médiá
si však začali všímať dopad tejto krízy
aj na cestovný ruch. Nie náhodou, veď
dnes sa vo svete nenájde jedna uznávaná turistická destinácia, ktorá by nehostila Rusov. Aj našinci, ktorá cestujú
po svete, to veľmi dobre vedia: občanov
Ruskej federácie stretli takmer všade a
k tomu ešte vo veľkých počtoch. Či to
bolo v Turecku, na Cypre, v Španielsku, Taliansku, na Blízkom východe, Kube, USA alebo v Číne. Mohli
by sme pokračovať Gréckom, Chorvátskom, Rakúskom, alebo Švajčiarskom. Na rozdiel od občanov Slovenska, Rusov bolo vždy vidieť v luxusných
reštauráciách a baroch, pri nakupovaní
v drahých butikoch alebo v požičaných
automobiloch a jachtách. Jednoducho,
Rusi na to mali, aby si dovolenku v cudzine užívali podľa svojich predstáv, bez
ohľadu na to, koľko to stojí. Vo všetkých
turistických destináciach, ktoré húfne
navštevujú, sú medzi domácimi podnikateľmi veľmi obľúbení. Jedálne lístky v
talianskych, gréckych, či španielskych
reštauráciách napísané v ruštine nie sú
už nijaká zvláštnosť, rovnako ako oznamy v butikoch a iných obchodoch, predovšetkým so šperkmi, obuvou, kožušinami, drahými suvenírmi, atď.
Budú im chýbať
Zaujímavé, že v súvislosti so svetovou
ekonomickou krízou sa o cestovnom
ruchu najviac hovorí a píše v Rusku a
nie v takých krajinách, ktoré z cestovného ruchu doslova žijú – ako Taliansko, Grécko, Španielsko, Francúzsko,
Rakúsko... Tie ešte stále vyčkávajú a

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

sledujú, ako sa kríza bude vyvíjať. Až
potom zareagujú. Veď dnes sa nikto neopováži oficiálne predvídať, ako sa situácia bude vyvíjať. Napriek tomu v Rusku
už niekoľko známych cestovných kancelárií doslova zmizlo z trhu.
zrušili charterové lety
Dokonca aj také, ktoré sa orientovali
predovšetkým na Slovensko, iné zatiaľ
iba zrušili všetky charterové lety do Popradu. Pritom, podľa ruských odborníkov
na cestovný ruch, na súčasný hospodársky stav vo svete doplatia najmä tie
cestovky, ktoré sa orientujú na organizovanie drahých zájazdov do vzdialených destinácií, ako aj malé cestovné
kancelárie. Ruská tlač, ktorá vychádza denne v miliónových nákladoch
však konkrétne spomenula iba jednu krajinu – Slovensko. Z pohľadu
perspektívy návštevnosti nášho štátu Rusmi skutočne nie v optimistickom duchu...
Podľa niektorých údajov Rusov pri-

cestuje na Slovensko v zimnej sezóne
2008-09 o 12 000 menej než v predchádzajúcom roku, kedy ich prišlo 13
330. Podľa niektorých slovenských
údajov prišlo v roku 2007 k nám však
iba 3100 občanov Ruskej federácie,
o 450 menej než v roku 2006. Ťažko
teda povedať kto má pravdu. Jedno
je však isté: každý návštevník Vysokých Tatier z Ruska v priemere denne utratil približne 100 euro. Na požičanie športového výstroja, nákupy
darčekov, na návštevy kaviarní a reštaurácií. Toľko peňazí v priemere neutratili návštevníci zo žiadnej inej
krajiny, teda ani Nemci, či Angličania, Rakúšania, Česi a Maďari... Prečo práve Slovensko doplatí na túto
krízu prvé a najviac? Asi preto, že v
Rusku kríza najviac postihla príslušníkov strednej vrstvy, teda tých, ktorí navštevovali Vysoké Tatry. Iná vec
je, že mnohí z nás práve ich považovali za akýchsi boháčov. Výrazne

solventnejší Rusi budú naďalej chodiť
lyžovať do Álp, Pyrenejí či dokonca niekam do Kanady a USA. Tí, ktorí chodili
do Tatier, dajú teraz asi prednosť zjazdovkám na severnom Kaukaze, alebo
sa uspokoja s ukrajinskými Karpatmi.
Netreba však zdôrazňovať, že tatranským hotelierom a ostatným podnikateľom až po Levoču budú veľmi chýbať.
Šanca tu je
Podľa štatistických údajov v minulom
roku Tatry, teda Vysoké i Nízke, navštívilo vyše 170 000 turistov a lyžiarov zo zahraničia, o 4 400 viac než v
roku 2006. Najviac ich bolo z ČR, nasledovali Poliaci, Nemci, Maďari, Juhokórejčania (!), Ukrajinci, Litovčania,
Rusi, Rakúšania, Briti... V porovnaní
s rokom 2006 však prišlo menej Maďarov, Nemcov, Rusov, Rakúšanov,
viac však bolo Čechov, Poliakov, Kórejčanov, Ukrajincov, Litovčanov. Ako
to však bude v nastávajúcej zimnej sezóne? Vezmime si len takých Ukrajincov (v minulom roku ich do Tatier
prišlo vyše 9000), ktorí k ceste okrem času a peňazí potrebujú celé
hodiny stráviť pri vybavovaní víz! Pritom v tejto veľkej krajine majú možnosť získať víza iba v Kyjeve alebo
Užhorode. Tatranskí hotelieri, vlekári
a obchodníci sa môžu utešovať tým, že
do našich veľhôr príde viac obyvateľov
našej republiky.
SlovÁci neprídu
Tí však, ktorí doteraz majú a budú mať
na to, aby naďalej chodili na lyžovačky do Rakúska, budú do Simmeringu a ďalších obľúbených stredísk Slovákov cestovať naďalej. Možno k nám
bude chodiť ešte viac Čechov a Poliakov. Teda tých, ktorí sú na prvých dvoch
priečkach návštevnosti našich veľhôr a
ich počet rastie z roka na rok. Ale...
Česká tlač tradične upozorňuje aj

