Z vystúpenia prezidenta SR Ivana Gašparoviča v parlamente 17. februára 2009

Skúška solidarity a súdržnosti

Vývoj Slovenska je dynamický proces. Závislý nielen od našich záujmov a rozhodnutí, ale aj od závažných svetových procesov, ktorých
sme dnes súčasťou. Túto cestu, aj s
bremenami nových nárokov sme si vybrali sami. Preto je našou povinnosťou
niesť za ňu zodpovednosť a popasovať
sa s prekážkami a požiadavkami, ktoré táto cesta prináša. A to bez ohľadu
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le dnes nie je otázka kto s kým a kto

proti komu, ale
nutnosť
riešenia rozsiahleho
množstva závažných každodenných problémov.
Týkajú sa všetkých. Aby sme
nápor nových starostí zvládli, musíme
ich.riešiť v spolupráci s odbornými tímami na tej najvyššej úrovni.

Kto si bez viny...

Smútenie za médiami
DUŠAN D. KERNÝ
V ostatných rokoch sa u nás viac hovorilo o nebezpečenstve terorizmu ako o nebezpečenstve
železničných prechodov. Pri tragédii Bánovčanov v Polomke sa vynorí množstvo tých, ktorí vedia ako sa na to malo ísť, ale nerozmnožujme ich
rady a pozrime sa na to, čo sme videli vlastnými očami. Je to nielen smútok za obeťami, ale aj
smútok nad médiami: tí čo si pamätajú povedzme Gaba Zelenaya, alebo mnohých iných reportérov, sa museli pozerať na bezradnosť, studenú
úradnícku slovenčinu zjavne neskúsených (a neostrieľaných) do kamier hovoriacich hláv.
Azda až z vládneho vyhlásenia 12 hodinového
štátneho smútku naplno precítili rozsah tragédie, ktorej len zhodou okolností sme neboli my,
ale niekto iný. Snaha dostať sa k príbuzným, dokonca dať pred kameru deti z postihnutých rodín, to bol vrchol. Človek súcitil s príbuznými, ktorí vychádzajúc z nemocníc dali dlaň do kamery
so slovami: DAJTE NÁM POKOJ. Vrcholom podľa
mňa bolo pustiť anonymného obyvateľa proti ministrovi s výkrikmi, vy by ste mali okamžite odstúpiť! Nejde o ministra – tí sú tu na to, aby prichádzali a odchádzali. Ide o to, že redaktor je miestny
poslanec opozičnej SDKÚ, minister z vládneho
SMER-u takže asi karta lepí. Ale to nie je všetko: minister by mal padať ak by bol on zamietol
žiadosť Polomky, v čase, keď budovala lyžiarske
stredisko a lyžiarsky vlek – stalo sa tak či nie? Čo
robí samospráva, ktorá mohla jasne vidieť, že na
ten svah sa bude chodiť výlučne cez nechránený železničný prejazd? A čo robili, aby dostali ako
vieme dnes privatizované železnice pod tlak?
Nenašli sa nijaké možnosti v rámci eurofondov,
ktorých je ako maku? Prečo nemá vypadnúť z
kresla napríklad direktor príslušnej železničnej
spoločnosti? Aký je príbeh turistického strediska vyhľadávaného zo široka a ďaleka, aký je príbeh tohto podnikania a tlaku podnikateľov a samosprávy na to, aby sa zabezpečil prechod? To
by som čakal a nie filmovanie obetí pri prevoze a
na nemocničných lôžkach. Ministrov ako vidíme,
máme dosť. Ale problém je nájsť dobrého starostu a novinára. Pri mnohých tragédiách sa televíznemu divákovi chce vykríknuť s bánoveckými
príbuznými vychádzajúcimi v šoku z nemocnice –
DAJTE NÁM POKOJ.

Pokračovanie na 2. strane

Výmena názorov a ostrá slovná prestrelka medzi predsedom Ľudovej strany HZDS Vladimírom Mečiarom a predsedom
SNS Jánom Slotom nepriniesla opozíciou veľmi túžobne očakávanú krízu vo vládnej koalícií.
Foto: Martin Petrenko

Verejné tajomstvá nahlas
Mysliteľ Vladimír Mináč koncom
roka 1989 dôrazne upozorňoval, že keď sa na verejnosti veľa
hovorí o slušných ľuďoch, tak si
máme dávať pozor na peňaženky.
Zrejme si ani on nevedel predstaviť, že nám zdvorilí spoluobčania,
ktorí sami seba pokladajú za spoločenskú elitu a vyvolených nositeľov spiatočného pokroku, spolu
so svojimi zahraničnými partnermi ukradnú nielen hotovosť z vreciek, ale na dôvažok aj celý národný majetok.
Dnes už vieme, že keď sa skloňuje demokracia vo všetkých pádoch, tak si niekto brúsi zuby, aby
si odhryzol z našich základných
ľudských práv, podmienok dôs-

PAVOL JANÍK
tojného života a ústavných záruk
občianskych slobôd. Vzhľadom na
chúlostivý charakter skrytých činností kľúčových orgánov štátu nie je vždy
jednoduché zreteľne odlíšiť definície
pojmov, akými sú tajná služba, tajná
polícia, spravodajská agentúra a podobne.
Vo všeobecnosti krajiny disponujú
ustanovizňami, ktoré majú právomoci uskutočňovať dohľad a kontrolu
nad obyvateľstvom a majetkom v záujme národnej bezpečnosti, pričom
oprávnenia a povinnosti vládnych inštitúcií môžu byť sčasti verejne známe a sčasti nie. Určité organizácie
pôsobia legálne na vlastnom úze-

mí a ilegálne v zahraničí, prípadne v
opačnom garde – napríklad americká CIA má oficiálne poverenie vyvíjať
informačné, vplyvové a paramilitárne
operácie mimo USA, ale z mnohých
publikovaných prípadov vieme o šokujúcich projektoch, vrátane testovania efektívnych metód mučenia končiacich neraz smrťou, vykonávaných
na vlastných príslušníkoch služby a
ďalších občanoch USA – najmä na
unesených bezdomovcoch.
Ak každý úrad má tendenciu ustavične rozširovať a prehlbovať svoje kompetencie, tak o ústrednej
mocenskej byrokracii to platí viacnásobne, pretože sama seba spravidla
pokladá za stelesnenie štátu alebo
Pokračovanie na 3. strane

deformujú vzťahy
STANISLAV HÁBER

7. marec 2009, 18.00 hod
Hádzanárska hala,
Baštova ul., Prešov

Úvaha francúzskeho prezidenta Nikolasa Sarkózyho, že ak
podporuje úvermi domáci automobilový priemysel, chráni zamestnanosť v zahraničí, je nebezpečná pre existenciu EÚ. Ak sa v USA na Európu pozerajú so sarkazmom, že
sme neustále rozhádaní, majú zrejme pravdu. Namiesto súdržnosti a vzájomnej európskej pomoci ukazujeme svetu a sebe
len vzájomnú súťaživosť. Únia však má byť o vzájomnej solidarite. Sarkózy zrejme narážal na pracovné miesta na Slovensku a
v Česku, kde majú francúzske automobilky pobočky. Zabudol
však na jednu vec. Kým prišla finančná kríza, zisky z výroby v Česku a z výroby na Slovensku z pobočiek francúzskych automobiliek prúdili do zeme galského kohúta. Sarkózy musí pochopiť, že nemôže v rámci EÚ zneužívať domáce
myslenie proti európskemu.
Pokračovanie na 3. strane

Biblické „kto si bez viny, hoď
kameňom“ na predvolebné
kampane slovenských politikov,
žiaľ, nikdy neplatilo a neplatí ani v súčasnej prezidentskej
kampani.
Kamene lietajú ako vo vojne pouličných gangov a ulici sú blízke
i niektoré používané praktiky a argumenty. Kandidáti sa zameriavajú
najmä na zlikvidovanie protivníka.
Radičová tvrdí, že treba nájsť odvahu, Martináková jej cez bilboardy odkáže, že iba odvaha nestačí.
Mikloško sa nám radšej pozrie do
očí, lebo vraj to smelo môže. Ani
médiá sa nedajú zahanbiť, skúmajú (?) zdravotný stav kandidátov.
Prípadne im kladú otázky, ktoré sú
úplne zbytočné, pretože odpovede na ne voličom vôbec nepomôžu
v rozhodovaní o tom, kto je (v)hodný na budúceho prezidenta.
Akoby sme všetci zabudli, že komunikácia slovami môže byť a často aj je, preťahovaním medového
motúzu popod nos. Konkrétne činy
vypovedajú oveľa pravdivejšie
o každom z nás. Ak niekto tvrdí, že
chce pomáhať ľuďom, ale pritom
súhlasí s tým, aby sa zobrali invalidom dôchodky, alebo iný chce bojovať za svojprávne Slovensko, ale
pri hlasovaní o jeho zvrchovanosti
bol proti a navyše súhlasil aj s rozpredajom strategických podnikov,
alebo začal kampaň skôr ako to
umožňuje zákon a podobne. To
všetko nesvedčí o politikovej dôveryhodnosti teraz, ani v budúcnosti.
V súčasnej kampani chýbajú seriózne analýzy doterajšej činnosti kandidátov a ich vízie o tom, kam by sa
malo Slovensko dostať o niekoľko
rokov. Prezident totiž reprezentuje SR a svojim rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných
orgánov. Nerieši denné problémy
štátu. Na to sú iné orgány. Preto by
doterajšia činnosť kandidátov mala
vypovedať o tom, ako vedia veci riešiť komplexne, z nadhľadu a zmysJozef Šucha
luplne.

Prepúšťajú
aj finančníkov
Svetová finančná a hospodárska
kríza spôsobila, že o prácu prichádzajú tisíce ľudí vo všetkých krajinách sveta. Prepúšťanie postihuje nielen radových zamestnancov,
ale aj schopných a skúsených manažérov pôsobiacich v rôznych
službách, v priemysle, poľnohospodárstve, doprave, stavebníctve,
energetike a žiaľ aj v zdravotníctve. O prácu prichádzajú živnostníci a najnovšie aj rôzni finančníci.
Na Slovensku bude prepúšťať Tatra banka. O prácu pravdepodobne príde takmer sedemsto zamestnancov. Majú však dostať vysoké
odstupné, ktoré predstavuje sumu
až šiestich mesačných platov a tie
sú v banke dosť vysoké.
(jk)

POLITIKA A EKONOMIKA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Skúška solidarity a súdržnosti

Dokončenie z 1. strany
Znižuje sa výroba, pribúda nezamestnaných. No aj v tejto nepriaznivej situácii je našou povinnosťou
poďakovať sa našim občanom, lebo úspechy, ktoré sme dosiahli, sú
najmä ich dielom. Žiaľ, v čase, keď
sme sa usilovali prilepšiť im, dostali sme sa pod nečakaný ekonomický tlak. Aj preto dostáva prednosť
schvaľovanie tých zákonov, ktoré
riešia otázky zamestnanosti, alebo
inak pomáhajú občanom predchádzať sociálnej núdzi.
Svetová kríza odhalila svetu nielen nepríjemné fakty, ale aj silu medzinárodných väzieb a spoluzodpovednosti. Je
teda aj
skúškou súdržnosti
a solidarity Európskej únie a pevnosti spoločnej európskej meny. Tento a
nasledujúci rok ukážu, na akých základoch dnes stojíme. Či Európska únia
bude pokračovať len ako politické zoskupenie, alebo si uchová kredit stabilného ekonomického priestoru, v ktorom sa nebudú presadzovať záujmy
jedných na úkor druhých. Slovensko
je za rozvoj politicky a ekonomicky silnej Európskej únie. Celku, no aj jeho
jednotlivostí. Budeme teda musieť potvrdiť, že nám ide aj o ekonomicky, sociálne a morálne pevné Slovensko, občiansky a štátoprávne jednotné.
Aj keď jednotlivé minulé obdobia
boli okorenené prirodzenými koalično-opozičnými súbojmi, za rozhodujúci považujem fakt, že Národná
rada Slovenskej republiky pristupovala a pristupuje k plneniu našich záväzkov voči Európskej únii a Aliancii

zodpovedne. Za to jej skutočne patrí uznanie. Napriek tomu treba zdôrazniť, že exekutíva to má vždy najťažšie. Je permanentne vystavená
konfrontáciám. Práve preto jej dnes
treba priznať, že za šestnásť rokov
práce pre samostatnú a suverénnu
Slovenskú republiku vykonala kus
mimoriadne náročnej práce. Aj keď
občania neboli so všetkými jej
rozhodnutiami a krokmi
spokojní. Jednotlivé vlády sú však za
svoje rozhodnutia trvalo zodpovedné.
Hoci si priznali viaceré chyby, ktoré sa
postupne naprávali a naprávajú. Aj preto boli v roku 2008 prijaté viaceré opatrenia sociálnej politiky štátu: nárast minimálnej mzdy, dvojnásobná valorizácia
starobných dôchodkov, zvýšenie prídavkov na deti a podobne.
Slovensko má však aj dnes predpoklady byť úspešne sa rozvíjajúcou ekonomikou. Aj keby bol v roku
2009 rast nášho HDP len dve percentá, bude to podľa OECD najviac
v rámci celej Európskej únie. To
však neznamená, že máme prestať
konať uvážlivo, či
prestať pomáhať
tým, ktorí pomoc skutočne potrebujú. Základom modernej politiky
je politika realistická, spravodlivá a
najmä sociálne humánna.
Prudké spoločenské zmeny a uprednostňovanie ekonomiky sa nepriaznivo
podpísali na sociálnom a kultúrnom kapitáli našej spoločnosti. Dlho oslabovali sociálne väzby, sociálne istoty, i lojalitu k autoritám. Vytráca sa kultúrnosť,
rastie nedôverčivosť, medziľudské vzťahy sú poznačené egoizmom. Preto je

dobré, že podstatnou črtou súčasného rozvoja spoločnosti je proces obnovy týchto druhov kapitálu. Ten už začal,
ale sme iba na jeho samotnom začiatku. Preto dnes podporujem súčasný
parlament a vládu v ich úsilí o sociálne
reformy. Lebo nie porazeným, ale víťazom reforiem musí byť občan.
Žijeme v dobe porovnávaní, ktoré
sa nás pýtajú, či ideme správnou
cestou, či a do akej miery musíme
korigovať naše predošlé rozhodnutia a ciele. Úspechy posledných období nás povzbudzovali k odvážnym
plánom a predstavám o našej budúcnosti. Súčasná
svetová kríza,
charakterizovaná výrazným deficitom úverových financií vo svete,
poznačila rozhodnutia, ktoré prijímame a budeme musieť prijať. Pozorne vnímam, ako vláda reaguje
na aktuálny stav nepriaznivého svetového vývoja a ako rozpracúva riešenia, ktorými chceme eliminovať
vznikajúce škody.
Som na strane tých, ktorí jednoznačne
presadzujú „právne pevnú ruku štátu“
pri ochrane slovenských národno-štátnych záujmov. Teda aj pri ochrane majetku a finančného imania našich občanov. Hovorím to aj preto, aby nikto
nepochyboval o mojom zástoji pri uplatňovaní zákonného konania, ktoré smeruje k zábezpeke štátnych záujmov.
Musíme robiť takú politiku, ktorá posilňuje nevyhnutnú stabilitu a mravnosť, dôstojnosť života občanov v
našom štáte. Mojím cieľom je dôstojný život pre všetkých. O taký nám
ide. O taký nám musí ísť vždy. Aj vte-

dy, ak by sa naša situácia výrazne
zhoršila a vonkajšie okolnosti boli
voči nám kruté a niekedy nekorektné.
Slovensko nie je osamelý, uzavretý, sebestačný ostrov. Už najbližší čas ukáže, ako sa dokážeme popasovať s novou situáciou vo svete, ktorá ešte stále
neukázala všetky nástrahy. Veľa bude
záležať na tom, ako sa dokážeme stmeliť – my, občania Slovenska, i členské
štáty Európskej únie.
Čaká nás vypätie,
obdobie dvoch rokov, ktoré bude
skúškou správnosti pre všetkých.
Pre Slovensko, pre Európu, pre
svet. Keďže svetová hospodárska kríza je globálny úpadok, nedá sa pred
ním nijako uniknúť. Zasahuje všetky
krajiny – vyspelé aj rozvojové. Európska únia sa snaží voči kríze postupovať
spoločne, no mali by sme rešpektovať
aj naše národné špecifiká. Hoci začala hypotekárnym prepadom, jej príčiny
sú oveľa oveľa širšie: nadmerná spotreba, virtualizácia finančného sveta,
zadlžovanie populácie, nedocenenie
solidarity.
Dnes nestojí otázka tak, kto je spojencom koho. Dnes je pred nami
potvrdenie základnej úlohy – politici musia byť v prvom rade spojencami občanov, ktorých zastupujú.
Žiadam vás preto, aby ste pri každom svojom rozhodnutí mali pred
očami najmä to, o čo nám pri predchádzajúcich rozhodnutiach za posledných šestnásť rokov malo ísť
predovšetkým – dôstojný život pre
všetkých občanov Slovenskej republiky!

Národná rada SR schválila potrebné a užitočné opatrenia

Zákony na zmiernenie krízy

Národná rada (NR) SR
schválila na svojom februárovom zasadnutí dve série takzvaných „protikrízových“ balíčkov, na ktorých
sa dohodla Rada pre hospodársku krízu a ktoré schválila vláda SR na zmiernenie
dopadov hospodárskej krízy. Ide o opatrenia na podporu zamestnanosti a podnikateľského prostredia, ktoré
sú účinné od 1. marca alebo
od 1. apríla 2009.
Jedným z prijatých opatrení na podporu zamestnanosti je úhrada časti odvodov za
zamestnancov v prípadoch,
keď zamestnávateľ z prevádz-

kových dôvodov nemôže svojim zamestnancom poskytovať
prácu a pracovníci zostávajú
doma so 60% mzdou. NR SR
súhlasila aj so zavedením príspevku na novovytvorené pracovné miesto.
Pokiaľ zamestnávateľ prevádzkuje svoj podnik minimálne 12 mesiacov a prijme
do práce uchádzača, ktorý je v evidencii nezamestnaných najmenej tri mesiace, môže dostať príspevok
na vytvorenie nového pracovného miesta až do výšky
3.624 eur (109.176 Sk).
Zákon o službách zamestnanosti prináša aj zavedenia prí-

spevku na podporu samostatnej zárobkovej činnosti.
Príspevok bude patriť uchádzačovi o zamestnanie,
ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, bol v hmotnej núdzi a
ktorý bude prevádzkovať
samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej
24 mesiacov.
Príspevok bude úrad práce poskytovať na úhradu odvodov na
zdravotné poistenie počas
22 mesiacov a odvodov na
sociálne poistenie po uplynutí 18 mesiacov od začatia
vykonávania alebo prevádzko-
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vania samostatnej zárobkovej
činnosti, najviac počas štyroch mesiacov. Poslanci odsúhlasili aj novelu zákona,
ktorý obciam zjednodušuje podmienky na zriadenie
podnikov, ktoré majú vykonávať predovšetkým verejnoprospešné služby.
Ide o riešenie,
ktoré by podľa ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny
Viery Tomanovej mohlo vytvoriť 10.000 pracovných príležitostí.
Parlament schválil aj nepriamu
novelu Zákonníka práce, ktorou sa zavádza možnosť z vážnych prevádzkových dôvodov
poskytnúť zamestnancovi voľno s náhradou mzdy, ktoré si je
po odstránení prekážky v práci
povinný nadpracovať. Národná rada SR schválila aj
novelu zákona
o dani z príjmov. Tým sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane o zhruba 600 eur
(18.076 Sk) ročne. Nezdaniteľné minimum sa teda od
1. marca 2009 zvýši zo súčasného 19,2 na 22,5-násobok životného minima, čo je
3.435,27 eur (103.491 Sk)
na 4.025,70 eur (121.278
Sk). Zároveň sa zmení aj začiatok klesania nezdaniteľ-

