O energiách hovoríme s Ľubomírom Jahnátekom

V Európe musí platiť princíp solidarity

Počas ôsmich rokov dvoch Dzurindových vlád došlo k rozsiahlej
privatizácii energetického sektora, ktorú dlhodobo predtým
odmietali všetky vlády Vladimíra
Mečiara. Aký máte k tejto otázke
postoj vo vláde Roberta Fica?
- Privatizácia energetického sektoDVOJTÝŽDENNÍK PRE POLITIKU, EKONOMIKU A SAMOSPRÁVU ra, tak ako sa udiala, bola zlým rie19. február 2009 l Číslo 4 l Ročník IX. l CENA 0,20 €
šením. Potvrdila to aj terajšia ener-

getická kríza v dodávkach plynu.
V nej sa ukázalo, že keby mal štát
k dispozícií všetky zásobníky, ktoré mal pred privatizáciou pod manažérskou kontrolou, teda zásobníky lokalizované na území SR, a mal
by priame riadiace páky na vedenie SPP, niektoré riešenia mohli byť
podstatne rýchlejšie.

Nevládne útočia Nedôveryhodné opozičné návrhy
DUŠAN D. KERNÝ
Podľa toho ako slovo NEVLÁDNE vyslovíte,
môže ísť o niečo čo je mimo vlády, niečo alebo niekto, kto je nevládny, teda nemôže sa
hýbať, alebo niekto kto nevládne, nepanuje.
Do nášho jazyka sa úspešne dostala slovenská
podoba amerického nongovermental, amerického vynálezu na presadenie občianskej spoločnosti, endžíou NGO. A nielen do jazyka, ale do
takmer každodennej politiky a praxe. Nevládky
sú nielen roztrúsené po mnohých odvetviach, ale
aj úspešne žijú z dvoch percent daní daňových
platcov, o ktoré sa krátia dane pre štát. A tak sledujeme dva paradoxy – do všetkých búši kríza a
strach o zamestnanie, len do najznámejších nevládok alebo mimovládok nie.
Nie sú ohrozené narastajúcou nezamestnanosťou, ba s blížiacimi sa voľbami naopak, akoby
tam zamestnanosť pribúdala. Niektoré inštitúcie,
ako napríklad IVO s jeho každoročnými analýzami pomerov na Slovensku sa vlastne postavilo v
plnej sile za prezidentskú kandidátku. Iné, ktoré by nám mohli pripadať ako pešiaci kapitalizmu
či miništranti liberálnej, otvorenej spoločnosti, sa
zasa vyskytujú hojne na televíznych obrazovkách.
Niekdajší odporcovia Gabčíkova a „betónovej lobby“ sa akoby premenili na ochrancov lykožrúta a
nepoškvrnenosti Kôprovej a Tichej doliny, kde si
za nejakých sto, dvesto rôčkov príroda pomôže
zaiste sama, len my to akosi neuvidíme.
Medzitým všetci investigatívci zabudli pripomenúť
verejnosti na Slovensku akú úlohu zohrali ochrancovia prírody pri umŕtvení projektu pripojenia Slovenska na plynovod JAMAL. Bolo by zrejmejšie,
aký kúštik cesty by musel plyn prekonať od bielorusko-poľského pohraničia na východné Slovensko bez drámy reverzu a obchádzky cez celé Poľsko, Nemecko, Česko a Moravu na Slovensko.
Pokračovanie na 4. strane

Vystúpenie Pavla Pašku predsedu NR SR na 32. schôdzi
Dôveryhodnosť je dnes slovo,
ktoré je azda najfrekventovanejšie nielen na Slovensku, ale
v situácii, keď na každého tvrdo
dopadajú následky finančnej a
hospodárskej krízy.
Nedá mi, aby kontext, ktorý dnes
zamestnáva vlády a exekutívy sveta, neodznel aj na pôde Národnej
rady Slovenskej republiky. Hovorím
o hospodárskej kríze, o dopadoch
a o riešení. Aj v tejto otázke dominuje to, čím som začal - dôveryhodnosť. A je na nás politikoch, reprezentantoch tých, od ktorých sme
dostali právo na mandát, akým spôsobom ľudí presvedčíme, že sme
dôveryhodní a že rozhodnutia a návrhy, ktoré buď prijímame alebo podávame, sú myslené úprimne a že
im ľudia naozaj môžu veriť.
Opäť sme svedkami čohosi, čo
sledujeme už viac ako dva a pol
roka. Opäť sme svedkami toho,
že paradoxne čím viac sa o problémoch a riešeniach vraví a čím
viac sa to zdá byť racionálne a
pragmatické, tým je diskusia s
opozíciou tu na tejto pôde viac
politická a účelová. A pritom cieľ
opozície je jediný - čím horšie,
tým lepšie... Ja som 2,5 roka takýto spôsob myslenia odmietal
a preto som sa rozhodol aj dnes
vystúpiť a odmietnuť to. Už 2,5
roka sme na pôde Národnej rady
svedkami programovej vágnosti
a prázdnoty zo strany opozície.

Ako predpovede počasia
DUŠAN KONČEK
Keď porovnávate analytikov a ekonomických odborníkov
z radov slovenskej opozície, ktorí sa vyjadrujú k súčasnej
svetovej globálnej kríze, tak to možno porovnať s predpoveďami počasia v rôznych médiách. Našinec aj z predpovedí
počasia má chaos, rovnako to je aj z predpovedí krízy. Zdá
sa, že v tom druhom a vážnejšom prípade ide o to, vyvolať
čím viac chaosu, lebo v mútnych vodách sa dobre loví.
Svetové odborné kruhy hovoria, že kríza dosiahne vrchol buď
koncom prvého alebo koncom druhého kvartálu tohto roka. Ide
o vrchol krízy, nie o jej dôsledky. Tie potrvajú oveľa dlhšie. Odborníci tiež tvrdia, že paradoxne Amerika z tejto krízy vyjde najlepšie, hoci už nebude v budúcnosti veľkým lídrom a ani dolár takou
menou. Jedným z dôležitých opatrení v USA budú (okrem finančnej injekcie) aj opatrenia, ktoré zvýšia úlohu štátu v niektorých
podnikoch. Kríza sa najmenej dotkne Číny, ktorá si bude obnovovať svoj priemysel a dynamika ekonomiky bude naďalej stúpať.
Kríza sa najviac dotkne EÚ a predovšetkým Francúzska a Nemecka. Doterajšie opatrenia EÚ proti kríze nie sú dostatočné,
rovnako ako opatrenia v niektorých štátoch. Analytici tvrdia, že
zníženie daní nie je dobrý krok, platí to zvlášť pre slovenskú opozíciu. Zníženie daní by neprinieslo zvýšenú spotrebu, pretože už teraz si Slovák, ktorý pracuje, odkladá financie na
„čierny deň“. A po znížení daní by robil to isté, ešte s väčším úsilím. Takže Dzurindovci v tomto smere netriafajú klinec po hlavičke, to, že sa tak tvária, je len populizmus.

A dnes odrazu tí, ktorí sa priamo aj
osobne a v exekutívnych funkciách
podieľali na dopadoch krízy, ktoré dnes musíme riešiť, chcú zrazu
prichádzať s ich riešeniami, ale nie
s riešeniami, ktoré majú konkrétny,
reálny dopad, ale s riešeniami, kto-

ré majú výrazne politický kontext.
Uvediem jeden príklad. Dnes sme
na poslaneckom grémiu hovorili o
tom, ako by Národná rada mala riešiť dopady hospodárskej krízy, ako
riešiť dopady plynárenskej krízy, ako
Pokračovanie na 2. strane

Bez kapitálu a peňazí
Niekoľko generácií nezažilo to, čo sa teraz deje – a
nebolo pripravených na situáciu, čo robiť v kapitalizme bez kapitálu. Bez peňazí. Pred novou situáciou
stoja občania práve tak ako
vláda či štát a štáty. Ukazuje sa to výrazne na zvolávaní
schôdzok Európskej únie na
najvyššej úrovni – do mája
budú okrem naplánovaného
samitu ešte dva mimoriadne, ktoré sa budú zaoberať
krízou.
Veci sú jasné: nikto v únii nepredpokladal „takú rýchlosť a
taký rozsah krízy“. Presne takto to formuloval pri predstavovaní správy jeden z byrokratov
v Bruxelles – administrátor Guenter Verheugen v polovici februára. Väčší príklad toho, ako
vývoj vláči za sebou politiku,
netreba. Finančná a hospodár-

DUŠAN D. KERNÝ
stva kríza „doteraz nepoznaného rozmeru“ je teda realitou.
Predovšetkým však ide o to, že
nikto to nepredpokladal a nepredvídal – nejde len o krízu,
ale najmä o otázky spojené s
dôverou v schopnosti orgánov
v Bruxelles (aby som používal
termín, ktorý v Slovenskom rozhľade zaviedol briskný komentátor Maťašík).
Kríza dôvery je práve taká
zlá ako kríza samotná. V
priebehu krátkeho času sa
zrútila dôvera k inštitúciám,
ktoré vždy vzbudzovali rešpekt, dôveru, boli takmer
iným názvom pre istotu a
spoľahlivosť. Na Slovensku je
v dobrej pamäti masívna reklama v prospech švajčiarskych
inštitúcií. Dnes prvé stránky
denníka Financial Times tvoria

tučné titulky o strate Credit Suisse (cca 8 miliárd frankov) alebo UBS – strata do 20 miliárd
frankov. Belgická Fortis, ktorá dcérskymi spoločnosťami
presahuje cez Maďarsko aj
na Slovensko, strata okolo
19 miliárd euro.
A o to dnes ide, nie o stratu
miliárd, ale o stratu prestíže
a dôvery. Preto sa do popredia dostáva kniha René Zeyera
Bank, Banker, Bankrott, ktorej obsah sa dá zhrnúť do jednej vety z obsahu: „v svetovej
finančnej kríze ide o obrovskú zlodejčinu a (šéf americkej
štátnej ústrednej banky) Alan
Greenspan, ak neťahal opratami, tak prinajmenšom podmazával“, aspoň tak to píše autor,
ktorý sa vo svojej knihe zaoberá úpadkom švajčiarskych
bankárov.
Pokračovanie na 4. strane

Pokračovanie na 5. strane

Učenlivý

V SDKÚ vsadili zjavne na to,
za čo neustále kritizovali Roberta Fica, kým bol v opozícii. Vtedy Ficovi vyčítali, vraj
sa snaží o populistickú politiku – hovorí to, čo ľudia chcú
počuť. Za vlád Mikuláša Dzurindu sme si zvykli, že občania si uťahovali opasky a to až
tak ďaleko, že už nemohli ani
dýchať. Platilo sa za návštevu
u lekára, za recept u lekárníka, za lieky, stenčovali sa dôchodky, bralo sa invalidom,
zmrazili sa rodinné prídavky,
jednoducho katastrofa.
Dnes Dzurinda opakuje neustále dookola, že chce, aby ľudia
v čase finančnej krízy dostávali
viac na úkor daní platených štátu. Jednoducho, snaží sa o ľúbivú populistickú politiku. Oni
sú vraj tí dobrí, ktorí chcú ľuďom dať a nechať viac. Lenže
ľudia chápu, že ak budú platiť
nižšie dane, oslabí sa štát ešte
viac, než už je oslabený hospodárskou krízou. To by mohla byť
štátna samovražda. Jednoducho, každý výkyv v daňových
príjmoch môže byť dôležitý.
A hoci sa dane a odvody neznižujú, štát sa správa oveľa
sociálnejšie než za Dzurindu.
U lekára sa neplatí, rodinám
s deťmi sa pridáva, vracajú sa
dôchodky. Dzurinda síce odkukával, ale zjavne veľmi zle.
Jeho učenlivosť je teda nanajvýš škodlivá. Hovorí, že sa
nechce báť a vraj treba skúsiť aj riskantnejšie riešenia.
Že ak nie dane, aspoň znížiť
odvody. Lenže v čase hospodárskej krízy nie je čas na riziká. Navyše, ak to radí človek, ktorý osem rokov riadil
štát vďaka výpredaju monopolných strategických podnikov. Teda nie vďaka príjmom
z produkcie, ale zo spotreby.
Zo spotreby, ktorá nepriniesla nič dobrého.
Každému súdnemu človeku je
jasné, že ak ľuďom ostanú peniaze, ako navrhuje Dzurinda,
ťažko potiahnu domácu ekonomiku zvýšenou spotrebou. Tá
pôjde logicky do nákupov v zahraničí. Okolité meny padajú a
tovary sa tam zlacňujú tak, že
ani rodoľubovia dlho odolávať
nebudú. Ak majú ľudia podporiť domácu výrobu, nuž potom
v tom, že budú kupovať rovnako lacné výrobky domácej produkcie. To je jediná cesta, ktorú
dávno chápu poľnohospodári.
Bolo by dobré, ak by to už konečne pochopili aj v opozícii.

STANISLAV HÁBER
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Nedôveryhodné opozičné návrhy
Dokončenie z 1. strany
nadiverzifikovať energetické zdroje Slovenska. Pretože vraj je to účelné a vraj
sa tak deje všade. Čuduj sa svete, tento návrh nezaznel po prvýkrát na grémiu. On zaznel z úst opozície už deň
predtým a médiá vďačne začali šíriť
takzvane „apolitický“ prístup, ktorý
mal nasledujúce kontúry: „však len
s nami nediskutujte!“, „však vtedy
budete s nami diskutovať, keď budú
tisíce ľudí na ulici!“. Toto je vraj ten
objektívny, racionálny a nie politický
prístup k riešeniu dopadov hospodárskej krízy. My sme povedali - však
máte program schôdze a ten program
predsa obsahuje nie reči, ale konkrétne riešenia vlády, ktorá dostala od ľudí
mandát. Vláda nesie mieru zodpovednosti za konkrétne riešenia, ktoré sú
výsledkom širokého konsenzu a dohody zamestnávateľov, sociálnych partnerov, finančných inštitúcií, priemyselníkov, proste všetkých tých, ktorí majú
čo do toho povedať. No opozícia povie
nie, nie a nie. Vravíte: „My chceme diskusiu, my
musíme predstaviť
svoje názory!“. Nuž ale práve tieto názory sa ukázali ako neefektívne, pretože tí
istí ľudia, ktorí roky mali zodpovednosť a
exekutívu v ruke, robili niečo úplne iné
než je to, o čom dnes hovoria.
Slovensko počas svojich dejín zažilo mnoho experimentov, veľmi mnoho
experimentov, ani neviem, či si to tak
malý národ zaslúžil. Dnes dopadajú na
nás alebo nás dobiehajú niektoré dôsledky a následky určitých experimentov. Predchádzajúce dve Dzurindove
vlády, ale najmä tá ostatná počas 4 rokov takýto experiment realizovala. Treba
objektívne povedať, že vychádzal z kontextu, ktorý dnes trápi celý svet a že bol
prejavom toho, čomu sa hovorí globalizácia a že bol teoreticky a hodnotovo
postavený na neoliberalizme a na predstave slobody, rastu a trhu, ktorý svojimi
mechanizmami údajne zabezpečí prosperitu a sociálny blahobyt pre každého.
Dnes aj na plecia ľudí na Slovensku
dopadajú tvrdé následky. Týchto
nielen teoretických, ale aj praktických omylov.
Dámy a páni, na tento experiment existovala aspoň aká-taká miera legitimity. Tí
ľudia dostali vo voľbách mandát a realizovali čosi, o čom si mysleli, že to je ten
zázrak, ktorý tejto krajine pomôže. Čo
je ale horšie, dnes nás dobiehajú aj následky iného experimentu, experimentu
s ktorým sa pravdepodobne tak ľahko
nevysporiadame. Experimentu, ktorý
demokratický svet
až tak veľmi nepozná. Pretože aj v inštitúciách, ako sú parlamenty, sú do cesty
takémuto „experimentu“ dôsledne postavené hranice a bariéry. A tým experimentom bývalej vlády a jej predstaviteľov, ktorí aj dnes sedia v tejto Národnej
rade, bol zvláštny spôsob výkonu moci.
A ten zvláštny spôsob výkonu moci bol
postavený na kupovaní a korumpovaní
členov národného parlamentu!
Pred niekoľkými dňami zrazu pán poslanec Lipšic teatrálne priznal, že počas bývalej vlády došlo ku korupcii poslancov. Ja som tu zhodou okolností
sedel počas toho minulého volebného obdobia v opozícii. Čosi človek videl, čosi človek tušil, ale jednoducho,
ako to v opozícii býva, nemohol s tým
nič robiť. Čuduj sa svete, pánovi exministrovi spravodlivosti Lipšicovi trvalo 3
roky, kým sa rozhodol povedať pravdu,
vyliať si srdce. Trvalo mu viac ako 1250

dní, kým si položil otázku, citujem: „Keď
dvaja takí tvrdí HZDS-áci, pán Džupa a
Kolesár z večera do rána začnú hlasovať s vládnou koalíciou, tak čo je to?“
Pán poslanec, tá odpoveď je veľmi jasná – korupcia! Je to kupovanie poslancov! Takto vládol Dzurinda!
Viete, vtedy Slovensko tušilo, že došlo ku gigantickému podvodu a že
každý, kto len trošku tu politiku sledoval, nerozumel tomu, čo sa deje.
Iba my, keď sme boli v opozícii, sme
vytrvalo tvrdili, že ide o podvod. Nikto to nebral vážne. A trvalo roky,
kým sa našiel jeden z bývalých najvyšších činiteľov štátu, aby povedal

hom, ktoré sú pokrytecké? Dámy a
páni z opozície nás obviňujú z prehreškov voči demokracii, ale kto kupoval tých poslancov, keď vládol?
Kto ich korumpoval? A kto to priznal? Vy, kolegyne a kolegovia z koalície? Alebo vy, pán Lipšic, vy, ktorý
ste vtedy vládli? A preto je pre mňa
nepochopiteľné, s akou ľahkosťou
ste schopný sa vyrovnať s čímsi, čo
pošpinilo celý slovenský parlament.
S akou ľahkosťou hovoríte o tom,
že to je len akýsi morálny dlh. Ešte
ho povyšujete na cnosť. Ako by ste
niekomu pomohli. Niekomu, kto sa
na tom priamo podieľal, kto z toho
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pravdu. Možno si naivne myslel, že
sa tým očistí, lenže, pán Lipšic, takto to nefunguje. Narušili ste totiž dôveryhodnosť nielen vašu a vašej vlády a ľudí, ktorí ju reprezentovali, ako
boli Dzurinda, Mikloš, vy, pán predseda parlamentu Hrušovský. Narušili ste nielen vašu dôveryhodnosť, ale
aj dôveryhodnosť voči nám všetkým.
Voči všetkým tým slušným poslancom, ktorí sú tu preto, aby realizovali to, na čo dostali od ľudí v slobodných voľbách mandát.
Súčasná opozícia, ktorá vtedy vládla
týmto spôsobom predviedla, že je jej
všetko úplne jedno a že pred pocitom
moci a realizáciou moci ju nič nezastaví. Prečo dnes mám veriť týmto ľuďom?
Ako úprimne to myslia so Slovenskom?
Ako je to s tými excelentnými geniálnymi
nápadmi, s ktorými prichádzajú tí, ktorí
to vtedy robili tak a dnes to robia inak? A
ja sa spýtam, a použijem tu vašu rečnícku otázku pán Lipšic: viete, aký je rozdiel medzi z večera do rána záhadne sa
zmeniaceho hodnotového postoja vtedy
poslancov pána
Kolesára a Džupu
a vašou hodnotovou zmenou, páni, pán
Dzurinda, pán Mikloš, pani z KDH, pani
Radičová? Aký je v tom rozdiel? Keď ste
mali moc v rukách, doviedli ste Slovensko na pokraj sociálneho krachu. Dnes
zrazu máme my prijímať opatrenia v podobe vašich zákonov, ktoré majú odrazu
ale diametrálne odlišný hodnotový rozmer. Skrátka, je to o dôveryhodnosti!
Veď kto a prečo by mal vašim návrhom dôverovať? Viete, dva a pol
roka počúvam od dám a pánov z
opozície o tom, ako tento parlament
nedemokraticky vediem, aký je nedemokratický, aká tu je tyrania väčšiny, ako nemôžu presadiť nič, čo je
rozumné. Lenže ide o dôveryhodnosť, o nič iné! Ako vám môže niekto dôverovať? Ako dôverovať návr-

priamo profitoval a kto sa dnes tvári, že je ten, ktorý je jediný správny,
ktorý tejto krajine môže pomôcť. A
hovorím o určitej kandidátke, ktorá
sa bude uchádzať o najvýznamnejší
post na Slovensku! Hovorím o podvode na občanoch a o spôsoboch,
ktoré do demokratických štandardov nepatria!
Dva a pol roka sa celým týmto parlamentom ako tieň vinie kauza s kupovaním poslancov. A trvalo roky, kým sa
dôvera občanov
v parlament opäť zdvihla. Trvalo dlhé
roky, kým sa z tohto parlamentu, z Národnej rady Slovenskej republiky, podarilo opäť vybudovať inštitúciu, ktorá nie
je automaticky spájaná s mechanizmami
a s technikami, ktoré ste, dámy a páni
z opozície, predvádzali, keď ste vládli. Čísla sú pre vás kruté, ale pravdivé. Dôveryhodnosť slovenského parlamentu je dnes dvojnásobná oproti
tomu, aká bola za vašej vlády. A viete prečo? Lebo v tomto parlamente nikto nekupuje poslancov na to,
aby presadil svoju vôľu! Nikto nepotrebuje nikoho korumpovať! V tomto parlamente vládnu tvrdé pravidlá
hodnôt a tvrdé pravidlá zhody. Zhody na programe, ktorý dostal mandát od ľudí a zhody na tom, ako má
vyzerať budúcnosť tejto krajiny. A to
je zásadný rozdiel medzi tým, ako to
bolo za vašej vlády a ako to je dnes.
Nezakrývajme si oči pred tým, že politická kultúra na Slovensku má svoje limity a obmedzenia. Ja si totižto neviem
predstaviť, že by sa niečo podobné
stalo v Spojených štátoch alebo v Nemecku. Napokon, aj Spojené štáty priniesli príklad pána guvernéra, ktorý podvádzal, no ktorý ale
musel odstúpiť.
Tento človek sa nedostane nikdy viac do
svojej funkcie. Páni, ktorí ste boli zodpovední za to, čo sa tu dialo a o čom ho-