na nevýhody lyžovačiek v Tatrách:
cez víkendy dlhé rady pred vlekmi,
neochota personálu, nedostatočné
a nekvalitné doplnkové služby, slabá ponuka rôznych atrakcií a všetkého, čo potrebuje návštevník veľhôr večer po skončení lyžovačky.
Po roku 1989 si mnohí z nás naivne mysleli, ako sa do Tatier začnú hrnúť Američania, Angličania, obyvatelia Monaka,
či nemenej bohatého Luxemburska a
Lichtenštajnska, začali sme mať radosť
nakoniec aj z Rusov a Ukrajincov. Či si
však návštevníkov z týchto dvoch krajín
udržíme v blízkej budúcnosti, záleží nielen od svetovej ekonomickej krízy, ale
predovšetkým aj od nás.
NÁVŠTEVNÍCI SÚ nespokojnÍ
Priznajme si však, že mnohí zahraniční
návštevníci Tatier odchádzajú z nich nespokojní a s vedomím, že sa sem už nikdy nevrátia. Najviac si sťažujú na malé
porcie v reštauráciách, nedostatok útulných kaviarničiek so širokou ponukou
zákuskov, na problémy s parkovaním a
s tým súvisiacim vykrádaním vozidiel, i
keď dokonca musia platiť parkovné hotelom, v ktorých sú ubytovaní. Inou kapitolou sú drahé permanentky na vleky. Sľuby a odhodlanie zlepšovať
situáciu však rozhodne neuspokoja tých, ktorí chcú nadviazať na tradičnú pohostinnosť Slovákov, na ich
úprimnú srdečnosť, na to, že v prvom rade v návštevníkovi vidia hosťa a nie iba zdroj príjmov za každú
cenu, resp. dojnú kravu. Našťastie,
dosť je aj takých, ktorým predovšetkým
záleží na dobrom mene Tatier a Tatrancov, na tom, aby sa hosť k ním o rok,
alebo ešte skôr vrátil opäť a už aj s tými,
ktorých sa mu podarilo presvedčiť, že
najlepšie sa budú cítiť pod tatranskými
končiarmi....
Vladimír Mezencev

Obrana pred krízou: rozsev ponúk a možností

Zmysluplná cesta do Vietnamu

Podivný je svet týchto dní, v čudnom
svete to žijeme. Sme svedkami neuveriteľných zázrakov a politických reinkarnácií. V Číne sa podarilo zosúladiť
komunistickú ideológiu a komunistické riadenie štátu s kapitalistickou
ekonomikou, a to až tak výrazne, že
na „obežnú dráhu sveta“ sa dostáva
nová ekonomická veľmoc – Čína. Jej
bipolárny systém napodobuje aj Vietnam, ktorý tak vykazuje určité oživenie hospodárstva, vrátane exportných
možností. Pochopiteľne, v porovnaní s
Čínou relatívne malý Vietnam nemôže
urobiť taký prielom do svetovej ekonomiky ako obrovská Čína. Ale zaznamenáva určitú renesanciu.
Po venezuelskom lídrovi Hugovi Chavezovi aj čínsky prezident Chu Ťin-tchao uzavrel s bratmi Castrovcami významné hospodárske zmluvy o vzájomných obchodných
výmenách a investičnej spolupráci, čím
sa začínajú zlepšovať hospodárske i vedeckotechnické pomery na Kube a začína sa upravovať životná úroveň tamojšieho obyvateľstva k lepšiemu.
Je pravdou, že bigotno-fundamentalistická Severná Kórea kazí tento renesančný obraz, ale ktovie, či sa časom aj tu nedočkáme výraznejšieho
obratu a prekvapenia? Príklady Číny,
Vietnamu a Kuby budú mať nepochybne istú príťažlivú silu.
Rozsiahla finančno-ekonomická kríza v
súčastnosti vyžarujúca z USA takmer na

celú modrú planétu a porovnateľná s obludnou krízou z tridsiatych rokov minulého
storočia spôsobila zvláštny úkaz aj v západnej Európe, azda najvýraznejším spôsobom v Nemecku: Opätovne, po rokoch
ignorancie a opľúvania, sa začalo listovať
v dielach Karola Marxa, najmä v jeho Kapitáli. Teda v diele, ktoré napríklad naši
SME-tiari a im podobní „experti“ posielali
na absolútne zošrotovanie na večné veky
vekov. Lenže pravicový svetoobčan mieni
– a svetový vývoj mení. Zlozvyk kyvadlového lietania od jedného mantinelu k opačnému mantinelu sa pravidelne nevypláca.
Pochopiteľne, aj v takýchto knihách zdanlivo prekonaných klasikov treba oddeľovať naozaj prekonané od perspektívneho,
mŕtve od živého, dogmatické od aplikovateľného... Ale v krízovej jeseni 2008 sa tu
náhle vynoril ďalší zázračný akt úspešného praženia snehovej gule!