nej časti zo 100-násobku
životného minima na jeho
86-násobok. Tzv. milionárska daň sa tak začne uplatňovať pri príjme nad 15.387
eur (463.548,80 Sk) ročne.
Vďaka zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane sa
zvýši aj
zamestnanecká prémia,
na ktorú majú zamestnanci nárok od začiatku tohto roka, pričom prvýkrát si ju budú môcť
priznať v budúcom roku. Novela zákona prináša tiež
zmenu v odpisovaní majetku, keď navrhuje zvýšenie
vstupnej ceny odpisovaného hmotného majetku z 996
eur (30.006 Sk) na 1.700
eur (51.214 Sk) a u nehmotného majetku z 1.660 eur
(50.009 Sk) na 2.400 eur
(72.302 Sk). Do tejto sumy
si budú môcť podnikatelia
obstaraný majetok zaúčtovať
priamo do nákladov.
Niektoré druhy hmotného majetku boli novelou za účelom
podpory podnikania presunuté
do nižších odpisových skupín,
čím sa skráti doba ich odpisovania. Rovnako sa pre zlepšenie podmienok činnosti malých
podnikateľov zavádza možnosť
Pokračovanie na 11. strane
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Stanislav KUBÁNEK
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oďakovať sa a vážiť si
iného sú dôležité prejavy ľudskej povahy. Ide o vyjadrenie toho, vďaka čomu
je každý človek jedinečný.
Zdôrazňujem to práve preto,
lebo teraz, viac ako inokedy, skloňujeme slovo žena.
Medzinárodný deň žien je
vhodnou príležitosťou na to,
aby sme prejavili vďaku a
zdôraznili jedinečnosť, ktorou nám nežnejšie pohlavie
dáva iný rozmer života.
V tomto hektickom období
sme sa naučili vnímať veľmi veľa vecí akosi automaticky. Za bežné považujeme veci, ktoré takými nie sú.
Až zložitá situácia nám spravidla otvorí oči a na svet sa
nepozeráme ako na samozrejmosť, ale ako na výnimočnosť. Vďaka ženám, ich
empatii, citom a okúzľujúcemu pohľadu na svet a človeka je život krajší, starosti sa
menia na radosti, sny a túžby na skutočnosť. Medzinárodný deň žien preto považujem za príležitosť vyjadriť
hlbokú vďaku a obrovskú
úctu za všetku obetu, snahu, energiu a nádej, s ktorou
nás naša nežnejšia polovička dennodenne obdarováva.
Popri svojich pracovných povinnostiach s neuveriteľnou
energiou riadia domácnosť,
venujú sa rodine a vytvárajú okúzľujúcu atmosféru domova. Sú studnicou porozumenia, lásky a úprimnosti.
Sme svedkami stále väčšieho vstupu žien do významných riadiacich a rozhodujúcich pozícií. Vedomosťami,
nápadmi, usilovnosťou a výsledkami práce dokazujú, že
ich miesto nie je v kuchyni
pri sporáku, či pri žehliacej
doske. Sú úspešné v podnikaní, na akademickej pôde
i v politike. Robia biznis, venujú sa vede, rozhodujú o
veciach verejných. Na mnohých pozíciách úspešne nahradia mužov a definitívne
posúvajú do minulosti úvahy
o „ženských“ a „mužských“
povolaniach. Nielenže menia starú optiku nazerania
na úlohu a poslanie ženy v
spoločnosti, ale úspešne vytvárajú nový model. Taký, v
ktorom nie je dôležité delenie na dámy a pánov, ženy a
mužov, ale na viac či menej
šikovných, viac či menej usilovných, viac či menej rozhľadených. Osobne to považujem za obrovský prínos,
vďaka ktorému sa predsudky presúvajú na nepotrebnú,
druhú, koľaj.
ovoľte mi, milé dámy,
matky a dcéry, aby som
vám touto cestou symbolicky venoval kyticu tých najkrajších kvetov, ktoré vyjadrujú moju hlbokú úctu a
úprimnú vďaku za všetko,
čím robíte náš život krásnym
a zmysluplným.
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Verejné tajomstvá nahlas Počúvnite Hillary
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prinajmenšom za jeho neomylný rozum, ktorý nemusí nikomu nič vysvetľovať. Rozsah
hromadného zasahovania do práv a slobôd často nadobúda hrozivé dimenzie a
monitorovaniu súkromného života sa nevyhnú ani najvyšší štátni činitelia. Osobitné napätie medzi proklamovanými a
faktickými piliermi štátnej moci vzniká
práve v demokratickom prostredí, kde
tiež skôr špeciálne služby kontrolujú volených predstaviteľov štátu ako naopak,
pričom vždy vzniká opodstatnená obava
zo zneužívania a prekračovania zákonmi vymedzených pravidiel, lebo účinné
preverovanie konania ľudí, pôsobiacich
v podmienkach konšpirácie, je prakticky
nemožné. Všetko vyjadruje známa otázka, na ktorú nejestvuje uspokojivá odpoveď – kto stráži strážcov?
Tajná polícia, ktorá sa niekedy označuje aj
ako politická polícia, je agentúrou operujúcou v utajení
v záujme ochrany
národnej bezpečnosti proti vnútornému ohrozeniu štátu. Popri činnosti v oblasti vnútorného spravodajstva, ktorému sa v našich končinách donedávna hovorilo v rusifikovanej
slovenčine kontrarozviedka, má organizácia
tohto typu aj oficiálne policajné právomoci,
môže teda zatýkať a vypočúvať rozličné osoby na základe poznatkov, získaných z ľudských alebo technických zdrojov. Aby sme
sa ustavične neobzerali do totalitnej minulosti, spomeňme v tejto súvislosti prax v štátoch, ktoré samy seba označujú ako etalón
súčasnej demokracie – teda Veľkú Britániu
a USA, kde majú výkonné oprávnenia britské Policajné špeciálne oddelenie (PSB –
Police Special Branch) a americký Federálny úrad vyšetrovania (FBI – Federal Bureau
of Investigation).
Väčšina spravodajských služieb demokratických krajín oficiálne nemá policajné právomoci, pretože sa tajné organizácie oprávnené zadržiavať a vyšetrovať
ľudí pokladajú za vážne riziko pre nastolenie totalitného režimu či aspoň za bezprostredné nebezpečenstvo uplatňovania politických represií, ale – ako vidieť
– čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi, nehovoriac o tajných väzniciach CIA po celom svete či o už uvedených hrôzostrašných pokusoch CIA na
ľuďoch.
Aby sme abstraktné teórie overili spoločenskou praxou, pozrime sa do zákulisia vysokej
politiky Spojených štátov, ktoré sa – napriek
aktuálnej svetovej hospodárskej kríze americkej proveniencie – naďalej považujú za jedinú superveľmoc nachádzajúcu sa ešte len
na úsvite svojej veľkolepej dejinnej misie.
Neviditeľným dirigentom USA je spravodajská komunita (IC – Intelligence Community),
ktorá je kooperatívnou federáciou 16 samostatných
vládnych agentúr,
vykonávajúcich oddelene i spoločne špionážne a protišpionážne činnosti nevyhnutné
pre modelovanie medzinárodných vzťahov,
ochranu strategických záujmov a národnej
bezpečnosti.
Už len vymenovanie jednotlivých členských organizácií IC pôsobí impozantným dojmom. Vari najznámejšou a najrozsiahlejšou výzvednou inštitúciou na
svete je Ústredná spravodajská agentúra USA (CIA – Central Intelligence Agency), ktorú by sme pred pár rokmi v slovenčine ovplyvnenej ruštinou označili pojmom
rozviedka. V rezorte ministerstva obrany pôsobí 8 tajných služieb – uveďme aspoň ich
skratky: AIA, MI, DIA, MCIA, NGA, NRO,
NSA a ONI. Špionážny a protišpionážny úrad
ministerstva energetiky má skratku OICI. Súčasťou ministerstva vnútornej bezpečnosti sú
zložky IA a CGI. Ministerstvo spravodlivosti
zastrešuje agentov FBI a DEA. Americké ministerstvo zahraničných vecí okrem toho, že
legalizuje na ambasádach personál všetkých
tajných služieb USA (rovnako ako MZV iných
krajín), má aj vlastnú spravodajskú organizá-

ciu INR. Na odhaľovaní podozrivých peňažných transakcií a sledovaní sponzorovania
terorizmu sa podieľa špeciálny úrad ministerstva financií TFI.
Zostúpme však zo závratných výšok svetovej politiky do našich skromných miestnych
pomerov, kde popri tajných službách globálnych a regionálnych hráčov majú svoj
priestor aj naše vlastné slovenské špeciálne
agentúry. Slovenská informačná služba (SIS)
predstavuje integrovaný model domáceho a
vonkajšieho spravodajstva.
V jej personálnej štruktúre je 51,6% vysokoškolákov a 48,4% stredoškolákov; 65,16%
mužov a 34,84% žien; z vekového hľadiska má 40,01% príslušníkov SIS 30 až 39 rokov, 38,3% má menej ako 30 rokov, 21,74%
má 40 až 49 rokov a 7,95% má viac ako 50
rokov. Tieto údaje služba zrejme publikovala preto, aby poukázala na fakt, že vek našich vyzvedačov znižuje pravdepodobnosť
ich profesionálnych skúseností spred roka
1989. Podľa zahraničných zdrojov v SIS pracuje približne 8 % bývalých dôstojníkov Štátnej bezpečnosti, pričom sa možno oprávnene domnievať, že vzhľadom na ich dlhoročnú
prax zaujímajú kľúčové odborné pozície.
Vzhľadom na to, že SIS vyžaduje od vysokoškolských uch0ádzačov o pôsobenie v

služieb na verejnosť neprenikli nijaké škandály z ich prostredia, čo svedčí o ich profesionalite, a podľa zahraničných prameňov je
v nich vysoké zastúpenie skúsených spravodajských dôstojníkov spred roka 1989.
Na Slovensku pôsobí Národný bezpečnostný
úrad, ktorý však nemá charakter spravodajskej služby, ale personálneho útvaru zameraného na ochranu utajovaných skutočností.
V pôsobnosti Policajného zboru SR je niekoľko organizačných zložiek, ktoré používajú metódy tajných služieb, ide najmä o Úrad
na ochranu ústavných činiteľov a diplomatického zboru (vyvinul sa z V. správy Štátnej
bezpečnosti – teda útvaru na ochranu straníckych a štátnych činiteľov), ďalej má naša
polícia zložky zamerané na
organizovaný zločin,
obzvlášť závažnú trestnú činnosť, ekonomickú kriminalitu a finančné delikty (vznikli zo
správ ŠtB zaoberajúcich sa hospodárskou
rozviedkou a kontrarozviedkou). Svoje špeciálne zložky má aj Colné riaditeľstvo SR.
K verejným tajomstvám všetkých spravodajských služieb patrí uplatňovanie informačno-operatívnych a informačno-technických
prostriedkov. Do prvej kategórie patrí sledovanie osôb, výroba a používanie rozličných
fiktívnych oficiálnych listín a dokumentov,

Posledný februárový víkend neunikli pozornosti vyhlásenia
americkej ministersky zahraničných vecí Hillary Clintonovej. US Secretary of state vyhlásila, že nevyhnutnosť spolupracovať s Čínskou ľudovou republikou (ČĽR) v ekonomickej oblasti, riešení klimatických otázok a pri riešení terajšej
ekonomickej krízy nemôžu zatieniť otázky ľudských práv.
Organizácie, ktoré to majú v náplni práce a publicity už vydali rozhodné protesty, vyjadrenia sklamaní, nesúhlasu.
Je viac ako pochopiteľné, že v terajšom rozsahu celosvetovej krízy, depresie, ktorá v globalizovanom svete má globalizované rozmery, je spolupráca nevyhnutná. To je každému pochopiteľné – ale pre nás na Slovensku má, ako vždy, aj iný
význam. Nie je to tak dávno, čo leteckou linkou naháňal redaktor istého súkromnozahraničného denníka predsedu slovenskej vlády Roberta Fica až do Pekingu, aby mohlo dojsť
ku „grilovaniu“ podozrivého politika, ktorý sa odchyľuje z demokratických zvyklostí a mlčky prechádza okolo porušovania
ľudských práv v zahraničí...
Pokiaľ ide o ČĽR či Ruskú federáciu vždy ide o to, že „naše“
média, teda média na Slovensku politickú aktivitu terajšej
vlády považujú za podozrivú, priam zradcovskú.
US Secretary of state ukázala, ako USA presadzujú svoje národné strategické záujmy. A najmä, ako ich vedia zdôvodniť. Či
už zdôvodnenie, že ľudské práva nemôžu zatieniť nevyhnutnosť spolupráce v ekonomickej a klimatickej oblasti vymyslela
sama ministerka, alebo ju vyčítala z podkladov, alebo ju obsahujú zdôvodnenia ako vždy dôsledného amerického strategického plánovania, je to poučenie, ako politik vystupuje na verejnosti s pokiaľ možno nepriestrelným zdôvodnením.
Politik musí byť profík, jeho štáb (a okolo US ministrov chodí celý roj) tiež je zložený s profíkov. Každý vie, že ČĽR s obrovskými, na svete najväčšími devízovými zásobami kupuje aj teraz americké štátne obligácie, teda, ako to povedal
čínsky minister Američanom – nenávidíme vás, ale nemáme iné východisko, každý vie, že negatívne saldo amerického zahraničného obchodu – tisíc tristo miliárd – zo značnej časti tvorí obchod s Čínou. Teda Američania majú viac
ako jeden dôvod na spoluprácu s ČĽR. Je toho ešte omnoho viac, napríklad to, že po Iraku a Afganistane každý chápe, že niet v silách USA vnútiť svoj poriadok ani slabým štátom, nieto silnej Číne. Ale pokiaľ ide o nás, ide o znenie tej
vety – na takéto pochopiteľné zdôvodnenie nemusí prísť
len predstaviteľ silného, veľkého štátu – platí aj pre malé
štáty ako je Slovensko, lebo je pochopiteľné a prijateľné.
Dnes väčšmi ako kedykoľvek inokedy. Lebo hlavným problém nie je, že do Pekingu cestoval R. Fico alebo P. Paška,
ale to, keby tam na nich mali čas...
DUŠAN D. KERNÝ

Už aj Vatikán verí?
Kresba: PhDr. Peter Gossányi

oblasti spravodajskej činnosti znalosť anglického jazyka v kombinácii s nemeckým,
francúzskym, ruským, arabským alebo srbochorvátskym jazykom, je očividné nielen to, že si slovenský štátny orgán ešte
stále nepotrpí na oficiálne rozlišovanie
srbčiny a chorvátčiny, ale evidentné je
najmä to, že v rámci transatlantickej a
európskej spojeneckej komunikácie má
hlavné slovo angličtina (možno z kontinentálnej zdvorilosti aj nemčina a francúzština),
kým ostatné jazyky (ale asi aj s nemčinou a
francúzštinou) reprezentujú teritoriálne priority pôsobenia SIS. Takže na základe medzinárodnej deľby práce (a obmedzených
zdrojov slovenského štátneho rozpočtu) sme
pravdepodobne oslobodení
od vyzvedania
v exotických ázijských jazykoch (napríklad v
čínštine a vietnamčine, hoci ťažko uveriť, že
SIS nevenuje pozornosť početným komunitám Číňanov a Vietnamcov na našom území).
V rezorte Ministerstva obrany SR pôsobia
dve špeciálne služby. Z niekdajšej Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády (vojenskej
rozviedky) sa sériou transformácií vytvorila terajšia Vojenská spravodajská služba a z bývalej III. správy Štátnej bezpečnosti (vojenskej kontrarozviedky) sa vyvinulo
súčasné Vojenské obranné spravodajstvo.
Od vzniku slovenských armádnych tajných

ako aj vytváranie agentúrnych sietí v inštitúciách ich záujmového pôsobenia – napríklad
v diplomacii, v zahraničnom obchode, v hospodárstve, vo vede a výskume, v kultúre, v
médiách, na daňových úradoch atď. Do druhej kategórie spadá
otváranie a skúmanie
obsahu poštových, faxových a e-mailových
zásielok, plošné zaznamenávanie a elektronická analýza telefonickej komunikácie na
základe kľúčových slov, areálové odpočúvanie vytypovaných miestností, zhotovovanie
obrazovej dokumentácie podozrivých osôb
a ich aktivít.
Čo dodať v dusnej až stiesňujúcej atmosfére otvorenej demokratickej spoločnosti? Azda si len pripomínať odkaz nevšedného prozaika a slobodomyseľného esejistu
Vladimíra Mináča, aby sme sa v nekritickom záchvate liberálneho nadšenia nepripravili aspoň o niektoré zvyšné znaky
osobnej integrity, nezávislého myslenia a
objektívneho pohľadu na skutočnosť. Spisovateľom k tejto milej povinnosti pribúda aj menej príjemná úloha verejne obhajovať ideály, ktoré si nemôžeme dať vziať,
hoci ich v akejkoľvek etape vývoja vždy s
veľkou radosťou a úplnou samozrejmosťou pošliape každá praktická politická
garnitúra, vrátane egoistických intrigánov
v súčasných mocenských štruktúrach na
našom nepatrnom malebnom Slovensku.
PAVOL JANÍK

Vatikán, ako každý štát, i keď
tento je najmenší na svete,
má svoju armádu i napríklad
väznicu. To vedeli ale mnohí. Málokto však to, že štát
má aj svojho hlavného astronóma a tým je José Gabriel
Funes. Vatikánsky astronóm
doslova povedal: „Je možné,
že vo vesmíre existujú iné
formy života a že sú aj obdarené inteligenciou.“
Podľa Funesa existuje vo vesmíre asi 100 miliónov galaxií a každá z nich má 100 miliárd hviezd.
Preto zostáva veľká pravdepo-

dobnosť, že niekde je planéta podobná Zemi. Funes, ktorý
pochádza z Argentíny je zároveň presvedčený, že tzv. veľký tresk je najpravdepodobnejšou teóriou pre vznik vesmíru,
ku ktorému došlo pred miliardami rokov. Táto teória je podľa
neho aj tak trochu v súlade s
úlohou Boha – stvoriteľa. Astronóm spoza vatikánskych
hradieb si myslí, že astronómia a viera v Boha sa navzájom nevylučujú, teda nie sú
vo vzájomnom rozpore.
(mv)

deformujú vzťahy
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Je to v rozpore so zakladateľom myšlienok demokracie Charlesom de Secondatom Montesqieuom. Ten jasne vo svojom základnom diele, na ktorom vznikla demokracia, v Duchu zákonov,
povedal: „Ak by som vedel niečo, čo pomôže mne, ale ublíži mojej rodine, neurobil by som to. Ak by som vedel niečo, čo pomôže mojej rodine, ale poškodí národu, neurobil by som to. Ak by
som vedel niečo, čo by pomoholo môjmu národu, ale poškodilo
Európe, považoval by som to za zločin.“ Staré krajiny EÚ už raz
musia pochopiť, že nemôžu ďalej fungovať spôsobom delenia na
dve rýchlosti. Čím skôr to pochopia, tým lepšie. Nové členské
krajiny musia byť chápané rovnako, ako staré. Aby sa nestávalo
v budúcnosti, že trebárs pri produkcii mlieka sa ministri poľnohospodárstva dohodnú na presných kvótach, ale zrazu si Taliansko vydupe v Bruseli kvótu vyššiu o päť percent. To sú nezmysly, ktoré deformujú európske vzťahy. Správne sa preto v prípade
Sarkózyho výroku Robert Fico pýtal, či máme z SPP poslať Gas
de France domov?
Stanislav Háber

ZAUJALO NÁS
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Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Drobné centy, ... načo? Pre nás.
Vraj sme nervózni z drobných centov. Vraj
zavadzajú v našich peňaženkách a nemajú
cenu. Každý z nás nad nimi hromží. Drobný
cent ako nepodstatná položka. Splnomocnenec vlády bežne pri svojich vyjadreniach
uvádza, že používanie mincí s „takouto nízkou hodnotou“ je platné aj v iných európskych krajinách, s pripomienkou, že prax je
taká, že sa v niektorých krajinách nepoužívajú.
Obchodníci tvrdia tiež, že používanie euromincí
s najnižšou nominálnou hodnotou im komplikuje život a náklady na ich „prevádzku“ vychádzajú
podnikateľov príliš draho. Zväz obchodu zašiel
ešte ďalej a jeden z jeho predstaviteľov tvrdí –
„Obchodníkovi sa viac oplatí odniesť tieto mince
do zberných surovín ako do banky.“
Veľa z občanov Slovenska ešte stále nezabudlo
na hodnotu 30 halierov (1 cent). Napriek tomu,
že stále tvrdíme,
že ide len o drobné,
majú obrovský význam – váženie si hodnoty ako
takej. Už dnes volajú viaceré krajiny po 1-2 eurových bankovkách – nie minciach. Bežná prax
obchodníkov rušiť drobné a zaokrúhľovať vždy
nahor by mohla skôr znamenať zvyšovanie cien
– nie znižovanie. Jednocenty na 5 centy, neskôr 5 centy na 10 centy a tak ďalej až na
celé eurá. Zvyk obchodníkov zarábať okamžite a veľa je jednoznačne badateľný. A na
kom najlepšie, na nás občanoch! Televízor,
či auto hoci i zaokrúhlené na celé eurá, kupujeme v niektorých prípadoch raz za život,
niekedy nikdy. Chlieb, rožky, či mlieko však
každý deň. Kávu v malej kaviarni, ktorú pravidelne navštevujem, som len pred dvoma
mesiacmi kupoval za 26 korún, dnes za