voril pán Lipšic, vy, ktorí máte radi také
štandardné demokratické západné vzory! Čo tak ten morálny dlh splatiť ľuďom
na Slovensku tým, že konečne odídete? Že sa vzdáte mandátu? A že poviete: áno, urobili sme chybu, a nemáme
čo v Národnej rade robiť – v Národnej
rade, ktorú sme mimochodom pošpinili, rovnako ako aj všetkých tých, ktorí si čestne a poctivo zastávajú svoju pozíciu. Čo vy na to? Samozrejme, som
si vedomý, že moja výzva je právne
a ústavne irelevantná. Ale ste to vy,
ktorí máte plné ústa morálky! A ste
to vy, ktorí ste korumpovali slovenský parlament a kupovali poslancov!
Ste to vy, ktorí hovoríte o morálnom
dlhu a považujete to za vyriešenie
všetkého tak, ako keby ste povedali
ľuďom na Slovensku – „nuž tak fajn,
my sme to urobili, áno, mňa to tak
bolí, je to morálne veľmi zlé, ale my
už odteraz budeme všetci dobrí, voľte nás“. Ani zmienka o tom, aké konzekvencie chcete alebo ste schopní z
týchto svojich postojov vyvodiť.
Spomeniem ešte niekoľko príkladov a
pomôžem si televíznymi debatami, ktoré
som sledoval a v ktorých rečnil pán Mikloš o tom, ako môže vláda šetriť na hrade či ako má vláda znižovať dane. Pán
Mikloš, vy tak klamete, že to je niečo nehorázne! Ako môže niekto zobrať vážne akýkoľvek návrh, ktorý je
od vás? Ako základ vašej argumentácie o tom, ako táto vláda a aj tento
parlament zle používa prostriedky,
používate sumu 4 miliardy na Bratislavský hrad. Pán Mikloš, kde ste to
zobrali? Vy ste boli minister financií?
Však sa pozrite na tu rozpočtovú kapitolu. Ide o 300 miliónov! Tu sme to
schvaľovali. Tu som to povedal. Premiér
vás na to upozornil, minister financií vás
na to upozornil, ja vás na to upozorňujem, žiadame vás, aby ste v čase krízy
nepoužívaLI klamstvá,
neklamali ľudí, hovorili reálne. Ale vy
nie! Bác! Na druhý deň si hudiete tie
isté lži. Toto má byť spôsob ako sa buduje dôveryhodnosť? Toto je spôsob,
aby ja som vám veril, že zníženie daní a
zrušenie alebo zníženie odvodov je ten
geniálny liek, ktorý spasí Slovensko a
celé hospodárstvo?
Áno, tam, kde sú reálne možnosti a
kde široké spektrum podnikateľskej
sféry, reprezentantov sociálnej sféry,
odborov, povedali „áno, toto sú reálne nástroje“, tam to vláda realizuje.
Viete prečo? Lebo tí ľudia sú dôveryhodní. Lebo niečo v živote dokázali.
Ale nevládli za pomoci skorumpovaných a kúpených poslancov za každú cenu, aby realizovali zmeny, ktoré drvivá väčšina ľudí na Slovensku
odmietala.
Dámy a páni, teším sa na 32. schôdzu, pretože bude o dôveryhodnosti.
Vopred vidím titulky novín ako „Tyrania
väčšiny zmietla zo stola všetkých tých,
ktorí mali pripravené tie najlepšie riešenia na Slovensko“. Vidím, ako sa budete v médiách prezentovať, že ako trpíte a
ako nemôžete pomôcť tomu Slovensku.
Lenže vy ste, dámy a páni z opozície,
mohli pomôcť Slovensku. Mali ste na
to 8 rokov, respektíve minimálne 4 ostatné roky. A ako to dopadlo, ľudia cítia
aj dnes. Chvalabohu, že táto koalícia a
táto vláda bola schopná a bude schopná realizovať svoj program. Program solidarity, sociálnych istôt a to aj v čase,
kedy sa celý svet naozaj musí vysporadúvať s veľmi nepríjemnými dopadmi
hospodárskej krízy.
(krátené)
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Slovo má
Stanislav KUBÁNEK

poslanec NR SR

Hospodárka kríza je fackou
pravicovej chamtivosti. Ľudia
sa však za žiadnych okolností nesmú stať fackovacím panákom či boxerským mechom
pre ekonomických dobrodruhov. Znižovanie výroby, zatváranie prevádzok a prepúšťanie
zamestnancov spôsobuje deformácie trhu a pokrivkávanie
ekonomickej kondície. Vláda
Roberta Fica sa v týchto ekonomických prepadoch nestala pasívnym pozorovateľom, ale aktívnym hráčom.
Diskusie odborníkov, lídrov EÚ
a stretnutia na svetových ekonomických fórach sú v mnohom
podnetné a inšpiratívne, ale národné vlády, lepšie ako nadnárodné organizácie a medzinárodné kolokviá poznajú, kde ich
najviac „tlačí topánka.“ Aj preto bola zriadená a veľmi pružne
rozhoduje Rada pre hospodársku krízu. Zástupcovia ministerstiev, súkromných firiem, samospráv a ďalší zainteresovaní
majú svoju vlastnú optiku na
problémy. Nekladú len otázky,
ale hľadajú odpovede. Štát vyčlenil viac ako 330 mil. eur na
riešenie dopadov a prijíma opatrenia pre zmierňovanie svetového ekonomického kolapsu.
Bráni tých, ktorí krízu nespôsobili, ale musia kvôli nej trpieť.
Vlajkové lode, veľké nadnárodné korporácie, sú omnoho viac
ohrozené globálnymi problémami, ako živnostníci. Preto je dôležité podporovať jednak veľké
kolosy, aby udržiavali zamestnanosť, ale zároveň musíme podporovať tých, ktorí žijú sami zo
seba a prvého v novom mesiaci majú pred sebou obrovské
množstvo platieb, ktoré musia
uhradiť. A až potom sa venujú službám a prácam, z ktorých
po odrátaní odvodov a splátok
majú vlastné čisté príjmy. Konkrétne rozhodnutia o pomoci
súkromnému sektoru nespôsobia deformácie slobodného
trhu, v ktorom dominuje konkurencia. Sú hlavne o ochrane pracujúcich. Tých, ktorí ekonomickú krízu nespôsobili zlou
výrobou, distribúciou či logistikou. Zamestnanci nezlyhali.
Hospodársku krízu nespôsobili,
no aj napriek tomu sú ohrození.
Nie je to férové. Nie je to správne. Preto si zaslúžia ochranu a
podanie pomocnej ruky. Už v
marci dostane väčšina zamestnancov na výplatu viac peňazí.
Úpravy v daniach či odvodoch
a ďalšie opatrenia pomôžu remeselníkom, drobným podnikateľom. Udržia zamestnanosť
a pomôžu v zložitých chvíľach
čakania na finálne dopady celosvetovej krízy.
Aj takúto formu môže mať budovanie sociálneho štátu v krízovej
situácii. V období nepredvídateľných celosvetových deformácií. Nezodpovedné pravicové
experimenty, život na dlh a burzové pokusy vystavili slušným
ľuďom neslušný účet. Verím, že
opatrenia tejto vlády znížia tento účet a vytvoria také pravidlá,
ktoré už nedajú šancu robiť zo
zamestnancov rukojemníkov.
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Média útočia na vládu a škodia Slovensku
Z vystúpenia predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta
Fica v parlamentnej debate 5. februára 2009

Od septembra 2008 vláda Slovenskej republiky niekoľkokrát bez akýchkoľvek limitov a obmedzení vyhlásila, že najväčším
nepriateľom vlády Slovenskej republiky v
súčasnosti je finančná a hospodárska kríza. Tejto treba venovať všetku energiu tak,
ako sme to napríklad ukázali aj pri riešení
krízy plynovej. Rád by som povedal, že opozícia sa vo vzťahu k súčasnej vláde Slovenskej republiky už veľakrát prepočítala. Najskôr sa prepočítala pri Schengene, keď
nám odovzdala najhoršie pripravenú krajinu. A máme na to písomné doklady. Jednoducho Slovensko bolo najhoršie pripravené na Schengen. Ale urobili sme veľa práce a
do Schengenu sme išli ako najlepšie pripravená krajina v tomto regióne. Potom sa prepočítala pri Lisabone, kde sme boli hrubo vydieraní,
keď si opozícia myslela, že medzinárodne pohoríme. A potom sa prepočítala aj pri eure, kde
očakávala naše zlyhanie. Ani v jednom prípade
sa táto situácia nepotvrdila. A teraz sa všetci
tešia, že nám krk vykrúti kríza, ktorá prišla
do Európy a do celého sveta zo Spojených
štátov amerických. Opozícia si najskôr krízu ani nevšimla. Po mimoriadnom rokovaní vlády už v septembri 2008, kedy prvýkrát
zasadala vláda ku kríze, bol jeden veľmi
zaujímavý citát opozičného lídra a ja ho teraz prečítam. Citujem:

„Veľmi som bol prekvapený, keď
som počul, že mimoriadne zasadá vláda a ešte viac som bol prekvapený, keď som sa oboznámil s
témou - Riešenie situácie v oblasti finančnej krízy. Poviem to veľmi
jednoducho. Predseda vlády by
nemal na Slovensku vyvolávať paniku. Nie je najmenší dôvod na to,
aby predseda vlády vyvolával paniku vo vlastnom štáte.“
Čiže v septembri, keď vláda už intenzívne o
kríze rokovala, opozícia si stále ešte nevšímala, čo sa jednoducho deje na finančných
trhoch na celom svete. Potom, keď si to z
nejakých dôvodov všimnú, že nejaká kríza
je, či je tu už kríza plynová alebo hospodárska, a keď vidia, že vláda je mimoriadne aktívna, prijíma množstvo opatrení a predkladá množstvo návrhov, začínajú organizovať
okrúhle stoly a volajú po politickom dialógu
za okrúhlym stolom. Chcem to tu povedať s
plnou zodpovednosťou, politické dišputy a

te to teraz, pretože len politikárčite a zavádzate paniku do ďalšej diskusie. Chcem
využiť čas, aby som sa opäť obrátil aj na
slovenskú tlač. Úmyselne hovorím slovenhádky o kríze nikomu nepomôžu.
skú tlač, aby prestala šíriť hystériu. Dovoľte
O čom by napríklad bol okrúhly
mi, aby som preukázal na konkrétnom prístôl o plynovej kríze, ku ktorému
klade, čo sa deje v slovenskej tlači.
nás všetci stále volali? Povedzte
mi, ako by vyzerala diskusia medzi Ficom, Mečiarom, Slotom, Najčítanejší denník uviedol, mysHrušovským, Dzurindom a Csá- lím, že to bolo včera, že ľudia zakym? Ja viem o čom. Bola by to čínajú páchať samovraždy, pretohádka o nezmyselnej privatizácii
Slovenského plynárenského prie- že prichádzajú o prácu. Bola tam
uverejnená fotografia človeka, ktomyslu.
Ale táto hádka by Slovensku plyn rý vraj prišiel o prácu a preto spáurčite nepriniesla. Dôležitejšie
ako okrúhly stôl bolo ísť tam, kde chal samovraždu.
nám plyn reálne mohli dať - do Kyjeva, do Moskvy, do Prahy, komu- Urobili sme veľmi jednoduchú vec. Obrátili sme
nikovať s Berlínom a komuniko- sa na políciu a polícia nám poslala toto stanovisvať s Parížom. Ako hospodárskej ko, citujem: „Kontaktovali sme sa s prísluškríze pomôže okrúhly stôl, po kto- nou firmou, v ktorej mal dostať tento človek
rom opozícia stále tak volá? Pred- výpoveď, na základe čoho mal spáchať sastavte si, že sa za okrúhlym stolom movraždu. Nebohý bol v danej firme zameststretnú politici, ktorí na jednej strane naný 12 rokov, pričom s ním nebolo vykonatvrdia, že všetko treba sprivatizovať, né žiadne rozviazanie pracovného pomeru,
všetko treba odovzdať do cudzích ani nebol podaný návrh na rozviazanie prarúk, štátu treba zobrať všetky regu- covného pomeru, pričom s ním v blízkej bulačné a kontrolné právomoci, všetko treba dere- dúcnosti nebolo rátané ukončenie pracovgulovať a títo politici by sa stretli s politikmi, kto- ného pomeru.“ Prosím vás, čo to robíte v tých
rí majú na úlohu štátu v kríze úplne iný pohľad. médiách? Hanbite sa! Šíriť hystériu, používať taAkoby tento okrúhly stôl dopadol a aký by mal kéto citlivé veci, ako sú samovraždy, len preto,
aby ste zaútočili na vládu Slovenskej republiky,
význam, pre koho?
Možno by to bola veľká zábava pre novi- toto považujem naozaj za čosi hanebné, čosi,
nárov, možno veľká zábava pre niekoho, čo by sa jednoducho v iných krajinách určite
kto sleduje slovenskú politickú scénu, ale nemohlo nikdy stať. Chápem slovenskú tlač,
okrúhly stôl lídrov politických strán ku kríze že by dala prednosť krachu Slovenska, lebo si
nemá absolútne žiadny zmysel. Nepomôže myslí, že by to poškodilo vláde.
nijako ani do budúcnosti a bude len priestorom na hádky a na tie z opozície, či sa Bol som na tlačovej konferencii u
vám to páči, alebo nie, my vo vláde Sloven- pána prezidenta a začul som rozskej republiky čas nemáme. Rokovať treba
predovšetkým s tými ľuďmi, ktorí majú vplyv hovor novinárov v takom hlúčiku.
na financie, aj na ekonomiku. Ak chceme Nebudem citovať tie škaredé sloniečo v tomto štáte dosiahnuť a bojovať vá, ktoré boli povedané, ale poviem
proti kríze, musíme rokovať s bankami, so
obsah. Keby to tu všetko dobre pi,
zamestnávateľmi, so zamestnancami, musíme rokovať so Združením miest a obcí Slo- pi, pi... rachlo, aspoň by vláda dobvenska, musíme rokovať s investormi.
re dostala na pi, pi, pi... na hubu.
A s týmito treba prijímať aj riešenia. To dôsled- Toto povedali novinári v súkromne robíme. Dokonca sme rešpektovali bez akéhokoľvek zaváhania aj expertnú nomináciu nom rozhovore, pretože sú prespredstaviteľa opozície do Rady pre hospodár- vedčení, že to je jediná cesta ako
sku krízu a ten tam má dostatočný priestor, aby túto vládu poraziť.
predkladal všetky návrhy, o ktorých si myslí, že
sú dôležité, počúva na ne názor, či už názor vláHanbite sa, páni z médií, pretože, ak chcete
dy alebo sociálnych partnerov.
Vláda SR je presvedčená, že priestor na politiku Slovenskú republiku potopiť len preto, aby ste
v čase krízy je tu, v NR SR. Vláda SR aktívne po- poškodili vláde Slovenskej republiky, je to čosi,
dáva posledné týždne množstvo legislatívnych čo je nemorálne aj nemožné. Denník Sme zvenávrhov. Žiadam opozíciu, aby tento priestor vy- rejnil jeden prieskum a počúvajte otázku, ktoužila. Vystupujte v rámci diskusie o týchto ná- rú dali do prieskumu: Zníži hospodárska kríza
vrhoch, ktoré vláda predkladá, vyjadrujte sa k konečne preferencie SMERU - sociálna detýmto návrhom konštruktívnymi pripomienkami. mokracia? Ste normálni v tých médiách? Čo
Predkladajte vlastné alternatívy a nakoniec Ná- prosím vás robíte? O toto vám ide, aby ste tarodná rada rozhodne, čo je dobré a čo nie je kýmto spôsobom, za každú cenu útočili na vládu Slovenskej republiky? Nejde o preferencie,
dobré pre Slovenskú republiku.
My ideme cestou predkladania len tých ná- vôbec nejde o preferencie. Ide o štát, ide o ľudí,
vrhov, ktoré majú podporu a súhlas sociál- ide o sociálne istoty.
nych partnerov. A túto filozofiu nikdy ne- Slovensko je dotknuté krízou a Slovensko
opustíme. Nepôjdeme do Národnej rady len si to nezavinilo samo. Kríza prišla z úplne
s návrhmi, ktoré vzniknú za zeleným stolom iných oblastí. Slovensko bolo dobre rozbea nebudeme ich predkladať len preto, lebo hnuté, darilo sa mu a my dnes stojíme pred
vieme, že máme v Národnej rade Sloven- jednou z najväčších výziev, aká kedy stála
skej republiky podporu väčšiny a že by ta- pred vládou Slovenskej republiky. Porovnal
kéto návrhy mohli prejsť. V tejto situácii sa by som túto výzvu, ktorú mala vláda Slovenpýtam, o čom je teda nápad zvolať mimo- skej republiky v roku 1993, keď zakladala Slovenskú republiku a nebolo to pre ňu
riadnu schôdzu NR SR o kríze?
naozaj
jednoduché. Našou povinnosťou dnes
Pýtam sa, o čom je, keď teraz môžu hovonie
je
starať
sa o preferencie, ale rozhodne koriť predstavitelia opozície o návrhoch, ktoré
nať
a
nenechať
sa vyrušovať politickou opozícisú reálne predložené a ktoré môžu Slovenou,
či
už
v
podobe
konkrétnych politikov alebo v
skej republike pomôcť minimalizovať dopapodobe
tlače.
Krízu
nikto neporazí sám, v tomto
dy finančnej a hospodárskej krízy? Vážené
sa
zhodli
všetci
experti,
či už ide o Európu aledámy a páni z opozície, robte si mimoriadbo
ide
o
Spojené
štáty
americké
a už vôbec nie
ne schôdze v období konjunktúry, koľko len
Slovensko,
ktoré
je
malá,
proexportne
orientochcete - desiatky, stovky, ale prosím nerob-

vaná krajina. Dnes sa vláda sústreďuje na 3
faktory, ktoré sú mimoriadne dôležité. Prvý
faktor, ktorý nás najviac ohrozuje - je pokles
exportu. Tu robíme všetko, dokonca začína
veľká iniciatíva vo vzťahu k tým krajinám,
ktoré sú na Slovensko naviazané cez automobilový priemysel. Chceme vyvolať spoločný postup Slovenska, Francúzska, Nemecka, Českej republiky a ďalších štátov.
Táto iniciatíva pôjde aj na Európsku radu
v najbližších dňoch, pretože veľmi závisíme od toho, ako sa kríza bude vyvíjať predovšetkým vo veľkých štátoch, kde je pre
nás mimoriadne dôležitý trh, či to je Francúzsko, Nemecko alebo iné krajiny Európskej únie.
Ďalej sa musíme sústrediť na zmrazenie finančných tokov. Podpísali sme ďalšie memorandum
s bankami. Ideme poskytovať úvery, kde štát
preberá garanciu za klasické komerčné úvery
vo výške 55 %. Tieto úvery budú do výšky až 1
mil. €. A čo je dôležité, pripravili sme spoločný
program ako pomôcť ľuďom, ktorí, keď prídu o
prácu, by mohli prísť aj o svoje bývanie, ak majú
na toto bývanie hypotekárny úver alebo nejaký
iný stavebný úver. Dohodli sme sa, že tento projekt je veľmi dobrý. Pripomínam však, že sa nebude dať zneužiť, bude len pre tých, ktorí naozaj sociálne nebudú schopní zvládnuť platenie
hypotéky, aby neprišli o strechu nad hlavou len
preto, že kvôli kríze prišli aj o svoju prácu.
A tretí faktor, na ktorý sa chceme sústrediť,
je nedôvera na vnútornom trhu, ktorá oslabuje domácu spotrebu. Zdôrazňujem, že boj, pokiaľ ide o zamestnanosť a udržanie ľudí v práci, je prvoradou povinnosťou vlády Slovenskej
republiky.
Prijali sme a prijímame opatrenia, ktoré nemajú obdobu. Štát ide zaplatiť zamestnancovi a zamestnávateľovi odvody počas obdobia 60 dní v kalendárnom roku, ak tento
človek pôjde domov, nie preto, že bude vyhodený z práce, ale pretože nemá pre neho
zamestnávateľ prácu a zostane na 60 %
mzdy. Rozhodli sme, že skrátime obdobie
vrátenia DPH zo 60 na 30 dní a prijali sme
ďalšie a ďalšie opatrenia v mnohých oblastiach. Akumulujeme domáce zdroje. Vláda
škrtla 33 % z verejného obstarávania, z 1
mld. €, ktoré boli určené na verejné obstarávanie, sme 33 mil. € zobrali a povedali,
toto dávame teraz na stôl, aby sa za tieto
peniaze financovali konkrétne programy.
Určite robíme veľa aj na projektoch verejného
charakteru.Všetci z opozície rozprávali, akí sme
neústavní, keď prijímame zákony, ktoré urýchľujú PPP projekty. A zrazu všetci tvrdia, že to je
jediná cesta ako bojovať s krízou. Vládna koalícia mala dosť rozumu a prijala zákony, ktoré umožňujú, že o chvíľku podpíšeme zmluvu
za 1,5 mld. € na R1, to je Nitra - Zvolen. Predpokladám, že o niekoľko týždňov zmluvu podpíšeme na východnú časť diaľnice v objeme
3,3 mld. €. To sú obrovské zdroje, ktoré budú
v roku 2009 - 2010 na Slovensku preinvestované a veľmi to pomôže. Verím, že splníme 3
ciele. Prvý cieľ, že udržíme zamestnanosť. Nedotkneme sa ani jednej koruny, ktorú sme dali
občanom v rámci sociálnych programov v roku
2008. Kríza nemôže ísť na úkor ľudí, ľudia krízu
nevymysleli, ľuďom musíme v tejto kríze maximálne pomôcť. A po tretie, chcem povedať, že
chceme udržať hospodársky rast tak, aby bol v
prvej päťke krajín Európskej únie, teda jeden z
5 najvyšších hospodárskych rastov. Všimnite si,
ako médiá zamlčiavajú, všetci hovoria, že klesá na Slovensku hospodársky rast. Lenže nepovedia, že v Írsku je to mínus 5, v niektorých
baltských krajinách mínus 8 a že stále máme
najvyšší odhad hospodárskeho rastu v celej Európskej únii. Aj toto je úspech politiky, ktorú momentálne na Slovensku robíme. Vážené dámy
a páni, budeme robiť cez deň, budeme robiť v
noci a vám všetkým ďakujem za to, že podporujete vládu v opatreniach, ktoré sú pre boj s krízou životne dôležité.

ZAUJALO NÁS
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Bez kapitálu a peňazí
Dokončenie z 1. strany
Tí namiesto toho, aby sa o majetok svojich
klientov starali, sa na nich bezohľadne vrhli. Bezohľadnosť vedúcich bankových predstaviteľov zameraných na provízie, poplatky – nenásytní ignoranti, ktorí zlyhali – to je
časť toho, čo popisuje autor ako „biotop hrabivých, mamonárskych, po peniazoch žiadostivých“ švajčiarskych bankárov, „ktorí svojmu
kolegovi či klientovi predajú nezmyselné, bezcenné fondové podiely v čase, keď už kríza
naplno prepukla“.
Nedá sa povedať, že by to bolo lichotivé, ale nejde
o ostré slová a to či verne popisujú skutočnosť. Ide
o to, že nás stavajú pred otázku zmyslu fungovania zásad a noriem, ktoré sme prevzali za posledné dve desaťročia,
systému finančného
a hospodárskeho podnikania, ktoré sme prevzali v rámci integrácie. Pretože úprimne povediac,
od vrcholných orgánov únie sme čakali, že budú
vidieť dopredu a nezbadajú všetko až v spätnom
zrkadle, keď to už vidia všetci. V tejto situácii je
otázne, či je múdre prepožičať komisii v Bruxelles v podobe Lisabonskej zmluvy ešte viac
právomocí pre rozhodovanie centra.
Predsa nie je možné, aby až teraz prišla únia a
G. Verheugen, ktorý nám udeľoval toľko écesov v
rámci asociačného procesu ako komisár pre rozšírenie únie, že automobilový priemysel zamestnáva v štátoch EÚ takmer pätnásť miliónov ľudí - 2,2
milióna ľudí priamo a 12 miliónov nepriamo v dodávateľských firmách. Nie je možné, že až teraz je
jasné, že 60 – 80 percent ľudí si v Európe kupuje
auto na pôžičku, spláca ho. Nie je predsa možné,
aby sa až teraz, vo februári 2009, prišlo na to, že
v štátoch EÚ klesli objednávky na nákladné autá
z januárových 38000 na novembrových 700, nie
je možné, aby sme si až teraz priznali nos medzi
očami a konštatovali, že „priemyselná výroba v EÚ
kolabuje“ a sme svedkami „priemyselného pádu“.
Ide presne o to, prečo sme vstúpili do integračných zoskupení – ide
o hodnotový rebríček,
rebríček hodnôt. Ten je otrasený terajšou nedôverou a posilnený prejavmi ekonomického nacionalizmu jednotlivých ekonomík, najmä silných štátov.
Ide o vierohodnosť integrácie, vierohodnosť
stále väčšieho sa vzdávania suverenity v prospech silnej a rozhodovaniaschopnej únie.
Nejde a nemôže ísť o ťaženie proti „neschopnému
Bruxelles“ či spojenectvám, ale uvedomenie si našej starej skúsenosti, že nie je zlato čo sa blyští.
Ide aj o dopad na slovenský vnútropolitický a národný život – pochybnosti verejnosti sa týkajú aj
propagandistických ikon otvorenej spoločnosti, liberalizmu a libertariánstva. Dnes v úplne iných súvislostiach vnímame prezývku medzinárodných
kruhov, ktoré sa nazývali „pánmi zemegule“ aj
preto, lebo si uvedomujeme, že z tejto krízy vyjde mnoho porazených, tých, čo stratia, a len malá
skupinka tých, ktorí získajú. A Európska únia akoby sa s tým zmierila, ako keby s tým rátala.