Pravda o ceste do Vietnamu
So zreteľom na tieto skutočnosti je obzvlášť stupídne odsudzovať cestu nášho premiéra Roberta Fica v roku 2008
do Vietnamu. Veď práve štáty a štátne
hospodárstva suverénnejšieho typu,
,málo zapojené do amerických a západoeurópskych finančných pavúčích
križiackych sietí a machinácií, sú podstatne menej zraniteľné. Sú rozhodne
spoľahlivejšie a zdravšie ako tie poprepájané a navzájom sa infikujúce
pandémiou finančnej krízy! Je veľmi

prezieravé a rozumné obrátiť sa na rozličné adresy, na rozličné svetové strany. To znamená uskutočniť výraznejší
geografický rozsev ponúk a možností
nášho, slovenského podnikateľského
sektora, a to bez ohľadu na politické
zriadenia jednotlivých „cieľových staníc“, do ktorých smerujú naše exportné ponuky a pokusy o kontrakty.
Polárni bádatelia, nezriedka zimujúci v
stanoch na zamrznutých plochách ľadových morí, rátali s katastrofickým lámaním
ľadových krýh, pričom sa vopred nevedelo, kde zostane pevný ľad a kde sa tento ľad preborí a v triešti úlomkov zmizne
pod vodnou hladinou. Preto svoje životne dôležité zásoby rozdeľovali do viacerých balíkov a tie rozmiestňovali na rozličné miesta. Tak sa im nemohlo prihodiť, že
sa všetko odrazu nenávratne prepadne
do morských hlbín.
Teda obozretný prístup, rozšírená distribúcia, diverzifikácia možností, čo
môžeme preniesť aj do sveta ekonomických možností, ponúk, príležitostí a rezerv. Inšpirácia zo sveta polárnikov, ohrozených krízou jarného
lámania ľadových krýh, má svoju cenu
aj vo finančnej a ekonomickej sfére:
Rozhoď svoje investície do viacerých
bodov – teda štátov, firiem a inštitúcií.
Rozvážny prístup svedčí o tom, že Robert Fico je nielen politik, ale aj zodpovedný štátnik a rozhľadený národohospodár.
Milan Kenda

Ján Mojto na recepcii v kruhu nemeckých hercov, zľava: Uschi
Glas, Ján Mojto, Friedrich von Thun.

Slovensko dobre zastúpené

Bavorsko ocenilo Jána Mojtu

Bavorská filmová cena, jedna z najrenomovanejších ocenení nemeckého filmového umenia bola po tridsiaty raz
udelená v mníchovskom novozrenovovanom rokokovom
divadle Cuvillié za prítomnosti početných prominetných
hostí zo sveta filmu a televízie. Touto cenou boli premiérom bavorskej vlády pánom Horstom Seehoferom vyznamenané mimoriadne diela a výkony za rok 2008. Cenu za
produkciu dostalo trio, do ktorého patrí slovenský rodák
pán Ján Mojto, za spoluprodukciu na filme John Rabe.
Film približuje divákovi málo známu kapitolu čínsko-japonsko-nemeckej histórie, tragických udalostí roku 1937 v
Číne. Historické spracovanie Nankingského masakru, dojímavo inscenovaného režisérom Floriánom Gallenbergom,
držiteľom filmového Oscara, strhujúce zábery a vynikajúci
herecký ansámbel ostanú divákovi navždy vryté do pamäti. Film natočený v Číne za nie vždy najjednoduchších podmienok je skutočne mimoriadným grandióznym dielom tohoto tria.
Tibor Bajchy, Mnichov
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KALENDÁROVÉ PROBLÉMY

Mám v Taliansku dobrého priateľa, vyslúžilého námorného kapitána. Ako správny morský vlk
prebrázdil všetky oceány a teraz roky aktívneho dôchodcu
trávi v rodnej Ligúrii pestovaním
olív. Iba neviem pochopiť, kde a
prečo sa tento bývalý veliteľ veľkých zaoceánskych lodí zamiloval od našich drevených kostolíkov, veď na Slovensku nikdy
nebol! Vie však dlho rozprávať
o ich kráse, sakrálnej i historickej hodnote, ako aj o Rusínoch,
ktorí okolo nich žijú. Preto som
si naivne myslel, že ho poteším zaslaním nástenného kalendára s tématikou drevených kostolíkov. Návšteva prešovských kníhkupectiev a
papiernictiev ma však veľmi rýchlo
preniesla do tvrdej reality. Jednoducho, nikde sa mi takýto kalendár
nepodarilo kúpiť, i keď práve v tomto roku sa tieto objekty stali súčasťou svetového kultúrneho dedičstva
pod patronátom UNESCO. Dokonca som mal dojem, že svojou požiadavkou som predavačky skôr nemilo prekvapil. Na ich tvárach som si
však mohol ľahko prečítať, že takáto požiadavka ich vôbec ani na sekundu neprinútila zamyslieť sa nad
tým, prečo taký samozrejmý kalendár nemajú.
Keď sme však pri tomto nevyhnutnom každodennom spoloč-