90 centov. Vraj o nič nejde – rozdiel „len“
4 centy. V prepočte však 1 koruna 20 halierov. A i jedna koruna pri niekoľkých šálkach znamená pre mňa veľa. Pre obchodníka „zaokrúhlenie“.
Banky na Slovensku zaznamenali v posledných
troch mesiacoch minulého roka „kredencové“
vklady obyvateľov pred prechodom na Euro,
vo výške takmer 80 miliárd slovenských korún.
Banky napriek tomu
odmietajú zrušiť poplatky
pre obchodníkov za odber drobných mincí.
Zisk mali, no vrátiť ho občanom možno aj
formou zrušenia poplatkov za výmenu euromincí – to už nie.
Myslím, že tak plným právom môžu občania SR
posvätiť snahu Vlády SR dotlačiť banky k tomu,
aby zrušili poplatky za výmenu eurových mincí.
Majú za čo!
„Informoval som dnes najvyššieho predstaviteľa Slovenskej bankovej asociácie,
že je na stole pozmeňujúci návrh zákona
k zákonu o bankách. A tento návrh, ktorý
má podľa všetkého podporu širokého politického spektra v Národnej rade Slovenskej republiky, by mohol byť prerokovaný
už na schôdzi Národnej rady, ktorá začína
v utorok 3. februára 2009. Preto sme veľmi vecne hovorili s pánom prezidentom
asociácie o možnostiach, ktoré prichádzajú do úvahy, pretože ak by návrh zákona
bol schválený, zo zákona sa priamo zakážu poplatky pri manipulácii s euromincami,“ povedal Robert Fico.
Zatiaľ sa tak nestalo, občania si však zaslúžia,
aby ostali centy – lebo veď – nejde len o drobné.
MAROŠ ZRNO

Balíček proti kríze
Balíček proti kríze od vlády je ďalší v poradí a určite mnohé
veci treba hodnotiť pozitívne. Ak človek stratí prácu, založí si
živnosť, môže dostať až 6 tisíc eur. To je síce pekné, ale skúste si urobiť živnosť v takých regiónoch, ako je Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobota, kde je trvalo vysoká nezamestnanosť,
ktorá dosahuje naozaj nebezpečné výšky. Tam jednoducho so
živnosťou nepochodíte, pretože finančná situácia ľudí je tam neúnosná a v dedinských obchodíkoch existuje písanka, kde sa nákup
zapíše a vyrovná sa, aj to len čiastočne, pri výplate dávky v nezamestnanosti. Žalúdok je väčší ako výplata a dávka v nezamestnanosti jednoducho nestačí na vyžitie. Tieto dobre myslené veci sa
z balíčka protikrízových opatrení v týchto regiónoch minú účinkom.
A zrejme bude treba pripraviť ešte ďalšie balíčky proti kríze, inak totiž niektorým regiónom hrozí kolaps žitia a bytia.

Smer stúpa, opozícia padá
Ak by sa parlamentné voľby konali v januári 2009, podľa výskumu
verejnej mienky agentúry Focus by ich vyhral SMER takmer so 47
percentami. Koalícia dohromady má viac ako 63 percentnú podporu občanov. V decembrovom prieskume Smer zaznamenal viac ako
4 percentný nárast, SDKÚ na druhej strane vyše 2 percentný pokles. Kríza sa na prieskume ergo sympatiach voličov k Smeru neprejavila, naopak, vstup do eurozóny skôr pozície Smeru upevnil. Pomaly je to už status quo vo výskume verejnej mienky a to je skutočne
zaujímavé a v slovenskej novodobej histórii aj ojedinelé.
(dk)

Nie je to môj objav, skôr reminiscencia na deje minulé a prítomné. S nesmiernou úctou si spomínam na
hru o starovekom bájkarovi Ezopovi. Dnes už nebohý Ctibor Filčík v titulnej postave priam exceloval na
divadelnej scéne v paradoxnom sóle dobrorečenia
i zlorečenia jazyka. Pretože jazyk, to je to najlepšie
na svete, keď matka ukladá
dieťa a spieva mu uspávanku, ale jazyk je to najhoršie na svete, keď sa obracia v ústach zlomyseľníka.
Keď tak človek dnes počúva, ako sa komu jazyk obracia v ústach, pomaly sa
mu začína z toho obracať –
žalúdok. Mnohí mladí akoby okrem slovníka vulgarizmov nepoznali nič iné,
mnohí starší im často kontrujú. Slovo akoby strácalo
svoju vonkajšiu i vnútornú
hodnotu. Počuť to nielen
na ulici, v električke, doma,
v škole, v odpočúvanom či
neodpočúvanom telefóne,
často aj v parlamente. Pretože jazyk premelie všetko,
čo mu naň slina prinesie.
Potom sa omyje vo vode,
vodke, whisky, pive či víne
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a myslí si, že je čistý. Ale to,
čo už popremieľal, ostáva
niekde a kvasí.
Aj tak sa rodia aféry, škandály, podania na súdoch,
vyhlásenia, dementi. Devalvujú jazyk na to najhoršie
na svete, devalvujú aj človeka, ktorý ho nerozumne
používa.
V našom širokom politickom spektre nie je o konkrétne príklady núdza, napokon ich takmer denne
prinášajú masmédiá. Sú
často v polohe, akoby to naozaj len slina priniesla na
jazyk. Chýbajú presvedčivé argumenty, aféry sa rozrastajú do šírky i hĺbky a iba
obrastajú pikantériami bez
náznaku – často i bez akejkoľvek nádeje – na ich rozuzlenie.
Hromadia sa len slová, chýbajú však skutky. Môže to
byť síce zaujímavé, ale len
do istej miery. Napokon sa
preleje aj ten najväčší krčah trpezlivosti.
Paradoxné sóla dobrorečenia i zlorečenia jazyka teda
pokračujú, žiaľ, nielen na
divadelnej scéne. A tak aj
z vlastných skúseností môžeme povedať s Ezopom,
že jazyk je naozaj to najlepšie, ale aj to najhoršie
na svete. Dá sa síce pribrzdiť, povedzme zahryznúť si
doň, lenže – to by už niekoho bolelo.

absolútna vládna priorita
Vláda SR pripravuje zníženie poplatkov, ktoré si Dôchodkové
správcovské spoločnosti (DSS) účtujú za správu účtov sporiteľov v II. pilieri a to aj napriek tomu, že hodnota úspor sporiteľov investovaných vo fondoch stále klesá. Vláda plánuje
naviazať poplatky, ktoré si účtujú DSS, na výkonnosť fondov.
„Chcete dôchodkové správcovské spoločnosti poplatky?
Nech sa páči, budete ich mať, ak budete mať výnosné fondy.
Ak nebudete mať výnosné fondy a budete ďalej znehodnocovať peniaze ľudí, nebudete mať žiadne poplatky a dokonca je
možné, že príde zákonom ustanovená povinnosť doplniť tie
peniaze na úroveň istiny, teda tých peňazí, ktoré si tam ľudia
dajú. Toto je absolútna priorita, na ktorú sa teraz sústreďujeme“, povedal premiér Robert Fico. Ako ďalej Robert Fico dodal, pôjde o významné zníženie poplatkov. Návrh spomínaného zákona na zníženie poplatkov momentálne pripravujú tímy
ministerstva financií, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Národnej banky Slovenska.
(kr)
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AFORIZMY
PAVOL JANÍK

Oprava stvorenia
Reštartovanie človeka.
Rímsky otras
Hannibal ante portas.
Etiketa
Hrubé a tenké výrazy.
Door po slovensky I
Dvere.
Door po slovensky II
Dokonči orbu.
Spray po slovensky I
Prskáč.
Spray po slovensky II
Rosník.
Spray po slovensky III
Hmlovník.
Rozličnorodý
Rôznorodý po jazykovej
korekcii.
Televízna relácia
S inteligentom
o tom i o hentom.
Pohodlie výskumných
ústavov
Tak sa veci majú,
že sa vedci majú.
Vedáreň
Slovenská akadémia vied.
Dane
A čo za ne?
Postup I
Najprv stíhanie, potom
stínanie.
Postup II
Najprv nacionalizmus,
potom racionalizmus.
Politik I
Najprv zavádza, potom
zavadzia.
Politik II
Najprv výpravca, potom
popravca.
Vývoj
Najprv dobyvatelia, potom
obyvatelia.
Staronová strana
(Skl)erotická iniciatíva.

GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Šedé myši
Keď pred 89-tym rokom v noci
nasnežilo a neodhrnuli ste
sneh, už ráno o siedmej vám
zazvonili inšpektori poriadku v
šedých uniformách a vyinkasovali pokutu. Ak do hodiny nebol chodník pred domom čistý
platili ste opäť. Volali sme ich
šedé myši, neboli sme nadšení ich prítomnosťou, ale faktom
je, že chodníky, najmä v štvrtiach súkromných domov, boli
zväčša čisté. Na sídliskách to
už tak dobre nefungovalo.
Spomenul som si na šedé myši
pri tohtoročnej bohatej nádielke snehu. Niektoré chodníky
boli čisté, ale väčšina ďalších
akoby nemali pána. Netvrdím,
že potrebujeme opäť „šedé
myši“, ale možno keby „čierni
kocúri“ boli dôslednejší, mohli

by sme po meste chodiť bez- desiatok Slovákov nájde vďapečnejšie.
ka členstvu v únii lukratívne zamestnanie na moriach a oceáLesk a bieda
noch a tisíce poľnohospodárov
globalizácie
a potravinárov svoju prácu straSlovenskí mliekari volajú SOS. tia. Podivná rovnováha šancí!
Likviduje ich lacnejšie mlieko Blížia sa voľby europoslancov.
a mliečne výrobky dovážané z Ako to budú kandidáti vysvetkrajín Európskej únie. Poľno- ľovať na volebných mítingoch?
hospodári tam majú vyššie do- Akú možnosť majú po zvolení
tácie (!?) a môžu svoju produk- ovplyvniť tento vývoj?
ciu ponúkať za cenu nižšiu, ako Alebo pôjde iba o to, aby dvaje výrobná cena na Slovensku. násť Slovákov obsadilo dobre
Sme svedkami postupnej lik- platené fleky?
vidácie poľnohospodárstva?
Pred mliekarmi to boli vinohrad- Alkoholická
níci – keď sa z iniciatívy EÚ zni- rovnoprávnosť
žovala výmera našich vinohra- Konečne sa dostalo do zákodov. A kto bude ďalší?
na, že pred alkoholom sme si
Slabou útechou je správa, že všetci rovní. Poslanec, nepomáme učilište, ktorého absol- slanec, keď si za volantom, muventi sa stanú dôstojníkmi na síš fúknuť do trubičky, aby sa
zámorských lodiach. Niekoľko ukázalo, či nie si pod vplyvom

alkoholu. Trvalo to dlho, kým
sa politické prekáračky o obmedzení imunity poslancov aspoň v tomto jednom bode zrealizovali. Ktovie koľko potrvá,
kým príde k zrušeniu imunity v
trestnoprávnych priestupkoch
alebo koľko času pretečie, kým
reči o šetrení nájdu konkrétnu
podobu, napríklad v zmrazení vysokých platov niektorých
štátnych úradníkov a volených
zástupcov.
Na niektorých miestnych úradoch prišli s peknou iniciatívou
– vzdať sa časti odmien a tak
prispieť k šetreniu peňazí daňových poplatníkov. Voliči by
si mali konkrétne činy pamätať
a podľa nich sa rozhodovať pri
najbližších voľbách. Lebo reči,
tie sa iba hovoria, ale chlieb sa
je!
Jozef Šucha

INFORMÁCIE

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Marec 2009

Stráca úctu a autoritu
Univerzita Komenského ešte nedávno mala medzi vysokými
školami na Slovensku najvýznamnejšie postavenie a bola
uznávaná v celej Európe. V ostatnom období začala strácať
svoj dlhoročný historický lesk. Niet sa čo čudovať. Problémov, ktoré čakajú na riešenie, je viac ako dosť. K tým najvážnejším určite patrí znižovanie úrovne vedeckovýskumných
pedagogických a organizačných aktivít. K tomu mierou vrchovatou prispeli až príliš časté, neraz zbytočné a nepotrebné reformy, ale aj nedôsledná práca niektorých akademických funkcionárov vo viacerých oblastiach celkového života
univerzity.
Toto zarmucujúce konštatovanie sa potvrdilo aj v minulých dňoch,
keď sa časť poslucháčov Filozofickej fakulty UK začala obávať o
ďalší osud svojho štúdia. A celkom oprávnene. Fakulta nepožiadala o akreditáciu až piatich študijných odborov na magisterský
stupeň štúdia. Udivuje, že medzi nimi je aj odbor žurnalistiky, ktorý má dlhoročnú tradíciu.
Zodpovednosť za vzniknutú situáciu a starosti študentov určite
majú celkom konkrétne osoby. Takmer všetci hľadajú rôzne výhovorky a reálne riešenia problému nepredkladajú. Isté je, že kompetentní by mali zjednodušiť a urýchliť komunikáciu so študentami,
ktorí sú nespravodlivo postihnutí. Túto povinnosť majú: Akademický senát, rektor, prorektor, dekan, prodekan, vedúci katedier aj
príslušní pedagógovia. Čím skôr si to uvedomia, tým lepšie nielen
pre poslucháčov, ale aj pre celú univerzitu, ktorá vinou jednotlivcov stráca autoritu i úctu v radoch verejnosti.
(jk)

Majáles Šarišanov sa stáva magnetom
Náš kraj, to je sila! Tvrdia roduverní Šarišania, ktorí sú okrem
svojho regiónu rozlezení prakticky po celom svete s výnimkou južného a severného pólu,
ale ani to vraj nie je isté. A keď
odcestujú z hlavného mesta Slovenska domov sviatkovať, ostáva vraj Bratislava ľudoprázdna...
Tak či onak, v hlavnom meste sa
schyľuje k veľkému a atraktívnemu sviatku, ktorým má byť „Majáles
Šarišanov v Bratislave“. Ten by mal
prepuknúť o 19. hodine 30. mája
v areále SÚZA na Drotárskej ceste, keďže tento je výborne dopravne prístupný a cezpoľným poskytuje aj možnosť slušného ubytovania i
parkovacie priestory.
Organizátori pod vedením Ing. Ladislava Lysáka, DrSc. radi uvítajú každého, kto ovláda spisovnú
i nespisovnú šarištinu a ponúkajú dokonca aj možnosť prezentá-

NIE SME DRAHÍ
O našich lyžiarskych strediskách sa v zahraničí šíria rozporuplné informácie. Na jednej
strane sa hovorí o nekvalitných,
ale zároveň pridrahých službách, ľahostajnosti obsluhujúceho personálu, nedostatočne
pripravených zjazdovkách, na
druhej strane o najlepších cenách skipasov. Podľa odborníkov, ktorí v najznámejších horských strediskách Európy (v
každej krajine navštívili tri najnavštevovanejšie lyžiarske areály) je najlacnejší celodenný
skipas v Poľsku.
Jeho cena je v priemere 14 euro.
Nasleduje Slovensko s 18 euro,
za ním Srbsko s 20, Česko s 21
euro, Slovinsko s 26. Tridsaťeurovú skupinu tvoria Nemecko (32), Fínsko (33) a Rakúsko
s 38 eurami, v štyridsaťeurovej
sú Taliansko (41), Francúzsko a
Švajčiarsko so 44 eurami. Komu
sa ani táto čiastka nezdá mastná, môže ísť lyžovať do Dubaja, kde majú najväčšiu lyžiarsku
halu na svete. Tu ho celodenná
lyžovačka vyjde na 65 eur a pritom cez sklenené steny môže
zároveň obdivovať palmy a ulice,
v ktorých v tom čase vládne neznesiteľná horúčava. U nás sa to
síce nedá, ale predsa len niečím
môžeme prilákať zahraničných
lyžiarov – keď už ničím iným, tak
aspoň cenami skipasov... (jsl)

cie svojej tvorivej činnosti, umenia,
zručnosti, prezentáciu firiem, miest
a obcí Šarišskej stolice. Už teraz
je prihlásených množstvo známych osobností, o ktorých by
ste ani netušili, že svoje korene
majú v krásnom kraji na východ
od Braniska. Ich rady by sa mali
rozšíriť o hostí v osobách primátorov šarišských miest a starostov obcí, ľudových umelcov
a súborov i ďalších známych
osobností. Čo znamená, že majáles bude zaujímavý a zábavný, ale
nemusí sa naň dostať každý. Preto neváhajte, svoju účasť (a partnerov, priateľov i známych) ohláste už
teraz, najneskôr do konca 10. týždňa. Písomne na adresu Kristína
Andraščíková, Adámiho 5, 841 05
Bratislava, e-mailom: kristin28@
gmail.com alebo telefónom na číslo 0915 865 128 alebo 0905 304
007.
(mo)
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socializmus

Univerzita Komenského, ktorá je najstaršou a najuznávanejšou nielen na Slovensku, ale
aj v Európe, má sídlo na Šafárikovom námestí v Bratislave.
Foto: Martin Petrenko

Značky majú prednosť?
Z čias, keď sme na gymnáziu
začiatkom 70. rokov minulého
storočia v rámci polytechnickej výchovy hromadne absolvovali autoškolu, si pamätám
logickú zásadu, že dopravné
značky majú prednosť pred
všeobecne záväznými predpismi o premávke na cestných komunikáciách (vtedy vyhláškou
Ministerstva vnútra ČSSR,
dnes zákona NR SR) v zmysle predpísaných najvyšších povolených rýchlostí v uzavretej
obci a mimo nej.
Veď zmeniť právnu normu je dozaista zložitejšie a zdĺhavejšie,
ako vymeniť dopravnú značku. Z
rovnakých dôvodov majú zvislé
značky prednosť pred horizontálnymi, pretože sa ľahšie namontuje nová tabuľa, ako odstráni náter
na asfalte. Pokračovaním uvedeného logického postupu je
prednosť svetelnej signalizácie pred vertikálnymi vývesnými štítmi, pretože semafory

ľahším, rýchlejším a aktuálnejším spôsobom regulujú dopravu ako pevne nainštalované
stacionárne dopravné symboly. Vyvrcholením spomínaného
opodstatneného myšlienkového
procesu je princíp, podľa ktorého majú pokyny policajta (vtedy príslušníka ZNB, dnes PZ SR)
prednosť aj pred svetelnými znameniami, lebo človek môže pohotovejšie reagovať na vzniknutú dopravnú situáciu (prípadne
na technickú poruchu semaforov)
gestami, ako preprogramovaním
elektronického zariadenia či jeho
opravou.
V čase stúpajúcich pokút za
porušovanie dopravných predpisov si nemôžem odpustiť
poznámku založenú na dlhoročných skúsenostiach každodenného vodiča, dôverne poznajúceho pomery na cestách
najmä v slovenskej metropole na Dunaji. Nechcem, aby sa
to dotklo niektorých statočných

a nepodkupných ľudí v uniforme,
ale predovšetkým k predvíkendovému športu tradične patrí výber
pokút do vlastného vrecka na rozličných diskutabilných miestach –
osobitne pri značke STOP. Ťažko
sa diskutuje osamelému vodičovi s dvoma mužmi zákona
o tom, či mal jeho automobil
zastať na pol sekundy, sekundu alebo tri sekundy. Prípadné
diskusie môžu viesť k odobratiu vodičského preukazu alebo aj k agresívnej gestikulácii
zo strany ochrancov verejného poriadku (chytanie za golier) a k slovnému vyhrážaniu.
V poslednej dekáde 20. storočia som pod Vysokými Tatrami v istej obci zažil dokonca
osamelého policajta, ktorý sa
snažil získať pokutu aspoň za
chýbajúce osvedčenie o technickej kontrole vozidla, hoci
auto bolo ešte nové a návštevu STK nevyžadovalo.
Pokračovanie na 7. strane