Samozrejme, dnes je veľa generálov, hoci ešte
nie je po bitke. Ale nejde o kuvikanie, náreky,
vytváranie protiúnijnej či protialiančnej atmosféry – ide o to, aby sme videli a rozoznali fakty. Pokiaľ napríklad ide o americké hypotéky, ktoré spustili v roku 2007, ale v našom vedomí až na
jeseň roku 2008 terajšiu finančnú krízu, treba sa
pozrieť dobre, či sme to mohli alebo nemohli rozoznať. Kto číta nemecký týždenník Die Zeit, ktorého
vydavateľom je Helmut Schmidt vie, že o nebezpečných „strojoch na peniaze“ a pochybnostiach
v spoľahlivosť Fannie Mae a Freddie Mac, dvoch
najväčších hypotekárnych investičných bánk na
svete, ktorých krach stál pri zrode terajšej krízy, sa
písalo takýmto spôsobom už v roku 2004 (www.
zeit.de/2004/17/Fannie_Mae/, Die Zeit Nr. 17
z 15.04.2004). „Tieto dve banky majú dlh vo
výške štvrtiny hrubého národného produktu
USA, ktorého ekonomika je najväčšia na svete. Len jeden jediný dlžník na svete je väčšmi zadĺžený ako tieto dve banky – USA, je to
americký rozpočet, je to americký štátny dlh“
píše sa o. i. veľmi varovne v spomínanej analýze z
roku 2004.
Nemecká vláda prijala najnovšie rozhodnutie poskytnúť ďalších 10 miliárd euro mníchovskej Hypo
Real, dovedna to bude od začiatku krízy už 52 miliárd, celková pomoc presahuje 100 miliárd. Banka bez peňazí, kapitalizmus bez kapitálu.
Nemecký štátny dlh predstavuje 1,5 bilióna, okolo
65% ročného HDP. Nemecká vláda
považuje za nevyhnutné
prijať zákon o miere zadĺženia, akúsi dlhovú brzdu – tá ma zamedziť, zakázať v priebehu desaťročia spolkovým krajinám zadlžovať sa a federácii
robiť nové dlhy len v rozsahu 0,35 % ročne. To je
priznanie najsilnejšej európskej ekonomiky o nebezpečenstve zadlžovania ako aj o schopnosti či
neschopnosti štátov žiť s prehlbujúcim sa zadĺžením v dnešnom svete. Všetky štáty musia robiť
vlastné opatrenia, to je z tohto jasné, ale kríza
sa dá vyriešiť iba spoločným medzinárodným,
najmä európskym, únijným riešením. Je na to
únia uspôsobená a je toho schopná? Takúto
otázku sme si doteraz nekládli. Ale po tom čo
vidíme v Grécku, po vzburách tamojšej mladej
generácie, zvanej aj Generácia 700 euro,
sa otázky vynárajú.
Ale predovšetkým je jasné, že sa ako Slovensko, ako spoločnosť a ako národ nachádzame v
akomsi civilizačnom zlome – politicky a občiansky si musíme postaviť nový rebríček hodnôt, než
aký dominoval doteraz. Pre malý štát to budú ťažké doby, pre jeho obyvateľov to bude v mnohom
znamenať aj dobrovoľný návrat k striedmosti či obmedzeniam, ku ktorým boli v minulosti donucovaní
spoločenským systémom. Nejde o spochybňovanie demokracie a kapitalizmu, ide o to, rozpoznať
včas ich slabiny a nebezpečenstvá. Ide o to, že
nemôžeme už žiť na úkor svojej vlastne budúcnosti, ako jednotlivci už nemôžeme žiť na úkor peňazí,
ktoré dostaneme až zajtra, pozajtra či vôbec nedostaneme.
DUŠAN D. KERNÝ

Na slovíčko,

priatelia

MILAN PIOVARČI
My starší, sme väčšinou boli
vychovaní v skromnosti, preto
sa neraz zamýšľame nad tým,
čo sa to robí s našimi deťmi či
vnukmi, keď chcú mať všetko
čo vidia a neraz to priam vynucujú od rodičov, ktorí často zápasia s tým, aby im peniaze stačili na to najpotrebnejšie
v živote. Za našich čias to tak
nebolo. Kde sa vzala tá konzumná, materialisticky orientovaná snaha a túžba po značkovom tovare, ktorá núti hlboko
siahnuť aj na úspory pripravené na to, že ak v čase svetovej hospodárskej krízy nebudú stačiť zárobky, ušetrené
peniaze by mali pokryť aspoň
to najpotrebnejšie – živobytie
a bývanie.
Kdeže sa to teda vzalo? Veľmi
sa rozmohol nekritický obdiv
vzorov a ideálov propagovaných médiami, ktoré sú často
skôr preudovzormi a preudoideálmi.
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Už pomaly zabúdame, že v
čase dospievania dnešných
seniorov nebolo televízie a
rýchly prenos informácií rôznymi technickými prostriedkami.
Navyše v tých časoch nikto nevytváral z priemerných dievčat
i chlapcov „celebrity“ a nedával ich za vzor ostatným. A tak
prehnaný záujem o vzhľad a
oblečenie, posadnutosť podobať sa „celebritám“, vidina bohatstva z popularity, stále viac
času stráveného pri televízii,
internete, hranie videohier, prináša svoje ovocie. Preto naše
deti snívajú o tom čo vidia, sú
až posadnuté túžbou po veciach a snoch, že raz budú tiež
také bohaté a obdivované.
A keď nastáva vytriezvenie,
stávajú sa nešťastnejšie v porovnaní s tým, čo vidia v reklamách či štylizovaných reality
šou, ktoré pokladajú za skutočnosť. Skúsenosti svedčia aj
o tom, že u detí, ktoré nie sú
až tak materialisticky založené, vyskytuje sa menej depresií, úzkosti či psychických ťažkostí a tieto deti majú aj väčšiu
sebaúctu i lepší vzťah so svojím okolím.

AFORIZMY
PAVOL JANÍK

Taľafakty
Mediálne taľafatky.
Duša je deliteľná
Naše lepšie ja
pôjde do neba,
naše horšie ja
pôjde do pekla,
naše normálne ja
pôjde do čistiarne.
Vidiečan Viedenčan
Obyvateľ predmestia
Bratislavy.
Kolektívne blahoželanie
Pripájame sa,
pripíjame si.
McDonau
McDonald na Dunaji.
Falošná hra
Neladí? Nevadí.
Hospodársky zázrak
Solventný absolvent.
Elektrifikácia hlavy
Vlasy dupkom.
Honoris pauza
Prestávka v počestnosti.

Politik bez budúcnosti

Kauza kupovania poslancov je veľmi dlhý, tragický a bolestný seriál. Začala hneď po voľbách
v roku 1992, keď v opozícii proti druhej vláde
Vladimíra Mečiara vznikla téza, že HZDS môže
poraziť iba HZDS. Odvtedy začali odchody poslancov ako na bežiacom páse vždy v zlomových situáciách. Veď pred známym vyhlásením
nedôvery premiérovi Mečiarovi v marci 1994 vystupovali z klubu HZDS narýchlo ďalšie duše
ešte v ten deň. Rátať všetkých týchto prebehlíkov nemá dnes už zmysel, keďže sú smutnou
minulosťou. Odchádzali nielen z HZDS. Stalo sa
to aj iným stranám. Isté je, že sa ich snažili využívať rovnaké politické sily. Tie, ktoré osem rokov
vládli od roku 1998 až do roku 2006 dotiahli toto
prebehlíctvo priam do podoby umenia. Do roku
2006 sa v médiách normálne uvádzalo, aké požiadavky si dávali napríklad prebehnutí poslanci pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. Či chceli kus cesty pre svoje rodisko, alebo iné zjavné
„dary“. Netreba sa preto na Daniela Lipšica hnevať, že túto kauzu otvoril. Darmo Mikuláš Dzurinda soptí na jeho adresu. Naopak, podpredseda KDH si zaslúži aj istú pochvalu. Dobre, že túto
tému prevetral. Aspoň sa spoločnosť môže spätným poznaním udalostí poučiť. Môže sa obrodiť.
Povedať si, že toto tu už viac nesmie byť. Prebehlíctvo musí byť na pranieri hanby. Iná vec je,
že Lipšic si otvorením tejto témy zjavne nepolepšil. Naopak, vyšiel z tohto súboja ako porazený.
To je však už jeho „maslo“. Mal tému odkomuni-

kovať na inej úrovni. Z jeho vystúpení bolo cítiť,
že sa chce zrejme zapáčiť voličom snemu KDH,
ale nebol dostatočne principiálny. Obhajovať sa
ex post takto úboho, je zúfalé a pre danú osobu
tragické. Preto sa nik nebude čudovať, ak sa za
Lipšicom raz a navždy uzavrie politická hladina.
Kedy sa tak stane, nie je ešte úplne jasné. V každom prípade má k tomu exminister veľmi blízko.
V stranách tvoriacich vládnu koalíciu už dlhšiu
dobu nenachádza dokonca ani ako partner do
diskusii žiadnu štipku sympatií. V radoch opozície dnes už od neho každý bočí, a vo vlastnej
strane sa stáva outsiderom. Je to konečne dobrá správa, ak už Lipšicovi na meno nevie prísť
rovnako Dzurinda, ako Pál Csáky. Ak by malo
KDH takéhoto lídra, bola by to ich hromadná politická samovražda. Z KDH by sa stala strana s
nulovým koaličným potenciálom. Možno uvažovať nad tým, že aj so stále sa stenčujúcou voličskou základňou. Ak pre nič iné, tak len preto by
bolo možno dobré, aby sa stal predsedom svojho materského subjektu.
S najväčšou pravdepodobnosťou sa však Lipšic
nezadržateľne rúti medzi rady kresťansko-demokratických dôchodcov typu Vladimíra Palka,
alebo Františka Mikloška. Na pozíciu Jána Čarnogurského jednoznačne nedosahuje a už zjavne ani nikdy nedorastie, keďže môžeme predpokladať jeho skorý odchod z politickej scény bez
ďalšej politickej budúcnosti.
Stanislav Háber

Nevládne útočia GLOSÁR Slovenského rozhľadu

Dokončenie z 1. strany
Toľko mladých tvári, ktoré priam džgajú staré múdrosti do diváka televízií, neprijíma za bernú mincu čoraz viac ľudí.
Pretože majú naporúdzi dosť poučiek, ale málo konkrétneho na terajšiu situáciu a najmä sú vždy pozadu. Čo si myslieť o takpovediac pechote transparentnosti a fair play napríklad o pani Zuzane Wienk v
čase obrovských cunami valiacich sa na nás pre neprehľadnosť a dlhoročné podrazy, na ktorých bol postavený bankový systém. Veď je
zrejmé, koho sme doslova obeťami - nielen ako jednotlivci či štát, ale
ako únia! Kto tu chce rozdávať rozumy o transparentnosti, keď celý
systém finančného sveta bol postavený na presnom opaku? Ťažko si
získať autoritu, ak má divák dojem nevyváženosti ostrej kritiky. Ťažko získať priaznivcov fair play, keď sme sa zrazu ocitli v očividne nefér pomeroch nie vlastnou vinou, nie vinou vlády. Čo nám vlastne títo
ľudia chcú povedať v dnešnom čase? Doteraz nás presvedčovali, že
treba prebrať systém medzinárodnej transparentnosti, civilizovaný európsky systém, aby sa ukázalo, že si nevidia ďalej od nosa a čo horšie, vyzerá to, že to bolo účelovo a vedomo. Alebo sa mýlime? Sú to
nadšenci, ktorí chcú premeniť Slovensko na ostrov čistoty finančného
sveta, raj prehľadnosti, alebo lepšie po slovensky, transparentnosti v
mori svetového egoizmu? Našinec sa spytuje, či sa oná transparentnosť nemá týkať len a výlučne tejto vlády a len tohto predsedu vlády.
Človek sa nevdojak prichytí pri myšlienke, prečo tie nevládne (organizácie) sú také nevládne v ťažení proti tej hŕstke skutočne mocných finančného sveta, ktorí by nás aj zodrali z kože. DUŠAN D. KERNÝ

Príklady nepriťahujú
Keď Ján Amos Komenský hovoril o príkladoch, ktoré priťahujú a
podnecujú k napodobňovaniu,
určite netušil, že v biznise to platí
obmedzene. Názornou ukážkou
je vyberanie poplatkov za preberanie mincí v bankách.
Niektoré naše banky sprivatizovali rakúske finančné domy. Vo
vedení sú rakúski finančníci a
nariekajú, aké prácne je mince
preberať, triediť a počítať, takže poplatky sú nevyhnutné, aby
banky neprichádzali o zisk. Že
by netušili, že v ich materskej
krajine používajú na tieto práce
už 15 rokov mincové automaty?
V Rakúsku podnikateľ vloží do
automatu svoju identifikačnú kartu, vsype do stroja mince, stroj
ich roztriedi, spočíta a sumu pripíše na jeho účet. Za túto službu podnikateľ zaplatí 30 centov,
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bez ohľadu na počet mincí. Podľa hovorcu Slovenskej sporiteľne
by zavedenie takýchto automatov vo všetkých pobočkách stálo
viac ako stotisíc eur. Pri niekoľko stomiliónových ziskoch bánk
je to skutočne „závratná“ investícia. Určite ju majitelia akcií pri
výplate dividend pocítia menej,
ako pocítili malí obchodníci a živnostníci zakúpenie novej registračnej pokladnice.
Problémy parkovania
Výškové budovy rastú ako huby
po daždi. Voľné priestranstvá v
centre, na ktorých boli parky alebo parkoviská pre autá, miznú.
Zaparkovať auto v Bratislave, ale
aj v iných väčších mestách, je už
neriešiteľný problém rovnako v
centre, ako na sídliskách. Nový
cestný zákon situáciu skomplikoval. Keď sa má začať uplatňo-

vať ukazuje sa, že niektoré jeho
ustanovenia sú nerealizovateľné. Je pravdou, že chodníky by
mali patriť chodcom, lenže jeden a pol metra šírky nemajú ani
mnohé chodníky v Starom meste. Stavebné normy hovoria, že
pri stavbe nových budov treba
vytvoriť jedno parkovacie miesto
na sedem zamestnancov. Táto
norma mohla zodpovedať situácii pred dvadsiatimi rokmi, keď
autá boli luxus a len málo majiteľov ich využívalo denne. Súčasná situácia je dôsledkom nekomplexného riešenia. Svedčí
iba o tom, že rozhodujú nekompetentní a nezodpovední otcovia
mesta. Počnúc tými, ktorí predali parkovacie miesta súkromnej
spoločnosti a končiac tými, ktorí povoľujú stavby tak nahustené,
že sa pomaly budeme rozprávať
z okna do okna cez ulicu.

Okrúhly stôl
Opozícia volá po okrúhlom stole. Politici chcú diskutovať o
tom, ako riešiť hospodársku
krízu. Lenže politické riešenia
hospodárskej krízy nám nepomôžu. Tie by mali hľadať odborníci, ekonómovia, finančníci a
národohospodári. Malo by sa o
nich hovoriť najmä v rade, ktorá bola na tento účel vytvorená
a v ktorej je aj zástupca opozície. Do rúk politikov potom patrí uvedenie prijatých riešení do
života. Keby sme konečne nabehli na tento systém a ako hovoril Werich, pochopili, že „na
odbornú prácu majú byť odborníci“, vyčistilo by sa ovzdušie.
Lebo pre občana nie je dôležité kto s akým návrhom prišiel,
ale aký je prínos pre jeho životnú úroveň.
Jozef Šucha

EKONOMIKA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD
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O energiách hovoríme s ministrom hospodárstva SR Ľubomírom Jahnátekom – 2. časť
Dokončenie z 1. strany
• Môžeme to chápať ako kritiku vedenia SPP?
- Vysoko si vážim obetavosť a profesionalitu manažmentu SPP pri riešení plynovej
krízy. Aj oni však mali pri riešení určitých
netradičných spôsobov dodávok obmedzené možnosti okamžite sa rozhodovať.
Museli so svojimi akcionármi konzultovať
rôzne varianty riešenia. Rozhodovací proces sa tak predlžoval. Strácali sme drahocenný čas, ktorý sme mohli využiť na
ďalšie aktivity. Čo sa týka samotného riešenia, tak prakticky identické návrhy sa
nachádzajú a sú obsiahnuté v Stratégii
energetickej bezpečnosti Slovenska s výhľadom do roku 2030, ktorú vláda v roku
2008 odsúhlasila a prijala. Akurát sa ukázalo, že niektoré navrhované riešenia treba realizovať v rýchlejšom časovom horizonte ako s nimi pôvodne Stratégia rátala,
lebo sa nikdy nepredpokladalo, že dôjde
k absolútnemu výpadku dodávok plynu
tranzitom cez Ukrajinu. To znamená zásadnú zmenu v riešení krízových situácií.
• Od nástupu vlády v roku 2006 riešite v podstate energetické problémy,
lebo okrem aktuálneho plynu to boli
najmä otázky súvisiace s výstavbou
nových energetických zdrojov.
- Neriešime len otázku zdrojov, ale problematiku sme rozšírili aj o prenosové, prepravné a distribučné siete, čo podrobne
popisuje, rieši a argumentuje Stratégia
energetickej bezpečnosti SR do roku
2030 (SEB). Ide o ucelený materiál, ktorý je návrhom vykonávacieho plánu.
• V akom zmysle?
- Exaktne zachytáva a popisuje situáciu,
ktorú v súčasnosti v energetike, máme.
Teda odborne zdôvodňuje, s čím môžeme reálne rátať, akým nerastným bohatstvom disponujeme. Samozrejme zahŕňa
aj to, čo sa musí všetko urobiť a udiať v
slovenskej energetike, aby sme mali
energiu bezpečnú, aby jej bol dostatok a
aby bola vo všetkých svojich formách dostupná za prijateľné ceny. Mnoho riešení, ktoré sa nakoniec počas plynovej krízy
realizovali na odvrátenie najhoršieho scenára, už boli navrhnuté v SEB. Len sa museli urýchliť, čomu pomohla aj výnimočnosť celej situácie.
• V EÚ plynová kríza dala veľa podnetov na diskusie o riešení energetickej
bezpečnosti únie. Čo si o nich myslíte?
- Ide najmä o otázku diverzifikácie zdrojov
i prenosových systémov. V minulom storočí padla „politická železná opona“ medzi východom a západom, lenže v energetike táto „opona“ stále stojí. Nezmizla.
Ak má byť energetický priestor únie bezpečný, je potrebné, aby si jednotlivé štáty
skutočne uvedomili, že EÚ dnes tvorí 27
štátov. Musí dôjsť k intenzívnemu „energetickému“ prepojeniu pôvodných štátov EÚ s krajinami, ktoré do únie vstúpili neskôr. Je nutné konečne zadefinovať
základné trasy pre dopravu plynu a ropy
nielen z Východu na Západ, ale aj zo Západu na Východ. Rovnako z Juhu na Sever, ako aj zo Severu na Juh. Preto je veľmi dôležité, aby sa diskusie, ktoré sa v
súčasnosti vedú na úrovni únie, dostali
do reálnej podoby a stali sa pragmatickými. Musia byť garantovať základné koridory pre dodávky plynu, ropy a elektrickej
energie pre všetky členské štáty EÚ.
• To znamená, že členské štáty by
mali mať prepojenie ako povinnosť
voči únii? Ako si to predstavujete
technicky a administratívne?
- Presne tak, štáty sa musia prepojiť. Zároveň však preto musia mať povinnosť sa
napojiť na existujúce základné prepravné
a prenosové systémy. Technická predstava je taká, aby sa navzájom hustejšie poprepájali v energetických médiách jednotlivé členské štáty, ktoré spolu susedia.
Len tak by sa vytvorila ucelená sieť možných prepojení. K podobnému výpadku niektorého druhu energií môže dôjsť v
hociktorom štáte EÚ. Administratívne ide
o princíp solidarity, ktorý dosiaľ nie je v písomnej podobe ešte definovaný, hoci sa
o ňom na pôde únie už intenzívne diskutu-

je. Potom sa dokument stane základnou
normou, na báze ktorej sa budú úspešnejšie riešiť krízové stavy v členských štátoch EÚ. Vypracovanie smernice o energetickej solidarite by malo byť jedným z
prvých aktov, ktoré by sa ako poučenie
z plynovej krízy malo vo veľmi krátkom
čase objaviť na pôde EÚ. A smernica by
sa tak mala stať záväznou pre všetky členské štáty.
• Neustále sa v médiách zdôrazňovalo, že zodpovednosť za krízu malo
popri Ukrajine aj Rusko. Čo si myslíte
o hľadaní iných zdrojov plynu ako iba
na východe?
- Ruská federácia nebola jediným iniciátorom krízy. Musíme si zodpovedať fundamentálnu otázku. Kde sú reálne možnosti zdrojov pre uspokojovanie potrieb EÚ v
dodávkach energetických nosičov? Odborníci predpokladajú, že v roku 2020 až
takmer 50 percent spotreby plynu v únii
budú kryť práve ruské zdroje. Na rok 2030
sa dokonca tento odhad zvyšuje až na 65
percent. Ak vieme efektívne dopraviť také
obrovské množstvá plynu z iných lokalít, som za. Také zdroje zatiaľ reálne nevidím. Navyše, myslím si, že politická stabilita v Rusku je oveľa vyššia ako je stabilita
v iných regiónoch, o ktorých sa uvažuje,
že by sa odtiaľ dali dopraviť plyn a ropa v
množstvách potrebných pre Európu.

V Európe musí platiť
princíp solidarity

• Ak teda vychádzame z vašej predstavy, ako si predstavujete prepojenie
Slovenska?
- SR už iniciovala v rámci EK krátkodobé úlohy a projekty, ktoré by mali smerovať k vzájomnému prepojeniu jednotlivých členských štátov. V prípade ropy
chceme mať zásobovanie zabezpečené
aj z okolitých štátov. Práve súčasná slovenská vláda opäť oživila a navrhla projekt
prepojenia Družby s ropovodom AWP. To
by umožnilo v normálnom klasickom režime dodávku približne 1,5 milióna ton ropy
zo Slovenska do Rakúska. V prípade nečakaných výpadkov z Ukrajiny, by Slovensko mohlo čerpať ropu z rakúskej strany.
Práce na tomto projekte výrazne pokročili a v krátkom čase by sme mohli pristúpiť aj k realizácii prepojenia. Po kríze v
roku 2007 sa zintenzívnili úvahy o prepojení medzi Slovenskom a Maďarskom pri
dodávkach ropy. Tam však hlavný problém spočíva v tom, že Chorvátsko má terminál vybudovaný v rekreačnej oblasti na
ostrove Krk. Ide o terminál Omišajl. Preto
Chorvátsko nemá veľký záujem v regióne
turistického využitia rozširovať prekladisko a terminály na ropu. Pokiaľ Chorvátsko vstúpi do EÚ, bude musieť zrejme
akceptovať túto požiadavku stredoeurópskych štátov. To by nám umožnilo prepojenie Juh - Sever s využitím už existujúcich napojení. To znamená globálnejšie
využitie ropovodu Adria.
• A čo sa týka plynu?
- Spomínal som SEB a tá ráta s posilnením prepojenia na uzol Baumgarten a s
prepojením na maďarskú distribučnú sieť.
Tá by mohla dodávať približne 5 miliónov
metrov kubických zemného plynu na územie Slovenska. Zároveň sme sa opäť oficiálne prihlásili k projektu Nabucco. Aj tu
je však potrebné vyriešiť základný problém, ktorým je, či na konci rúry bude dostatok plynu? To dnes nie je jasné. Je potrebné riešiť aj problém Turecka, ktoré už
teraz začína jasne politicky využívať budúcu závislosť EÚ na plynovode Nabucco.
• Ako v tomto kontexte vnímate finančnú krízu, ktorá prerástla dopadmi do
hospodárskej krízy?