níkovi moderného človeka, tak
ma napadla ešte jedna skúsenosť. V minulom roku som na jednej tlačovej besede dostal kalendár nášho Recyklačného fondu.
Teda inštitúcie, ktorá je jedným zo
symbolov skrášľovania životného
prostredia na Slovensku. Medzi jej
reprezentačné suveníry patril kalendár pod názvom Poézia prírody. Teda všetko v poriadku, ale
bolo tu jedno veľké ALE... Z 28
unikátnych snímok ani jedna nebola nafotografovaná na Slovensku (!) a ako päsť na oko v ňom
na jednej strane pôsobila reklama na publikácie Tatry – Najkrajšie hory Slovenska a kolekciu
kníh SLOVENSKO! Jednoducho
výsmech!!!
Aj v tzv. kalendárovej politike platí,
že sa stále ešte nevieme poriadne
a teda i dôstojne predať. Možno, a
to bude v najlepšom prípade, prídu
nejakí zahraniční fotografia pripravia
príťažlivý kalendár s tematikou drevených kostolíkov na Slovensku, zapísaných v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. To je
ale len jedna z mnohých možností. My však pri ich realizácii môžeme byť iba štatistami. Okrem toho je
už teraz určitý dôvod na to, aby sme
sa hanbili. Nielen za kalendáre. Tak
napríklad naše čarokrásne Pieniny,
podľa mnohých jedno z najkrajších

miest na svete (rodisko Michala Dočolomanského, ktorý si pred smrťou želal, aby jeho popol rozsypali
v Pieninách, aby sa naveky „mohol
pozerať“ na úchvatnú krásu Troch
korún), už za minulého režimu lepšie poznali v Holandsku a vo vtedajšej NDR a pritom v ich propagácii
máme ešte stále čo doháňať... Môžeme sa hanbiť nielen za Pieniny,
ale aj Banskú Štiavnicu, Východnú,
Kremnicu, mnohé naše kúpele, začínajúc Bardejovom a končiac Čížom...
Za príkladmi „ako na to“ rozhodne nemusíme chodiť ďaleko. Stačí ísť iba k susedom do
Českej republiky. Pred časom sa
rozhodli zviditeľniť svoj skvost v
cudzine nie veľmi známy, Český Krumlov. Dôkladne prepracovaná reklamná kampaň priniesla svoje ovocie. Dnes je Český
Krumlov po Prahe druhým najnavštevovanejším mestom v ČR
(!) a jedným z najvyhľadávanejších v strednej Európe!
To sme sa od našich kalendárov
už dostali dosť ďaleko. Až do južných Čiech. Nie však náhodou.
Veď akosi všetko so všetkým súvisí – aj naše drevené kostolíky
a Pieniny s najvyhľadávanejšími
turistickými miestami v Českej
republike...
Vladimír MEZENCEV
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EUROFEJA,s.r.o.
sprostredkovateľská činnosť
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e-mail:reality@eurofeja-sro.com, eurofeja@eurofeja-sro.com
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Prečo BOLA opozícia ticho?

O scenári, ktorý sa v januári 2009 odohral medzi Ruskom a Ukrajinou v otázkach dodávky plynu už na sklonku minulého roka, slovenská opozícia, predovšetkým
SDKÚ-DS, vraj mala veľmi dobré informácie. Bolo si to
možné všimnúť v niektorých diskusiách, kde sa politickí
lídri tejto strany tak potuteľne zmieňovali o roku 2009.
Mali totiž z prvej ruky dobré informácie, čo sa chystá na
Slovensko z východu. Ich „servíti“ zo SME hneď na začiatku zvestovali v pripravenom titulku, že „Mráz prichádza z Kremľa“. Bez mihnutia oka informovali, že vinu za
všetko nesie Rusko. Opozícia hneď po kríze zaliezla k
prípeckom a dojímavo čušala. Zareagovala len na spus-

tenie Jaslovských Bohuníc. Politici nižšieho rangu z tejto strany vyčítali slovenskému premiéroví, že necestoval
hneď do Moskvy a podobné „bublifuky“. Veľmi dobre
vedeli, že tento spor nevyrieši, aby potom mohli kuvikať,
že nie je schopný. Slovenský premiér zareagoval pri rokovaniach správne, jeho spor Moskvy s Kyjevom nezaujíma, on chce plyn, na ktorý ma podpísané zmluvy. Je
žalostné, že už na prvej parlamentnej schôdzi v tomto
roku opozícia zaútočila na koalíciu, lebo si je vedomá
toho, že ľudia zabúdajú a zabudli aj na to, že v hľadaní
iných zdrojov surovín dve Dzurindové vlády nepreložili
ani krížom slamy...
DUŠAN KONČEK