Ad: Tabuľová vojna o Štrbské Pleso nerešpektuje právo
V článku Tabuľová vojna o Štrbské Pleso nerešpektuje právo, ktorý ste uverejnili v čísle 1-2/2009, boli uverejnené nepravdivé
a zavádzajúce informácie. V žiadnej platnej
právnej úprave sa nehovorí o tom, že „daný
právny stav môže zmeniť jedine rozsudok
alebo rozhodnutie všeobecného súdu. Pokiaľ sa tak nestane, platí vo všetkých právnych sporoch posledná právna úprava.“ Je
nespochybniteľným faktom, že rozhodnutie
Najvyššieho súdu SR, na základe ktorého
správu nad Štrbským Plesom prevzala obec
Štrba, Ústavný súd SR zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Teda dnes neexistuje
žiadne právoplatné rozhodnutie, na základe ktorého by Správa katastra Poprad mala
v katastrálnom operáte ponechať stav, ktorý
nastal po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR.
Potvrdil to aj Úrad geodézie, kartografie a
katastra SR, ktorý listom zo dňa 26. januára
2009 mestu oznámil, že „Správa katastra
Poprad vykoná záznam tak, že v katastrálnom operáte obnoví pôvodný právny stav“.
Čiže ide o opravu chyby v katastrálnom operáte, ktorá nemá oporu v platnom právnom
stave, keďže právoplatné rozhodnutie, ktorým bolo mestu Vysoké Tatry odňaté sporné
katastrálne územie neexistuje!
Rovnako nie je pravdou, ako tvrdíte, že „po
druhej svetovej vojne v rokoch 1947 – 1954
sa začali presadzovať snahy predstaviteľov
mesta Starý Smokovec a štátu o násilné odčlenenie území podtatranských obcí a vytvorenie mesta Vysoké Tatry.“ Bolo to už oveľa
skôr a paradoxne prvý hlas za odtrhnutie sa

od materskej obce zaznel ešte v roku 1932
zo Štrbského Plesa. Jeho vtedajší predstavitelia požiadali Okresný úrad v Liptovskom
Mikuláši „o súhlas k osamostatneniu a vytvoreniu vlastnej politicko-administratívnej
správy dôvodiac tým, že obec Štrba je charakteru poľnohospodárskeho a dostatočne
nerieši problémy kúpeľného a turistického
rázu.“ O dva roky neskôr v Tatrách rezonovala požiadavka na zriadenie samostatnej tatranskej obce, ktorú presadzoval aj „Národný
výbor v Smokovciach“ (zvolili si ho obyvatelia
ešte v roku 1945!) na čele s predsedom Demokratickej strany (DS) v Tatrách Samuelom
Búľovským. Ten bol spoločne s Karelom Žlábekom autorom projektu Tatranskej obce,
ktorého cieľom bolo dosiahnuť jednotné riadenie liečebného a kúpeľného podnikania,
jednotné vyberanie kúpeľnej taxy a usilovať
sa o sústavnú starostlivosť o čistotu a dobrý
vzhľad Tatier, propagáciu, starostlivosť o turistický, cestovný a športový ruch. 15. marca 1947 schválila Slovenská národná rada
(SNR) nariadenie SNR č. 52 o utvorení obce
Vysoké Tatry a o zaistení rozvoja tatranského
kraja, ktoré podpísal predseda SNR Dr. Jozef Lettrich (DS).
Mesto Vysoké Tatry považuje za nekorektné, že v článku o tak závažnom spore, ktorý
citlivo vnímajú nielen obe sporné strany, ale
aj celé Slovensko, nemalo možnosť reagovať na nepravdivé a zavádzajúce informácie
podsúvané obcou Štrba. Veď predsa už historické pramene hovoria o tom, ako sa Štrbänia usilovali vymeniť pozemky v okolí Štrb-

ského plesa za také, ktoré by im prinášali
viac osohu. Nehovoriac o tom, že dokonca chceli vypustiť aj toto najznámejšie tatranské jazero, ktoré označovali za „naničhodnú mláku“ len preto, aby na jej mieste získali
pasienok!
Rovnako zavádzajúce je aj tvrdenie autora, že Štrbänia na Štrbskom Plese obnovili aj „také aktivity, o ktoré mesto Vysoké Tatry nemalo záujem“. Dovolím si upozorniť, že
to nebola obec Štrba, ale Tatranské lanové
dráhy, kto na jazero dotiahol člnky. Mesto
Vysoké Tatry sa o to usilovalo roky, žiaľ vtedajšia Správa TANAPu mu povolenie na ich
prevádzku nedala.
Ing. Ján Mokoš,
primátora mesta Vysoké Tatry
K odpovedi primátora mesta Vysoké Tatry:
Článok uverejnený 21. januára 2009 si
nerobil ambície rozhodovať o tom, kto
má v spore pravdu – to prináleží súdom.
Poukázal iba na skutočnosť, že tabule s
názvom obce sa začali meniť skôr, ako
bol v katastri zmenený zápis o správcovi územia a v tom bola porušená postupnosť pri uplatňovaní práva.
Rovnako som v článku nepísal o tom, kto
„dotiahol na jazero člnky“, ale o tom, že
návštevníci už majú možnosť člnkovania – táto bola pre nich obnovená 3. 6.
2008, v čase, keď správcom Štrbského
plesa bola obec Štrba.
JOZEF ŠUCHA

Keď chce človek vedieť
ako vyzerá svet, začína
samozrejme deň čítaním
zodpovedných svetových
médií. A vo veľavážených
ekonomických denníkoch
od veľavážených odborníkov prechádza stále väčšmi irónia do sarkazmu.
Celé dni sa média bavili na
priznaní kedysi najmocnejšieho muža, ktorého jediné slovo hýbalo dolárom, burzami
a titulkami – Alana Greenspana (ktorého zrejme už neplatné múdrosti dostať za nemalé peniaze v hrubej knižke
v „našich“ kníhkupectvách),
že nepochopil a nevidel smrteľné nebezpečenstvo systému hypoték.
Najnovšie jeho návrh na to,
aby sa banky najprv podrobili zoštátneniu (nationalization)
a potom zasa privatizovali,
lebo iba tak sa dajú opraviť
a banky by mali byť súkromné, nevydržal Paul Krugman.
Aj denník International Herald
Tribune (24.02.) uverejnil
jeho komentár, ktorý sa začína slovami comrade Greenspan – súdruh Greenspan.
Niektoré noviny hovoria, že
gigantické zásahy štátu vlievaním miliárd a miliárd do
bánk a priemyslu ohromujúcich priznaním stále nových
a nových desiatok miliárd
strát ešte aj na konci februára, sa podobajú na Spojené
štáty socialistické.
Ako píše Krugman, súdruh
Greenspan bol ešte toť len
nedávno tvrdým a rozhodným zástancom slobody
trhu – a zrazu je za zoštátnenie. Je to zavádzanie
citrónového
socializmu
do Ameriky, píše Krugman. Banky sú hore nohami a všetko riziko má niesť
iba ten, kto platí dane.
Najhoršie na tom je, že sú to
banky zombie, deformované
príšery, ktoré nie sú schopné prispieť k ekonomickej
obnove, ale naopak, blokujú ju. Toľko zatracovaný štát
má byť záchrancom – a potom, keď bude všetko v poriadku, vrátiť ich zasa tam,
kde, ako sa všetci zástancovia trhu iste zhodnú – banky
najlepšie fungujú v súkromnom sektore. Prečo teraz tak
nevyhnutne potrebujú prejsť
čiastočným
znárodnením,
zoštátnením, je samozrejme
jasné – ako hovorí Krugman
a nielen on – všetky dôsledky zlého hospodárenia bánk
máme zaplatiť všetci.
Ukazuje sa, že téza o zlom
hospodárovi – štáte – sa
v oveľa väčšej miere týka
bánk, automobiliek, investičných bánk, poisťovacích
spoločností – čím väčšie
a čím americkejšie, tým
väčšie straty a tým väčšia
pomoc štátu. Ide o žmýkanie štátu, ako hovorí Krugmann, lemon socialism –
citrónový socializmus.
DUŠAN D. KERNÝ
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Rozporuplnosť ruskej krajiny cez pohľad na Gazprom
Spor o dodávky plynu do Európy začiatkom roka 2009 zabezpečili ruskému
monopolnému podniku GAZPROM každý deň miesto v titulkoch – koncern sa
považuje za ekonomický nástroj Kremľa, za meč Ruska, avšak je to oveľa viac
– je zobrazením protikladov obrovskej
ruskej krajiny.
Takto sa začína vo víkendovom vydaní
20/21/22/ februára ekonomického denníka Nemecka - Handelsblatt - príloha venovaná najväčšiemu plynárenskému podniku na svete.
Podľa moskovského spravodajcu denníka,
najdôležitejšia bitka o budúcnosť sa odohráva doslova na konci sveta, ďaleko za polárnym kruhom na severe Ruska, kde „svet
je nehostinný ako v prvý deň stvorenia a vietor je studený ako smrť“.

bývalého nemeckého kancelára Schroedera, ktorý je na čele dozornej rady jedného
z podnikov Gazpromu, ostala nevyslyšaná,
ukázala, kto je silným mužom, kto je krízo-

dol ZSSR a s ním aj štátny ropný monopol, plyn zostal pod jednou strechou. Aj
tak sa však Gazprom nevyhol hlavnému
trendu – privatizácii, hoci V. Černomyr-

Zásoby plynu sa
pomaly končia
Zásoby plynu sa pomaly končia, ale nádej sa veľkolepú budúcnosť Ruska napriek
tomu nie. Z Nového Urengoja, kde v roku
1966 náhodou objavili zásoby šesť biliónov m3 plynu (len Nemecko spotrebuje ročne 100 miliónov m3), pochádza okolo 60%
všetkej ťažby plynu v Rusku. Je to Gazprom
City. Je to hlavné európske mesto plynu,
hlavné mesto plynárenstva Európy.
O pracovníkov, „gazovikov“, sa v extrémnych podmienkach podnik extrémne dobre stará. Urengoj patrí medzi najbohatšie
mestá Ruska, priemerný vek je okolo tridsiatky, priemerný príjem okolo 1100 euro
mesačne, množstvo sociálnych výhod, na
ruské pomery vynikajúca lekárska starostlivosť, zadarmo letenky na juh, množstvo ponúk na špor a voľný čas. Veď 120 000 ľudí
žije 280 dní v roku v zime, teplota klesá až
na mínus 40. Počas krátkeho leta síce býva
aj plus 35, ale treba utekať, skrývať sa pred
komármi.

Kde GAZPROM
dosiahol zenit
Ale najdôležitejšia oblasť Gazpromu už dávno dosiahla svoj zenit. V sibírskej pôde sú
síce stále ešte gigantické zásoby, ale dostať
sa k plynovému pokladu vyžaduje stále viac
námahy a predovšetkým – peňazí. Tri hodiny letu od Nového Urengoja je Zariadenie 16 – priemyselný komplex za jednu miliardu dolárov s najmodernejšou
ťažiarenskou technikou - nemeckou,
holandskou a americkou. Dvesto mužov tu pracuje v mesačných šichtách, ťažba
27 miliárd m3 plynu ročne v roku 2009 má
stúpnuť na 30 miliárd m3.
Ale ťažba plynu v Rusku je čoraz drahšia –
tlak z roka na rok klesá, Gazprom potrebuje nové a nové kompresorové stanice na to,
aby plyn dostal na povrch. A know – how prichádza z Nemecka. Bez pomoci dcéry nemeckého BASF – Wintershall by to nešlo.
Na Zariadení 16 je teoreticky plyn na 20 rokov ale otázne je, koľko bude stáť jeho dobývanie zo 4000 metrovej hĺbky večne zamrznutej zeme. V kancelárii šéfa je na holej
stene zatlčený klinec. Voľakedy na ňom visel obraz prezidenta Putina. Teraz je miesto
prázdne – nový Medvedev si svoje miesto
ešte len musí zaslúžiť, smeje sa šéfinžinier
Iľšat Gilemčanov.
Televízna inscenácia spravodajstva na siedmy deň tohtoročnej plynárenskej krízy, keď
šéf Gazprom-u prišiel predsedovi vlády navrhnúť zastavenie dodávok plynu pre Ukrajinu a V. Putin súhlasil a prosba jeho priateľa,

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Chýba profesionalita
vým manažérom, Putin udával v nasledujúcich dňoch tón. Plyn ako zbraň, Gazprom
ako meč? Najväčší plynárenský podnik
na svete je oveľa viac ako len toto - tak
ako nijaký iný podnik je zrkadlom svojej
krajiny. Odrážajú sa v ňom všetky ruské
protirečenia.
Pre technikov a inžinierov, ktorí dobývajú
plyn neraz v najkrutejších poveternostných
podmienkach, pre zamestnancov obrovského ústredia, je Gazprom „bezpečným
prístavom“, tí chcú stabilitu v štáte, ktorý svojim občanom tak často pripravuje zlé
prekvapenia.

Ruský plyn sa uchránil od
dôsledkov zániku ZSSR
Ale sú aj takí, ktorí sa prostredníctvom siete nastrčených firiem obohacujú na účet
koncernu. Profitujú z toho, že sú blízko
k politike a politici radi využívajú Gazprom
a jeho moc na energetických trhoch vo
svoj prospech. Takto to vidia aj autori knihy Gazprom – obchod s mocou, ktorá vyšla v ruštine a teraz v nemčine od autorov
V. Panjuškina a M. Sygara. (Vlani vyšla aj
v slovenčine – pozn. red.)
Handelsblatt uvádza inak notoricky známy fakt, že všetko sa začalo ešte v roku
1989, keď V. Černomyrdin vytvoril z ministerstva plynárenstva napriek odporu vtedajších štruktúr štátnu akciovku
Gazprom a keď sa v roku 1990 rozpa-

din sa tomu zo všetkých síl bránil. Rozmohla sa korupcia, lebo menšinovým
akcionárom, aby si ich získali, vyplácali až dve miliardy dolárov ročne. Obohacovanie dosiahlo svoj vrchol, Gazprom
slúžil aj na napokon neúspešný politický boj V. Černomyrdina, ktorý sa v roku
1992 stal predsedom vlády. Slúžil aj na
financovanie médií v prospech znovuzvolenia vtedy už nepopulárneho a takmer odpísaného prezidenta Jeľcina. Došlo k spojeniu s „mediálnym cárom“ Gusinským a jeho
televíziou NTV. A potom došlo k hlavnej
chybe - rozdali si to s Kremľom a (už novým prezidentom) V. Putinom a ten do roku
2001 začal robiť všetko, aby koncern dostal pod kontrolu, došlo k výmene Rem
Viachireva, Černomyrdinovho človeka za
Petrohradčana Alexeja Millera. Onedlho začali padať hlavy, nevyhlo sa to ani veteránov
podniku. Šlo sa tvrdo.

Štát sa opäť stal
väčšinovým vlastníkom
V nasledujúcich rokoch získal štát v podniku, ktorý prináša pätinu príjmov rozpočtu Ruskej federácie ročne, opäť väčšinový, 51 % podiel. Pod ochrannými krídlami
vládnych inštitúcií získal aj väčšinový 51%
podiel na projekte spoločnosti Shell na Sachaline prvý ruský podnik (v polovici februára už spustený) na výrobu skvapalneného
plynu. Gazprom kúpil (za 13 miliárd dolárov

pôvodne Abramovičov) ropný koncern Sibneft, vstúpil do energetiky (energetický podnik dvanásťmiliónovej Moskvy) a usiloval sa
v Európe dostať bližšie k svojim koncovým
zákazníkom priamo. Od 2003 do 2007 investoval do nákupov 44 miliárd dolárov.
Pred dvomi rokmi vstúpil na burzu a vlani sa dostal v trhovej kapitalizácii medzi
tri najcennejšie podniky na svete. Lenže
namiesto investícií do nálezísk investoval Gazprom do nákupov a teraz klesla
jeho trhová kapitalizácia z okolo bilióna dolárov (v čase keď Gazprom vychádzal z ceny za ropu okolo 250 dolárov
– lebo od nej sa potom odvíja aj cena
za plyn) pred krízou na terajších okolo
80 miliárd dolárov. Pokles ceny, presnejšie prepad ceny akcií Gazprom na
burze dosiahol začiatkom roka 75%!!!
Medzitým dlhy Gazpromu dosiahli 55 miliárd dolárov, z nich desať je teraz splatných. To koncern môže bez problémov
zvládnuť. Ale na nové polia, predovšetkým
gigantické nálezisko Stockmann (nazvané
podľa sovietskeho plynárenského odborníka, ktorý ho kedysi, za éry ZSSR objavil,
vzhľadom na drsné podmienky sa nezačalo s výstavbou ťažiarenských zariadení) treba okolo 43 miliárd dolárov.
Potom sú tu projekty nových plynových
potrubí po dne Baltického a Čierneho
mora – North a South Stream. Gazprom
vychádza pri nich zo skúsenosti stavby
v agresívnom prostredí pod hladinou
Čierneho mora (Blue Stream) spusteného pred dvomi rokmi do Turecka. Ale
len South Stream cez Čierne more do
Bulharska a ďalej potrebuje okolo 31
miliárd do roku 2013. Gazprom má na
tento rok na investície plánovaných 29 miliárd, ceny plynu budú klesať, ak teda nenájde zdroje, bude musieť projekty odkladať a nebude mať na nijaké rozhadzovanie
peňazí.