- Kríza v tomto období zohráva veľmi negatívnu úlohu. Práve budovanie veľkých
projektov, ktoré v konečnom efekte podporia domácu spotrebu, môže byť dobrým riešením a výhodnou alternatívou,
ako aspoň z časti pokryť potrebu investícií. V prospech týchto riešení hovorí fakt,
že ide o zásadné projekty, ktoré ovplyvnia energetickú bezpečnosť na dlhé desaťročia. Preto by mala byť dostatočná
politická vôľa na to, aby zúčastnené tranzitné štáty, ale v úzkej spolupráci s celou
EÚ, vedeli naakumulovať dostatok zdrojov pre to, aby sa projekty typu Nabucco,
respektíve Adria LNG, stali reálnymi. Ba
aby sa čas potrebný na ich výstavbu a finalizáciu oproti pôvodným plánom podstatne skrátil.
• Má konečne šancu aj prepojenie
medzi Bratislavou a Schwechatom?
- O tomto projekte som niekoľko ráz pri
najrozličnejších príležitostiach rokoval aj
s bývalým ministrom hospodárstva a práce Rakúska Martinom Bartensteinom.
Poznám ho teda do detailov. Som v nepretržitom kontakte s manažmentom a
vedúcimi pracovníkmi spoločnosti OMV.
Už máme vytipovanú konkrétnu trasu,
ktorá vyhovuje ako slovenskej tak aj rakúskej strane. Museli sme pri tom splniť
podmienku, aby trasa nenarušila chránené územia v oboch štátoch. Máme predĺžený kontrakt na výkup pozemkov, ktoré sú v oblastiach, kadiaľ by trasa mala
prechádzať. Čakáme na to, aby sa vyriešila a zjednotila akcionárska štruktúra v
spoločnosti Transpetrol. To je vlastne jeden z hlavných dôvodov, ktorý nám bráni
v realizácií tohto projektu. Môže však byť
úspešne vyriešený v krátkom čase. Nevylučujem , že by sa projekt podarilo riešiť
ešte v priebehu tohto roka, ak všetko do
seba zapadne tak ako predpokladáme a
mohlo by sa pristúpiť aj k realizácií prác.
• Rakúšania nám tvrdo vyčítajú dlhodobo našu jadrovú stratégiu, ako vyzerá spolupráca v prepojení elektrickej siete s alpskou republikou?
- Už niekoľkokrát sme Rakúsku navrhli posilnenie cezhraničných profilov v prípade prenosov elektrickej energie. Exis-

tencia jadrových elektrární na Slovensku
je však v Rakúsku vnímaná veľmi citlivo.
Rakúsko by malo nájsť konsenzus a vytvoriť cezhraničné profily aj v oblasti elektriny. Zatiaľ v oblasti prenosových sietí
medzi Slovenskom a Rakúskom neexistuje priame prepojenie. Elektrické energia zo Slovenska môže prúdiť do Rakúska len cez územie Maďarska. Čo sa týka
plynu, tam je iná situácia. Tam je potrebné na skvalitnenie prepojenia položiť minimálne jedno 1000 mm potrubie, ktoré
by spojilo zásobníky plynu na našom území (západné Slovensko) so zásobníkmi v
Baumgartene.
• Sú v prípade plynu vôbec s Rakúskom nejaké otvorené otázky?
- Problémom, ktorý je v tejto súvislosti potrebné vyriešiť, je otázka nakontrahovania
dostatočných kapacít, ktoré Slovensko
zatiaľ nemá. Ale Rakúsko už teraz čiastočne využíva zásobníky na našej strane,
z ktorých denne na rakúske územie prúdi
približne 1 milión metrov kubických zemného plynu. V tomto prepojení sa skrýva
podstatne vyšší potenciál, ktorý by sa dal
veľmi efektívne zhodnotiť a využiť najmä
v prípadoch nečakaných plynových kolízií a kríz. V prípade ropy je pre nás zásadnou otázkou vybudovať spolu s rakúskou
stranou prepojenie medzi Bratislavou a
Schwechatom. Tento projekt je z ekonomického hľadiska i z pozície diverzifikácie
trás pre oba štáty veľmi výhodný.
• Napriek tomu hovoríte, že jadrová
energia je jediným východiskom pre
Slovensko a očakávate zmenu postoja jej odporcov.
- Musí prísť k zásadným zmenám. Zaoberáme sa dvoma problémami. Jedným je
ekologický balíček a druhým nedostatok
elektrickej energie, kde opakujem, vidím
jedinú reálnu cestu cez rozvoj jadrovej
energie. Chápem citlivosť tejto problematiky pre Rakúsko, ale rozvoj sa nedá
umelo brzdiť žiadnymi predsudkami. Keď
chceme byť energeticky sebestační, a
chceme viac chrániť životné prostredie,
potom potrebujeme mať aj ekonomicky prijateľné ceny elektrickej energie,
čo má rozhodujúci vplyv na konkurencie-

schopnosť hospodárstva EÚ. Riešenie je
v pragmatickom rozvoji jadrovej energetiky.
• Môžete potvrdiť záujem iných firiem
o výrobu elektrickej energie na Slovensku okrem Slovenských elektrární, keďže cena energií je príliš vysoká?
- Bol to koncern ČEZ, ktorý mal záujem
vybudovať, alebo sa podieľať na výstavbe
tepelných elektrární v dvoch komerčných
podnikoch na Slovensku. A to v spolupráci s US Steel Košice a v Slovnafte Bratislava. Podľa mojich posledných informácií aktivita v Košiciach sa v tomto smere
utlmila. Projekt sa nerozvíja. V Bratislave
je situácia opačná. Slovnaft má ambíciu
postaviť dva tepelné bloky na báze plynu na úrovni približne 800 MW. Spomínaná firma zatiaľ oficiálne nepožiadala Ministerstvo hospodárstva SR o pridelenie
licencie, ale na tomto projekte sa intenzívne pracuje. Pre nešťastnú privatizácii
subjektov energetického sektora sa ceny
energií, či už hovoríme o plyne alebo o
elektrickej energii, na Slovensku stali pre
priemyselné podniky jednými z najvyšších
v EÚ. Podiel na tom má aj nekvalifikovaná a zlá práca predchádzajúceho vedenia regulačného úradu. Energetické ceny
podstatne ovplyvňujú a znižujú konkurencieschopnosť našich podnikov. Preto sa
súčasná vláda a rezort hospodárstva usilujú, aby sa ceny týchto „energií“ dostali
na prijateľnú úroveň, ktorá bude umožňovať primeraný rozvoj nášho priemyslu. V
opačnom prípade sa neprimerane vysoké ceny energií stávajú vážnou prekážkou
pre ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky.
• Spomeňme na záver vaše priority
v oblasti energetiky, ako ich vidíte vo
vzťahu toho, čo potrebuje štát a jeho
občania?
- Tých priorít je niekoľko. Vo vzťahu ku kríze
v dodávkach ruského plynu tranzitom cez
Ukrajinu a k obsahu zasadania Rady ministrov pre energetiku v Bruseli (konaného
13. januára 2009 – poznámka autora), by
som medzi ne s osobitným dôrazom zaradil určite potrebu prehlbovania mechanizmov solidarity v rámci EÚ. Podobný dôraz
prisudzujem zlepšovaniu mechanizmov
včasného varovania a vývoju relevantnej
legislatívy. V tomto zmysle je dôležité čo
najskôr definovať strednodobé a dlhodobé riešenia. Tie by v budúcnosti zabezpečili možnosť plnohodnotnej diverzifikácie
zdrojov, ale aj transportných trás všetkých
členských štátov únie s dôrazom na krajiny, ktoré sú vo významnej miere závislé od
jedného dodávateľa. To je podmienené
aj vyčlenením dostatočných finančných
prostriedkov na európskej úrovni pre projekty vzájomného prepojenia infraštruktúry tak, aby sa v maximálne možnej miere zabezpečilo zodpovedajúce prepojenie
transeurópskych trás v smeroch sever juh a východ - západ. Tak isto by Slovensko preferovalo rozumnú reguláciu v oblasti dodávok energie. To najmä vzhľadom
na skutočnosť, že aj pri súčasnej finančnej a ekonomickej kríze sa ukazuje, že
trh nevie jednoducho niektoré problémy
vyriešiť sám. Naša skúsenosť hovorí, že
tam, kde je dominantné postavenie niektorých hráčov na trhu, jeho liberalizácia
príliš nefunguje. Lebo je stále sústredená do tých istých rúk. Preto by bolo určite
užitočné opäť prehodnotiť, možno aspoň
na určité obdobie, reguláciu cien energií
aj pre priemyselný sektor, aby priemyselníci dostávali energie za spravodlivé ceny.
Ďalší blok tvoria otázky, ktoré sa týkajú klimaticko-energetických balíčkov. Považujem za dôležité venovať zvýšenú a principiálnu pozornosť rozvoju obnoviteľných
zdrojov, a znižovaniu energetickej náročnosti. Tu by som očakával aj väčšiu citlivosť k možnostiam jednotlivých členských
štátov vo vzťahu k výkonnosti ich ekonomík a tiež prírodným danostiam každej z
nich. Solidárnym prístupom a vzájomným
pochopením totiž dosiahneme určite viac,
ako ultimatívnym prístupom a používaním
metódy príkazov a nariadení.
Zhováral sa: Stanislav Háber
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Vladimír Bačišin hodnotí plynovú krízu pre ruskú rozhlasovú stanicu Echo

Dno dosiahneme v auguste

Prestížna ruská rozhlasová stanica Echo Moskvy, ktorej vysielanie
je zosieťované s mnohými FM stanicami po celej Ruskej federácii
vysiela rozhovory, ktorých moderátormi sú najznámejšie žurnalistické, politologické, ekonomické
osobnosti alebo odborníci na dejiny a umenie. Vo štvrtok 5. februára si politologička prof. Jevgenija Albats pozvala do relácie
bratislavského analytika Vladimíra Bačišina. Ten o. i. konštatoval,
že terajšia plynová kríza sa neskončila. To, čoho sme svedkami
je len dočasné. Z vrcholu krízy
sme sa ocitli v relatívne pokojnej
fáze poklesu - konflikt však nie je
vonkoncom ukončený.
V kuloároch je ako v úli
V kuloároch Európskej únie podľa V. Bačišina prebiehajú intenzívne
neverejné konzultácie a rozhovory,
pretože je zrejmé terajšie riešenie,
napriek všetkým dohodám či dohovorom nie je trvalé.
Otázkou je, aká dlhá môže byť terajšia dočasnosť... Nevyhnutné je, ako
sa vyjadril V. Bačišin, „kapitálne riešenie“, teda zásadné riešenie. Citoval pritom o.i. svojho niekdajšieho
moskovského učiteľa, prof. R. Grinberga, že treba nájsť riešenie spoločné, riešenie pre európsku verejnosť. Každé hľadanie riešenia je
otázkou rozhovorov, vyžaduje si rozhovory, ak skutočne chceme nájsť
riešenie, podobne to bude aj s cenou na plyn. Z tohto hľadiska považuje za reálne, že sa môže vytvoriť
tzv. plynový OPEC - teda podobne
ako štáty ťažiace ropu sú združené
v OPEC podobne sa združia aj štáty ťažiace plyn (v tomto smere sa už
urobili prvé kroky v Rusku na najvyššej úrovni).
Rusko bude v plyne hrať
prvé husle
Na otázku J. Albats, ak je teda vytvorenie plynárenského združenia možné a stalo sa jednou z reálnych možností, kto bude hrať hlavnú úlohu v
ňom, kto bude určujúci, V. Bačišin
odpovedal, že jednoznačne ten, kto
bude ťažiť najviac plynu. Táto samozrejmá logika teda necháva otvorené
kto to bude - ak bude tým najväčším

producentom spomedzi štátov nového možného združenia Ruská federácia, samozrejme to bude teda
ona.
Osobná predpoveď V. Bačišina
či môžeme byť svedkami takého istého vývoja s cenami plynu
ako sme teraz svedkami pri poklese cien ropy bola - „v auguste dosiahneme dno krízy“. Ceny
plynu sú pre Európu samozrejme dôležité - podľa nich sa pohybuje cena prakticky celej výroby,
takmer všetkého, čo sa v Európe
vyrába, európskej produkcie. Alternatívne riešenia spojené s využitím skvapalneného plynu či
iných trás dopravy a z iných, nových zdrojov sú nielen nákladné,
ale aj časovo náročné a Európa
potrebuje riešiť svoje zásadné
problémy čo najrýchlejšie bez
zbytočných prieťahov.
Ako ukázal prípad riešenia plynovej
krízy na Slovensku, plyn môže prúdiť
reverzným spôsobom aj s využitím
plynovodu JAMAL, šikovný technik,
ktorému môžeme byť všetci vďační,
vyriešil reverzný, spätný chod, takrečeno akúsi plynovú spiatočku, aby
plyn prichádzal z druhej strany než
ako doteraz od ukrajinských hraníc,
za desať hodín.
Pokiaľ ide o cesty plynu, všetky riešenia nových ciest, ako napríklad aj
NABUCO, sú vždy otázkou ceny a
času - a od toho všetkého závisí potom aj cena výroby v Európe, teda
vyššia cena, drahšia výroba.
Na Ukrajine sa rysuje
štrukturálna
zmena moci
Prof. Albats samozrejme neobišla ani otázku situácie na Ukrajine. V. Bačišin nevyužil ponúkanú
možnosť hodnotiť pomery, o ktorých neprehľadnosti dosť vieme
„vďaka“ januárovej kríze. Konštatovanie však bolo jednoznačné „ak sa dá veriť sociologickým
prieskumom, ktoré sú zverejňované, ak sú skutočne vierohodné, tak zmena štruktúry moci na
Ukrajine je nevyhnutná, štruktúra
moci na Ukrajine sa zmení. Otázkou však je, ako sa bude (nová)
moc správať, ako sa zachová voči

svojim predvolebným sľubom, či
uskutoční alebo bude môcť uskutočňovať to, čo bude sľubovať pred voľbami, čo bude tvoriť
predvolebný program“. Ak teda
máme dodať komentár k situácii
na Ukrajine je zrejmé, že je neprehľadná a nestabilná.
Záver besedy prof. Albatsovej na
Echu Moskvy zo strany V. Bačišina
vyústil v konštatovanie o užitočnosti
terajšej krízy pre ekonomiku, pripomenul starú múdrosť - „každá kríza
očisťuje ekonomiku od peny.“
Pripomeňme, že tomuto vysielaniu
venujeme pozornosť pre dve príčiny. Ide o prestížnu stanicu a slovenskí hostia sú v nej mimoriadne zriedkaví. To sa nedá povedať o hosťoch
zo štátov V-4. V priebehu uplynulých
rokov vystupovali v Echu aj najvýraznejšie osobnosti medzinárodného života či návštevníci Moskvy vrátane vysokých politických činiteľov,
výrazné postavy európskych či amerických vlád a parlamentov či kongresu, čo zvyšuje počúvanosť a príťažlivosť Echa.
Prof. Albatsová, ako aj mnohí iní moderátori Echa, patrí medzi najprenikavejších kritikov a hodnotiteľov
politického systému v Ruskej federácii. Echo si stále udržuje postavenie najdynamickejšieho zdroja pluralitného spravodajstva. Niektoré
svoje kontaktové relácie vysiela vedno so zahraničnou televíznou stanicou financovanou podnikateľmi, ktorí v posledných rokoch pre nezhody
s Kremľom odišli do exilu. V každom
prípade patrí Echo medzi pozoruhodné stanice na európskom kontinente. Trvalý či náhodný poslucháč
môže právom nadobudnúť dojem,
že v našom mediálnom prostredí alebo mentálnych limitoch nášho mediálneho prostredia je obraz diania
v Rusku, ktoré Echo poskytuje, neprávom ignorovaný. Jednou z príčin môže byť, že vo viacerých oblastiach kvalita rozhlasovej žurnalistiky
a osobností, ako aj schopnosť vytvárať kontaktné prostredie s poslucháčom nielen vysoko prevyšuje úroveň
našich rozhlasových staníc, ale aj horizonty mediálneho manažmentu na
Slovensku.
DUŠAN D. KERNÝ

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

ABSURDNÉ POPLATKY

Premiér Róbert Fico presadil svoje. Nie však v osobnom záujme, ale pre
podnikateľov, remeselníkov i občanov. Teda v ich záujme. Išlo o absurdné
poplatky za výmenu mincí v bankách vo veľkom množstve. Predseda vlády
SR dosiahol, že banky ich v priemere znížili až o 80%. Dosiahol to napriek
tomu, že mu málokto zo zainteresovaných dával šance na úspech...
Klienti bánk nie sú hlupáci a vedia svoje. Tak napríklad v Česku i na Slovensku sa
každoročne vyhlasuje anketa o najabsurdnejší bankový poplatok a poradie na prvých štyroch miestach je v oboch krajinách rovnaké. „Víťazmi“ v uplynulých ročníkoch sa stali poplatok za prichádzajúcu platbu, ktorý potom niektoré banky zrušili.
Neskôr najviac hlasov dostal poplatok za výber z bankomatu vlastnej banky a vlani
to bol poplatok za vedenie bežného účtu. V tomto roku ešte „víťaz“ na oboch stranách rieky Moravy nie je známy, ale najväčším kandidátom je poplatok za nadmerný vklad, za ním nasledujú platby za vklad pri priehradke na vlastný účet a platba
za pripísanie úrokov, ako aj poplatok za predčasne splatený úver a poplatok za vloženie variabilného symbolu do príkazu k úhrade. Samozrejme, už na prvý pohľad
sú to nezmysly, ale skutočne tak to funguje. Dokonca v takých serióznych inštitúciách, ako sú banky. Stačí, aby klient vložil na svoj účet väčšiu sumu peňazí a jeho
banka sa mu za to „odvďačí“ nepochopiteľným trestom – musí zaplatiť poplatok za
nadmerný vklad. Nečudo, že táto „služba zákazníkom“ sa už považuje za „víťaza“.
Pre objektívnosť však musíme dodať, že nie všetky banky tento poplatok vyberajú.
Banky síce nie sú sanatóriá ani charitatívne inštitúcie, na druhej strane všetci bez
rozdielu musíme oceniť iniciatívu premiéra, pretože napríklad nezmyselne vysoké
poplatky za výmenu väčšieho množstva drobných peňazí sa dotýkajú každého z
nás. I keď do bánk nemusíme chodiť, ale tieto poplatky by sa premietali do cien tovarov a služieb...
JÁN SLIAČAN

Trhni čo môžeš

Prechod na euro nám umožnil priamo porovnať ceny tovarov so susedným Rakúskom. A čuduj sa svete, v mnohých prípadoch je taký istý tovar, v tej istej obchodnej
sieti u susedov o 30 až 60 percent lacnejší, ako u nás. Cena totiž nemá nič spoločné s výškou našich zárobkov, ktoré sú dva
až trikrát nižšie. Je výsledkom „odvahy“ obchodníka zapýtať si koľko kupec dá. V ekonomických teóriách sa táto časť ceny nazýva primeraný zisk. V trhovom hospodárstve
je „primeraný“ zisk priamo úmerný dopy-

tu po tovare a neinformovanosti kupujúceho. Neinformovaný zákazník kúpi aj tovar
s premrštenou cenou. Ak to neurobí a počká s kúpou (alebo využije internetovú ponuku či nákup u susedov) bude musieť ísť
obchodník na Slovensku s cenou na prijateľnú úroveň. Ak sa začneme takto (trhovo)
správať, skončí u nás obdobie „ranného kapitalizmu“ a systém, trhni čo môžeš, sa dostane do normálu štandardnej spoločnosti.
Ak svoje spotrebiteľské zvyky nezmeníme,
nadávajme iba sebe.
(jš)

RUSKO MÁ STÁLE DOSŤ SPOJENCOV
Keď sa v roku 1991 nečakane rozpadol Sovietsky zväz, na jeho troskách vzniklo Spoločenstvo nezávislých štátov. Ako sa dalo
predpokladať, Lotyšsko, Estónsko a Litva
nemali záujem o členstvo v tomto zoskupení, ktoré bolo formálne už od jeho zrodu.
Veď predsa žiadnu krajinu k ničomu nezaväzovalo, nevznikol ani akýsi spoločný parlament, ani žiadny orgán, ktorý by koordinoval
činnosť novovzniknutých nezávislých štátov.
Všetky členské krajiny spájal predovšetkým
bezvízový vzájomný styk a možnosť lacnejšie nakupovať predovšetkým ruský plyn a
ruskú ropu.
Vzťahy medzi niektorými členskými krajinami SNŠ
a Ruskom časom ochladli, napríklad s Ukrajinou,
také Gruzínsko dokonca vystúpilo z tohto zväzku. Azda najtesnejšie sa primklo k Ruskej federácii Bielorusko, okrem spomínaných bývalých
troch pobaltských republík od Rusov najďalej
„odskočili“ Ukrajinci, Moldavčania, či Turkméni a
to už nehovoríme o Gruzíncoch. Svojráznu politiku voči Rusku viedlo Kirgizsko, ktoré umožnilo

USA mať svoju leteckú základňu na svojom území. Američania ju využívali predovšetkým pre boj
s Talibanom v Afganistane. Ťažko však povedať,
čím a ako Rusi presvedčili Kirgizov, aby svoju dohodu s USA jednoducho zrušili. Stalo sa ... Je
to ďalšie politické víťazstvo Ruska, podobne ako
vyhlásenie tzv. samostatnosti Abcházska a Severného Osetska. To už nespomíname priame víťazstvo v krátkej vojne s Gruzínskom. Rusom v
rámci Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) sa
podaril ďalší husársky kúsok. Pred časom z ich
iniciatívy vznikol Regionálny bezpečnostný blok
ako výsledok rokovania Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti. Nie náhodou sa toto zasadanie uskutočnilo v Moskve...
Takmer 18 rokov po rozpade ZSSR vzniká
prvá spoločná vojenská jednotka siedmich
bývalých sovietskych republík – Ruska, Bieloruska, Arménska, Kazachstanu, Kirgizska,
Tadžikistanu a Uzbekistanu. Ide o jednotku
rýchleho nasadenia a dnes ani zahraniční
vojenskí experti nedokážu predpovedať, aké
budú jej povinnosti a ciele. Je to jednoducho

záhada, ale v každom prípade je to niečo
nové v živote krajín, ktoré tvorili jeden štátny zväzok. Rusi jeho vytvorením jednoducho
zabodovali – dokázali „stratených bratov“
nielen nájsť, ale ich aj pripútať k sebe. Nakoniec, v každej z týchto republík majú už
na základe predchádzajúcich zmlúv svoje
vojenské základne, dokonca aj na Ukrajine,
kde na polostrove Krym sídlia dve vojenské
čiernomorské flotily – domáca ukrajinská a
ruská. I keď na území nášho východného suseda žije nemálo tých, ktorí sú kategoricky
proti existencii vojenskej námornej základne Ruskej federácie na území zvrchovanej
Ukrajiny, Rusi zo Sevastopola tak rýchlo neodídu. Dokonca sa zdá že nikdy, a rovnako
nikto nevie, aká budúcnosť čaká túto ukrajinskú autonómnu republiku, v ktorej sa väčšina obyvateľstva hlási k ruskej národnosti.
V postsovietskych republikách sa používa veľmi zaujímavý výraz – tzv. blízke zahraničie. Tak
napríklad aj v neďalekom Užhorode pod týmto pojmom rozumejú každú z bývalých republík