Vydarené perspektívne podujatie

Prvé podujatie Autokros grande
Slovakia 2009 v Motošportovom
areáli v Oslanoch pri Partizánskom máme úspešne za sebou.
Tento Motoršportový areál je vybudovaný na dokonalej rovine, čo vyhovuje najmä divákom, pretože pri
sledovaní dychvyrážajúcich súbojov im neujdú súťažné autá z dohľadu ani na sekundu. Najväčším
lákadlom pre divákov okrem iného bolo aj to, že traja vyžrebovaní si sadli za volant autokrosového špeciálu a mohli sa vyšantiť
v spoločnom súboji. Samozrejme, na konci podujatia im odovzdali ceny na stupni víťazov ako
by to boli profesionálni jazdci. S
takýmto prekvapením som sa zatiaľ nestretol na nijakom podujatí
na Slovensku a osobne si myslím,
že to priláka množstvo divákov. Nechýbalo tu ani občerstvenie a stánky so suvenírmi. Pochvalu si zaslúži
aj prístup organizátora, ktorý upozornil na začiatku jazdcov, že ten,
kto bude úmyselne vrážať do áut
súperov a získa tým lepšie umiestnenie, bude diskvalifikovaný. Takýto predpis by sa mal udomácniť na

každej autokrosovej akcii, pretože
ak sa porozbíjajú autá, tak sa nebudeme mať na čo pozerať. Príjemne
prekvapil na tomto úvodnom podujatí aj počet prihlásených jazdcov.
Stretlo sa ich tu až 38. Najbohatšie zastúpenie mala trieda H1
(do 1600ccm), 12 jazdcov. Iba
o jedného menej mala trieda H2
- 11 jazdcov. Prekvapivý počet
bol v triede H4 (junior) 8 jazdcov. V divízii H3 (4x4) štartovali
4 jazdci, a v divízii H5 (buginy) -

3 pretekári. Pevne veríme, že sa
tento počet bude na ďalších podujatiach permanentne zvyšovať. Pretek Autokros grande Slovakia sa bude konať pravidelne každý
mesiac. Najbližší termín je 15. február 2009. Organizátor prisľúbil
aj dobudovanie hlavnej tribúny
pre divákov. Na záver neostáva
nič iné, ako zaželať organizátorom do budúcnosti veľa takýchto vydarených podujatí.
Štefan Gombala

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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SLOVENSKÝ ROZHĽAD
aj na internetovej stránke:

www.slovenskyrozhlad.sk
Ďalšie číslo novín dostanete
19. februára 2009 v stánkoch
MEDIAPRESS v Bratislave, Kapa-press Košice
a KAPA-DAB preŠOV.
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Hádzanársky nováčik MS skončil na desiatom mieste

O Z V E N Y

Zakalený záhrebský úspech
Po prvý raz vôbec štartovali naši hádzanári na majstrovstvách sveta. Už samotná táto skutočnosť bola úspechom
Slovenska. Aj jednotlivé vystúpenia vybranej družiny prinášali (aj zásluhou STV) radosť. Bolo príjemné sledovať enormnú bojovnosť urastených, vytrénovaných a srdnatých chlapcov. Hádzaná získala veľa priaznivcov, lebo
družstvo si získalo sympatie za nevídanú bojovnosť a bolo
ho možné dávať za príklad aj ostatným našim kolektívnym
športom. Diváci spoznali nových športových hrdinov, z ktorých vynikali brankár Štochl, či hráči ako Kukučka, Šulc,
Valo, obaja Straňovský, Antl. Aj ďalší však ukázali, že sú
majstri svojho remesla.
Pozoruhodné bolo, že aj v tom- bali, a ubúdanie síl, že úspech
to športe nás reprezentova- nebol ešte väčší. Tri prehry sa
li vo väčšine legionári, hráči, zrodili až v posledných zápaktorých uznali aj v zahraničí a soch, dve tesné a tretia už zadali im možnosť zdokonaliť sa v slúžene vysoká a po slabej hre
umení, naučiť sa cudziu reč, i proti Nórsku 27:34. Samotzarobiť si lepšie než doma. Aj ní hráči ju označovali za slabú,
toto je teraz výhoda športu a hroznú, ba niektorí ju nazvali
motív, prečo ho pestovať. Všet- hanbou.
ko to bolo v úplnom poriadku, Žiaľ, tá sa zrodila až potom,
aj keď pri prísnom hodnote- keď družstvo narušili viacení nováčika sa našlo aj viacero ré nečakané udalosti, po
nedostatkov, na ktoré by bolo zlyhaní niektorých hráčov
možné upozorniť a odstraňovať i samotného trénera Z. Heich. Nič to však nebránilo, aby istera. Preto sa na záver viac
sme kolektív vítali doma so slá- písalo o tzv. pikoškách, ako
vobránou, reprezentoval dob- by sa vážnejšie hodnotila hra
re. Veď odohral deväť zápasov a vyvodili sa dôsledky i nazs bilanciou 4-1-4 a obsadil de- načila sa cesta do budúcnossiate miesto. Iba drobnosti chý- ti. Tréner Zoltán Heister, bývalý