Brzdou nie je
len korupcia
Brzdou nie je len korupcia, ale predovšetkým v mnohom chýba výkonnosť a profesionalita, manažment, prehľad o finančných tokoch dcérskych podnikov o ktorých
sa neraz nevie či sú vôbec ziskové alebo
stratové, nie je jasné, ktoré sú najefektívnejšie, hoci špičkové vedenie sa usiluje
čo najviac sa naučiť od partnerov na Západe. Budúcnosť Gazpromu – smelý plán
vlády a manažmentu urobiť z bývalého sovietskeho ministerstva plynárenstva energetický podnik číslo jedna na svete – závisí od mnohého. Napríklad, doma okolo
60% produkcie plynu ide do regulovaného,
zväčša neziskového ruského systému. Do
roku 2011 sa majú dostať ruskí spotrebitelia zhruba na takú cenovú hladinu akú platia
európski spotrebitelia.
Veľmi veľa závisí od toho či sa ruskému monopolu a jeho zahraničným partnerom včas podarí vytvoriť dopravnú
štruktúru a zvýšiť export a v rámci dlhodobých dohôd skutočne aj dohodnuté množstvá dopraviť. No ale najdôležitejšia bitka o budúcnosť sa odohráva
na severe Ruska, tam, kde staré náleziská plynu pomaly končia a nové treba otvárať. Tam, kde je svet nehostinný
ako v prvý deň stvorenia a vietor studený ako smrť. Tam, kde nechcú, aby
sa skončila nádej na skvelú budúcnosť
Ruska.
DUŠAN D. KERNÝ
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Ekonomický Černobyľ
Niektoré stredo a východoeurópske krajiny sú už na kraji ekonomického kolapsu a to
ešte finančná a ekonomická kríza nedosiahla svoj vrchol. To samozrejme bude mať negatívne dôsledky aj na tie krajiny, ktoré nie
sú ohrozené tak, ako ostatné. Ide predovšetkým o Českú republiku, Slovensko a Slovinsko. Americká ekonomika, odkiaľ vlastne kríza prišla, sa síce snaží prijímať opatrenia, ale tie
nie sú postačujúce, na kolenách je napríklad General Motors i Ford a to sa samozrejme odrazí aj
na ich dcérskych spoločnostiach v Európe. Americký kongres už začal skúmať možnosti ozdravenia bánk ergo ich
čiastočného znárodnenia,
podobné opatrenia sa pripravujú v Nemecku.
Každý sa snaží zmierniť dopady krízy, ako sa dá
a všetky dobré a účinné prostriedky treba jednoducho prijímať. Zaujímavé, že ak sa na Slovensku niečo na tento spôsob iba šuchne, média
okamžite trepú niečo o Víťaznom februári. Veľmi dobre vedia, že tieto opatrenia sú nevyhnutné, ale namiesto toho, aby o nich uvažovali, hodí
sa im aj takýmto spôsobom znevažovať vládu. Má
to slovenská vláda ťažké, polená jej podkladajú
pod nohy všetci z pravej strany politického spektra. Napríklad aj výzvami na mimoriadne zasadanie parlamentu, kde sa chcú prezentovať vlastnými návrhmi. Tie sú všeobecne známe, ale treba
povedať o nich jednu jednoduchú pravdu – sú to
míny s vedľajšími účinkami do budúcnosti. S polenami si možno zakúriť v kachliach a míny vieme
odstrániť našou Zuzanou. Slovenská vláda prichádza s balíčkami ktoré sú vyvážené, vychádzajú z
možností a
ekonomickej reality.
Riskovať v kríze, ako to chce Dzurinda, sa jednoducho nedá. Teraz je v Európe i vo svete diametrálne odlišná situácia, pričom nikto nevie, kedy
kríza dosiahne vrchol a koľko treba rokov, aby
sa zvládli jej dôsledky. Viesť národ do hazardu,
tak, ako robili Dzurindovci v čase „ekonomického rozkvetu“, dnes nemožno. Ukázalo sa, že ten
rozkvet bol len „efekt“ ktorý zákonite musel
skončiť napríklad v automobilovom priemysle. Na to, aby človek zhodnotil situáciu s expanziou automobiliek v strednej a východnej
Európe, nebolo treba ani experta, aj diletant
musel pochopiť, že kúpna sila a výroba boli
v absolútnom nepomere a to sa samozrejme muselo skôr či neskôr odraziť na recesii
tohto odvetia. Finančná kríza túto recesiu len
urýchlila. A tak nám ďalšie recesistické mudrovanie Dzurindu a Mikloša netreba. Ak nemajú nič konštruktívnejšie ako to, čo vykrikujú dnes kade-tade, mali by radšej dodržiavať
pred týždňom sa začínajúci pôst a prestať
sa dobýjať počas pôstu do parlamentu. Nič
z toho nekuká, iba ďalšie výdavky pre daňových poplatníkov.
Možno si napríklad všimnúť Nemecko, ktoré sa už
roky pýšilo titulom najväčšieho európskeho expor-

téra, posledné štatistické údaje hovoria o takmer
8 percentnom poklese exportu, pričom automobilové odvetvie zaznamenalo pokles o 29 percent. Iskierka nádeje prišla z Číny, lebo len pred
pár dňami podpísalo Nemecko s Čínou kontrakt,
ktorý by mal
tento pokles pribrzdiť.
Každý sa snaží zachrániť, ako sa dá. To isté musí
robiť aj Slovensko a hľadať odbyt svojich výrobkov aj na netradičných trhoch. Handrkovať sa s
opozíciou v tejto situácii naozaj nemá zmysel a
netreba si tie výkriky do tmy ani všímať. Jednoducho nestoja za to. Vláda má svoje páky, svoje
analýzy, svojich poradcov a o to sa treba opierať.
A inak sa pripojiť k tým veciam, ktoré vychádzajú z Bruselu a sú dobré. Nie je ich zatiaľ
veľa, pretože EÚ zatiaľ ako keby spala a zaoberá sa skôr vecami, ktoré s krízou nesúvisia.
A ak hrozí napríklad Maďarsku a niektorým
pobaltským krajinám krach, tak treba niečo
urobiť, okamžite zasiahnuť. Inak sa to dotkne
všetkých, Nemecko a Francúzsko nevynímajúc. Ďalšie ohnisko nebezpečnej krízy vzniká
na Ukrajine, kde počas tohtoročnej jari príde
o prácu 2 milióny ľudí. Taká masa nielenže
zrúti Schengen, ale dá zabrať všetkým krajinám Európy.
Začína sa nepriaznivo vyvíjať situácia aj v európskych bankách. Vraveli sme si len nedávno, že
slovenské banky sú zdravé, čo bola pravda, ale
v konečnom dôsledku byť nemusí. Nie sú to totiž len „naše“ banky. V Nemecku sa napríklad najnovšie spojili dohromady dve banky Deutsche
Bank a Post Bank. Veľké úbytky zaznamenala aj
Commerzbank, ktorá bude čiastočne znárodnená.
Kríza sa dotýka postupne aj ďalších priemyselných odvetví, tak ako každá kríza prejde cez všetky brány a bráničky. S tým treba rátať, treba rátať
aj s tým, že sa dotkne napríklad aj zdravotníctva,
aj pôdohospodárstva. Experti v USA hovoria, že
súčasná kríza prekoná
svojim rozmachom aj roky „Veľkej depresie“
(1929-1933), na renomovaných ekonomických
fórach v USA sa hovorí o konci kapitalizmu, dvadsať rokov po páde komunizmu. Niektorí odborníci hovoria, že po kríze a jej dôsledkoch prichádza, tak ako v minulom storočí, fáza malých či
väčších vojnových konfliktov, ktoré budú tak ako
vtedy vlastne zápasom o suroviny a surovinové
zdroje (napríklad Arktída). Zvyšovanie počtu nezamestnaných vytvára pomaly už aj v Európe“ hladové slumy“ a revolúcie z hladu je to, čo hrozí svetu najviac.
Naozaj to vyzerá ako ekonomický Černobyľ
nielen v Európe ale po celom svete. Aj keď
možno chápať, že každý sa bude starať predovšetkým o seba, Európa by mala skutočne v tejto kríze pôsobiť ako integračný ekonomický faktor, len tadiaľ totiž vedie cesta ako
sa dostať z krízy s čo najmenšími bolesťami.
DUŠAN KONČEK

VŠIMLI SME SI...
NA SLOVENSKU ŽIJEME DLHŠIE
Niektorí dôchodcovia sa občas sťažujú: „Prečo štát častejšie a výraznejšie nezvyšuje dôchodky, keď ľudia umierajú takí mladí? Veď predsa po nich takto zostávajú nevyzdvihnuté peniaze“... Nuž, je síce pravda, že veľa ľudí zomiera ešte pred dovŕšením dôchodkového veku.
Svoje zohrávajú dopravné nehody so smrteľnými následkami i nevyliečiteľné choroby. Zároveň však s uspokojením môžeme konštatovať,
že priemerný vek obyvateľov Slovenska sa neustále predlžuje. V minulom roku v prípade mužov po prvýkrát prekonal hranicu 70 rokov.
Slováci teraz v priemere žijú 70,5 roka, ženy až 78 rokov. Priemerná
dĺžka veku je v rôznych okresoch rôzna. Tak napríklad v okrese Trebišov sa muži v priemere dožívajú iba 66,5 roka a ženy v okrese Revúca „iba“ 76 rokov.
NIELEN CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ
Ceny ryže a obilia vo svete neustále stúpajú, o čom vieme svoje aj my.
V ich prípadoch môžeme hovoriť o ekonomických šokoch, ale zároveň
sa to netýka zemiakov. Dlho sa im ľudia vysmievali a zaznávali ich, pritom ide o lacnú výživnú plodinu, ktorá môže sa stať všeliekom na prípadný svetový hlad. Nie náhodou sa udomácnili aj u nás, i keď ich
produkcia z nepochopiteľných dôvodov na Slovensku z roka na rok
klesá. Zemiaky, ktoré pochádzajú z Peru, možno pestovať takmer všade od chladného severu až po tropické oblasti. Potrebujú iba veľmi
málo vody, dozrievajú len za 50 dní a na jednom hektári plodia až štyrikrát viac potravy ako pšenica alebo ryža.
(vm)

Bugárov omyl
STANISLAV HÁBER

Vláda Slovenskej republiky prijíma konkrétne opatrenia, ktoré
sa týkajú rôzneho spôsobu pomoci občanom, ktorú môžu mať
ťažkosti so zamestnaním. Na snímke zľava minister financií Ján
Počiatek a minister školstva Ján Mikolaj.

nelogická situácia

Vláda SR sa v stredu 25. februára 2009 zaoberala problematikou účtov ľudí, ktorí v posledných dňoch boli vyzvaní
Depozitárom cenných papierov, aby zaplatili poplatky za
vedenie účtov s cennými papiermi, ktoré v mnohých prípadoch už nemajú žiadnu hodnotu a z ktorých väčšina pochádza ešte z prvej vlny kupónovej privatizácie. Vláda prijala záver, že ministerstvo financií spoločne s Fondom národného
majetku (FNM) a Depozitárom cenných papierov (DCP) pripraví
v krátkom čase novelizáciu zákona o cenných papieroch, ako aj
novelizácie zákona číslo 92/1991 a zákona o Obchodnom registri. Následne tieto návrhy prerokuje v krátkom čase aj Národná rade SR. „Zjednodušene sa nimi zabezpečí to, že pokiaľ sa
bude chcieť fyzická osoba zbaviť tohto účtu, bude tak môcť urobiť za nulovú hodnotu a tým sa aj zbaví akýchkoľvek povinností platiť v budúcnosti akékoľvek poplatky“, uviedol premiér Robert Fico. Podľa analýzy FNM, DCP v súčasnosti vedie okolo
1.045.000 účtov tejto kategórie, z čoho bolo spoplatnených približne 18.000 účtov. „Vláda Slovenskej republiky nesúhlasí
s takýmto postupom a aj preto sme požiadali Fond aj ministerstvo financií, aby urýchlene pripravili zmeny, ktoré
napravia často nezmyselnú, nelogickú situáciu, kedy ľudia musia platiť nejaké poplatky za vedenie účtu, na ktorom často majú úplne bezcenné papiere. Jednoducho je
to niečo, čo nemá žiadnu logiku“, povedal premiér.
Ak sa niekto rozhodne, že si svoj účet s cennými papiermi predsa len ponechá, bude musieť v budúcnosti počítať s tým, že jeho
účet bude spoplatnený.
(kr)

Opäť plynová kríza?
Nielen Slovensku, ale aj celej Európe opäť hrozí plynová kríza.
Zdá sa, že rusko-ukrajinská dohoda, uzavretá na desať rokov,
nie je až tak pevná ako sme očakávali. Preto ministerstvo hospodárstva SR je pripravené na krízový scenár.
„Na prípadné problémy vieme reagovať takými opatreniami, aby sa situácia z januára nezopakovala. Vláda Slovenskej republiky prijala legislatívne zmeny. Vzhľadom na
citlivosť celej problematiky nebudeme v terajšej situácii
špecifikovať jednotlivé kroky,“ povedala Silvia Glendová hovorkyňa predsedu vlády SR.
(jk)

Značky majú prednosť?
Dokončenie z 5. strany
Čarovné miesto s výdatnou možnosťou inkasovať peniaze či už
do štátneho alebo do rodinného rozpočtu sa nachádza pri výjazde z parkoviska pred jedným
zo známych obchodných domov
v Petržalke. Odchádzajúci vodič má bezproblémový výhľad na
ľavú stranu, kde vidí na vzdialenosť minimálne pol kilometra, že
sa k nemu neblíži nijaké iné vozidlo, ale na pravej strane je na
neprehľadnom pozadí konárov
dajakých kríkov či stromov veľmi „vhodne“ umiestnená značka
STOP, za ktorou niekoľko metrov
často užitočne striehnu uniformovaní vyberači verejnoprospešných či súkromnoprospešných
poplatkov.
A teraz niekoľko zásadných kritických výhrad k súčasnému stavu
na našich cestách. Všetci z médií
vieme, že v obci je najvyššia po-
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volená rýchlosť 50 km za hodinu,
pretože je to tak v celej EÚ, napríklad aj v susednom Rakúsku. Tam
je však najvyššia povolená rýchlosť mimo obce 100 km/h. Ako je
to na Slovensku, nám oznamovacie prostriedky zatiaľ nepovedali,
takže asi naďalej platí 90 km/h. Z
vysielania tiež vieme, že na diaľnici v obci (v meste) sa zvýšila povolená rýchlosť na maximálne 90
km/h.
To by bolo viac-menej v poriadku, ale úplne alarmujúca
je skutočnosť, že som za týždeň účinnosti nového zákona nezaznamenal zmenu jedinej zvislej dopravnej značky,
vrátane štátnej hranice s Rakúskom. Tam sú dodnes uvedené najvyššie povolené rýchlosti po starom, teda v obci 60
km/h. Predpokladá sa, že ľudia zo zahraničia sledujú slovenské médiá, alebo dokonca

čítajú slovenské zákony? Na
dunajskom nábreží v Bratislave sú naďalej značky s maximálnou rýchlosťou 50 km/h,
čo by tiež nebola tragédia, ale
napríklad pri výjazde z mosta
Apollo do Petržalky sú z oboch
strán vozovky výrazné značky
RADAR s označením rýchlosti 60 km/h. Bude sto metrov
za týmto označením diskusné
miesto pre policajtov, či tam
platí 50-tka alebo 60-tka?
Vzhľadom na to, že na Slovensku tradične ľavá ruka nevie čo
robí pravá, tak máme nový zákon,
ale nik nezmenil dopravné značky. Po niekoľkých desaťročiach
za volantom jednoducho neviem,
čím sa mám vlastne riadiť a či
ešte platí zásada, že značky majú
prednosť pred všeobecne platnými normami uvedenými v príslušnom právnom predpise.
PAVOL JANÍK

Ku kupovaniu poslancov
sa vyjadril v súčasnosti aj
expredseda SMK Béla Bugár. V nedeľu 15. februára
prešiel v Markíze vulgárne
do útoku. Vraj Karol Džupa s Eduardom Kolesárom
odišli z ĽS-HZDS v roku
2005 z večera do rána
možno preto, lebo sa vraj
Vladimír Mečiar potreboval pripraviť na voľby. Bugár znova začal démonizovať
predsedu ľudovej strany. Rok
2005 bol rok pred voľbami.
Vtedajšej opozícii predčasné
voľby vyhovovali v akomkoľvek termíne. Dzurindova koalícia bola totálne nefunkčná. Privatizoval sa strategický
majetok. Štátu unikali nenahraditeľné hodnoty. Jediný,
komu vyhovovalo, aby takáto vláda fungovala ďalej, bol
práve Bugár spolu s Dzurindom a Hrušovským.
Títo traja mali jednoznačne
záujem, aby ich vláda fungovala aj potom, čo z koalície
odišiel Pavol Rusko. Preto
aj zjavne bola jeho strana
ANO rozmlátená a vznikali
podivuhodné konštrukcie,
keď s SDKÚ, KDH a SMK
vládli niektorí poslanci
z ANO, kým ich táto strana nevylúčila zo svojich
radov. Spomínaná trojica
Dzurinda, Hrušovský a Bugár ťahali v zákulisí zjavne nitky. Inak taká vláda,
z ktorej jedna strana vystúpi a vďaka úbytku jej poslancov v parlamente vláda stratí potrebnú väčšinu
medzi poslancami, musí
odstúpiť.
Bugárová poznámka na adresu Mečiara bola teda nemiestna a trápna. Povedali
by sme, že zlodej kričí chyťte
zlodeja. Ak sa takto chce Bugár opäť vrátiť do vysokej politiky, nuž to nech radšej fakt
ide podnikať, ako sa hotoval,
že urobí, až v politike skončí.
Teraz sa však ozýva, že možno by sa aj vrátil na čelo SMK,
aspoň vraj mnohí jeho spolustraníci by ho tam radi videli. Ktovie, či slovenská politika potrebuje lídrov, ktorí
stáli pri rôznych politických
čudných hrách v minulosti. Hrách, ktoré rozbíjali ústavný systém SR. Ako
vieme, títo „výtečníci“ boli
pri moci vďaka Jirkovi Malchárkovi. Ten stál na čele
revolty proti Ruskovi spolu s Ľubomírom Lintnerom.
A dnes, keď Mečiar hovorí o Malchárkovom podiele na záchrane Dzurindovej vlády v roku 2005, keď
z večera do rána odišli Kolesár s Džupom, Bugár zrazu útočí a hádže tieň podozrenia paradoxne na
Mečiara. Týmto spôsobom
Bugár skôr akoby priznal,
že nemá čisté svedomie za
rok 2005. Inak by si nevymýšľal absurdné obvinenia.
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Bude stačiť hádzanárska hala?
Pravidelné každoročné stretnutia predsedu
strany SMER-SD a premiéra Roberta Fica
s prešovskými ženami, prívržencami a sympatizantmi strany pri príležitosti sviatku žien
sú okrem výbornej nálady poznačené jediným handicapom - nedostatkom miesta. Organizátori menia miesto stretnutia každý rok,
a každý rok aj zväčšujú priestor, ale stále je to
málo. Po tradičnom Čiernom orli prišla vlani na
rad dokonca aj Veľká scéna Divadla Jonáša Záborského, ale aj tak množstvo žien sa do praskajúcej sály jednoducho nevošlo, takže sklamané museli buď iba počúvať čo sa vo vnútri deje
alebo odísť.
Tohto roku sa organizátori rozhodli pre svätyňu

Stalo sa v kraji

prešovskej hádzanej, Handball arénu, ktorej kapacita je okolo 1200 miest. Už vopred však možno pochybovať, či tento priestor bude v sobotu 7.
marca od 18. hodiny stačiť, pretože zábava s Robertom Ficom, prvým mužom slovenského parlamentu Pavlom Paškom, podpredsedami strany,
Robom Kazíkom a ďalšími hosťami, má už medzi
prešovskými ženami doslova patinu legendy.
O niekoľko hodín skôr sa s Robertom Ficom
a jeho kolektívom stretnú popradské ženy. Premiér už od 10. hodiny bude v Poprade rokovať
s primátormi a starostami podtatranskej oblasti,
aby sa od 15. hodiny venoval spolu so svojimi
hosťami tamojším ženám v zasadačke poprad- Dobrá a srdečná nálada panovala pri stretnutí premiéra a
jeho hostí s prešovskými ženami aj vlani.
skej radnice.

Ďalšie sociálne
víťazstvo vlády

Horolezecká symfónia farieb
Prešovčania a Košičania sú síce odvekí rivali, ale umenie spája nielen národy, ale aj tieto dve na prvý pohľad antagonistické
strany. Posledný duel medzi Koňarmi a Vraňarmi sa odohral vlani pri zápolení o titul európskeho hlavného mesta kultúry pre rok
2013, rozohratých však majú niekoľko spoločných projektov. Od
mestskej po celokrajskú úroveň. K porušeniu „status quo“ došlo
aj pred niekoľkými dňami, na pôde Krajského múzea v Prešove.
Tu otváral výstavu svojich fotografií známy košický horolezec, fotograf a kameraman Milan Kapusta. Kedy začal s lezením, to si
nepamätá, prvú výstavu svojich horských fotografických scenérií pod názvom Hory a ľudia však datuje do roku 1989, o päť rokov neskôr už predstavuje súbor Tatry priamo v srdci týchto veľhôr, v starosmokoveckej Tatranskej galérii.
Milan Kapusta je aj skúsený cestovateľ, takže jeho prešovská výstava mohla mať pokojne názov Od Tatier po Špicbergy. Známa
je jeho „schusterovská“ anabáza v južnej Amerike či skutočnosť,
že jedna z jeho fotografií z Vysokých Tatier bola darovaná sv. otcovi Jánovi Pavlovi II.
Náhoda chcela, že obdivovatelia záberov z veľhôr majú
v súčasnej dobe na pôde prešovského Krajského múzea
dvojnásobné potešenie. Súbežne s Kapustovou kolekciou
je tu vystavený aj súbor historických záberov Vysokých Tatier a ich podhoria, ktoré v priereze dokumentujú vizáž našich veľhôr v rokoch 1850 až 1945.

Za jeden z ďalších splnených bodov programu vlády premiéra Fica možno považovať
zákon 448/2009 Z. z. o sociálnych službách, ktorým dostali vyššie územné celky nové
kompetencie v realizácii sociálnej politiky štátu.
V zákone ide o rozhodovanie o sociálnej odkázanosti a umiestňovaní odkázaných do zariadení
sociálnych služieb. Pre umiestnenie budúceho klienta sú teraz potrebné dva druhy posudkov a to lekársky a sociálny.
Odbor sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja eviduje zatiaľ cca 80 žiadostí o
umiestnenie, pracovníci odboru posudzujú jednotlivé prípady priamo v mieste trvalého bydliska kandidáta na umiestnenie.
Tzv. verejní poskytovatelia sociálnych služieb na
území Prešovského kraja majú vo svojej starostlivosti 2100 klientov, neverejní (je ich 54) 1300
klientov. Nový zákon dáva krajským samosprávam možnosť budovania špecializovaných domovov služieb.