ZSSR, teda napríklad aj tisíce kilometrov vzdialený Uzbekistan, alebo Kirgizsko, ktoré susedí s
Čínou. „Vzdialené zahraničie“ je niečo za bývalými sovietskymi hranicami, teda aj pre nich susedné Slovensko, vzdialené na dohodenie kameňom. Rusko robí všetko preto, aby to svoje
„blízke zahraničie“ malo pod kontrolou a neskrýva žiarlivosť nad každým „zradným“ krokom svojich susedov. Najhoršie sú na tom tie krajiny, ktoré verejne koketujú s NATO a USA. Tie od Rusov
nemôžu očakávať nič dobré.
„Sedmička statočných“ je však zároveň čudné
zoskupenie. Tri republiky s prevažne kresťanským obyvateľstvom, štyri ďalšie, v ktorých prevláda islam... Pri nejakom tom rýchlom nasadení to môže spôsobiť nemalé problémy. Už aj z
týchto úvah vidieť, že pôjde o neobyčajnú medzinárodnú vojenskú jednotku, o ktorej v budúcnosti budeme asi veľa počuť. Alebo sa rozpadne
už pri svojej prvej akcii? Práve v tom všetkom sa
skrýva nevypočítateľnosť a tajomstvo všetkého,
čo sa zrodilo na moskovskom summite „blízkeho
zahraničia“...
Vladimír MEZENCEV
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Mnohostranný talent Rudolfa Schustera
Keď som pred tromi desaťročiami študoval filmovú a televíznu dramaturgiu
a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave - napriek
osvietenosti predčasne zosnulého pedagóga dejín svetovej kinematografie
Petra Mihálika – sa úsvit našej domácej filmovej histórie zahmlieval anonymnou formuláciou, podľa ktorej počiatky filmovej tvorby na Slovensku
predstavujú snímky nemeckých podnikateľov. Dnes už vieme, že skupinu
prvých filmových producentov, režisérov a kameramanov u nás sformovali predkovia bývalého prezidenta
Slovenskej republiky, prominentného
člena Spolku slovenských spisovateľov, renesančnej osobnosti rozvíjajúcej mnohostranný talent Ing. RUDOLFA SCHUSTERA, CSc., Dr.h.c.
Niekdajší prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster pred niekoľkými rokmi opustil priame pôsobenie na politickej scéne, ale zostáva naším neoficiálnym
veľvyslancom v oblasti kultúrnej diplomacie vzhľadom na udržiavanie a prehlbovanie osobných medzinárodných kontaktov
na najvyššej štátnej úrovni a predovšetkým
nás reprezentuje svojou intenzívne pokračujúcou umeleckou tvorbou neodmysliteľne spojenou s pestovaním rodinnej tradície - popri rešpektovaných literárnych
aktivitách je neúnavným cestovateľom,
skvelým fotografom a vynikajúcim filmovým dokumentaristom, pričom výnimočnosť jeho diel oceňujú špičkoví špecialisti
aj širšie publikum.
Spolok slovenských spisovateľov už začiatkom roka 2004 usporiadal vedecký
seminár na pôde Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre, na ktorom rozmanité as-

pekty a vývinové tendencie próz, drám i titulov
zo sféry literatúry faktu
pochádzajúcich z pera
Rudolfa Schustera analyzoval celý rad renomovaných odborných autorít – PhDr. Ján Tužinský,
PhD., prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.,
Mgr. art. Pavol Janík,
PhD., Ladislav Ťažký, Dr.h.c., doc. PhDr.
Peter Andruška, PhD.,
prof. PhDr. Peter Liba,
DrSc., PaedDr. Július Lomenčík, PhD.,
prof. PhDr. Brigita Šimonová, DrSc., a ďalší. Viaceré knihy Rudolfa Schustera preložili do
mnohých jazykov nielen
v Európe, ale aj na iných
kontinentoch (napríklad
do čínštiny).
Rudolf Schuster si uvedomuje, aký význam má ochrana kultúrneho dedičstva, o čom svedčí aj fakt, že zbierky
svojho súkromného Múzea kinematografie rodiny Schusterovcov odovzdal
do správy Slovenského technického
múzea. Za tento veľkorysý čin získal
prestížnu cenu časopisu Pamiatky a
múzeá.
Nedávno v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave sprístupnili výstavu exkluzívnych fotografií Rudolfa
Schustera, ktorá nesie názov V zajatí severu. Na jej otvorení sa zúčastnili viacerí
predstavitelia verejného a umeleckého života, vrátane súčasného premiéra Roberta
Fica a medzinárodne etablovaných fotografov
Karola Kállaya
i Tibora Huszára. Expozíciou si zároveň odborná
i laická verejnosť pripomína
významné životné jubileum
exprezidenta.
Rudolf Schuster ešte vo funkcii prezidenta SR prijal predstaviteľov Pôsobivé auSpolku slovenských spisovateľov, ktorého je prominentným členom tentické zábe– zľava Pavol Janík, tajomník; Ján Tužinský, predseda; Jozef Bob, ry, zhotovené
podpredseda a šéfredaktor Literárneho týždenníka.
v extrémnych

prírodných podmienkach pochádzajú z
náročných ciest, ktoré autor absolvoval v
odľahlých končinách kanadskej divočiny,
v drsnej prírode Islandu a dokonca v oblasti Severného pólu.
Podmanivá prezentácia unikátnych a
hodnotných snímok Rudolfa Schustera vznikla výberom z vyše 2000 fotografií, ktoré vytvoril v neľahkom teréne
popri desiatkach hodín filmového materiálu. Autor sa v rámci svojich expedícií sústredil najmä sa islandské západné fjordy, Hudsonov záliv a mestečko
Churchill, neoficiálne „hlavné mesto
ľadových medveďov“. Pečať výnimočnosti majú predovšetkým zábery z dosiahnutia Severného pólu.
Súčasťou vernisáže výstavy bolo uvedenie
najnovšej knihy Rudolfa Schustera Farby Islandu, ktorá širšiemu okruhu záujemcov sprístupňuje kolekciu vzácnych
okamihov zachytených vďaka neobyčajným pozorovacím schopnostiam a vycibrenému výtvarnému cíteniu autora.
Expozícia V zajatí severu, inštalovaná v budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží
v Bratislave, približuje mnohostranný
literárny i fotografický talent Rudolfa
Schustera. (Výstava potrvá do 29. marca 2009.)
Stranu pripravili

Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD.
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K jubileu spisovateľa Jána Lenča

Autor experimentálnych bestsellerov
Na sklonku roka 2008 si kultúrna verejnosť pripomenula významné životné jubileum popredného slovenského prozaika,
prominentného člena Spolku slovenských spisovateľov (SSS)
a niekdajšieho dlhoročného tajomníka odbočky SSS v Žiline Jána Lenča. Rozmanitým aspektom i komplexným analýzam literárnej tvorby Jána Lenča dlhodobo a systematicky
venujú pozornosť viacerí renomovaní odborníci, preto sa sústredím na niektoré špecifické znaky unikátnej autorskej pozície nevšedného prozaika v slovenských i v medzinárodných
reláciách.
Ján Lenčo je predovšetkým pozoruhodným autorom experimentálnych bestsellerov, pretože jeho umelecky ambiciózne knihy nielen spĺňajú vysoké kvalitatívne kritériá, ale aj zväčša opakovane vyšli vo vysokých nákladoch. Je teda naozaj výnimočným príkladom
dosiahnutia nesmiernej popularity bez estetických a myšlienkových
ústupkov. Pravdaže – aj čitateľsky mimoriadne úspešné diela Jána
Lenča po roku 1989 pocítili nepriaznivý tlak absolútne skomercionalizovaného knižného trhu, na ktorom už i v našich končinách
dve desaťročia zaujímajú dominantné postavenie lacné pseudoliterárne atrakcie sprevádzané mohutnou medializáciou. A tú si môže
dovoliť v podobe intenzívnej platenej reklamnej komunikácie iba
niekoľko vyvolených vydavateľských domov alebo zopár autorov,
frekventovaných v masovo oznamovacích prostriedkoch z iných dôvodov či vzhľadom na odlišné – mimoliterárne - súvislosti.
Keď som si položil na pracovný stôl všetky knižné tituly Jána Lenča,
ktoré som v rozpätí mnohých rokov postupne nadobudol do svojej
súkromnej knižnice, a priložil som k nim ďalšie z verejných knižničných fondov, uvedomil som si aj náramný kvantitatívny rozsah jeho
hodnotných literárnych výkonov. Pri pohľade na bezkonkurenčne
impozantné množstvo Lenčových kníh som sa rozhodol pre pokornú stručnosť mojich reflexií, poznámok a komentárov. Veď napokon, knihy Jána Lenča neraz vyšli s veľmi zasvätenými edičnými
charakteristikami jednotlivých diel a ich usúvzťažneniami v celkových kontextoch autorových kreatívnych úsilí, ako aj v širších vývojových trendoch európskej a svetovej literatúry.
Súčasťou veľkého paradoxu, neoceniteľného daru a uhrančivého
tajomstva vzácneho literárneho talentu a hodnotnej ľudskej šľachetnosti Jána Lenča je prirodzená tendencia zaostriť svoju prenikavú
autorskú optiku na nemennú podstatu človeka a trvalé konštanty
spoločenského pohybu, ktorý ustavične v kruhu či po špirále opakuje analogické situácie. Ján Lenčo vždy hovorí o súčasnosti, aj
keď príbehy často rafinovane vkladá do kulís dávnej minulosti, alebo prvkami science-fiction anticipuje možné alternatívy budúcnosti.
Dokonca v dielach, ktoré explicitne tematicky korešpondujú s jeho
osobnou skúsenosťou, zážitkovým zázemím a profesionálnym prostredím, v obligátnych úvodných formuláciách zdôrazňuje, že všetky zobrazené inštitúcie, postavy a príbehy nikdy nejestvovali a sú
celkom vymyslené, čo má okrem zvyčajnému spôsobu ochrany autora pred prípadnými právnymi dôsledkami, spormi, nepríjemnosťami, nezhodami a nedorozumeniami aj určité úsmevné čaro a satirický pôvab.
Spisovateľ Ján Lenčo tak v histórii, prítomnosti i v čase, ktorý ešte
len príde, a v udalostiach, ktoré ešte možno len predpokladať či
predvídať, sugestívne, sympaticky i súcitne rozohráva večné problémy človeka a spoločnosti, nesmrteľné ťažkosti, hriechy, chyby,
omyly a nedostatky smrteľníkov. Preto v nich čitateľ vždy nachádza
sám seba – bez ohľadu na zdanlivú vzdialenosť v čase či priestore.
Ako vravieval náš spoločný priateľ, mysliteľ, esejista, politik a politológ, ale aj dobre utajený básnik Štefan Murín, keby sme nemali
Jána Lenča, museli by sme si ho vymyslieť.

Poznaním proti manipulácii
Slovenský spisovateľ žijúci v Kanade Ilja Čičvák oslovuje čitateľskú verejnosť na Slovensku románom Keď
bohovia nemrú (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2008), ktorý je predovšetkým
zložitým psychologickým portrétom
človeka v bezohľadných osídlach
násilia prameniaceho z iracionálneho systému totalitnej politickej
moci. Príbeh je situovaný do prvej
polovice 50. rokov, ktoré charakterizoval pseudorevolučný teror vyplývajúci najmä z nekritického kultu
nekritizovateľnej osobnosti sovietskeho lídra Josifa Vissarionoviča
Stalina.
V tejto súvislosti však treba pripomenúť, že na Slovensku hrubé porušovanie zákonnosti a ľudských práv pokračovalo aj po Stalinovej smrti, čo sa
eklatantne prejavilo v známom inscenovanom justičnom procese s tzv. slovenskými buržoáznymi nacionalistami,
v rámci prípravy ktorého boli neľud-

skému zaobchádzaniu a mučeniu vystavení prominentní ľavicoví intelektuáli – básnik Laco Novomeský a politik
Dr. Gustáv Husák. Výsledkom bolo ich
odsúdenie na doživotné tresty, ktoré po
desiatich rokoch ukončili rehabilitácie v
60. rokoch 20. storočia. Práve Gustáv
Husák na základe tragických osobných
skúseností z 50. rokov sa po okupácii
Československa armádami spojeneckých krajín Varšavskej zmluvy v auguste
1968 z pozície kľúčového politického
predstaviteľa pričinil o to, že nasledujúca normalizácia inváziou iritovanej československej spoločnosti nemala podstatne monštruóznejší charakter.
Najnovší román Ilju Čičváka je teda s
odstupom 50 rokov psychologickým
pohľadom na prežívanie útrap intelektuála, ktorý sa bez objasnenia dôvodov
stal obeťou absurdných stalinských represálií. Dielo zároveň po 40 rokoch
vstupuje do kontextu slovenských i
českých umeleckých a dokumentárnych artefaktov, ktoré sa počas poli-

tického odmäku od začiatku 60. rokov
kriticky vyrovnávali s predchádzajúcim
obdobím stalinských perzekúcií. Spomeňme aspoň kultové knihy Ladislava Mňačka Kde sa končia prašné
cesty (1962), Oneskorené reportáže (1963), Ako chutí moc (1968);
ďalej legendárnu publikáciu Romana Kaliského Obžalovaný, vstaňte!
(1963); populárny titul Eugena Löbla všeobecne známy ako Svedectvo
o procese s úplným názvom Svedectvo o procese s vedením protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfom Slánskym
(1968) a v neposlednom rade český bestseller Arthura Londona Doznání (1969), sfilmovaný vo Francúzsku v roku 1970.
Súčasný tvorivý počin Ilju Čičváka z hľadiska subjektívnych čitateľských skúseností, ako aj z objektívnych literárno-historických hľadísk si bude hľadať
svoje miesto v naznačených tematických, hodnotových, etických a este-

tických súradniciach. Treba povedať,
že román Keď bohovia nemrú sa nečíta ľahko - nielen pre ťaživý obsah reflektujúci neodôvodnenú tragédiu kruto
stíhaného nevinného protagonistu príbehu, ale aj pre komplikované psychologizujúce techniky rozprávania, ktoré
si autor zvolil.
Spisovateľ Ilja Čičvák sa programovo hlási k tomu, že sa vyhýba realizmu bez ohľadu na jeho prívlastky. V tomto zmysle treba vnímať,
chápať a prijímať mnohé aplikované naratívne postupy, kreatívne metódy, výrazové inštrumentárium a
vyjadrovacie prostriedky. Vrátane
neraz náročných akademických, filozofických, sociologických, ideologických a politologických replík
a diskusií vkladaných do úst nielen
intelektuálne založeným postavám,
ale aj väzenským dozorcom v kameňolome.
A tu sa už dostávame k podstate posolstva pertraktovaného literárneho

diela, k jednému z frekventovaných
detailov románu Ilju Čičváka Keď bohovia nemrú, ktoré je predovšetkým
principiálnym protestom proti neľudskému zaobchádzaniu s ľuďmi z pozície politickej moci, proti každej forme
totalitarizmu, proti násilnostiam sprevádzajúcim uskutočňovanie najrozmanitejších deklaratívne šľachetných
myšlienok, pohnútok a cieľov kedykoľvek v dejinách, nevynímajúc najaktuálnejšiu súčasnosť. A na záver – možno
nad rámec knihy - dodajme, že jedinou možnosťou odvrátenia degenerácie politických systémov na autokratické modely vládnutia či policajné
režimy chrániace iba záujmy úzkych
skupín elít nie je pasívne prijímanie
vlastného osudu, ale vedomé vzpieranie sa všetkým druhom informačnej a
dezinformačnej manipulácie, veľmocenských hier, ideologickému vymývaniu mozgov, teda sústavné zvyšovanie
poznania a občianskej aktivity čo najširších vrstiev spoločnosti.
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Dočasne uzavreli problém autobusovej dopravy
V priebehu 29. rokovania poslancov Zastupiteľstva prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo minulý týždeň v utorok
(10. 2.) bol s napätím očakávaný najmä súboj predsedu PSK Petra Chudíka s poslancami pravicového klubu na tému finančnej
dotácie na rok 2009 pre štyroch autobusových prepravcov, ktorí zabezpečujú dopravnú obsluhu na území kraja. Podľa výpočtu
samotných prepravcov im krajská samospráva
dlhuje na dotáciách uhradzujúcich ich straty na
výkonoch vo verejnom záujme (zľavy) za ostatné
roky už vyše 260 miliónov korún, poslanci sa
zase oháňali absenciou systému na prehľadné
nárokovanie a uhradzovanie. Zabúdajúc pritom,
že k svojmu záveru sa neúprosne chýli už druhé
štvorročné volebné obdobie krajských zastupiteľstiev a teda že na riešenie problému podľa
svojho gusta a schopností mali prinajmenšom
už sedem rokov! Predsedovi Chudíkovi sa podarilo podrobnou argumentáciou nakoniec presvedčiť poslancov, aby autobusovým prepravcom priznali tohtoročnú dotáciu vo výške 380
miliónov Sk (vyše 120 tisíc eur) v rámci prvej
úpravy rozpočtu PSK na rok 2009. Je to však
v podstate iba akt uhasenia ohňa, poslanci si v
rozprave k tomuto bodu sľubovali, že sa k téme
vrátia na niektorom z jesenných rokovaní v závere svojho volebného mandátu. Čo znie skôr
utopisticky ako optimisticky, pretože dôkladné
riešenie problému si vyžaduje množstvo rokovaní, analýz a porovnávaní, s ktorými treba začať už dnes! Faktom pritom ostáva, že prepravcovia pôsobiaci na území kraja majú najmenšie

dotácie na 1 ujazdený km zo všetkých krajov na
Slovensku.
Vzhľadom k pondelkovému rokovaniu Vlády SR
(9. 2.) na tému dopadu finančnej krízy na slovenskú ekonomiku, poslanci vylúčili z rokovania
Rozpis kapitálových výdavkov na tento rok a ďalšie súvisiace témy s tým, že sa k nim vrátia na
mimoriadnom rokovaní krajského zastupiteľstva
stanoveného na 17. marca, kedy už bude jasné, do akej hĺbky sa závery vlády dotknú hospodárenia krajských samospráv. K tomuto kroku sa rozhodli aj napriek tomu, že z roku 2008
ostala z rôznych dôvodov pomerne bohatá časť
nevyčerpaných finančných prostriedkov. Napríklad, v rezervnom fonde ostalo 927 718 eur
určených na rekonštrukciu objektu bývalej NsP
vo Vranove nad Topľou, vyše 700 tisíc eur na
vypracovanie projektovej dokumentácie Regionálneho centra na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu či bezmála 1,4 milióna eur
na nákup pozemkov pre výstavbu mamutieho
zábavného parku Vtáčie údolie pri Humennom.
Na druhej strane, schválili správu výber položiek
na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu,
opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – s termínom február 2009. Čím vlastne už konkrétne rozdelili 24,9 milióna eur, teda cca 71% zo
sumy elokovanej z tohto opatrenia pre Prešovský samosprávny kraj. Tieto prostriedky by mali
pomôcť riešiť odstránenie množstva úsekov v
nevyhovujúcom alebo havarijnom stave, vrátane opravy a modernizácie cestných stavieb.

Rozdelenie vládnych štipendií
Sociálne štipendiá vlády SR
na jednoročné štúdium v zahraničí pre školský rok 2009
– 2010 sú už známe, na základe rozdelenia získal Prešovský samosprávny kraj celkom 34 miest s rozdelením
podľa druhov jazykov a krajín štúdia:
Jazyk anglický (Írsko) - 14 miest,
jazyk nemecký (Nemecko a Rakúsko) - 8
jazyk španielsky (Španielsko) - 4
jazyk taliansky (Taliansko) - 1
jazyk ruský (Rusko) - 1
jazyk francúzsky (Francúzsko) 6.
Sociálne štipendiá sú určené pre stredoškolákov, pri-

čom študent musí byť štátnym občanom SR s trvalým
bydliskom v SR. Ide o žiakov
3. ročníkov stredných škôl,
3. alebo 4. ročníkov päťročných bilingválnych stredných
škôl, 7. ročníka osemročných gymnázií a 5. ročníka
šesťročných gymnázií. Presné kritéria na výber kandidátov
a novú tabuľku prihlášky môžu
rodičia získať priamo na riaditeľstvách škôl alebo na internetovej stránke Prešovského samosprávneho kraja www.vucpo.sk
alebo kontaktovaním na e-mailovú adresu – iveta.tarabcakova@
vucpo.sk.
Vedúci odboru školstva Úradu

PSK Karol Lacko (tu sa bude
posudzovať kompletnosť a
oprávnenosť prihlášok vo stanovením poradia uchádzačov o štipendium) však zdôraznil:
- Prvoradým kritériom pre prijatie prihlášky uchádzača,
ktoré sa nebude dať obísť,
je sociálna úroveň alebo odkázanosť rodiny žiadateľa.
Posudzované budú iba tie
prihlášky, ktoré budú mať
kompletné prílohy.
My rodičom okrem toho zdôrazňujeme, že sprievodný list, prihlášku (vyplnenú počítačom)
a potrebné prílohy je potrebné
doručiť na Úrad PSK najneskôr
do 2. marca 2009.

Stalo sa v kraji

Rokovanie o riešení dotácie pre autobusových prepravcov sledovali s napätím aj zástupcovia spoločností SAD (zľava) Ing. Jozef Lacký (SAD Humenné), Ing. Jozef Kičura (SAD Prešov) a Marián Troliga (SAD Poprad).

Parkovanie na SMS

Prešov je prvým mestom na Slovensku, v ktorom môžu motoristi
uhrádzať parkovací poplatok priamo zo svojho auta, pomocou sms
správy z mobilného telefónu. Úhrada sa uskutočňuje priamo a motorista dostane jej potvrdenie spätnou odozvou na svoj mobil. Systém funguje bez toho, aby bolo potrebné otvárať si špeciálny účet
s vloženým vkladom. Motorista dokonca dostane 10 minút pred
skončením zaplatenej doby správu o tom, že by sa mal rozhodnúť či miesto uvoľní alebo z mobilu uhradí poplatok na ďalšiu hodinu. Prevádzka sms úhrad parkovacieho poplatku na vyhradených
parkovacích miestach v uliciach centra Prešova (tzv. červené pásmo) bola spustená na niekoľkotýždňovú skúšobnú dobu v pondelok 9. februára. Do tohto systému budú postupne zapájané mestské zóny plateného parkovania.
Po dôkladnom preverení funkčnosti v uliciach Prešova bude
tento moderný spôsob úhrady parkovacích služieb postupne
rozširovaný do ďalších krajským miest Slovenska. Jedna hodina parkovania v centre vyjde motoristu v súčasnej dobe na 1,10
eur, pričom v tejto cene sú zahrnuté aj použité sms správy.

Petície o cestách

Poslancom krajského zastupiteľstva predložil „zúčtovanie“ sťažností a petícií občanov voči samosprávnemu kraju za druhý
polrok vlaňajška hlavný kontrolór
PSK Ing. Ján Majda. Z celkového počtu 17 doručených sťažností (z nich 3 anonymné) bolo
vecne príslušných na riešenie samosprávnym krajom 12, z nich 6
neopodstatnených a dve čiastočne opodstatnené. Na odbor školstva prišli 4 sťažnosti, z nich však
tri boli klasifikované ako neopodstatnené a jedna iba ako čiastočne opodstatnená.