Slalomári sú u protinožcov

Na sústredenie do ďalekej Austrálie sa vybrali naši úspešní vodní slalomári. Pobudnú tam dlhšie, niektorí aj dva
mesiace. Chcú sa čo najlepšie pripraviť na nastávajúcu
sezónu, v ktorej bude v ich športe dosť zmien. Na sústredenie odišla veľká výprava, vlastne takmer všetci, ktorí majú čo povedať do úspechov na lodiach vo vode, na
čele s olympijskými medailistami z Pekingu. Budú sa pripravovať na tradičnom mieste v Penrithe. Naši reprezentanti na čele s M. Martikánom, bratmi Hochschornerovcami, Elenou Kaliskou a Janou Dukátovou si budú okrem
tréningov zvykať aj na to, ako to bude vyzerať s novými
pravidlami, ktoré do vodného slalomu zaviedla od novej
sezóny medzinárodná federácia. Preto sa niektorí už zúčastnili na majstrovstvách Austrálie a Oceánie v Mangahau na Novom Zélande.
Róbert Orokocký, vedúci vodných slalomárov a tréner J. Dukátovej v Športe vysvetlil, v čom budú nové zmeny spočívať.
Povedal, že ide o nový systém celých pretekov. My sa domnievame, že podľa nich majú byť atraktívnejšie, zaujímavejšie,
prispôsobené aj divákom a najmä požiadavkám televízie. Napr.
v kvalifikácii sa nebudú sčítavať časy z obidvoch jázd, ale do
konečného poradia sa vždy zaráta iba tá lepšia. Znamená to,
že ak niekto celkom zbabre niektorú jazdu, nič sa neudeje,
ďalšia môže byť výborná a na zlú možno zabudnúť. Samotní
pretekári budú musieť povedať či to bude, a pre koho, výhodou
alebo nevýhodou. R. Orokocký povedal, že podstatnou zmenou je skutočnosť, že z kvalifikácie bude postupovať do semifinále v každej kategórii po dvadsaťdva pretekárov, čo bude pre
slabších najmä v súťaži kajakárov poriadne sito. Doteraz totiž
postupovalo štyridsať kajakárov.
Aj záver pretekov bude inakší. Z 22-členného semifinále síce
postúpi do finále ako doteraz po desať pretekárov, avšak opäť
sa pôjde s čistým kontom od nuly. Znamená to, že poradie a
časy zo semifinále nebudú vo finále nikomu platné. Víťazom sa
teda môže stať ktorýkoľvek pretekár, hoci by bol postúpil do finále ako posledný s najhorším časom. Záležať bude na jeho
jazde vo finále. Celkom isto sa takýmto spôsobom dočkáme
viacerých prekvapení. Uvidíme, aký bude na to všetko ohlas
z vodáckeho sveta a ako a či to môže prospieť našim reprezentantom, alebo ich to pribrzdí. Podmienky však budú rovnaké pre všetkých a bude si treba na ne zvyknúť. Zrejme zapôsobia viac aj na psychiku súťažiacich. Podľa trénera Orokockého
naši reprezentanti vynikali vyrovnanosťou vo všetkých jazdách,
čo ich vynášalo do popredia, teraz sa budú musieť sústrediť na
čo najlepšiu a najrýchlejšiu jednu jazdu, ktorá bude rozhodovať. Azda už príprava v Austrálii pomôže zvykať si na nové, verme, že pre nás opäť úspešné podmienky.

hráč ČH Bratislava, je totiž známy búrlivák, panovačný rozkazovač a preto sa mu nikto (ani
zväz) nemiešal do práce. Konateľ viacerých firiem v stavebníctve mal totiž úspechy, to bolo hlavné. Teraz
to však prestrelil a imidžu
hádzanej rozhodne poškodil. Z večera na ráno sa pred
posledným zápasom vzdal funkcie (!) a o príčinách rozprával
iba v hádankách. Niektorí hráči vraj zmeškali večierku, prestali plniť jeho príkazy, zobrali do svojich rúk záver zápasu
so Švédskom, ktorý sme prehrali a podobne. Konkrétnosti zbytočne utajoval a nečakanými udalosťami urobil svojmu
športu zlú službu, čo nebolo
po prvý raz. Tak sa to predsa nerobí a nie on by mal dávať podmienky, ale zväz by
ho mal po všetkom okamžite odvolať. Napriek tomu, že
ako podnikateľ bol aj štedrým mecenášom hádzanej.
Pri písaní tohto článku sme
o výsledku rokovania s ním
o Záhrebe a jeho konaní
ešte nevedeli.
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A potom že kríza...

Medzi bojovníkov Slovenska na MS v Chorvátsku patril aj Radovan Pekár.
Foto: Viktor ZAMBORSKÝ