Šanca na život

Interné oddelenie prešovskej Fakultnej
nemocnice J. A. Raymana je obohatené
o novú jednotku intenzívnej starostlivosti
(JIS), ktorej moderné prístrojové vybavenie
v hodnote cca 66 tisíc € umožňuje nepretržitý monitoring stavu súbežne u šiestich pacientov. Tento druh starostlivosti chýbal internému oddeleniu fakultnej nemocnice už
približne desať rokov, celé vybavenie nového pracoviska financovala nemocnica.

Rozhodol žreb

Popri plesových tombolách sa nestratilo ani
žrebovanie počas rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. Voľby hlavného kontrolóra mesta, v ktorých figurovali dvaja uchádzači o tento post, dopadli totiž
nerozhodne aj po opakovaní. Žreb nakoniec
rozhodol o tom, že do roku 2015 bude v tomto kresle sedieť doterajší hlavný kontrolór Stanislav Fek.

Chcú milionársku daň
Vyhlásenie k súčasnej svetovej ekonomickej kríze zverejnila pred niekoľkými dňami krajská organizácia KSS
v Prešove. Ako jedno z protikrízových opatrení na zlepšenie situácie v Slovenskej
republike navrhuje zavedenie milionárskej dane a posilnenie domácej podnikateľskej strednej vrstvy, ktorá
je zabúdaná všetkými vládnymi garnitúrami a pritom
by mala byť základom stability ekonomiky štátu.
Komunisti zároveň predstavi-
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li svojho oficiálneho kandidáta
na funkciu prezidenta republiky. Je ním PhDr. Milan Sidor,
nezávislý, s podporou KSS.
Na margo nadchádzajúcich volieb sa vyjadril, že: uvažovať
o „zaslúžilosti“ funkcie prezidenta je zcestné a takýto
postoj devalvuje hodnotu,
význam a dôležitosť postu
hlavy štátu. Zároveň vyjadril
poľutovanie nad tým, že súkromným médiam bolo umožnené, aby vstúpili do predvolebného boja: Dochádza tým k
deformácii demokratických

princípov samotných volieb
a k ich „amerikanizácii“, čím
sa voľby dostali do moci peňazí.
Napriek tomu Milan Sidor vyslovil prianie, aby predvolebná
kampaň bola slušná a férová.
Krajská organizácia KSS
v Prešove postaví do júnových eurovolieb dvoch kandidátov, svoje úsilie však zameria na koncoročné voľby
do krajského zastupiteľstva,
keďže v tomto volebnom období nemá v ňom ani jediného poslanca.

Slovenské vrtuľníky odleteli pod zástavou OSN na Balkán

BudÚ NÁS REPREZENTOVAŤ
V dňoch 19. a 22. februára odletelo do Bosny
a Hercegoviny v rámci misie OSN 37 vojakov
Leteckej základne genplk. Jána Ambruša v Prešove. Zúčastnia sa tam trojmesačnej operácie
ALTHEA, v spoločnosti talianskych a francúzskych kolegov. V rámci operácie budú zabezpečovať monitorovacie a pozorovacie lety, ako
aj vzdušný transport osôb a materiálu.
Slávnostný akt prevelenia, teda „prepodriadenia“ vrtuľníkovej jednotky ALTHEA, ktorej velí
major Ing. Ladislav Malák, pod štáb riadenia
operácií Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
sa konal v priestore prešovskej leteckej základne už 16. februára, keďže čas do odletu museli príslušníci jednotky využiť na intenzívnu prípravu.

Okrem zástupcov generálneho štábu, veliteľstva II. mechanizovanej brigády a leteckej základne sa prišli s odchádzajúcimi vojakmi rozlúčiť aj rodinní príslušníci. Genmjr. Ing. Juraj
Baránek, veliteľ vzdušných síl OS SR zdôraznil
význam tejto slovenskej misie v službách OSN
pre upevňovanie dobrého mena, ktoré Slováci získali v medzinárodnom kontexte už v predchádzajúcich misiách od arabských štátov cez
Cyprus po stále horúci Balkán. Vyjadril zároveň
svoje presvedčenie, že príslušníci vrtuľníkovej
jednotky ALTHEA sú dobre vycvičení, odborne
i morálne na vysokej úrovni.
Naša vrtuľníková jednotka by sa mala z misie
vrátiť v závere mája.

• Jednotka ALTHEA pri slávnostnom nástupe. Pre skúseného veliteľa mjr. Ing. Ladislava Maláka (vľavo hore) je to už druhá zahraničná misia. Zdôraznil, že svojim chlapom
verí.
• S odchádzajúcimi vojakmi sa prišli rozlúčiť rodinní príslušníci, priatelia a známi.
– Bude mi smutno, ale ocino sa o tri mesiace vráti...

Cestári Prešovského samosprávneho kraja majú od roku
2004 „pod palcom“ okrem
ciest I. triedy aj 2484 kilometrovú sieť ciest II. a III. triedy.
Krajská samospráva investovala do ich opráv, rekonštrukcie a modernizácie už viac
ako 1,7 miliardy Sk, na dosiahnutie ich európskej úrovne je však odhadom potrebný
ešte približne desaťnásobok
tejto sumy.
Iba doterajšia zima si však vyžiadala na ich údržbu a sprejazdňovanie až 5 miliónov eur,
pričom obnova a modernizácia opotrebovaného strojového parku Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho
kraja by potrebovala ďalšie
milióny. Cestári majú v kraji k dispozícii 339 vodičov sypačov invertného materiálu
a ďalších 27 špeciálnych strojov a vozidiel. Podľa odhadu
cestárov zima ešte neskončila a odhadujú, že tohto roku
bude mimoriadne dlhá, takže práce so snehom a ľadom
budú mať ešte dosť.
***
Profesionalizácia a reštrukturalizácia ozbrojených síl Slovenskej republiky spôsobila, že množstvo vojenských
objektov a komplexov ostalo prázdnych. Výnimkou nie
je ani hornošarišské okresné
mesto Bardejov. Po úsilí vedenia mesta o využitie kasární v súlade s prianím občanov
sa zdalo, že po výbere nového majiteľa pribudne v tomto
historickom sídle nový moderný
obchodno-spoločenský
komplex. Žiaľ, doteraz sa rekonštrukčné práce nezačali, mestská kasa nedostala za
predaný majetok ani korunu
a navyše nový majiteľ oznámil,
že od zmluvy je nútený odstúpiť vzhľadom k súčasnej ekonomickej kríze. Primátor Boris
Hanuščák je však presvedčený, že radnica nájde vhodné
východisko z terajšej situácie
a projekt bude úspešne realizovaný.
***
Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
Peter Chudík nepodpísal
ďalšie uznesenie. Na februárovom rokovaní poslancov
Zastupiteľstva PSK títo rozhodli o predaji rozostavaného objektu študentského domova v Kežmarku za vyše 66
tisíc eur (cca 2 mil. Sk) súkromnej osobe z neďalekej Ľubice. O túto stavbu sa však
uchádza aj kežmarská radnica s cieľom zriadiť v nej útulok pre týrané ženy s deťmi,
ponúkla však iba jednu štvrtinu, 16600 eur. Chudík tak
dosiahol, aby sa o predaji rokovalo opäť s tým, aby niektorí poslanci dostali možnosť reparátu zo svojho sociálneho
cítenia, ktorým sa tak vehementne oháňali ešte nedávno
v prípade zvýšenia cestovného SAD.
Stranu pripravil
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Chlapci z druhej B
Vláda Roberta Fica podľa Inštitútu pre
verejné otázky (IVO) zvýšené verejné
príjmy využívala často na získavanie
priazne voličov. Skutočne geniálna
dedukcia, hodná autorov tohto spolku „chlapcov z II. B“ Čestný prezident
IVO Martin Bútora vyhlásil, že „doteraz, bohužiaľ, rozvojové možnosti z
hľadiska skvelej ekonomickej situácie nedokázali dostatočnú pripravenosť vládnucej elity zareagovať primeraným spôsobom“.
Toto je skutočne skvelá ekonomická poučka, ktorá asi vojde do dejín ekonomiky.
Takýchto a podobných múdrostí v správe IVO možno nájsť neúrekom. IVO mrzí
najviac to, že „viac korupcie sa neodra-

Rozhladňa
Kandidátka Radičová sa rozbehla za hranice, nie svojich
snov, ale republiky. A namierila
si rovno do Budapešti. S ministerkou zahraničných veci o voľbách prezidenta SR nehovorili,
takže asi o účesoch.

zilo na dôvere“ (rozumej vlády). Nevedno ako na čom merali tú korupciu, možno na váhe z bitúnku, lebo slovko „viac“
je v tomto prípade irevelantné a treba povedať, že v takejto argumentácii aj prihlúpe. Ako napríklad konštatovanie, že
„priaznivý ekonomický vývoj ešte upevnila (vláda) tým, že nič od občanov nežiadala“. Skutočne pozoruhodné výroky, hodné „chlapcov z II.B“, samozrejme ľudovej
školy... Túto správu by bolo treba dať v plnom rozsahu do obehu medzi verejnosť,
aby sa občania dobre zasmiali a povedali
si, že podobných expertov treba nasmerovať do štúdia S, kde by svojimi absurdnosťami zabávali divákov, tak ako ich absurdný dramatik V. Havel.

Horúci kandidát na predsedu KDH J. Figeľ, sa snaží odložiť voľby predsedu strany,
aby mohol dokončiť komisárovanie v Bruseli. Z boja o post
predsedu strany definitívne odstúpil Pavol Hrušovský. Aj Lipšic rýchlo stratil veľké ambície.
A tak pána Figeľa ani nemusia
voliť, ale rovno vymenovať.

Nezúfajte pani Radičová!
Nuž, keďže sa pravdepodobne nestanete prezidentkou, nezúfajte, budete si kupovať naďalej cenovo prijateľné šminky a nebudete mať vizážistku, ani vlastnú kaderníčku, maskérku a podobne. Nebudete si kupovať exkluzívne róby, ale len tie,
ktoré uprednostňujete dnes. Ono je tu kríza, ktorá ani tohto roku neskončí a ako
prezidentka by ste daňových poplatníkov pripravili o ďalšie peniaze. A to, že ste
za potraty, to nie je nič mimoriadne, toho istého názoru je väčšina žien a
nekandidujú na post prezidenta. Namieste je otázka, prečo ste sa na tú
kandidatúru podujali, keď od začiatku ste mali o nej pochybnosti, prečo
ste sa nechali do tejto hry hazardného hráča M. Dzurindu vtiahnuť. Viete
koľko ste tým stratili na svojej dôveryhodnosti? Na ženskosti, aj na človečine. Určite sa viete pozrieť realite do očí. Prečo sa nepozriete? Hazardní hráči z vášho spolku či strany už majú odpískané, všetko čo robia je len to isté, čo
robí kôň, ktorý sa lúči so svetom – kope. Inak, prečo je tomu tak? Človek si túto
otázku kladie nielen vo vašom prípade a neplatí to iba v politike. Ale v politike to
má ešte hlbšie dno.

Za dobré nečakaj dobré
Akýsi nový Mesiáš menom Dušan Gábor z Európskej rómskej pracovnej
agentúry celkom vážne tvrdí, že za
problémy Rómov nesie vinu majorita.
Aj to na príkladoch deklamuje. Hoci
je zrejme doma v rómskej problematike, takéto jednoznačné tvrdenie nie
je jednoducho reálnou pravdou. Sú
reality v rómskej problematike, ktoré
poznáme a sú už roky známe a takpovediac aj nemenné. Za minulého režimu
sa urobilo dosť chýb v asimilácii rómskeho obyvateľstva aj preto, že vždy prišiel
nejaký Mesiáš, ktorý mal pravdu, lebo bol
nomenklatúrny káder a vždy to boli len
pokusy, ktoré nemali žiaden účinok, lebo
naozaj nepochopili Rómov a ich filozofiu
života. Treba povedať, že ani tento nový
Mesiáš, aj keď niektoré jeho názory sú
rešpektovania hodné, nie je tým, kto niečo zmení. Voči Rómom je Slovenská republika naozaj doslova Samaritánom, od
kolísky až po hrob sa o nich stará. Treba sa spýtať, či je to správne riešenie, byť
takýmto Samaritánom? Rómsky problém
sa tým nevyrieši, skôr viac prehĺbi. Mož-

no by nezaškodilo, keby nový Mesiaš
dennodenne prichádzal do styku s Rómami, myslím si, že by netvrdil, že vinu
za ich problémy nesie majorita. Vie tento nový Mesiáš, že existuje taký faktor
ako diskriminácia bielych Rómami? Mal
by si zájsť do niektorých dediniek na Gemeri. A to tam niekedy žili naozaj pracovití, vtedy ešte Cigáni a naozaj nekradli a
dokonca chodili do kostola každú nedeľu. Vedeli sa dokonca aj báť, keď vykonali zlý skutok. Nikto ich nezbil, ani nezavrel, ani nekameňoval, platilo skôr slovo,
ktoré nebolo príjemné. A v tých osadách
mali domčeky, nie chatrče a bolo tam čisto. Áno, boli na okraji dediny, tvorili svoju spoločnosť, ale nikto ich nediskriminoval. Dokonca boli aj krstní rodičia bielych
detí, alebo Cigánka kojila biele deti, keď
ich matka nemala mlieko. Najlepší traktoristi na družstvách boli Rómovia a tak by
sa dalo pokračovať. Pán Dušan Gábor by
mal svoje absurdné tvrdenie zmeniť, lebo
príčinou ich vlastných problémov je letargia súčasných Rómov a s tým nemá majorita nič spoločné.

Neuveriteľné starosti majú slovenské média, keď zistili, že R.
Fico šiel na zjazd ČSSD do Prahy, keď kdesi v Brne auto otočilo a vrátilo sa späť do Bratislavy,
začali uvažovať a rozoberať túto
„otočku“ zo všetkých strán. Pomaly sa z toho stal div nie „európsky problém“. Z vlády sa
správne ozvalo ticho, čo ešte
viac znervóznilo poľovníckych
kopovov. Ani Maďari nás nenapadli, ani plynové potrubie neprasklo. Všetko je úplne inak,
ako hovorí starý rabín a aj to
inak je ešte inak. A celkom prozaické, slovenskému premiéroví vraj praskli nohavice. Takže
sa musel vrátiť na Úrad vlády.
No a čo? Však je tiež len človek.
Ale to slovenské média len veľmi ťažko pochopia, lebo tam už
nepracujú ľudia, ale aj hyeny.

Slovenskí sudcovia sa vraj
prebúdzajú. Načase, ale keby
sa prebúdzali ešte skôr, aby
sa konečne tie stohy prípadov,
čím skôr vyriešili a aby sme nedoplácali na prieťahy v konaní pred Európskym súdom pre
ľudské práva.
Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Na obzore ďalšia kríza
Európska komisia sa
pripravuje
investovať
3,5 miliardy euro do
plynovodov Európy, čo
je síce pekné, ale takáto iniciatíva mala prísť
skôr. Na obzore je totiž
ďalší plynový konflikt
medzi Ruskom a Ukrajinou. Ruský „Gazprom“
oznámil, že ak nedostane dlžné platby Ukrajiny, na Medzinárodný deň
žien odstaví Ukrajine ko-

hútiky plynu. Ukrajina
má v zásobníkoch dosť
zásob, ale nie až toľko,
aby sa to znova neprejavilo na ekonomickom kolapse nášho východného
suseda. Treba si všimnúť, že americká politika vo vzťahu k Ukrajine sa nebude meniť ani
s príchodom Baracka
Obamu do kresla prezidenta USA. Ukrajine
najnovšie „radí“ finanč-

ný maklér Soros, ktorý by
najradšej videl Ukrajinu
vo vojne s Ruskom, aby
sa tak naplnili jeho ambície rusofóba, ale predovšetkým, aby na na tom
aj niečo získal. Ukrajina
je ekonomicky takmer
na dne a ďalšie otrasy akéhokoľvek druhu
môžu spôsobiť to, čo si
samotní Ukrajinci najmenej želajú. Rovnako
ako ich susedia.

Náš pozoruhodný dopravný zákon
Taká obyčajná vec, lekárnička v aute.
Som presvedčený, že 90 percent vodičov nevie, čo v nej vlastne je a ani
vedieť nebude. Ministerstvo vnútra
zákonom stanovilo, že to vedieť musí.
A tak nás dopravná polícia zastavuje, prehliada lekárničky, medituje nad
ich obsahom, životnosťou a podobne. Vraj treba akýsi zaliaty papier, potom
iný obsah, samotní dopravní policajti nevedia, čo vlastne má byť obsahom lekárničky. A treba ju vymeniť za novú, ale v
predaji sú len tradičné. A tak dookola..
Chápem, že lekárnička môže pomôcť,
ale len v tom prípade, keď viete z nej veci
použiť. Päťdesiat percent to nevie a ani

nebude vedieť. Nehovoriac o tom, že
niektorí, keď vidia krv, odpadávajú.
Nehovoriac už o vodičkách. Keď už
MV SR zákon pripravovalo, malo aspoň zabezpečiť lekárničky jedného
formátu, či proveniencie. Takto vzniká chaos, z ktorého sa jednoducho vodiči nevedia vysomáriť. Inak povedané, potrebujeme iné a dôležitejšie zákony, aby
sme boli demokratickým štátom, lekárničky sú v tom teda nevinne. To, že podobný chaos vládne aj s päťdesiatkou, je
už aj zbytočné spomínať, štyridsiatky fungujú ďalej, aj iné rýchlosti. Naozaj pozoruhodný zákon. Ani sa nemožno čudovať,
že havárií akosi pribúda.

Rebel V. Klaus (ale realistický)

No a čo?

Kresba: PhDr. Peter Gossányi
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Vystúpenie českého prezidenta Václava Klausa v
Bruseli vzbudilo veľký záujem predovšetkým západných médií, ktoré aj
v mnohých veciach s názormi českého prezidenta súhlasili. Súhlasili s
ním aj niektoré poslanci
Európskeho parlamentu,
iní zasa nie. Prinášame
vám niekoľko myšlienok
z jeho zaujímavého vystúpenia:
„Rôzne bariéry a prekážky naďalej pretrvávajú a rozhodovanie na úrovni Bruselu
je iste viac než by bolo
optimálne. Určite viac,
ako ľudia žijúci v európskych
krajinách
požadujú. Ste si toho

páni poslanci, panie
poslankyne, iste vedomí aj vy. Kladiem
vám preto skôr rečnícku otázku, či ste si pri
každom hlasovaní istí,
že rozhodujete o veci,
o ktorej sa musí rozhodnúť práve v tejto
sále, a nie bližšie k občanovi, teda vnútri jednotlivých európskych
štátov.“
„História sa nekončí. Považovať status quo, teda
v súčasnosti existujúce
inštitucionálne usporiadanie Európskej únie za
navždy nekritizovateľnú
dogmu je omyl, ktorý sa
bohužiaľ stále viac šíri a
je v absolútnom rozpore
tak sa racionálnym uva-

žovaním, ako aj s celou
vyše dvetisíc rokov trvajúcou históriou európskej civilizácie.“
„Dnešný systém rozhodovania v Európskej
únii je niečím iným ako
históriou preverenou a
históriou osvedčenou
klasickou parlamentnou demokraciou. Vo
veľkom parlamentnom
systéme je časť podporujúca vládu a časť
opozičná. To však, ak
sa nemýlim, v európskom parlamente nie
je. Tu je presadzovaná
alternatíva len jedna a
kto uvažuje o alternatíve inej, je považovaný
za odporcu európskej
integrácie“.