Útvar hlavného kontrolóra sa musel zaoberať aj šetrením dvoch
petícií a v oboch prípadoch išlo
o cestné komunikácie. V prvom
prípade občania žiadajú urýchlené riešenie havarijného stavu úseku cesty III. triedy medzi
obcami Udavské a Vyšný Hrušov, kde došlo k poklesu vozovky
a k zosuvu cestného telesa. Druhý prípad sa týka srdca jedného
zo sedmičky divov Prešovského
samosprávneho kraja, Červeného Kláštora. Aj v tomto prípade
ide o potrebu rekonštrukcie 600
m úseku cesty III. triedy.

Najlepší z kraja so športovými srdcami

Šarmantná silová trojbojárka Júlia Kostúrová, absolútna
majsterka sveta a Európy sa
vyznala, že k špičkovému športovaniu sa dostala cez obyčajné cvičenie za účelom zhodenia prebytočných kíl.

Vo štvrtok 5. februára sa v Prešove konal slávnostný akt vyhlásenia najúspešnejších športovcov a kolektívov Prešovského
samosprávneho kraja za rok
2008, ktorý pripravila krajská samospráva s Krajským

športovým centrom v Prešove. V tohtoročnom rebríčku nebol vyhlásený „absolútne naj...
športovec“, pretože podľa názoru poroty nikto z nich nedosiahol taký mimoriadny športový výkon, ktorý by relatívne čnel
vysoko nad ostatné. Preto boli
vybraní desiati najlepší športovci kraja bez určenia poradia a
rovnako tak aj tri kolektívy dospelých, tri mládežnícke a odovzdané tri mimoriadne ceny.
Ktorí sú teda tí s najzapálenejšími športovými srdciami v minulom roku, ktorí si prevzali svoje
ocenenia v prekrásnej historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove?
V kategórii jednotlivcov vybrala porota lyžiara Martina Bajčičáka (Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva
vnútra SR na Štrbskom Plese), volejbalistu Miroslava Jakubova (VK Chemes Humenné), motoristu Igora Drotára
(Slovakia Rally Systém Prešov),

kulturistu Michala Hlinku (ŠK
Power Factory Stará Ľubovňa),
silová trojbojárka Júlia Kostúrová (KSTK Matej Bardejov),
hádzanár Radoslav Kozlov
(Tatran Prešov), džudistka Zuzana Krišandová (MŠK Vranov nad T.), silový trojbojár, absolútny juniorský majster sveta
Ján Matej (KSTK Matej Bardejov), futbalista Ján Šafranko (1. FC Tatran Prešov) a taekwondista Róbert Škop (ŠK
TKD Gebaek Prešov).
V kategórii športových kolektívov získali primáty hádzanárov
Tatrana Prešov, volejbalistov
Chemes Humenné a futbalistov 1. FC Tatran Prešov.
Najúspešnejšími mládežníckymi kolektívami kraja za vlaňajší
rok sa stali zápasníci ZK Vihorlat Snina, juniorskí badmintonisti BC Prešov a družstvo mladých džudistiek MŠK Vranov
nad Topľou.
Zvláštne ocenenia predsedu
Prešovského
samosprávne-
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ho kraja Petra Chudíka získali starší žiaci hokejového klubu
P.H.K. Prešov a mladý hokejový brankár Miroslav Janus (juniorský repezentant SR teraz
pôsobiaci na americkom kontinente). V internetovom hlasovaní športovej verejnosti organizo-

vanom prešovskou redakciou
denníka Korzár zvíťazil volejbalista Roman Ondrušek (Chemes Humenné).
Pre zaujímavosť uvádzame,
že titul absolútne najlepšieho
športovca kraja nebol udelený
ani v roku 2003.

Starší žiaci Prešovského hokejového klubu získali vynikajúcu
striebornú medailu na mimoriadne kvalitne obsadenom turnaji
v Moskve, keď vo finále prehrali nešťastnou náhodou aj napriek
tomu, že im fandila celá hala. Vedúcim mužstva je René Pucher,
trénerom Rudolf Homza.

Mesiac február je dôležitý najmä pre subjekty, ktoré majú
záujem o získanie nenávratných finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov únie.
Mesto Stropkov pripravuje pre
tento rok až tri projekty. Prvý z
nich (Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast) rieši modernizáciu
verejného osvetlenia v meste,
pričom maximálna výška získaných prostriedkov je stanovená na 232,4 tisíc eur. Ďalší projekt sa týka cezhraničnej
spolupráce, pričom partnerom
Stropkova bude v tomto prípade Gmina Korczyna. Pomocou kvalitného projektu chcú
Stropkovčania riešiť aj financovanie dostavby kongresových
priestorov formou prístavby k
objektu radnice cca (1,3 mil.
eur). Uvažuje sa aj o projekte
stavebnej a technickej modernizácie kompletných priestorov mestskej divadelnej sály v
kultúrnom stredisku mesta.
Horúcim projektom je však aj
rekonštrukcia centrálneho Námestia SNP.
•••
Rekonštrukciu
verejného
osvetlenia chcú financovať z
rovnakého operačného programu aj Sabinovčania. Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo štvrtok 12. februára bol prakticky hlavným bodom rokovania
zámer na predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z opatrenia 2.2 Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky
rast. Táto téma bola prerokovaná aj na mestskej rade, ktorá sa zaoberala aj konkrétnou
prípravou volieb prezidenta republiky na území tohto mesta.
•••
Za účasti vedenia mesta, vedúcich pracovníkov štátnych
a regionálnych inštitúcií a zástupcov podnikateľských subjektov bol v Prešove slávnostne ukončený a prezentovaný
nový priemyselný park, ktorého výstavba bola odštartovaná ešte v septembri 2006. Doteraz prejavili o tento park záujem piati investori a správcovská spoločnosť pripravuje zmluvy na prenájom približne 10 hektárov pripravenej
plochy. V areále však už stojí výrobná hala s plochou cca
7500 metrov štvorcových.
Celý park má rozlohu 30 hektárov, jeho rozšíreniu až o 200
však nebráni prakticky nič.
•••
Historicky prvá pokuta v mene
euro na cestách humenského
okresu padla 3. januára približne hodinu po pravom poludní.
Má hodnotu 100 eur a „vyfasoval“ ju mladý 26 ročný vodič,
ktorého pri obci Brekov „načapali“ policajti na starom vozidle, ktoré už dávno nie je technicky spôsobilé jazdy na verejných komunikáciach. Je preto iba prirodzené, že druhým
hriechom vodiča bola absencia akýchkoľvek dokladov k tomuto „fáru“.
Stranu pripravil
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Nad Tatrou sa blýska...

V slovenskej hotelierskej verejnosti
sa ozýva plač nad tým, že Rusi či Poliaci, ale aj Maďari či Česi prestali
chodiť do Vysokých Tatier. Akosi sa
zabúda na to, že do Vysokých Tatier
nechodí ani Slovač a tak skutočne
„zívajú“ prázdnotou. Treba však povedať celkom jasne, že pre turizmus vôbec a konkrétne pre turizmus Vysokých
Tatier ani jedna ponovembrová vláda
neurobila nič. Na druhej strane, niektorí hotelieri a podnikatelia v turistickom
ruchu si mysleli, že Vysoké Tatry sú zlaté teľa z ktorého potečú potokom nugety. Ceny sa nehorázne zdvihli a každý
sa už videl milionárom. Seriózny podnikateľ by vychádzal z analýzy možností slovenského občana a podľa toho
by sa zariadil. A Vysoké Tatry by neboli prázdne. Druhá strana mince je, že
slovenský občan na pobyt vo Vysokých
Tatrách nemá, nemá na to, aby zaplatil
za kávu 3 eurá či na podobné absurdity. Už ani nemeckí, či belgickí dôchodcovia do slovenských alebo pod slovenské veľhory nechodia, odradila ich
slovenská chamtivosť a hip-hop pohostinnosť.
Rusom dotuje dovolenky štát a rakúske turistické centrá to okamžite pochopili a odlákali Rusov do Rakúska či Švajčiarska aj s letovými

bonusmi. Poliaci zistili, že takú drahú kávu piť nebudú a nebudú draho platiť ani služby a samozrejme
je v tom ešte aj euro. To odradzuje
aj Maďarov a tak tiež dávajú prednosť
Rakúsku. Podobne je to aj s Čechmi a tak jediný turista bude od našich
bratov len Václav Klaus s manželkou,
lebo je rodáčka z Liptovského Mikuláša. Zdá sa, že turistiku a cestovný ruch
bude treba vo Vysokých Tatrách zabaliť. Už aj preto, že dolieha na nás kríza, ktorá nebude trvať večne, ale kým
sa z nej dostaneme, prejde pár rokov.
A žiadna koncepcia turistiky a cestovného ruchu pre Vysoké Tatry, či kraj
pod nimi neexistuje. Len poslanci slovenského parlamentu si občas zaspievajú: Nad Tatrou sa blýska... A kým sa
zablyskne v ich hlavách, rovnako ako v
hlavách vládnej moci, pretečie riekou
Poprad ešte veľa vody. Netreba teda
viniť Rusov, Ukrajincov, Poliakov, Maďarov či Čechov, že nechodia. Každý
totiž chodí tam, kde je vítaný a kde
sa cíti dobre. A to dnes o Vysokých
Tatrách povedať nemožno. Ale možno niekoho trafí ten hrom, čo divo bije.
Paradoxné je, že v slovenskom parlamente sú už takmer všetci vlastenci a
na vlastné Vysoké Tatry si ani pri spievaní hymny nespomenú.

Keď sa v nedávnej relácii TV Markíza stretli Daniel Lipšic s Róbertom Kaliňákom,
obidvaja svorne kašľali. Kým Róbert Kaliňák zdravotne, Daniel Lipšic slovne. Minister vnútra bol zrejme prechladnutý, kým exminister spravodlivosti zrejme podchladený, pretože niekoľkokrát oslovil R. Kaliňáka, aby „sme sa na to vykašľali“, no a vzápätí Róbert Kaliňák zakašľal. D. Lipšic vyzeral, ako keby sa chcel „vykašlať“ na celý
svet, čo spôsobilo, že si aj moderátorka takmer „oči vyočila“. Pravdepodobne sa
snažil mladý adjunkt „vykašlať“ aj na to, čo predtým zverejnil, na kupovanie poslancov. V jeho prípade zrejme platí, čo vravievali staré matere, „keď už ani na nič nedbáš, tak aspoň seba poľutuj“. Po tejto relácii sa zvýšil na Slovensku výskyt chrípky,
pretože exminister nielenže „okašľal“ reláciu „Na telo“, ale aj svojich voličov.

Étos Vladimíra Palka
Niekdajší matematik pôsobiaci pôvodne
v KDH a teraz takpovediac kresťanský
„Bask“ tvrdí, že opozícia potrebuje „morálny étos“. Cudzie slovo „étos“ v preklade znamená - mrav – čo znamená, že
opozícii chýba morálny mrav ergo morálne mravy. Z toho vyplýva, že opozícia
skutočne hlboko klesla, lebo nemá ani
morálku a ani mravy, ako to priznal dnes
už člen akéhosi spolku kresťanských
demokratov, z ktorého sa prihlásil do
prezidentskej kampane jeho kresťanský

tramp F. Mikloško. Inak všetci súčasní, či bývalí členovia KDH dnes trúbia
ako Jerichove trúby o morálke. Vyzerá
to tak, ako keby sa zľakli toho obdobia,
keď sedeli v Dzurindovej vláde a stvárali veci, o ktorých sa ľudom ani nesníva a kázaním o morálke sa chcú zbaviť
viny. Pojmy vina a trest patria k základom právneho štátu a Boží trest existuje
zatiaľ len vo virtuálnej podobe a na ten
sa bývalí či súčasní členovia KDH spoliehať nemôžu.

Návrat strateného syna a exit D. Lipšica
Keby sme tvrdili, že Janko Figeľ sa vracia na slovenskú politickú
scénu, jedným dychom by sme mohli povedať, že preto, lebo mu
je z nej „zle“, predovšetkým však z materského KDH. Brusel naozaj nie je „sveta raj“ a Figeľovi tie roky už stačili na to, aby sa z
„exilu“ vrátil. Tým sú samozrejme ohrození tak Hrušovský, Lipšic
a Sabolová. Vraj ich chcenie o kreslo šéfa KDH je možno nazvať
„amokom“. J. Figeľ je z iného cesta, ako táto partia kresťanských
farizejov, moralistov a upratovačov slovenskej samostatnosti. Treba povedať, že v Bruseli sa J. Figeľ všeličomu priučil, fígľom naučil, podučil a aj sa otesal. A tak sa bude musieť stať aj tesárom,
aby to brvno KDH otesal tak, aby hrany boli súmerné. V KDH sa
rozhorela ďalšia kríza. „Osvietenec“ D. Lipšic, ktorého osvietil Palkov étos (teda mrav) bude vraj musieť z KDH odísť. Do farizejskej
tmy svojim vystúpením o kupovaní poslancov vniesol príliš svetla.
A tak zrejme skončí medzi kresťanskými demokratmi. J. Figeľa v
minulosti zdobila slušnosť a aj skromnosť, treba teda len dúfať, že
ich v „bruselskom exile“, kde ho KDH vypoklonkovalo, nestratil.

Suverenita je dnes už iba slovo

Globálna svetová kríza ukázala, že slovo suverenita je dnes
už iba slovo, lebo musíme počúvať odporúčania, čo môžeme a čo nemôžeme a múr hlavou prebiť nemôžeme. Ani vláda Slovenskej republiky teda nie je suverénnou vládou a ani
opozícia nie je opozíciou suverénnej vlády. Naozaj by nás
vyšlo lacnejšie keby nás riadili priamo banky, daňové úrady
či podobné inštitúcie.

Rozhladňa
Prezidentská
volebná:
Keď sa Gašparovič usmeje
pod fúzky, kandidátky, rýchlo vyberajte čerešne spod
blúzky....

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Nehľadajte hríby vo februári

Vraj päťnásťčlenná skupina konzervatívcov protestovala pred SRo proti zrušenie relácie Štefana Hríba „Bez
lampy“. V STV mal Š. Hríb reláciu „Pod
lampou“, ktorá tiež odišla do večnosti,
pravdupovediac právom. Mal by sa teda
autor poučiť a namiesto lampy vymyslieť reláciu „S lampášom na zajace“.
Ale keď tých 15 konzervatívcov tak vehementne chce počuť Š. Hríba „Bez lampy“, mali by si sadnúť do viechy, objed-

nať si spolu so Š. Hríbom po dva deci a
„vykecať“ sa tam do sýtosti, alebo do niekoľkých litrov vína. Medzi konzervatívcami, ktorí protestovali proti akejsi cenzúre,
bol aj kresťanský demokrat V. Palko, ktorý tak rád hovorí o morálnom étose, ktorý zrejme aj jemu chýba, keďže bol medzi
protestujúcimi. Tento protest vraj zaznamenala thajská tlačová agentúra,
a pochopiteľne aj TASR, čo nie je Tlačová agentúra Somálskej republiky.

„Proste“ novinárske politikárčenie

Okašlaná relácia „Na telo“
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Dve Zuzany debatovali o novinárskej etike a o tom, akí sú slovenskí novinári na vlnách SRo, Zuzana Wienk a Zuzana Krútka. O etike novinárov sme sa
v tejto debate veľa nedozvedeli, lebo vraj kontrolujú politikov a tak si jednoducho môžu dovoliť všeličo, aj „neetiku“. Inak táto debata bola zrkadlom
slovenskej žurnalistiky, veď poslucháčka musela predsedníčku SSN upozorniť aby nehovorila „proste“ lebo to je čechizmus. Slovenský syndikát novinárov sa dnes naozaj ocitol niekde v „šanci“ a jej predsedníčke by viac
pasovala do ruky stranícka knižka, ako novinárske politikárčenie.

M. Dzurinda: Východ potrebuje pomoc
Tak veru, Mikuláš to vie najlepšie,
lebo za osem rokov svojho vládnutia vrhol slovenský Východ do strastiplnej biedy a európskych komisárov
vodil na Luník IX, aby nebodaj nevideli hladové doliny, ktoré počas svojej vlády „vybudoval“. To je totiž to jediné, čo dokázal pre slovenský Východ
urobiť, spolu s ďalším východniarom
Miklošom. Ofrkli VSŽ, ktoré doslova a do
písmena zvláštnymi transakciami „drbli“ do rúk Američanom, čo je to isté ako
keby ich hodili do Hornádu, tí už dnes
nevedia, čo s týmto podnikom, nielen

preto, že je kríza. Aby sme boli spravodliví, ešte prišiel pozrieť na snehovú kalamitu a s primátorom Košíc si hrkli po rume.
Ešte predtým na bicykli do Jarovníc po
záplavách dotrepal dve vrecia zemiakov.
A behal MMM. Chválil sa, že dôležité
je dobehnúť. Nepovedal však, koho
a ako dobehol. Východ dobehol parádne. Ten sa z jeho šokovej terapie
bude spamätávať ešte najmenej jedno decénium. A tak dnes šokový terapeut kričí: Východ potrebuje pomoc! Nuž sa len dobre pozrime, kto to
kričí, kto to hovorí...

Volebné tézy kandidáta F. Mikloška

Prekvapením je téza prezidentského kandidáta Františka Mikloška „Najprv Slovensko, potom Európa“.
Pod touto myšlienkou chce
presadzovať zvrchovanosť
Slovenska. Človek, ktorý bol
proti samostatnosti Slovenska, dnes chce presadzovať zvrchovanosť Slovenska.
Nuž ani jednej Vatry zvrchovanosti sa nezúčastnil. Potom bol poslancom NR SR
v čase Dzurindových vlád,
ktoré rozpredali Slovensko
a tak doslova ohrozili jeho
zvrchovanosť.
Kandidát na prezidenta v ďalšej téze si chce vážiť človeka v
jeho životnom príbehu a zasadzovať sa za nezávislé a rovnocenné postavenie Slovenska v
EÚ. Každý má svoj životný príbeh a chcieť každého vypočuť,

to by musel žiť toľko rokov ako
Matuzalem. Nezávislé a rovnocenné postavenie Slovenska v
EÚ? Nuž na to mal myslieť vtedy, keď spolu s Ivanom Miklošom a Dzurindom jančili a vykrikovali „Už sme tam !“ Vtedy
sa neráčil opýtať – kde-kde?
Inak len naivný Slovák si môže
myslieť, že bude rovnocenný s
Francúzom a Nemcom.
V ďalšej téze chce hľadať zmier
v historických udalostiach Slovenska s preto si „ctím hodnoty Novembra ako koniec totalitného vládnutia
a priestor pre hľadanie porozumenia“. Dúfajme, že nemyslí na bitku pri Rozhanovciach, lebo aj to je pamäť, ktorú
treba zachovať rovnako hurbanovských dobrovoľníkov či vyčíňanie hôrd Bélu Kúna na Slovensku.

A jeho prvou tézou je, že si ctí
kresťanské korene Slovenska
a Európy. Tým je povedané, že
aj kresťanské hodnoty. Ale čo
tak kupovanie poslancov v parlamente pán kandidát? To nie
sú demokratické hodnoty a tobôž nie kresťanské hodnoty!
Suma sumárum: Tézy prezidentského kandidáta Františka Mikloška hovoria o bojovníkovi, ktorý chce v EÚ
bojovať možno proti totalite EÚ. A pritom si ctí hodnoty Novembra ako koniec
totalitného vládnutia. Historická pamäť vraví, že keby
sa Tiso nebol prifaril k Hitlerovi, bolo by po Slovensku.
Keby sme neboli vstúpili do
EÚ, tak sme rozbití ako Juhoslávia. Už si len treba zaspievať: Ktož jste Boží bojovníci...

Alzheimer je choroba, ako
každá iná, ibaže neliečiteľná. A tak ju opozícia (alebo
časť koalície) chcela navliecť
na Ivana Gašparoviča. Zaujímavé je, že tí alebo druhí, na
všetky svoje hriechy zabudli,
čo je tiež sprievodný znak Alzheimera. Ale u týchto to už
nie je choroba, ale diagnóza.
František Mikloško bude
na volebných mítingoch nalievať borovičku a variť bryndzové halušky. Ešte by tak
mohol premeniť vodu na víno
a skaly na chleba a mali by
sme svätého Františka II.
Síce ženatého, ale to bol aj
František Jozef.
Kandidátka pani Martináková protestuje, že pani kandidátka Radičová bola v relácii „Aj múdry schybí“. Horšie
by bolo, keby pani Vacvalová
položila respondentom otázku: Kto je Radičová a Martináková? Ale aj tak to bolo
účelové „schybenie“ protagonistov relácie.
Slovenskom rezonuje: Kto
kúpil poslancov Karola Džupu a Eduarda Kolesára?
Jednoduchá odpoveď: Ten
kto ich nominoval, musel vedieť, že „lacní Jožkovia“ sú
vždy na predaj, aj za jeden
cent. V službách Dzurindu
bol aj automobilový pretekár
a komentátor Formuly 1, ktorý dobre vedel, ako sa točia
financie... Takže vlastne profitovali traja.
Česi ponúkli cudzincom letenku a peniaze, aby odišli
domov. V Prešove bol za komunizmu predseda MsNV,
ktorý dal Rómom peniaze
na cestu do Brna, aby odišli. Vrátili sa o dva dni, v Brne
im nielenže dali peniaze na
cestu do Prešova ale pribalili aj proviant... Takže Ameriku Česi neobjavili...
Ruské zdroje zverejnili, že
v čase rusko-gruzínského
konfliktu dodávali Gruzíncom
zbrane Česi, Maďari, Bulhari, Rumuni. Niektoré zbrane
boli ruskej proveniencie a
tie vlastne triafali do Rusov.
Zrejme na to Rusi ťažko zabudnú...
V Dúbravke bude pamätná
tabuľa JUDr. Gustáva Husáka. Existoval, bol, politikárčil, sedel v base, žil tak, ako
vedel. To sa nedá odškriepiť.
Dúbravka má reálne mysliacich poslancov.
Stranu pripravil

DUŠAN KONČEK
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Zachovajte v pamäti národa!