Brankár Štochl – najlepší v Záhrebe

Azda sa zhodneme, že najlepším hráčom Slovenska na MS v Záhrebe bol náš brankár Richard Štochl. Podával nadpriemerné výkony,
pôsobil sympaticky a získal si priazeň divákov i televíznych „sledovačov“ svojim vystupovaním, prístupom k reprezentácii i rozumnými
názormi na všetky problémy. Stal sa opäť populárnejším a známejším. Pritom to nie je neznámy športovec. Veď on je trojnásobným
majstrom Slovenska a štyrikrát vyhral anketu o najlepšieho hádzanára Slovenska. V hádzanárskej lige chytáva od roku 1993. Je odchovancom Zemplína Michalovce odkiaľ prešiel do Tatrana Prešov.
V reprezentačnom mužstve chytá už od roku 1996, doteraz nastúpil
v 176 zápasoch a je slovenským rekordérom. Roku 2001 prestúpil
do maďarského Dunaferr SE a je tam doteraz. Na MS bol po prvý
raz, avšak chytal už na ME 2006 a 2008. Má výšku 200 cm a hmotnosť 102 kg. Vyniká pokojom, reflexom, nebojácnosťou, má výborný postreh, ale keď treba aj rýchlosť, o prehľade v hre pred bránkou ani nehovoriac. V Chorvátsku privádzal niekedy súperových
hráčov do zúfalstva a bol na celom turnaji jedným z najlepších hráčov. Skutočne je vzorom športovca-reprezentanta, a pre mnohých príkladom.

Martinčania nás potešili

Hokejisti HC Martin teraz síce bojujú v lige až o 712 miesto, ale len nedávno nám i sebe urobili radosť. Vyhrali totiž vo francúzskom Rouene Kontinentálny pohár, čo sa ráta po Lige majstrov za
druhú najdôležitejšiu klubovú súťaž. V super finále mali za súperov Rouen, Bolzano a Minsk. O gól
ich prekonal iba Rouen Dragons (5:4), keď dosiahol víťazstvo v posledných sekundách zápasu, no
aj tak skončil pre horšie skóre druhý. S Bolzanom
si Martin poradil 7:3 a s Minskom 5:1. Stal sa tak
štvrtým slovenským víťazom Kontinentálneho pohára po HC Košice (1998), HC Slovan (2004), HKM
Zvolen (2005). Trénerom bol Dušan Gregor, ktorý predtým nahradil Ladislava Spišiaka, kapitánom
mužstva Michal Beran. Chlapci z Turca sa chcú aj v
domácej lige prebojovať do play off, aby svoje umenie potvrdili aj doma. Veria, že sa im to podarí.

Zdeno Chára je bombardér

Hviezdy hokejovej NHL už po 57. raz zabávali pri
príležitosti súboja Východ - Západ fanúšikov. Tentoraz v Montreale. Pred viac než 21 000 divákmi
vyhrali chlapi z Východu 12:11. V mužstve víťazov
hral aj jediný Slovák, obranca a kapitán Bostonu,
Zdeno Chára. Preslávil sa rekordom NHL, keď jeho
vystrelený puk letel do bránky rýchlosťou 169,62
km/hod. Je to najtvrdšia strela v histórii NHL. Zdeno je známy bombardér, veď v tejto súťaži vyhral už
po tretí raz. V Atlante mu namerali 165,9 km/hod.,
v Dallase 161,6 km/hod. a teraz Montreale utvoril
rekord. Zaujímavosťou bolo, že v iných súťažiach
sa tiež presadili aj Európania. Diváci rozhodli, že
najlepšie ovláda puk Alexander Ovečkin. Najlepšie
strieľal Jevgenij Malkin, ktorý trafil v bránke tri terče
zo štyroch pokusov. Vyzbieraných 24 000 dolárov
šlo z podujatia na charitatívne účely.

Aj hokejisti majú už svoju Ligu majstrov

Patria už Švajčiari medzi elitu?
Po vzore z iných športov majú už aj hokejisti svoju Ligu majstrov. Prvý ročník sa práve
skončil, a to prekvapujúcim výsledkom. Spomedzi dvanásť tímov sa do finále prebojovali Metallurg Magnitogorsk a SC Lions Zürich.
Ruskí hokejisti boli veľkí favoriti, no Švajčiarom podľahli. V prvom zápase doma iba remizovali 2:2, v druhom vo Švajčiarsku prehrali
0:5! Bola to senzácia. Reprezentanti Helvétskeho kríža však ukázali vo všetkých záverečných zápasoch dobrú formu. Vyradili Slaviu
Praha 4:5 a 5:1, Espoo Blues 6:3 a 4:1, vo finále si poradili aj s Rusmi.
Nebol to však prvý úspech tohto mužstva. Veď SC
Lions zvíťazil predtým len v o niečo menej cenenej súťaži, v Kontinentálnom pohári. Vyhral ho v
rokoch 2001 a 2002. Vo švajčiarskom mužstve je
osem hokejistov z Kanady a Ameriky, fínsky brankár Sulander i ruský útočník Krutov. Samozrejme,
nesmieme zabudnúť na dvoch našich, Radoslava
Suchého a Petra Sejnu. Aj tréner je zahraničný Sean Simpson. Rusi vo finále zrejme Švajčiarov
podcenili. Nerobili si nič ani z výsledku prvého zápasu 2:2, no prehra 0:5 ich potom bolestne prebudila. Prémia za víťazstvo bola milión eur, kým