A zasa máme novú stranu, dokonca sa volá Nová demokracia. Založil ju pán Mikuš,
bývalý člen ĽS-HZDS. Zrejme
vychádzal v faktu, že jeho bývalá strana je stará demokracia.
Utečenec z KDH Palko oslovil svojich bývalých spolustraníkov, aby volili za prezidenta F.
Mikloška. Možno bude prezidentom KDH.
Americká správa o ľudských
právach vraj hovorí o Harabínových prešľapoch. Ale on tancuje aj tak dobre.
Všetci kandidáti na prezidenta sú rímskokatolíckeho vierovyznania. Okrem pani Bollovej,
ktorá je evanjeličkou. Skúste si
tipnúť, koho teda bude voliť 7,5
percenta evanjelikov na Slovensku?
Pani Radičovú slová biskupa
Baláža ranili, tak aspoň tvrdila.
Keď sa dozvedela o čom to na
omši hovoril. Potom sa obidvaja udobrili a ranených nebolo.
Európsky parlament prijal
5. februára 2009 rezolúciu v
ktorej žiada členské štáty, aby
uznali existenciu Kosova. Nový
minister zahraničia Slovenskej
republiky 10. februára na tlačovej konferencii povedal, že Slovensko zatiaľ Kosovo neuzná.
Proti tejto rezolúcii hlasovali poslanci piatich členských krajín,
teda aj poslanci SR v Európskom parlamente. Bolo by zaujímavé zistiť či všetci...
Do boja o zmeny v KDH sa zapojili aj niektorí nositelia kňazskej sutany a otvoreným listom vyzvali členov a priaznivcov
KDH, aby nehlasovali v prezidentských voľbách za Yvetu
Radičovú. To sa však dalo očakávať, ale nie od kňazskej sutany.. Oficiálne katolícke kruhy sa od tohto listu dištancujú
a tvrdia, že kňazi sú tiež voliči a
majú právo na svoj názor. Treba však povedať aj to, že kňazi majú veľký vplyv na „svoje
ovečky“ a vyzývajú tieto ovečky, aby volili F. Mikloška a tým
sa do volieb zaplietá celá cirkev.
Stranu pripravil

DUŠAN KONČEK

ZAHRANIČIE
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Exkluzívny rozhovor s generálnym konzulom SR v Užhorode Mariánom Sládečkom

Vydávajú schengenské víza
nejších podujatiach, ktoré vyplývajú z dohôd medzi
Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny a Vyššími územnými celkami Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Začiatkom mája sa každoročne uskutočňujú Dni dobrého susedstva, ide o sviatok pre susedné
regióny na oboch stranách štátnych hraníc a neľutujem ani svoj čas, strávený na prípravách otvorenia
nového hraničného priechodu medzi Slovenskom
a Ukrajinou Ulič-Zabroď.
Aktívne sa zúčastňujem aj
na práci Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, rád sprevádzam
v Zakarpatsku zaujímavých
hostí zo Slovenska, medzi
nimi napríklad aj profesionálnych umelcov- divadelníkov... chcem zdôrazniť,
že Užhorod z pohľadu slovenskej diplomacie je veľmi
zaujímavé miesto. Okrem
generálneho konzulátu tu
stále pôsobí aj honorárny
konzul SR, ukrajinský občan Ivan Šufrič. Podieľa sa
predovšetkým na aktivitách
Slovenská republika má vo svojom
Matice slovenskej v Zakarsusedstve niekoľko generálnych konpatsku. Zúčastnil som sa
zulátov, napríklad v Krakove, či v mana všetkých konferenciách
ďarskej Békescsabe. Tento užhorodský má zo všetkých aj prívlastok „naj- Prezident SR Ivan Gašparovič počas pobytu v Užhorode navštívil aj Generál- Inštitútu pre medzinárodny konzulát SR v tomto meste. Tu sa odfotografoval s pracovníkmi gen. kon- né štúdie, ktoré sa konali
väčší“. Prečo?
v Zakarpatsku. Mám radosť
“Nachádza sa v krajine nášho najväč- zulátu, vedľa neho (vpravo) stojí generálny konzul Marián Sládeček.
z toho, že sa nám podarilo
šieho suseda, ide o strategickú lokáciu
a okrem toho je v blízkosti ukrajinsko-slovenskej janských spolkov, z nich najvýznamnejšie postave- rozšíriť objekt generálneho konzulátu o novú prístavhranice, teda hranice Ukrajiny a Schengenského nie má Matica slovenská na Zakarpatsku. Je to kul- bu, v ktorej pribudli aj dve pracoviská pre vybavovapriestoru. Na nás sa predovšetkým obracajú obča- túrno-osvetová občianska organizácia, ktorá vychá- nie ukrajinských občanov v rámci malého pohraničnia Ukrajiny, ktorí chcú vycestovať nielen do Sloven- dza z ukrajinskej legislatívy. Jej najväčším podujatím ného styku.“
skej republiky, ale žiadajú schengenské víza, teda je každoročná Slovenská veselica, tradične organi- Stále však rozprávame iba o práci diplomata,
s cieľom navštíviť niektorú krajinu Západnej Európy. zovaná vždy inde, ale zároveň tam, kde žijú Slová- ktorý patrí pravdepodobne k viac vyťaženejNa tieto skutočnosti musela zareagovať aj Sloven- ci. Je to hodnotná prehliadka folklóru celého Zakar- ším, než jeho kolegovia v iných krajinách a na
ská republika zvýšením počtu zamestnancov na ge- patska, teda nielen slovenského, ale aj ukrajinské- iných svetadieloch, pričom ešte raz zdôrazňunerálnom konzuláte. V súčasnosti je ich až 19, pri- ho, rusínskeho, maďarského a rumunského. Hosťa- jem, že žiadne iné slovenské zastupiteľstvo sa
čom v minulom roku pribudli dvaja pracovníci, kto- mi týchto veselíc vždy bývajú aj súbory zo Sloven- nenachádza tak blízko hraníc s našou republirí pomáhajú napĺňať dohodu o malom pohraničnom ska. Naši krajania okrem toho organizujú spevácke kou. Asi preto je aj tej práce tak veľa. Ale predstyku medzi Ukrajinou a SR. Pritom naše obchodné a recitačné prehliadky, podujatie Slovenský betle- sa, aj oddych je súčasťou každodenného živooddelenie generálneho konzulátu bolo dislokované hem a mnohé ďalšie. Koncom februára sa v Užho- ta. Ako ho trávite?
rode uskutoční VIII. Fašiangový ples Zakarpatských “Rád navštevujem divadlo a na celom Zakarpatsku
na Veľvyslanectvo SR do Kyjeva.“
Amerika pozorne sledovala počet zamietnutých Slovákov, nad ktorým som osobne prevzal záštitu. aj historické objekty, ako napríklad Mukačevský zážiadostí našich občanov o americké víza. Dlhé Medzi hosťami na ňom nechýbajú ani poprední slo- mok, či zbytky Nevického hradu. Mám však rád aj
roky toto číslo nekleslo pod 10%. V súčasnos- venskí umelci a skutočné celebritity. Na Zakarpatsku prírodu a tak medzi moje plány patrí aj výstup na najti môžeme plne porovnávať význam a morálnu žije asi 20 000 ľudí, ktorí sa hlásia priamo k sloven- vyššiu ukrajinskú horu Hoverlu, vysokú 2061 metrov. Veľmi si vážim pravidelné osobné stretnutia s
hodnotu víz do USA so schengenskými vízami. skej národnosti alebo k slovenskému pôvodu.“
Aké sú teda výsledky nášho generálneho kon- Niektorí naši krajania, ukrajinskí štátni občania, lektorom Užhorodskej národnej univerzity, Prešovzulátu v Užhorode v udeľovaní schengenských majú preukaz zahraničného Slováka. Čo umož- čanom docentom Jaroslavom Džoganíkom, ktorý už
ňuje toto osvedčenie v súvislosti s poskytova- dlhé roky pôsobí na Užhorodskej univerzite na kavíz v minulom roku?
tedre slovenského jazyka, som rád pri každej náv“Počet zamietnutých víz za rok 2008 predstavu- ním rôznych výhod pre jeho držiteľov?
je niečo menej ako 8% z celkového počtu žiadostí. “Žiadosti o vydanie osvedčenia o živote Slováka v za- števe riaditeľa Hvezdárne v Humennom Igora KudzeNie je to síce veľa, ale konečný výsledok nepriazni- hraničí sa podávajú aj prostredníctvom nášho Gene- ja. I keď to rozhodne nemôžem zaradiť do kategórie
vo ovplyvnil začiatok roka, kedy sme prešli na vydá- rálneho konzulátu SR v Užhorode, ktorý ich postu- voľného času, zúčastňujem sa na rôznych charitavanie schengenských víz. Žiadatelia prichádzali bez puje Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Brati- tívnych podujatiach. Napríklad v prípade nedávnych
potrebných dokumentov a tak sme im nemohli vy- slave a ten ich po preverení oprávnenosti aj vydáva. povodní na západnej Ukrajine, kedy som odovzdával
hovieť. Napriek všetkým problémom sme v minulom Pokiaľ Slovensko nebolo súčasťou schengenského pomoc, venovanú naším ministerstvom vnútra.
* * *
roku vydali až vyše 15 000 víz do celého schengen- priestoru, tak tieto osvedčenia mohli ich držitelia vyského priestoru. V tomto roku predpokladáme zníže- užívať na zjednodušený prechod na územie Sloven- Ing. Marián Sládeček (49-ročný), narodil sa
nie počtu zamietnutých žiadostí o vystavenie víz už skej republiky, v súčasnosti ich výhoda spočíva pre- v Nitre, vysokoškolské štúdium absolvoval vo vtepredovšetkým preto, lebo ukrajinskí občania sú už dovšetkým pri nahlasovaní sa na pobyt na Sloven- dajšom Sovietskom zväze (Inžiniersko-stavebný
lepšie pripravení na podávanie žiadostí, prichádzajú sku, resp. pri udelení slovenského občianstva.“
inštitút, fakulta vodného hospodárstva v Odesso všetkými potrebnými listinami alebo ich zasielajú Určite zo skromnosti nehovoríte o vašich osob- se). Po návrate do ČSSR pracoval ako projekných aktivitách, spomenuli ste zatiaľ „iba“ zášti- tant v Urbione a Hydrostave, od roku 1985 pôk nám v požadovaných termínoch.
Doma na Slovensku sme prešli obdobím, kedy tu nad VIII. Fašiangovým plesom, ktorý pripra- sobil na Ministerstve lesného a vodného hosmnohí z nás každého Ukrajinca považovali za vuje Matica slovenská na Zakarpatsku. Určite podárstva ČSSR, konkrétne v jeho medzinárodmafiána alebo aspoň za kriminálnika. Stali sa však máte aj ďalšie...
nom oddelení. Medzinárodným záležitostiam sa
však aj prípady páchania trestnej činnosti naši- „Mnohé vyplývajú z konkrétnych potrieb Ministerstva venoval aj ako vedúci oddelenia PASSERVISU v
mi občanmi na Ukrajine? Okrem toho, stalo sa zahraničných vecí SR. Medzi naše priority patrí re- podniku Lignoprojekt Bratislava. Ešte pred rozvám a vašim spolupracovníkom, že ste v núdzi konštrukcia školy, v ktorej budú vyčlenené priesto- delením ČSFR sa podieľal na Ministerstve zary aj pre výučbu detí slovenskej národnosti a sloven- hraničných vzťahov SR na sfunkčnení konzumuseli pomôcť občanom Slovenska?
Na Ukrajine páchala tresnú činnosť jedna slovenská ského pôvodu. Ide o historický objekt, v ktorom za- lárneho odboru. V roku 1993 už po prvýkrát vyobčianka, na ktorú vydali dokonca medzinárodný za- čiatkom minulého storočia sídlilo dievčenské gym- cestoval do cudziny vo funkcii dočasného kontykač. U našich susedov sa táto žena špecializovala názium. V tejto budove sa v budúcnosti ráta aj s vy- zula na Veľvyslanectve SR v Záhrebe, o rok nena sľubovanie výhodných a dobre platených zamest- tvorením Slovenského kultúrneho centra. Som rád, skôr začala jeho štvorročná misia vo funkcii venaní na Slovensku, za čo brala od Ukrajincov solídne že sa do rekonštrukcie tohto objektu podarilo zapo- dúceho konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva
finančné provízie. V súčasnosti je už táto osoba na jiť aj ukrajinské štátne a mestské orgány. Tak naprí- SR v Belehrade. V rokoch 2000-2004 vykonáSlovensku a samozrejme trestne stíhaná. Pravidelne klad Štátna oblastná administratíva vyčlenila milión val funkciu vedúceho konzulárneho oddelenia
musíme pomáhať aj niektorým našim občanom, ktorí hryvien (asi 125 000 euro), mesto Užhorod prispelo Veľvyslanectva SR v Kyjeve. Po návrate na Slona Ukrajine prídu o finančné prostriedky a doklady, pol miliónom na opravu strechy. Navštevujem obce, vensko vykonával funkciu vedúceho oddelenia
pričom veľmi často ani nevedia kde a za akých okol- v ktorých žijú Slováci a obyvatelia slovenského pô- konzulárnej asistencie na Ministerstve zahraničností o ne prišli. V takýchto prípadoch zabezpeču- vodu, ako napríklad Turja Remety, Serednee, Hly- ných vecí SR v Bratislave. Od júna 2007 pôsobí
jeme vystavenie náhradných cestovných dokladov boké. Spolupracoval som pri príprave zmluvy o spo- ako generálny konzul SR v ukrajinskom Užhorolupráci medzi Chustským rajónom a okresom Spiš- de. Hovorí rusky, dohovorí sa srbsky a anglicky.
a odvoz týchto občanov na územie Slovenska.“
ská
Nová Ves. Zúčastňujem sa na všetkých významZakarpatská oblasť Ukrajiny je známa aj tým, že
Vladimír Mezencev
Svojho času som osobne navštívil desiatky československých, resp. slovenských zastupiteľských úradov
a vo väčšine z nich som sa cítil ako v akademických
knižniciach, či výskumných úradoch. Všade ticho,
na chodbách nevidieť ani človeka a keď už- všetci sú
akosi zahrúžení do svojich myšlienok a okolie akoby vôbec nevnímali. Samozrejme, existovali a existujú aj výnimky. Určite však najväčší ruch
je vzdušnou čiarou asi iba kilometer od
našich hraníc - na Generálnom konzuláte SR v Užhorode. Pokiaľ má tento náš
zastupiteľský úrad návštevné hodiny, tak
sa pred ním tesnia návštevníci nielen zo
Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, samozrejme, prichádzajú sem aj slovenskí občania, či už podnikatelia, pedagógovia, zástupcovia štátnych inštitúcií. Nečudo, že
vstup do objektu musia často usmerňovať ukrajinskí milicionári. Obrazne by sa
dalo povedať,že tu bývajú návaly ako pri
novoročných výpredajoch vo veľkých obchodných domoch. Napriek tomu si najvýznamnejší obyvateľ tohto objektu - generálny konzul SR v Užhorode Marián
Sládeček našiel na nás čas. Dokonca
na dlhší rozhovor.

tu žijú ľudia vyše sto národov a národností, medzi nimi aj Slováci. Vieme, že sú tu celé dediny s prevažne slovenskými obyvateľmi, ktorí sú
však, samozrejme, občanmi Ukrajiny. Ako náš
generálny konzulát spolupracuje s týmito krajinami?
“Na území Zakarpatskej oblasti pôsobí až päť kra-
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Krajania na Ukrajine plesali

Poslednú fašiangovú sobotu zneli v najznámejšom užhorodskom hoteli – v Zakarpatjí –
prevažne slovenské piesne a všade viac dominovala slovenčina než domáca ukrajinčina.
Nečudo, veď sa tu zabávali zakarpatskí Slováci,
teda naši krajania, žijúci na Ukrajine. Oblastná kultúrno-osvetová organizácia MATICA SLOVENSKÁ
NA ZAKARPATSKU (MSNZ) pre nich zorganizovala
VIII. fašiangový ples zakarpatských Slovákov, nad
ktorým prevzal záštitu generálny konzul SR v Užhorode Marián Sládeček.
Medzi hosťami, ktorých privítal predseda MSNZ J.
Haniš, boli exprezident SR R. Schuster, zástupca
predsedu Štátnej oblastnej administratívy v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny O. Mateleško, generálny
riaditeľ sekcie Ministerstva zahraničných vecí SR
a bývalý veľvyslanec SR v Kyjeve V. Grivňa, riaditeľ Diplomatického protokolu MZV SR v Bratislave
J. Bóry, správca Matice slovenskej J. Eštok, honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku S. Obický, honorárny konzul SR na Ukrajine I. Šufrič a ďalší.
Súčasťou slávnostného otvorenia plesu bolo aj
odovzdanie najvyššieho matičiarskeho vyznamenania – Zlatej medaily Matice slovenskej generálnemu konzulovi SR v Užhorode Mariánovi Sládečkovi a Medaily sv. Cyrila a Metoda honorárnemu
konzulovi Ukrajiny v SR Stanislavovi Obickému.
Obaja si tieto ocenenia prevzali z rúk správcu MS
Jána Eštoka.
V kultúrnom programe sa predstavili deti zo školy,
v ktorej sa vyučuje slovenčina a navštevujú ju predovšetkým chlapci a dievčatá slovenskej národnosti, žijúci v Zakarpatsku, krajanský ženský spevácky
zbor v originálnych slovenských krojoch i miestny klub spoločenských tancov. Až potom sa veľmi
rýchlo rozprúdila nefalšovaná fašiangová nálada,
ktorú na najvyššie obrátky rozkrútil svojim spevom
Robo Kazík, stálica slovenskej hudby.
(mez)

SLOVENSKÁ republika MÁ
101-ROČNÉHO GENERÁLA!
Generál vo výslužbe Koloman Skalina by vedel
tak zaujímavo rozprávať o svojich osudoch, ktoré zároveň boli aj osudmi Slovenska a jeho obyvateľov, že
by určite pozorne načúvali všetci: deti, tínedžeri aj tí
oveľa skôr narodení. Je tu však niekoľko keby: keby
tento už 101-ročný generál žil na Slovensku a nie
v ďalekom americkom Portlande a keby mu to jeho
zdravotný stav dovoľoval.
Pri troche predstavivosti si vieme predstaviť mapu sveta
a na nej miesta bojov
tohto rodáka z Tisovca. V júli 1939 sa ilegálne dostal na loď,
ktorá po Dunaji smerovala do Čierneho
mora a odtiaľ do Palestíny. Už predtým
sa však dostal do
Koloman Skalina (vtedy poľského Krakova,
ešte v hodnosti podplu- kde ho zatkla polícia
kovníka ČSĽA) koncom a po krátkom väzne40-tych rokov minulého ní vrátila na slovenstoročia v Prahe.
ské hranice. Z  Predného východu viedla jeho cesta do Francúzska
a po napadnutí tejto krajiny Nemeckom 10.
mája 1940 prešiel bojovým krstom. Po porážke
Francúzska ho s ďalšími príslušníkmi 1. čs. divízie vo Francúzsku evakuovali do Anglicka. V lete
1944 na základe dohody medzi čs. exilovou vládou a ZSSR bol s ďalšími dôstojníkmi premiestnený do Sovietskeho zväzu budovať a posilniť 1.
čs. armádny zbor v ZSSR. Neskôr bojoval priamo na Dukle a po zranení oka, na ktoré potom
úplne oslepol, ho umiestnili v košickej nemocnici. V apríli ho vláda ČSR oficiálne vyslala do Rumunska organizovať stáže nad transportmi pomoci UNRA.
Vojenskú uniformu nevyzliekol ani potom. Slúžil v Lučenci, Rožňave, Jelšave, Rimavskej Sobote, B. Bystrici, Nitre... Hviezd na jeho náramníkoch bolo stále
viac, ale v roku 1950 požiadal už ako podplukovník
o preradenie do zálohy. Začalo sa tvrdé prenasledovanie tých, ktorí so zbraňou v ruke bojovali proti
nacizmu. Paradoxné a neuveriteľné, ale tak to vtedy
chodilo. Mal problémy nájsť si dôstojné zamestnanie
a tak v roku 1968 emigroval do USA, pričom bol nositeľom dvoch Čs. vojenských krížov 1939, dlhé roky
najvyšším vojenským vyznamenaním v Československu. V roku 2002 ho povýšil minister obrany SR do
hodnosti plukovníka a rozkazom prezidenta SR v auguste 2006 ho vymenovali do hodnosti brigádneho
generála.
JÁN SLIAČAN

ZAUJALO NÁS

SLOVENSKÝ ROZHĽAD
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UKRAJINA MÁ U PREMIÉRA ROBERTA FICA JEDEN VEĽKÝ ČIERNY BOD

CHLADNOKRVNÁ ĽAHOSTAJNOSŤ NÁŠHO SUSEDA
Predseda vlády SR Róbert Fico i minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek
počas januárovej plynovej krízy neraz
zdôraznili, že sme sa stali rukojemníkmi sporu medzi Ruskom a Ukrajinou.
V tejto „funkcii“ však Slovensko nebolo samo, patrila aj Bulharsku, Srbsku
a ďalším krajinám. Úvahy o koreňoch
vzájomných problémov boli rôzne. Politické, ale aj ekonomické. Zaujímavé bolo najmä to, ako niektorí slovenskí novinári chceli, aby im na tlačovej
konferencii premiér hovoril o tom „čo
majú Rusko a Ukrajina medzi sebou“.
R. Fico to samozrejme odmietol a rozhodcu sa medzi týmito dvomi najväčšími slovanskými krajinami robiť rozhodne nechystal.
Po tohtoročnej kríze, ktorú už máme za
sebou, je už každý múdry a každý vie, ako
sme jej mali predísť. Ako sa hovorí, po vojne je každý generál... V každom prípade
je teraz
najlepší čas,
ako sa poučiť z krízy, na vzniku ktorej súčasná vládna garnitúra má skutočne nulový podiel. Nakoniec, aj opozícia vysoko
hodnotila spôsob jej riešenia dvoma mužmi – R. Ficom a Ľ. Jahnátkom a jednou
inštitúciou – krízovým štábom, ktorý vznikol z iniciatívy ministra hospodárstva SR.
Pri všetkej objektívnosti slová uznania si
zaslúžili aj niektorí predstavitelia SPP, predovšetkým predseda predstavenstva B.
Wagner. To všetko sú však už známe skutočnosti...
Vráťme sa ale na Ukrajinu s cieľom informovať o tom, čo chcela a čo získala z tejto krízy, ktorá na nohy postavila nielen Slovensko, ale aj celú EÚ.
Po jej skončení sa naši východní susedia rozhodne necítia ako porazení. Dlhé hodiny vzájomných rozhovorov predovšetkým medzi V. Putinom a
J. Tymošenkovou obe strany priviedli ku konštatovaniu, že predaj ruskej
ropy Ukrajine za európske ceny bude
pre obe strany výhodou! Kto na tomto
spore tak trochu prehral je ukrajinský
prezident Juščenko, pretože konsenzus sa dosiahol bez neho a predstavitelia členských krajín EÚ po oznámení
dohody medzi Ruskom a Ukrajinou postojačky tlieskali premiérke Tymošenkovej.