Dnešná „učebnicová bitka“ je skôr
na smiech ako na úžitok a jej podstatou pravdepodobne nie je ani
„trucpodnik“, ani ušľachtilé ciele na povznesenie národného povedomia národnostnej menšiny. V
zásade ide o zhrabúvanie politických bodov, pretože aj v “maďarskej politike“ je viac kohútov ako
smetísk. To po prvé, po druhé, je
to do očí bijúca vizitka toho, že aj
napriek deklarovaniu „potreby rovnosti a práv“, šovinistický veľkomaďarizmus stále prežíva aj napriek tomu, že už je teritóriom iba
niekoľkých jedincov, ktorí ho považujú za svoj výnosný kapitál.
Našťatie, pamäť národa nezlyháva,
najmä národa, ktorý bol nútený vrchovatou mierou užívať si stáročia poroby. O „rovnosti“ na veľkomaďarský
spôsob svedčí národnostný teror na
Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu
v Prešove, ktorý (okrem oficiálnych
dokladov kolégia) zachytil svojho
času v písomnej forme jeho pedagóg
Július Žilka. Ide o smutne slávne obdobie záveru 19. storočia, kedy kolégium bolo zárukou kvalitného vzdelania a jeho študenti sa regrutovali „až
z krajov juhoslávskych“. Potom však
prišiel čierny deň D a všetko sa zmenilo. Dajme však priestor Júliusovi Žilkovi:
„Dokiaľ otázky národnostné neprišli na pretras a nedostali sa i
medzi múry prešovského Kolégia, zatiaľ slovenské študentstvo
mohlo sa voľne a nehatene vzdelávať v slovenčine a smelo sa hlásiť k svojeti (také šťastie mal aj
najväčší slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav, ktorý tu
študoval v rokoch 1870 až 1872.
pozn. red.). Pomery sa zmenili za
ministra Treforta, ktorého prenikaZ niekdajšej obce Ťahanovce, o ktorej prvá písomná
zmienka je z roku 1263, sa
stala jedna z 22 košických
mestských častí. Nečudo,
veď sa nachádza iba štyri kilometre od centra východoslovenskej metropoly na ľavom brehu rieky Hornád. O
jej význame už v stredoveku svedčí aj to, že obyvatelia
Ťahanoviec mali už od roku
1399 rovnaké práva ako Košičania. Po Viedenskej arbitráži v novembri 1938 však
pripadla horthyovskému Maďarsku a to i napriek tomu,
že až na výnimky, všetci obyvatelia obce boli slovenskej
národnosti. Stala sa pohraničnou dedinou, severne
od nej prechádzali hranice
s okypteným vtedajším Slovenským štátom.
Ťahanovčania zostali pravými Slovákmi aj v časoch tvrdého národnostného útlaku. Dňa
22. januára 1939 v kostole po
svätej omši zaspievali pieseň
Hej Slováci, ešte naša slovenská reč žije... Uvedomovali si
pritom, že šovinistický a fašistický štát im za to ďakovať nebude, ale nečakali, že zo strany Maďarov budú nasledovať
také represálie. Vojsko s nabi-

vý vplyv udomácnil sa i v Kolégiu.
Slovensky zmýšľajúci študenti čoskoro pocítili jeho kruté následky.
Slovenskí žiaci boli upodozrievaní z nevlasteneckého chovania
a prenasledovaní pre panslavizmus. Tak vo februári 1882 boli
vyšetrovaní jedenásti slovenskí
chlapci, medzi nimi aj jurista Gustáv Maršall-Petrovský. Rozsudok
vynesený 28. februára 1882 vyriekol vylúčenie Gustáva Maršalla z právnickej akadémie. Ostatní žiaci boli verejne pokarhaní za
prítomnosti profesorského zboru
a pozbavení všetkého dobrodenia. Druhý vinník Július Orgováň,
teológ, radšej dobrovoľne opustil ústav.
Neminul ani mesiac a v marci bolo opäť nové vyšetrovanie
medzi žiakmi učiteľského ústavu. Hlavný vinník bol teraz Daniel
Migra, žiak III. ročníka učiteľského ústavu. Bol obvinený spolu s
piatimi kamarátmi pre „tajný spolok“, pre čítanie slovenských časopisov a pre udržiavanie stykov
so slovenskými študentmi iných
škôl. Rozsudok tohto vyšetrovania z 31. marca 1882 bol ešte krutejší, lebo stanovil, že žiaci II. ročníka Daniel Bodický, Ján Filipča a
Ján Žorna a žiaci III. ročníka Matej Kundrát, Daniel Migra a Aurel
Styk sa vylučujú nielen z Kolégia,
ale aj zo všetkých maďarských
učiteľských ústavov. Kornel Stodola, žiak V. triedy gymnázia, bol
potrestaný dvojdňovým školským
väzením. Ministerstvo školstva
k tomuto rozsudku ešte pripojilo
klauzulu, že (v preklade) ...ak by
sa prípadne týmto vylúčeným žiakom podarilo nejakým spôsobom
na niektorom neuhorskom ústa-

tými zbraňami obkľúčilo kostol
a nechýbalo veľa, aby sa opakovala situácia z Černovej z
roku 1907. Mnohí si neskôr zachránili životy iba tým, že museli opustiť svoje domovy a polia a
utiecť na Slovensko.

ve nadobudnúť učiteľský diplom
alebo iné vysvedčenie, tie v hraniciach našej vlasti pokladáme
za neplatné! (Po toľkých desaťročiach môže primeraná otázka
znieť aj takto: Nemalo by si z toho
vziať príklad dnešné ministerstvo
školstva?)
Ako ďaleko šla nenávisť proti slovensky cítiacim šuhajom, vidieť
aj z prípadu Milana Ivanku, poslucháča právnickej akadémie,
ktorý v študentskej dišpute tvrdil,
že podľa národnostného zákona
všetky gymnázia, ktoré sú na území obývanom Slovákmi, mali by
byť vlastne slovenské...“
A Július Žilka uzatvára prípad paradoxom: „Mladému juristovi neostávalo
nič iné, než odísť na peštiansku univerzitu.
A konečne nemôžeme nespomenúť
smutný prešovský súd z 20. decembra 1900, ktorý zatvoril siedmim usilovným teológom dvere prešovskej
teologickej akadémie navždy. Teológovia Ján Porubjak, Ján Bezek, Vladimír Čobrda, Pavol Šolc, Juraj Janoška, Oto Škrovina a Emil Wanitsek boli
vylúčení len preto, že sa 17. novembra
1900 dali spoločne odfotografovať a
fotografie po slovensky podpísali. Okrem toho štyria teológovia Ján Jamnický, Cyril Harman, Eduard Kottula a
Martin Martinček boli verejne pokarhaní pred profesorským zborom a pozbavení všetkých dobrodení. Rozhodnutie, ktoré dekan Dr. Matej Szlávik
oznámil 21. decembra 1900 všetkým
obvineným znelo (v preklade): “Správny výbor, poťažne exekutívny výbor
Kolégia rozhodnutím z 20. decembra
1900 vylúčil spomenutých pre nevlastenecké chovanie zo zväzku ústavu (výročná správa 1900/1901, str.
23). Dekan k tomu ešte po maďarsky

Po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938 pripadlo Maďarsku 10 390 km2 územia
Slovenska, na ktorom žilo
859 000 obyvateľov, z toho
276 000 sa hlásilo k slovenskej národnosti. Maďarsko

Evanjelické kolégium hornouhorských stavov začalo svoju činnosť v roku
1667 a až do maďarskej národnostnej „normalizácie“ patrilo medzi najkvalitnejšie a najvyhľadávanejšie školy v monarchii. Študoval tu Hviezdoslav, Janko Jesenský, M. M. Hodža, J. Záborský, Koloman Banšel a dokonca aj L. Kossuth(!). V plejáde významných a uznávaných pedagógov tu pôsobil aj J. A.
Komenský.
Foto: MILAN ORSZÁGH

dodal: Už nikdy z vás evanjelickí kňazi nebudú! Ináč, milosť u Boha! Život,
ako dobre vieme, nedal Dr. Szlávikovi za pravdu“.
Toľko Július Žilka na margo „národnej slobody na veľkomaďarský
spôsob“, za zmienku stojí aj ďalšia skutočnosť, že na tomto kolégiu
rozhodol profesorský zbor po porade až 9. marca 1919 o tom, že „počnúc 10. marcom bude sa vyučovať slovenčina po triedach v
štyroch hodinách za týždeň“. Pritom, „žiaci pochádzajúci z územia
za demarkačnou čiarou ležiaceho,
nie sú povinní navštevovať slovenské hodiny“. A 12. apríla bol na kolégiu ukončený školský rok! Normálny
školský život začal na kolégiu až 11.
novembra 1919, kedy o 15. hodine
zložili všetci členovia profesorského

Udalosti od novembra 1938
sa však v Košiciach a na celom obsadenom území južného
a východného Slovenska vyvíjali úplne inakšie. Prenasledovania, zatýkanie, väznenie – to
bolo zo strany „hostí“ na den-

zboru (až na jedného) prísahu Československej republike. Vyučovanie v
slovenčine však pribúdalo postupne,
posledná „maďarská trieda“ opustila kolégium na záver školského roka
1926/1927.
Žiaľ, ako sme konštatovali, veľkomaďarizmus stále žije v Durayoch,
Csákyoch a im podobných a s ním
aj presvedčenie, že Maďari sú národom nadradeným, kvalitnejším.
atď., atď.. Dokedy? Dokedy tomu
neurobíme koniec my, ktorých
predkovia si užili maďarskej slobody a práv do sýtosti.
Pozn.: Použitý materiál bol uverejnený v publikácii „Sborník prác profesorov ev. kol. slov. gymnázia v
Prešove 1940“ pod názvom Dve desaťročia – Július Žilka, profesor.
(mog)

maďarsky. Skôr narodení obyvatelia, ktorí ešte zažili do roku
1919 maďarské školstvo a úrady, odpovedali, že rozumie.
Niekto viac, iný menej. To stačilo, aby ich viedli ako občanov
maďarskej národnosti. Podob-

STÁLE VEĽA BIELYCH MIEST

Pri príležitosti 70. výročia
tejto udalosti sa v rímskokatolíckom kostole v Ťahanovciach uskutočnila 25.
januára slávnostná svätá
omša, ktorú celebroval pomocný biskup Košického arcibiskupstva Msgr. Stanislav
Stolárik. Po nej na budove
kostola odhalili pamätnú tabuľu, venovanú účastníkom
pamätnej svätej omše 22. januára 1939.
Na slávnostnú svätú omšu a odhalenie pamätnej tabule nadväzoval odborný seminár na tému
„Viedenská arbitráž a okupácia
južného Slovenska maďarským
fašistickým vojskom“ – vzdor
slovenského obyvateľstva proti okupantom v Košiciach a Ťahanovciach v rokoch 1938 –
1945.

dostalo toto územie na základe sčítania obyvateľstva v
roku 1910, teda v čase zenitu najsilnejšej vlny maďarizácie Slovákov. Napriek tomu
aj tí Slováci, ktorí zostali žiť
na okupovanom území sa naivne domnievali, že nepocítia nijaký národnostný útlak
zo strany horthyovského Maďarska. Veď iba v samotných
Košiciach existovalo v rokoch 1919 – 1938, teda za
existencie Československa,
vyše 50 rôznych spolkov a
organizácií, ktoré pôsobili
iba pre občanov maďarskej
národnosti. Títo mali svoje
politické strany, zastúpenia
v mestskom zastupiteľstve a
dokonca aj jeden zo zástupcov mešťanostu (primátora)
bol košický Maďar.

nom poriadku. Stačilo niekde
zaspievať iba slovenskú pieseň
– či už to bolo v priestoroch
Slovenského katolíckeho kruhu, alebo v Ťahanovciach, či
v Trstennom pri Hornáde a nasledovali tvrdé sankcie.
Tak napríklad poštový úradník Ján Varga z Ťahanoviec
si iba útekom na Slovensko
zachránil holý život. Mučili a bili ho, po strate vedomia opäť týrali, pokiaľ opäť
neomdlel od bolesti. To iba
preto, lebo vo svojej obci
chcel založiť sekretariát zákonom povolenej Slovenskej ľudovej strany a preto,
lebo upozorňoval občanov
na systém sčítania obyvateľstva v decembri 1938. Vtedy sa sčítací komisár každého
opýtal, či rozumie, alebo vie po

ný osud stihol JUDr. Jozefa Katonu, ktorý sa stal nespoľahlivý
ako poštový úradník Maďarskej
kráľovskej pošty a nakoniec tiež
musel utiecť na územie Slovenského štátu.
O speve v ťahanovskom kostole v januári 1939 a následných represáliách voči Slovákom sa počas minulého
režimu vôbec nehovorilo.
Jednoducho, vystúpenie národne uvedomelých katolíkov – Slovákov sa vládnucej
strane veľmi nehodilo. Práve
táto udalosť, ako aj mnohé
ďalšie, patrila až donedávna
medzi biele miesta slovenských dejín, pričom nie tak
dávnych. Podobná situácia
je aj v poznaní udalostí v
marci 1939, ktoré nazývame
Malá vojna. O to viac, že ide

o jubilejné výročie, si vtedajšie boje medzi slovenskou
armádou a maďarskými votrelcami zasluhujú zvýšenú
pozornosť celej našej spoločnosti. Veď je tu dôvod vyjadriť úctu a obdiv tým, ktorí
tak hrdinsky bránili svoju domovinu. Nejeden za to zaplatil svojím životom...
Podujatie v mestskej časti Košice – Ťahanovce bolo skutočne spontánne, veď sa tu spievala nielen slovenská štátna
hymna, ale po desaťročiach aj
Hej Slováci, ešte naša slovenská reč žije, Kto za pravdu horí,
ako aj pieseň, ktorá sa zrodila
v Slovenskom katolíckom kruhu
počas okupácie Košíc. Je v nej
aj takýto verš:
Žijeme tu pod Maďarmi,
bez národnej slobody,
Nedáme sa ale ubiť,
do maďarskej poroby.
Aj tieto slová svedčia o tom, že
Slováci na okupovanom území
nesklonili hlavy a pasívne nečakali na deň, ktorý im prinesie
národnú slobodu.
Slová uznania si zasluhujú aj organizátori spomienkového podujatia – Miestny odbor Matice
slovenskej v Košiciach a MČ
Košice – Ťahanovce.
Vladimír MEZENCEV

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Železniční byrokrati kontra slovenskí seniori
Niekoľko rokov to fungovalo takto:
stará mama v Liptovskom Mikuláši
prišla na železničnú stanicu a pretože už mala viac ako 60 rokov, vybrala zo svojho puzdra preukaz, oprávňujúci jeho majiteľa – seniora využiť
zľavu až 40% na cestovnom. Zistila
však, že preukaz už stratil pred niekoľkými týždňami platnosť. Nič to, z
peňaženky odrátala 190 korún, priložila k nim občianku a o niekoľko minúť už
pohodlne sedela vo vlaku a rátala o koľko hodín uvidí svoje milované vnúčatá v
Bratislave. Veď vo svojej batožine má
pre nich toľko dobrôt, ktoré im s takou
láskou napiekla. Samozrejme, cestovala aj s vedomím, že pri svojich preukazoch má už aj ten nový, ktorý platí presne rok a dovtedy môže cestovať
po železničných koľajach na Slovensku
koľko sa jej len zachce. Do sedemdesiatky má táto milá dáma ešte dosť ďaleko a tak sa musí uspokojiť s tou 40%
zľavou, za ktorú je však aj tak vďačná.
Veď koľko len ušetrí na cestách za svojimi najbližšími do hlavného mesta...
Keď však už v novembri minulého roka,
ako vždy nabalená a pripravená cestovať do Bratislavy, vôbec ani vo sne
si nepredstavila, aké ťažkosti ju čakajú. Pri pokladni jej povedali, že jej teraz
vystavia nový preukaz za síce nezmenenú sumu, ale musí k jeho vystaveniu
priložiť svoju kvalitnú fotografiu a vyplniť
príslušný formulár. Nuž, pretože svoje
fotografie, vhodné na dôležité preukazy a karty nenosí so sebou, pri pokladni nepochodila. Rozmýšľala, či sa vrátiť
domov alebo do centra mesta a nechať

sa v niektorom z ateliérov odfotografovať tak, aby jej snímky zhotovili na počkanie. To ale musí zatelefonovať zaťovi
do Bratislavy, ktorý už vie, ktorým vlakom pricestuje a kvôli tomu prispôsobil svoj stále nabitý program. Nakoniec
si povzdychla, zaplatila celé cestovné a
odcestovala do hlavného mesta.
Po príchode do cieľovej stanice si v
hale všimla takú búdku, v ktorej zhotovujú fotografie na počkanie. Povedala zaťovi, aby ju iba niekoľko minút
počkal a keď bude mať fotografie v rukách, vybaví si kartu raz-dva. Predsa je
len v Bratislave. Za fotografie zaplatila
približne sto korún, ale z toho prístroja vyšlo niečo strašné. Nekvalitné zábery, ktoré chcela ihneď odhodiť do koša
na odpadky. Nakoniec sa však s malou
dušičkou pobrala k okienku, veď tá fotografia bola viac než mizerná. Tam jej
ju bez akýchkoľvek pripomienok vzali,
rovnako aj vyplnený dotazník s množstvom údajov, akoby chcela pracovať
minimálne na ministerstve vnútra a samozrejme s peniazmi. Za to všetko jej
dali malé potvrdenie, ktoré malo platnosť jeden mesiac a v priebehu týchto štyroch týždňov mohla využívať 40%
zľavu na železničné cestovné lístky. Do
mesiaca vraj už dostane kartu s platnosťou na päť rokov (pomyslela si:
„Preboha aj s tou nešťastnou fotografiou!“) a teraz každoročne len zaplatí požadovanú sumu a všetko bude fungovať
ako švajčiarske hodinky.
Tesne pred vypršaním mesačnej lehoty zašla doma v Liptovskom MIuláši na železničnú stanicu – veď tak

jej to v Bratislave povedali, že do
mesiaca jej ju určite zašlú prostredníctvom železnice. Teda uspokojili ju, že všetko bude v najlepšom
poriadku. Nebolo... Pani na druhej strane okienka dlho niečo hľadala v škatuli, kde už bolo niekoľko takýchto kariet, ale jej nenašla.
Potom niekde telefonovala a až po
niekoľkých minútach jej oznámila, nech príde za dva – tri dni. Prišla, ale karta z Bratislavy tu ešte stále nebola. Až budúci týždeň. Ešte
šťastie, že si nenaplánovala cestu
za rodinou v čase, kedy potvrdenka už stratila platnosť a novú kartu
ešte nemala. Stará mama z Liptova
je inak veľmi chápavá babička, ktorej v hlave to funguje stále stopercentne. Asi aj preto nevie pochopiť,
prečo občanom nad 70 rokov stačí
na zvýhodnené cestovanie občiansky preukaz a prečo ona, ktorá už
má k sedemdesiatke veľmi blízko,
musela toto všetko absolvovať a raz
pri ceste do Bratislavy dokonca bez
zľavy. Zdá sa, že Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., ktorá tieto seniorské karty vydáva, sa rozhodla trochu
spestriť dlhé chvíle našich seniorov.
Predstavitelia tejto spoločnosti si však
naivne myslia, že prevažná väčšina slovenských dôchodcov sa tak nudí, že jej
život treba aj takto spestrovať. Nakoniec, to obrovské množstvo železničných úradníkov, celé desaťročia štedro
dotovaných štátom, musí predsa vyvíjať
nejakú činnosť...
Vladimír MEZENCEV

Ako sme prespali Švajčiarsko
Od začiatku zmien slovenskej spoločnosti, od začiatku vzniku Slovenskej republiky, sme zo Slovenska,
ktoré sa priam núkalo, aby sa stalo princeznou turistiky a cestovného ruchu, urobili skôr deravý kôš. V našej novodobej histórii sa nenašiel ani jeden zodpovedný a ekonomicky podkutý človek, ktorý by Slovensko
naviedol práve na cestu prosperujúceho cestovného
ruchu. Slovensko ako krajina má možno ďaleko viac pozoruhodností ako vysnívané Švajčiarsko. Bol tu síce Vladimír
Mečiar, ktorý čosi hovoril o Švajčiarsku, ale k praktickej realizácii sa už nedostal. A odvtedy padajú len slová, slová a
slová. Dokázali sme okrem iného
dokaličiť lesy, stráne,
príroda Slovenska je doráňaná, ako vlkmi strhnutá srnka.
To, čo sem tam vyrastie, nie je nijako koordinované, všetko je to živelné, bez ladu a skladu, bez koncepcie, nesystémové. Vieme sa venovať v parlamente aj vo vládach
niekedy naozaj rôznym návrhom, ale žiadna vláda sa
ani neunúvala vypracovať návrh na tému: Slovensko
ako turistická oáza. Vyzerá to tak, ako keby sme nechali prekrásnu krajinu, ktorú nám Pán Boh dožičil,
napospas svojmu osudu, nech ju dokaličia, doráňajú,
každý ako chce a ako vie. Sú však na Slovensku jedinci, ktorí začali na vlastné riziko robiť v tejto oblasti čosi užitočné, zmysluplné, čo vychádza z našich predností, lenže namiesto toho, aby sme ich úsilie podporovali, tak naša
byrokracia im jednoducho podráža nohy a ničí im nervy a
samozrejme
aj ten mizerný zisk.
Poslanci parlamentu chodia z celého Slovenska do Bratislavy, ale napríklad nevidia ani to, že vedľa cesty zo Zvolena do Nitry si nemáte kde ani kávu vypiť, ak nerátame
benzínové čerpadlá. Vo Zvolenskej Slatine si môžete kúpiť
domáce kvalitné maslo, či slovenské syry, ale na to vás nič
neupozorní, iba ak známy, ktorý to pozná. No aspoň niečo. Slovenské dedinky, kedysi peknučké, nám chátrajú,
lebo starostovia si sedia na konári a je im dobre. Niektorí si naháňajú svoje kšefty, predseda ZMOSU si zveľaďuje
svoju rodnú Štrbu a už chce aj Štrbské Pleso. Takže príklady priťahujú, peniaze do obcí chodia, ich kontrola je mini-

Čítajte dvojtýždenník

málna, ak nie nijaká. Všetko je v rámci zákona a keď nie
je, kto to vie. Dotujeme nezamestnaných, tzv. aktivačných pracovníkov, ktorí raz týždenne preložia steblo
slamy. Neveľa máme takých starostov a primátorov,
ktorí by sa naozaj snažili prísť s niečím, niečo obnoviť, čo už tu fungovalo, využiť krásy krajiny. Jesto aj takých, ale je ich málo, robia čo môžu, ale skôr len preto, aby v hanbe nezostali, lebo sú vydaní napospas
osudu. Krásna príroda, tisícky pamiatok, nad ktorými
náhodní cudzinci otvárajú oči, historické budovy, kostolíky, jaskyne, sprístupnené i nesprístupnené, flóra a
fauna, poľovné revíry, vinárske oblasti, hubárske regióny a mnoho ďalších vecí, ktoré nenájdete inde v
celej Európe. V niektorých týchto oblastiach existujú Bašovci, podobní tým, čo boli na Muránskom hrade v dávnoveku.
Neexistujúcu koncepciu turistického a cestovného ruchu
nahradilo naozaj „bašovanie“, cieľom ktorého je len vyrabovať a znehodnotiť. A nič iné. Rakúšania a Švajčiari si
môžu šúchať dlane,
nemusia sa báť konkurencie,
ktorá by ich bola schopná vyhodiť zo sedla, keby sme si
neboli medzi sebou závideli aj nos medzi očami a závidíme
si ho stále. Iste, podnikať na Slovensku nie je med lízať, namiesto uznania dostaneš palicou po hlave, čo o podnikaní v turistike a cestovnom ruchu platí dvojnásobne. Európske fondy, o ktorých kričíme ako o „všespáse všetkého“,
sú skôr chimérou. Hlavné je, že slovenská provincia do EÚ
platí bez okolkov, ale stamodtiaľ už tak bez okolkov nič neprichádza. Nuž lebo Rím musí rozkvitať a nie provincie, tie
musia len svoje „desiatky“ odovzdať. Golfové ihriská nás
naozaj nespasia, lebo to chce letecký prístup a dobrú cestnú infraštruktúru.
Švajčiarsko sme teda prespali, za to sme sa pustili
do výstavby priemyselných parkov, automobiliek, čo
sa ukazuje ako nie dosť bezpečná cesta a hlavne pre
Slovensko nevyskúšaná. Na vyskúšané cesty sme zabudli. A tak turisti zo sveta zabudnú aj na nás, lebo,
bača, stádo oviec a cigánska kapela, neprinesie do
štátnej pokladnice nijaké zisky.	DUŠAN KONČEK

Február 2009

MDŽ

Za všetko, čo robíte, za to,
čo pre nás znamenáte
Vám úprimne ĎAKUJEM.

Srdečne Vás pozývajú Robert Fico
a jeho hostia Peter Marcin a Robert Kazík
7. marca 2009 o 15.00 hod. do zasadačky
Mestského úradu v Poprade,
Nábrežie J. Pavla II 2802
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Tešiť sa môžete aj na módnu prehliadku.