Magnitogorsk dostal pol milióna. Víťazom potom
ešte pridal aj majiteľ klubu - pol milióna švajčiarskych frankov. Švajčiari týmto víťazstvom upozornili Európu, že sa hlásia medzi najlepších na starom kontinente a treba ich brať vážne.
Liga majstrov sa klubom i jej organizátorom zapáčila. Hneď v druhom ročníku 2009-2010 preto naplánovali jej rozšírenie. V hlavnej fáze bude síce
hrať opäť len 12 mužstiev v štyroch trojčlenných
skupinách, ale systém sa zmení. V závere budú
hrať majstri Švédska, Česka, Ruska, Fínska, Slovenska, Nemecka a Švajčiarska automaticky, no
doplnia ich aj ďalšie mužstvá z kvalifikácie - na dvanásť. V nej budú hrať víťazi prvej častí líg zo silnej
európskej sedmičky a majstri ďalších pätnástich
štátov. V prvej fáze kvalifikácie sa bude hrať šesť
turnajov po troch účastníkov a z nich sa bude postupovať ďalej. V druhej časti sa už bude hrať spôsobom doma-vonku. Liga majstrov teda naberá na
obrátkach a šance v nej budú mať podľa scenára
dva slovenské kluby, majster a víťaz prvej časti našej ligy. Ak by to bolo to isté mužstvo, príležitosť
dostane druhé mužstvo základnej časti. Trochu
komplikované, ale priaznivci si postupne zvyknú.
Azda to všetko prinesie hokeju úžitok.

Obchodníci so športom pripravujú zase senzáciu. V Abu Dabí
(SAE), nachystali boxerskú senzáciu. V októbri sa majú stretnúť
už prestarli bývalí majstri sveta
Evander Holyfield (46 r.) a Mike
Tyson (42 r.). Tí, ktorí sú známi
z roku 1997, keď Tyson odhryzol súperovi v návale zúrivosti
ucho a diskvalifikovali ho. Súboj
sa má odohrať pod holým nebom pred návštevou 25 000 divákov. Má to byť najdrahší duel v
histórii boxu. Bohatí šejkovia dokonca prisľúbili rovnakú odmenu
obom - po 34 miliónov dolárov
víťaz i porazený. Pritom zápas po
dobrom zásahu na k.o. nemusí
trvať ani minútu! A potom vraj že
je celosvetová ekonomická kríza. Šejkovia majú...

Vancouver má starosti
O rok budú v kanadskom Vancouveri ZOH. Organizátori sa
však dostali do starostí. Ohlásila sa finančná kríza a tak chýbajú peniaze na dostavbu 1100
ubytovacích jednotiek v olympijskej dedine. Mesto si musí požičať na ich dokončenie asi pol milióna dolárov, čo mu už vedenie
Britskej Kolumbie povolilo. Celá
stavba má stáť 875 miliónov kanadských dolárov. Organizátori
vyhlásili túto situáciu za krízovú
a konajú veľmi rýchlo. Obišli aj
zákon, ktorý im prikazuje, že zobrať si pôžičku môže mesto iba
po verejnom hlasovaní občanov.
Tí by však iste s návrhom súhlasili, veď ZOH chceli.

Atraktívne futbalové MS
Začiatkom tohto mesiaca je koniec termínu na prihlásenie sa
o usporiadanie futbalových MS
roku 2018. Prvé prihlášky prišli
z Anglicka, Japonska a spoločne Španielska s Portugalskom.
Hlásia sa však aj Rusi, ktorí chcú
rovnako privítať futbalový výkvet.
Vidieť, že ide o futbalovo, ale aj
finančne silné štáty a funkcionárom FIFA sa nebude ľahko rozhodovať. Záujemcov je a bude
teda dosť, lebo sa ukázalo, že
usporiadanie najmä tohto športového podujatia je finančne výnosné a pomôže vždy usporiadateľom vylepšiť aj infraštruktúru
štátu. Treba mať iba dobrých odborníkov a obchodníkov.

Aj ženy sa poplašili
Po nebezpečenstvách na horách zatúžili po mužoch-horolezcoch aj ženy. Je ich niekoľko,
ktoré by chceli vystúpiť na všetkých štrnásť osemtisícoviek. Prvou chce byť Rakúšanka Gerlinda Kaltenbrunnerová (38 r.).
Jedenásť vrcholov už prekonala a tento rok hodlá zdolať Lhoce
(8516), K2 (8611) i Mount Everest (8848). V takej istej situácii
sú po zdolaní jedenástich vrcholov aj Španielka Edurne Pasabanová a Talianka Nives Meroiová.
Netreba ani zdôrazňovať, akému
nebezpečenstvu sa tieto športovkyne vystavujú. Všetky to vedia a predsa ich láka, aby boli
prvé na svete a získali kus slávy.
Stranu pripravil IGOR MRÁZ

Slovenský rozh¾ad - Vydáva: TREND INTERNATIONAL. Šéfredaktor: Jozef Kuchár, zástupca šéfredaktora: Dušan D. Kerný. Adresa redakcie: 811 05 Bratislava, Dobšinského 16. Telefóny: 0910 490 276, fax: 02/443
737 31. Filiálna redakcia 080 01 Prešov, Masarykova 10. Telefón: 0902 877 665. E-mail: slovenskyrozhlad@stonline.sk, www.slovenskyrozhlad.sk. Vychádza dvakrát mesaène. Rozširujú: MEDIAPRESS Bratislava,
Kapa-press Košice, KAPA-DAB preŠOV a vydavate¾. Evidenèné èíslo MK SR: 1149/08. ISBN-1335-7743. Sadzba a tlač: DATAPRESS, s.r.o. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.