NÁZORY

NEMCI PO SVOJOM?

Napriek serióznemu prístupu EP k vytýčeniu nových cieľov pre energetiku v
členských krajinách EÚ, existujú určité problémy. Tak napríklad Nemecko žiada
pre plynovod Nord Stream rovnakú podporu zo strany EÚ, aká sa dostala plynovodu Nabucco. Ten dostal už 250 miliónov eur a je prioritným projektom. Nord
Stream má priniesť ruský plyn do Európy a zároveň obchádzať Ukrajinu, pričom
ide výlučne o nemecko-ruský projekt. Nemecko, ktoré je veľkým prispievateľom
do únijnej pokladnice si len ťažko nechá vnútiť, aby platilo plynovod Nabucco,
pokiaľ nenájde pochopenie a najmä finančnú podporu pri budovaní Nord Streamu po dne Baltického mora. Podporu Európskej investičnej banky a ďalších inštitúcií EÚ blokuje skupina krajín na čele so Švédskom a Poľskom. Tie považujú
rusko-nemecký projekt za nebezpečný pre mnohé krajiny medzi Ruskom a Nemeckom kvôli možnosti „vydierania“ zo strany Gaspromu a Moskvy a tak zvyšuje
závislosť Európy od ruského plynu... Na druhej strane ruský prezident D. Medvedev vyzval k urýchlenej výstavbe Nord Streamu a South Streamu (z Ruska do
Bulharska a Srbska)...
JÁN SLIAČAN

Škandál ohrozuje ústavný systém
Boj vnútri KDH o predsedu naberá
zjavne na obrátkach. Daniel Lipšic sa blysol vyjadrením o podplácaní poslancov, Pavol Hrušovský
zasa tvrdením, že ak „zlyhá morálka – zlyhá celý systém“. Aj takto
odpovedal na otázku, čo si myslí
o Lipšicových výrokoch, keď Hrušovský začal útočiť. Vravel o pochybných tendroch a oháňal sa
zástavou morálky, ktorú zaklincoval vyjadrením: „Snažím sa naozaj
hovoriť pravdu.“ Nemusí sa snažiť,
stačí, ak ju hovorí. A keďže už bol
zrejme v správnom „švungu“, dodal: „KDH nikdy nekorumpovalo.“
Tu sa treba zamyslieť. O čom bola
kauza verejného osvetlenia pre
Bratislavu? Ako sa v nej skloňovalo meno člena vedenia KDH Petra G., ktorý cez svoju firmu platil
straníckych funkcionárov? A nakoniec, spomína si ešte Hrušovský na vládu, ktorú KDH držalo pri
moci a v ktorej sa vtedajší primátor Peter K. vyjadril, že „Gabo berie vec alternatívne, lebo pozadie
pre stranu je rovnaké“?
Pre Hrušovského zjavne platí, že morálka je vždy dvojaká. Podľa toho, kto
o nej hovorí a komu. Hrušovský adresoval svoje slová predsedovi NR
SR Pavlovi Paškovi v debate, v ktorej
sa hovorilo o čistote parlamentného
systému. Kauzy spojené s verejným
obstarávaním sú nič proti tomu, ak
niekto vládne s podporou poslancov,
ktorí zázračným spôsobom z večera
do rána zmenia o 180 stupňov svoje
politické smerovanie. Na to narážal
Paška, ktorý vyzval opozíciu, aby sa
vzdala mandátu poslancov, ak dnes
vyjadrením Lipšica priznávajú politickú korupciu. Taká korupcia je nanajvýš nebezpečná, ako upozornil Vladimír Mečiar, lebo rozkladá právny
systém štátu.
Paškove a Mečiarove slová hovorili teda niečo iné, než sa Hrušovský

trápne hájil. Ak nechce vziať zodpovednosť za fakt, že vládol vďaka politickej korupcii, vďaka tomu, že rozkladal právny systém štátu, nuž je
to priamy odkaz voličom. Najvyšší
predstaviteľ KDH pohŕda právnym a
ústavným systémom Slovenskej republiky. Pohŕda tým systémom, ktorý
je mechanizmom na prenos kompetencie výkonu moci z voličov na nimi
poverených zástupcov. Také niečo
sa v demokracii považuje za škandál.
Hrušovský sa vyhováral, že Lipšic nehovoril o dôkazoch podplácania poslancov. Lenže Lipšic priznal podplácanie ako spôsob, ktorý im umožnil
za Dzurindu v roku 2005 ďalej vládnuť. Ak KDH naozaj chce očistu politického života, musí začať od seba.
To je normálna logická požiadavka
každého očistného procesu. O tom
hovoril predseda parlamentu, preto
vyzýval na vzdanie sa mandátov v najvyššom zákonodárnom zbore.
Hrušovský je však veľmi priehľadný. V diskusii s Paškom v STV napríklad tvrdil, že opozícia a KDH
najmä nechcú zneužívať hospodársku krízu na politické ciele.
Predseda KDH sa sťažoval, že zlá
koalícia im nechce umožniť, aby
predostreli v parlamente vlastné
riešenia krízy. Preto budú iniciovať mimoriadne rokovanie parlamentu vlastne neustále dookola.
Zároveň Hrušovský priznal, že si
chcú ešte v opozícii ujasniť a to
do konca marca (!), aké majú
všetky návrhy na riešenie krízy.
Paška mu správne odpovedal, že
ak ešte nemajú jasno, čo chcú,
prečo sa snažia o tom rokovať?
Vláda nemá čas čakať na to, kým
si v opozícii ujasnia, ako chcú postupovať. Kríza vyžaduje okamžité
a múdre zásahy. Ad hoc riešenia
môžu dopady krízy na spoločnosť
len prehĺbiť.
Stanislav Háber

SLOVENSKÝ ROZHĽAD aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
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Dve prehry SR: s Ukrajinou 2:3 (1:1), s Cyprom 2:3 (1:0)

O Z V E N Y

Ďalšie škvrny na futbale
Slovenský futbal sa po nevydarených zápasoch s
Ukrajinou (2:3) a s Cyprom (2:3) vrátil tam kde bol
pred nástupom V. Weissa na trénerský post. Po prehrách a dedinskej hre stratil ďalší kus zázemia medzi
fanúšikmi a ukrojil si aj z aj tak chudobnej reputácie v
zahraničí. V rebríčkoch klesol opäť do blízkosti trpaslíkov. Čo iné mohol urobiť po prehrách a zbytočnom
zájazde. Kapitán mužstva R. Vittek to označil za hanbu, pre neho za najväčšiu v kariére. To by hádam aj
stačilo na celkové hodnotenie.
Naši vybraní milionári to však
zrejme nepochopili. Chudáci boli unavení, vyčerpaní, museli hrať dvakrát za dva dni, neboli zohraní, rozhodcovia boli
proti ním. Stará ošúchaná platňa, ktorú sa už nechce nikomu
počúvať. Zrejme sa po tých výkonoch zatriasli aj naši budúci súperi v Anglicku a Česku.
Hodnotiť netreba takmer nič,
stačí počúvať či čítať vyjadrenia
trénera V. Weissa, ktorého viacerí hráči nie po prvý raz riadne nahnevali. Doteraz sa ich
väčšinou zastával, no v tomto
prípade nešetril kritikou, aj keď
vinu zobral na seba. To ani nemusel, nech sa spovedajú hráči, lebo tí hrali podľa jeho slov
primitívny vidiecky futbal.
Chyby bolo možné rátať už po
prvej prehre s Ukrajinou. Jej
reprezentanti aspoň vedia hrať
a ukázali nám to aj bez legionárov. Mohli sme sa pýtať: Prečo
ideme teraz na prípravu s 24

hráčmi, keď sú už blízko vážne kvalifikácie? Ako to, že nemáme jasnú pevnú základnú
zostavu a ostatných nevymenujeme za pevných náhradníkov? Prečo má práve teraz
debutovať Pečalka, Stoch,
Dobrotka? Prečo majú hrať
neskúsení Stoch, Kucka, Štyvar, Jendrišek, Mucha? Prečo viacerí, čo v kluboch nehrávajú alebo nemajú formu?
Načo je v zápase s vážnym
súperom päťnásobné striedanie? Ako to, že mužstvo
dostane dva góly v prvých
minútach polčasov? Ako to,
že v zápasoch iba dobieha a prakticky v celých prehráva? Kde sa opäť nakopili
školácke chyby jednotlivcov
a z nich padali góly? O systéme hry ako by v oboch súbojoch nemalo mužstvo ani poňatia. Prepáčte hráči a tréneri,
nefungovalo to ani v bránení,
ani v útočení, o streľbe vôbec

Črtá sa hokejová zostava na MS

Popri futbalistoch sa chystajú na vyvrcholenie sezóny aj
naši hokejisti. Na tri prípravné zápasy si preto odskočili
do Švajčiarka. Dvakrát sa stretli s domácim Švajčiarskom
a dvakrát s ním aj prehrali, 1:2 a 3:4, raz hrali s Bieloruskom, nad ktorým jasne vyhrali 4:0. Našťastie, televízie už
takmer všetko vysielajú a tak aj doma môžeme zápasy vidieť. Je to smola pre hráčov i pre trénerov, pretože nemôžu rozprávať médiám čo chcú a na vyjadrenia si musia dávať pozor.
Čo teda povedať k tomuto zájazdu? Jasnú výhru nad Bieloruskom možno pochváliť, tak treba hrať, dávať góly a
čo najmenej ich dostávať. Horšie je to už s pohľadom na
súboje so Švajčiarmi. Súper, ktorý by nemal byť nad naše
sily, dvakrát zvíťazil. Neplatí o prvom súboji, že ten zápas
sme nemali prehrať - prehrali sme. Druhý na otvorenom
ľade a v snežení vraj nemožno ani hodnotiť. Možno, pre
oboch boli podmienky rovnaké a naši prehrali aj tak, hoci
viedli už 2:0. Výhovorky neplatia, výsledky idú do sveta,
hrá sa na góly, tak to bude vždy. Vidieť bolo totiž aj dosť
nedostatkov. Napr. časté vylučovanie našich, nepremieňanie šancí, viaznuca súhra, neefektívni útočníci, nevyužívanie presiloviek a podobne.
Isteže, treba zobrať do úvahy, že vo Švajčiarsku bolo mužstvo
bez hráčov NHL spoza oceána i bez reprezentantov v KHL z
Ruska. Ak budú voľní a zdraví, i ochotní reprezentovať, bude
im treba uvoľniť miesta. Vieme totiž, že bez týchto legionárov
o dobré umiestenie nemôže Slovensko na MS pomýšľať. Ani s
nimi nemá isté miesto v prvej šestke, pretože tam patrí Kanada, USA, Rusko, Švédsko, Česko i Fínsko. Až o ďalšie miesta môže kompletné Slovensko bojovať, nekompletné ani o tie.
Tak sa treba pozerať na zostavu i výkony vo Švajčiarsku. Možno by mohli na MS hrať v obrane Lintner s Vydareným, či Švárny a Baranka. V útokoch Nagy, Pavlikovský, Bicek, možno Kukumberg, Mikúš či Belej. Brankárov máme dosť, dôležitý bude
správny výber. Vo Švajčiarsku sa nemohlo ukázať a ani sa neukázalo všetko. Tréneri, okrem J. Filca, F. Hossa a Ľ. Pokovič,
majú ešte dosť času vyberať a preberať. Do začiatku apríla a
potom na korekciu v siedmich zápasoch pred MS. Už teraz tréner Ján Filc povedal, že si vie predstaviť káder na majstrovstvá.
Bodaj by sa mu podarilo do bodky ho naplniť.

nehovoriac. Na nič sú nám takéto skúsenosti.
Samozrejme, že proti domácim
futbalovým trpaslíkom to bolo
ešte horšie než proti Ukrajine. Začiatok s B-mužstvom, no
keď sa valila prehra a prišlo to
až na 0:3, nastal poplach, chaos, posielanie „unavených“,
ale nič sa nezmenilo, hoci Cyprus hral tiež s B-mužstvom! Iba
v samom závere prišli naše dva
góly, keď už domáci oslavovali. Načo bol takýto experiment?
Opäť päť striedaní a zostava, v
akej nebude už Slovensko nikdy hrať. „Hrali sme futbal iba
päť minút,“ povedal V. Weiss.
„Som sklamaný najmä výkonom a prístupom hráčov. Srdce ukázal iba súper. Pozitíva
som nevidel žiadne, zápas
bol katastrofický. Niektoré výkony boli neprípustné.
Všetko ma sklamalo, zlyhali
sme z každej stránky. Otvorili sa mi oči. Niektorí hráči na
reprezentáciu nemajú. Bol
to výbuch. Pred verejnosťou však výhovorky neobstoja, preto ich ani nehľadám,“
vyznával sa tréner v Športe.
A jeho redaktor Miro Hašana,
očitý svedok zápasov, dodal:
„Stará pravda o spadnutej latríne sa naplnila do bodky.“ Vyberte si a tipujte, čo bude s našou reprezentáciou ďalej?
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Blatter príde do Prahy

Slovensky sa v bratislavskej tenisovej hale radujú z víťazstva a postupu. Zľava: Daniela Hantuchová, trochu ukrytá
Magdaléna Rybáriková, nový kapitán družstva Matej Lipták
a Dominika Cibulková. O víťazstvo sa pričinila aj Lenka Wienerová.

Tenistky mieria medzi elitu
Tenis patrí u nás už roky k najúspešnejším športom. Najnovšie nás
potešili tenistky v Pohári federácie, keď bojovali v Bratislave s Belgičankami a ako je známe, naša zostava: D. Cibulková, D. Hantuchová, L. Wienerová a M. Rybáriková zvíťazila 4:1. Všetky dievčatá
hrali pod vedením trénera M. Liptáka oduševnene, s nadšením i zodpovednosťou, na hraniciach svojich možností s tým, aby si vybojovali
právo hrať v turnaji ďalej a 25.-26. apríla sa uchádzať v Paríži o postup
medzi najlepších osem družstiev na svete. Už terajšia pozícia, byť v
najlepšej šestnástke, je pekná, no isté je, že naše družstvo by sa nestratilo ani medzi osmičkou. Škoda, že po zápase doma sa bude hrať
teraz vonku a ešte raz škoda, že práve proti Francúzkam. Silnejšieho
súpera nám už ani nemohol žreb prideliť. Naše družstvo však po ňom
nepadlo na kolená. „Budeme bojovať, nevzdáme sa ľahko, nikto nie
je nezdolateľný, šance sú 50 na 50, ozýva sa z nášho tábora. To je
sympatický úkaz, pretože ani naše družstvo nebolo v minulosti vždy
také odhodlané a kompaktné. Vzhľadom na súpera síce vyskakovať
nemožno, avšak sebavedomo si môžu dievčatá zahrať. Postup bude
ťažký, ale nie nemožný. Tréner našich dievčat Matej Lipták to vidí takto: „Možno je to najťažší súper, akého sme mohli dostať. Francúzsko
je v tímových súťažiach veľmi silné. Má bohatú históriu a teraz výhodu, že bude hrať doma. Avšak aj my sme silní, takže sa nevzdávame,
hoci sú Francúzsky favoritkami. Chceme postúpiť do 1. svetovej skupiny. Ešte optimistickejší je gen. sekretár STZ Igor Moška, ktorý pridupľoval šance na 50:50, hoci súper je z rangu najťažších.

Napísal nám náš čitateľ, bývalý funkcionár ČSZTV a teraz sekretár ObFZ

Čakáme na riešenie amatérskeho športu
Jedno slovenské príslovie hovorí, čo ťa nepáli nehas. Nedá mi však svedomie, aby som sa nevyjadril k situácii v riešení otázok športu. Celý život
som pracoval ako profesionálny pracovník v tejto
oblasti. Najskôr na úrovni FK ako hráč, potom ako
funkcionár orgánov ČSZTV. Po roku 1990 som
bol sekretár ObFZ Bratislava vidiek. Pred zmenou
režimu i potom som obdŕžal viacero telovýchovných vyznamenaní. Z poznania práce na úseku
športu by som sa chcel vyjadriť k situácii riešenia
úloh v tejto oblasti.
Keď sa pozrieme do predošlých rokov zistíme, ako
niektorí dnešní činovníci športu hľadajú zdôvodnenia, aké to bolo vtedy zlé, ako sme nútili cvičiť deti
na spartakiádu, ako sme preberali vzory so ZSSR a
NDR, aká zlá bola jednotná organizácia. Tak to všetko vysvetľujú dnešnej mládeži, ktorá z nepoznania
vtedajšej situácie rieši negatívne aj zapojenie sa do
terajšieho športu. Nechcem chváliť minulé obdobie,
určite sme narobili aj dosť chýb, ale dovolím si tvrdiť, že sme teraz s vaničkou vyliali aj dieťa. Uvedený
systém zaručoval vtedy využívanie telovýchovných
zariadení, ktorí TJ a športové orgány vlastnili. Za tak
kritizovanú spartakiádu ČSZTV obdŕžal od Medzinárodného olympijského výboru najvyššie vyznamenanie. Mali sme funkčný systém útvarov talentovanej
mládeže a ostatné štáty chodili k nám na exkurzie,
aby mohli náš spôsob kopírovať.
Zoberme si napr. otázky vlastníckych vzťahov, čo
všetko SO ČSZTV vlastnila. Počnúc výrobnými podnikmi, účelovými zariadeniami, športoviskami, z ktorých mnohé už nejestvujú. Viaceré lukratívne zariadenia sa dostali do rúk podnikateľov, nezodpovedanou
otázkou ostáva riešenie a likvidácia Športky v prospech Tiposu, čím utrpel šport v celej podstate najmä z hľadiska financií. Nová nástupnícka organizácia po ČSZTV, Slovenské združenie telesnej kultúry,
nedokázala podľa mňa doteraz v práci nič pozitívne.
V súčasnom období plní len funkciu akejsi správy a
údržby zbytkového majetku. V sídle bývalého športu je dnes kaderníctvo, kozmetika, rôzne iné zariadenia, ktoré nemajú s telovýchovou nič spoločné.
Jednotlivé zväzy si museli nájsť vhodnejšie zariade-

nia pre svoju prácu, najmä lacnejšie. Napr. Bratislavský futbalový zväz sídli v na odstrel súcich drevených
unimobunkách. V súlade so zákonom vznikli roku
1990 Krajské športové centrá. Cieľom a predmetom
ich činnosti malo byť organizovanie športu pre registrovanú i neregistrovanú mládež. Tiež mali sústrediť
finančné prostriedky a zabezpečiť systém ich rozdeľovania, ako to schválilo MŠ SR.. Ešte roku 2005 dostali regionálne projekty pre toto centrum 2 milióny
korún, obdobne šport pre všetkých a iné akcie. Roku
2007 už tieto centrá zrušili, resp. nedostávali od MŠ
SR nijaké dotácie.
Na nedávnych poradách so starosťami obcí z okresov Malacky, Pezinok, Senec sme konštatovali, že
zákon o telesnej výchove sa síce prijal, ale nik nepovedal, odkiaľ by na jeho plnenie mali zobrať obecné úrady. Zákon tak ostáva iba na aktivite starostov a
poslancov, podľa toho, kde majú k športu aký vzťah.
Naše ihriská nie sú vo viacerých dedinách majetkovo
vysporiadané a tak dochádza často k ich likvidácii,
napr. v Kostolnej pri Dunaji. V otázkach funkcionárskeho aktívu došlo k takej obmene, že v dedinách a
jednotlivých kluboch zabezpečuje súťaženie jedendvaja funkcionári, obyčajne dôchodcovia. Na moju
otázku, a čo výbor, som dostal odpoveď, že jestvuje len na papieri bez akejkoľvek koncepcie. Plán činnosti je neznámym pojmom. Tak hlboko klesol náš
šport.
Po nedávnej konferencii o športe v Starom Smokovci, ktorá hľadala odpoveď na otázku ako ďalej, vydali publikáciu s problémami. Je však na škodu celého
športu a telesnej výchovy, že sa v prvom rade riešia
otázky vrcholového športu a nie problémy amatérskeho športu, ktorý tvorí základňu pre výber budúcich vrcholových športovcov. Azda sa takejto konferencie v dohľadnom čase tiež dočkáme. V závere
môžem konštatovať, že po zmene režimu nebol vývoj systémový a do čela sa dostali ľudia, ktorých záujmy sa neorientovali na zlepšenie stavu a hľadanie
účinných foriem a preto nemohli priniesť pre šport
výsledky, aké sme očakávali, lepšie, než sme mali v
socializme.
Mikuláš BOJKO, sekretár ObFZ Bratislava-vidiek

Šéf svetového futbalu Sepp Blatter sa ohlásil na návštevu do Prahy. V štáte, ktorý teraz diriguje
EÚ ide bojovať za svoj revolučný
návrh. Chce totiž dosiahnuť, aby
v zostavách jednotlivých klubov
mohlo nastupovať vždy najviac
päť cudzincov, ostatní by museli
byť domáci. Návrh sa páči menším a slabším klubom, no veľké
sú proti, lebo práve legionári ich
držia na vrchole. Mnohí z nich by
takto stratili prácu. Ešte horšie
je, že takéto nariadenie sa prieči
zákonom EÚ o voľnom pohybe
a slobodnom pracovnom trhu. V
tomto bode Blatter narazí na veľkú prekážku, lebo komisia EÚ v
podobných prípadoch ešte nikdy športu nevyhovela. Česi budú
môcť sotva pomôcť.

Belgičania nesúhlasia
Boj proti dopingu v športe podporuje azda celý svet. Antidopingová agentúra WADA si však
prisvojuje veľké práva a preto
podalo proti nej žalobu viac než
60 belgických športovcov. Nepáči sa im nariadenie, podľa ktorého musia športovci tri mesiace dopredu uviesť miesta, kde
sa budú zdržiavať a kde by teda
mohla WADA vykonať prípadné
skúšky. Športovci chcú vedieť,
či sa toto nariadenie neprieči zákonom EÚ. Cítia sa byť až nemiestne kontrolovaní a mnohí ani
nevedia vopred svoj presný trojmesačný pobyt. Bude zaujímavé
sledovať, čo povie súd, ale športovci majú nádej, že uspejú.

Starosti s identifikáciou
V nedávnom čase vzniklo viacero štátov a stále sú s nimi patálie. Omyly pri určovaní polohy,
pri zástavách, názvoch, či menách čelných funkcionárov, ale
aj pri - hymnách. V športe je to
takmer bežná záležitosť, napríklad medzi Slovenskom a Slovinskom. Len pred týždňom pri zápase Belgicko - Slovinsko vo
futbale zahrali Slovincom Nad
Tatrou sa blýska, teda slovenskú
hymnu. Spamätali sa, no slovinskej poruke nebolo. Zaobstarali
ju počas polčasu a hosťom ju zahrali, aj keď sa pri tom isto červenali. Azda sa to organizátori
podujatí čoskoro naučia.

Boxer bez prehry
Uzbecký boxer Ruslan Čagajev,
žijúci v Hamburgu, vyhral tento
mesiac nad Kostaričanom Drumondom potom, keď zápas po
šiestom kole prerušili. Drumond
mu totiž nezavinene rozbil čelo,
súper krvácal a nemohol pokračovať. Tesnú výhru mu prisúdili všetci traja rozhodcovia a stal
sa tak majstrom sveta v najťažšej
hmotnosti v asociácii WBA. Čagajev vyhral zatiaľ všetkých 25
zápasov, z nich 17 k.o. Medzi
prekonanými je aj obor, Rus N.
Vaľujev. Čagajev skončil zápas v
nemocnici, mal ohrozené oko a
dostal 11 štichov. Teraz za chystá na bratov Kličkovcov, v Uzbekistane je však hrdinom už teraz.
Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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