Nebezpečné cencúle

V podjazde pod Mierovým
námestím v Bratislave (najmä pri vjazde zo Staromestskej ulice, ale aj na opačnom
konci a vo vnútri) sa v minulých februárových dňoch vytvorili pozoruhodné a nebezpečné úkazy – cencúle
značných rozmerov, a teda
aj hmotnosti a prieraznosti.
Bolo len len otázkou času a
počasia, kedy odpadnú a či
sa šťastnou náhodou zrútia
iba na prázdnu vozovku, alebo zasiahnu niektoré z mnohých áut, ktoré frekventovaným miestom denne húfne
prechádzajú. V tom prípade
si nechcem domyslieť nielen možné poškodenie vozidiel, ale tobôž vážne ohrozenie zdravia či dokonca života
prepravujúcich sa ľudí. (pj)

Z rôznych ukrajinských zdrojov sa nám
podarilo zistiť dosť zaujímavých informácií. Tak napríklad, Rusko vytýkalo Ukrajine
predovšetkým to, že jej roky lacnejšie poskytovalo plyn, ktorý potom Kyjev drahšie
predával do cudziny!
Na druhej strane, Ukrajina veľmi lacno kupovala plyn v Turkménsku (cca 150 USA
za 1000 m3) a ten prichádzal plynovodom
na územie Ruska. Moskva ho však „posunovala“ Ukrajine ako
svoj ruský plyn
za 250 USA/1000 m3. To všetko sú síce
zaujímavé, ale neoverené informácie.
Až na to, že Ukrajina skutočne kupovala
plyn v Turkménsku. Pravdou je však napríklad to, že od roku 2010 bude Ukrajina
kupovať plyn v Rusku za skutočné európske trhové ceny, bez všelijakých výhod a
zliav. Na tento rok však Ukrajina dostala 20-percentnú zľavu na kúpu plynu
pre vlastnú potrebu. Zároveň sa obe
strany dohodli na cene prepravy plynu cez ukrajinské územie – tá zostala
v porovnaní s rokom 2008 nezmenená. Predstavuje 1,7 USD za 1000 m3
na 100 km. Obe strany v prípade trhových cien hovoria doslovne o „vzájomnom porozumení“.
Toto sú teda údaje z oficiálnych informácií.
Z tých neoficiálnych, ale zároveň hodnoverných zdrojov, Moskva začala vzájomné rozhovory na cene 470 USD a potom
sa obe strany dohodli na cene 376 USD.
Podľa niektorých poslancov, blízkych Tymošenkovej, však pani Julia dokázala ešte
túto sumu znížiť na 360 USD za 1000 m3
a ďalší tajuplný zdroj informácií udáva konečnú cenu dokonca 320 amerických dolárov. Táto cena je však aktuálna iba pre
prvý štvrťrok a potom sa obe strany stretnú na ďalších rokovaniach, pričom budú
brať do úvahy
zmeny cien plynu
a ropy na európskom trhu. Okrem toho
prezident Ruska D. Medvedev vyhlásil,
že „plynové vzťahy“ medzi Gaspromom
a ukrajinským Neftehazom budú priame,
teda bez sprostredkovateľov.
V čom spočíva tzv. ukrajinské víťazstvo
v „plynovej vojne“ s Ruskom? Predovšetkým tým, že prehodnocovanie kvartálnych cien umožňuje meniť ich aj smerom
dole, lebo experti sú vraj presvedčení, že
v priebehu jedného - dvoch mesiacov sa

cena plynu na medzinárodnom trhu zníži až o polovicu! Dokonca s tým ráta aj
D. Medvedev, ktorý už 17. januára na
summite v Moskve povedal, že osobne
ráta v priebehu roka so znížením ceny
až o 2,5-krát. Okrem toho Ukrajina počas plynovej krízy resp. vojny, mala
plné zásobníky plynu a preto ho v priebehu celého prvého štvrťroku nemusí
ani kupovať! Ukrajina ráta s tým, že od
apríla bude tisíc kubíkov plynu dostávať iba za 200 dolárov!
Niektorí poslanci ukrajinského parlamentu v celom probléme s plynom vidia predovšetkým domácu politickú
voju medzi prezidentom V. Juščenkom
a premiérkou J. Tymošenkovou. Prezident vraj očakával kolaps celého hospodárstva a potom by mohol vyhlásiť
priamy prezidentský režim v krajine,
vyhlásenie výnimočného stavu rozpustenie parlamentu a izoláciu vlády tak,
aby nemohla vykonávať svoje povinnosti.
Z pohľadu Slovenskej republiky však kríza
ukázala inú skutočnosť: Ukrajina si chladnokrvne riešila svoje problémy bez ohľadu na ostatné krajiny, plne závislé na ruskom plyne. Podľa slov predsedu vlády R.
Fica jej predstaviteľov vôbec nezaujímalo,
že Slovensko
stoji na prahu
hospodárskeho kolapsu iba „vďaka“ jej
neústupčivosti. Uňho má Ukrajina veľký
čierny bod a dnes je ešte ťažko povedať,
čo musí urobiť, aby si ho v premiérových
očiach a mysli vymazala. V každom prípade nezachovala sa voči nám tak, ako sa to
medzi dobrými susedmi patrí.
Bulharský prezident N. Pavanov pri
svojej nedávnej návšteve v Moskve
sa svojho ruského kolegu opýtal, kto
bude jeho krajine kompenzovať obrovské finančné straty, spôsobné plynovou krízou v januári tohto roku. D.
Medvedev jednoznačne odpovedal, že
je to záležitosť Bulharska a Ukrajiny.
Takúto otázku môžeme dať právom aj
my, veď rusko-ukrajinská plynová vojna nás stála asi miliardu euro. Určite by naša hlava štátu dostala rovnakú odpoveď, v Kyjeve by ho pre zmenu
poslali do Moskvy so slovami: „Veď
my za to všetko nemôžeme, to všetko
Rusi...“
Vladimír MEZENCEV

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

O 52 miliardárov menej

Nuž, svetová hospodárska kríza má rôzne tváre. Tak napríklad v Rusku na ňu vraj najviac doplatil supermiliardár
Oleg Deripaska, pred rokom ešte najbohatší Rus. Pred rokom sa jeho bohatstvo odhadovalo na 40 miliárd amerických dolárov a teraz pozostáva z majetku a financií v hodnote „iba“ 4,9 miliardy. Takto z prvej priečky klesol až na
ôsmu.
V súčasnosti je najbohatším Michail Prochorov, ktorého majetok pred rokom predstavoval 21,5 miliardy USD, teraz 14,1
miliardy. Zaujímavé je to, že i keď Roman Abramovič zostal
stále druhým najbohatším, v minulom roku jeho bohatstvo pozostávalo z majetku v hodnote 23 miliárd, teraz predstavuje
len 13,9 miliárd. Nič sa nezmenilo ani na tretej pozícii, tá stále patrí Vladimírovi Lisinovi (predtým 22,2 mld., teraz 7,7 miliardy).
Rady ruských miliardárov (v amerických dolároch) však v priebehu roka poriadne preriedli. V Rusku pred rokom bolo až
101 boháčov, ktorí mohli povedať, že majú aspoň miliardu dolárov. Teraz je ich iba 49. do prvej stovky najbohatších Rusov
sa teraz možno dostať už s 330 miliónmi, pred rokom v najvyšších kruhoch ruských boháčov túto sumu za peniaze ani
nepovažovali. Prochorov síce stratil tretinu svojho bohatstva,
ale na druhej strane stihol včas vymeniť padajúce akcie za finančnú hotovosť. Preto teraz môže bez problémov kupovať
nehnuteľnosti v cudzine.
Desať najbohatších Rusov prišlo v minulom roku o 75,6 miliárd dolárov, z toho sám Deripaska o 35 miliárd...
(vm)

Zákony na zmiernenie krízy
Dokončenie z 2. strany
viesť namiesto účtovníctva tzv. daňovú
evidenciu. Pre podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou, sa poskytuje výnimka z
povinnosti viesť účtovníctvo za predpokladu, že nezamestnáva žiadnych zamestnancov a jeho príjem nepresiahne
sumu 170.000 eur (5,12 milióna Sk).
Poslanci rovnako schválili novelu zákona o investičnej pomoci, ktorá by mala
umožniť vláde SR
podporiť štátnymi
financiami viac podnikateľov. Cieľom
predloženého návrhu zákona je v prvom
rade prispieť k podpore širšieho okruhu
podnikateľov znížením minimálnej výšky investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pre projekty v oblasti
priemyselnej výroby a cestovného ruchu.
Novela zákona ďalej znižuje obstaranie
nových výrobných a technologických za-

Čítajte dvojtýždenník

riadení, ktoré sú určené na výrobné účely, na hodnotu najmenej 40 % z celkovej
hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku u odvetví
priemyselnej výroby
a na hodnotu najmenej 20 % v odvetví cestovného ruchu. Účinnosť týchto
zmien návrhu zákona o investičnej pomoci by mala byť len dočasná, a to na obdobie od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010.
Národná rada ďalej schválila novelu zákona, ktorá od 1.apríla 2009 skracuje lehotu na vrátenie nadmerných odpočtov
platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH)
z doterajších 60 na 30 dní. Novela rovnako zavádza niektoré zjednodušenia,
ako napríklad zavedenie možnosti skupinovej registrácie ako zjednodušenia
uplatňovania DPH. Novela ďalej upravuje postup zdaniteľnej osoby, ktorá nespl-

nila povinnosť podať žiadosť o registráciu
pre daň alebo túto povinnosť splnila oneskorene, s cieľom umožniť podnikateľom
uplatniť si nárok na odpočet dane za obdobie, v ktorom mali mať postavenie platiteľa dane a vysporiadať prípadné povinnosti týkajúce sa tohto obdobia. Novela
obsahuje aj zmenu v uplatňovaní
odpočtov dane,
a to možnosť vykonať odpočítanie dane
v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka po splnení podmienok
na odpočet dane. Navrhovanou zmenou
sa má znížiť počet podávaných dodatočných daňových priznaní a tiež počet prípadov ukladania sankcií zo strany správcu dane.
Ďalším z parlamentom schválených zákonov je zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, ktorá umožňuje
obciam a vyšším územným celkom použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu

aj ďalšie zdroje, a to príjmy kapitálového
rozpočtu a finančné prostriedky z minulých rokov. Národná rada SR rovnako
schválila zákon o účtovníctve. Ide o súhrn rôznych opatrení, ktoré zjednodušujú
procesy a odbúravajú administratívu. Zákon upravuje podmienky na vedenie jednoduchého účtovníctva v neziskových organizáciách. Upravujú sa podmienky na
povinnosť overovania účtovnej závierky.
Poslanci podporili aj dva návrhy zákonov
k spotrebným daniam, a to daň z minerálneho oleja a z liehu. Ide o zjednodušenie
procedúr, o ktoré požiadali zamestnávatelia. Najväčšou zmenou je to, že sa opäť
zaviedol prístup k daňovníkom z pohľadu
ich spoľahlivosti. To znamená, pokým výrobcovia liehu a minerálnych olejov boli
doteraz zaťažení veľkými zábezpekami,
pri preprave svojho tovaru museli skladať
celú hodnotu tovaru, teraz sa zaviedli limity.
(kr)

SLOVENSKÝ ROZHĽAD aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk

Ďalšie číslo novín dostanete 25. marca 2009 v stánkoch MEDIAPRESS v Bratislave, Kapa-press Košice a KAPA-DAB preŠOV.

ŠPORT

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Marec 2009

Chválime sa v športe cudzím perím

Sme radi, že najnovšie pre Slovensko získala pekný
úspech, najmä striebornú medailu v biatlone, Ruska Nasťa Kuzminová. Predtým to bolo podobné na OH v Pekingu, kde nás potešil zápasník David Musuľbes z Vladikavkazu, olympijský víťaz a dvojnásobný majster sveta. Milé
darčeky v podobe úspechov, reklamy, zviditeľnenia našej
vlasti. Na stôl sa tak dostala dlhoročná otázka svetového i
nášho športu. Je to správne, spravodlivé, normálne a etické, aby cudzí štátni príslušníci získavali slávu novým krajinám v ktorých niekoľkí ani neboli a neovládajú ich reč? Nie
je to len kupovanie medailí tými, ktorí na to majú peniaze
a tým aj podmienky?
Problém nie je vyriešený, me- com. V drvivej väčšine idú za
dzinárodné športové orga- lepším životom, lepšie finančnizácie to od začiatku trpeli, ne ohodnoteným, za lepšími
úradníci povoľovali, až sa to športovými podmienkami, ale
rozmohlo do veľkých rozme- aj rodinnými. Taký je aj náš
rov. Aké a koľko úspechov by prípad Anastasie Kuzminovej,
mala napr. Amerika, keby jej ktorej v Rusku, najmä po naroich neprinášali najmä čierni dení synčeka, nevedeli zabezšportovci, rodáci z iných štá- pečiť ani také podmienky ako
tov? Nových športových ob- v Dukle Banská Bystrica. Čo
čanov pribúda v rôznych špor- teda s tým? Na Slovensku nám
toch aj v Európe. Najmä vo „cudzinci“ s naším pasom iba
veľkých štátoch, vo Francúz- pomohli. Ľudia si na nich zvyksku, Nemecku, Británii, v Špa- li, obľúbili si ich, neobjavila sa
nielsku, ale aj inde. Od ma- nijaká nevraživosť. V Športe vylého stolného tenisu až po rátali, že je či bolo u nás deväť
boxovanie ťažkých váh. Kaž- športovcov z bývalého Sovietdý má rád úspechy a teší sa skeho zväzu. Len si spomeňz nich. A keď sa naskytá taká me. Atlétka G. Čisťakovová,
možnosť kúpiť si medaily, pre- zápasník R. Kertanti, vodný
pólista S. Charin, stolná tenistčo nie?
Robí sa to tak prakticky vo ka V. Popovová, atlét D. Vaľuvšetkých športovo a ekono- kevič, šachista S. Movsesian,
micky vyspelých štátoch. Táto krasokorčuliar I. Macypura a
možnosť sa páči aj športov- spomínaní dvaja najčerstvej-

ší. Šiesti už žijú na Slovensku
a hovoria po slovensky, Vaľukevič v Moskve študuje, I. Macypura žije v Kalifornii, Musuľbes sa učí. Popovovej už
reprezentuje aj syn. Štátne
občianstvo potreboval aj hokejista P. Bondra. Máme tu
aj stolného tenistu, Nemca T.
Keinatha, volejbalistku S. Soarezovú z Brazílie, bobistu D.
Rolleta z Francúzska.
Každý si môže na tento problém urobiť názor sám. Vo svete
je už získavanie dobrých športovcov do svojich radov bežnou záležitosťou. V spoločnej
Európe, zopnutej Európskou
úniou to neprekáža, najvyšším
vedeniam športových organizácii zatiaľ tiež nie. Nuž, kto
môže, nech sa chopí príležitosti. Veď napr. rôzne kluby
vo všetkých športoch, majú už
takmer medzinárodné mužstvá
a družstvá. Divákom to neprekáža, tí majú najradšej, keď
ich kluby víťazia, bez ohľadu
na pasy hráčov. Prečo by to
tak nemalo byť aj v reprezentáciách? Slovensko, ako ukazujú príklady, s tým nemá nijaké starosti, či ťažkosti. Nech
sa zväzy posilňujú, keď je taká
možnosť, pomáha to ich športu a dokonca celému športovému Slovensku.

Majstra spoznáme 12. apríla
Najvyššia hokejová súťaž sa dostala do play off.
Konečne sú tu zápasy najlepších a také, v ktorých skutočne o niečo pôjde. Podľa očakávania
sa dostali najvyššie (podľa umiestenia v tabuľke):
Košice, Slovan, Skalica, Zvolen, Liptovký Mikuláš, Trenčín, Martin a Banská Bystrica. Štvrťfinále môže trvať až do 12. marca, finále do 12. apríla. Už prvé zápasy potvrdili, kto bude patriť medzi
favoritov. Väčšina tipujúcich sa prikláňa k názoru,
že najväčšími kandidátmi sú Košice, ktoré by mali
hrať vo finále so Slovanom Bratislava, a ten titul
obhajuje. Hrá sa na štyri víťazné zápasy. V prípade

nerozhodného výsledku nasleduje 10-minútové
predĺženie a ak by nepadol t.zv. zlatý víťazný gól,
nasledovať budú samostatné nájazdy. Žigmund
Pálffy, najsledovanejší hráč súťaže povedal, že
liga stále nemá potrebnú úroveň a ani systém hier
nie je dobrý. Azda aj preto klesá na štadiónoch
návštevnosť. Prvých šesť mužstiev má však solídnu úroveň a tak si diváci určite prídu na svoje.
V boji o 9. až 12. miesto budú hrať v marci mužstvá o záchranu. Sú to Žilina, Poprad, Nitra a Kežmarok. Slovensko 20 už svoje účinkovanie skončilo.

Vancouver je už olympijský

Podpredseda Slovenského olympijského výboru pre zimné športy
Igor Nemeček a generálny sekretár Jozef Liba boli na niekoľko dní
v dejisku ZOH 2O10 v kanadskom Vancouveri. Zúčastnili sa tam na
seminári šéfov jednotlivých národných misií. Samozrejme, že to bola
aj príležitosť dobre si pozrieť športoviská i mesto. Vrátili sa spokojní s
konštatovaním, že olympiáda by sa mohla začať už teraz. Mesto ňou
dýcha, hoci dve olympijské dediny sa ešte dokončujú. Športoviská sú
však vo Vancouveri i vo Whistleri, kde budú kraľovať lyžiari, pripravené. S minulými ZOH v Turíne sa to nedá vôbec porovnávať. Tam ešte
pár dní pred začiatkom nebolo vidieť, že sa hry budú konať. V Kanade
je mesto už teraz vyzdobené a plné olympijských suvenírov.
Problém videli naši zástupcovia iba jediný. Je a bude ním doprava
medzi Vancouverom a Whistlerom. Aj po osobitnej diaľnici sa dá prejsť cesta až za dve hodiny, čo je veľká strata. Teraz však bolo v meste
a okolí dosť málo snehu, no o rok to môže byť problematické. Ako je
známe, otvorenie ZOH bude po prvý raz v hale. Slovensko má mať na
štarte okolo 75 športovcov, celá výprava do 160. Hlavné počty dodajú dva hokejové kolektívy, mužov i žien. Ženy budú hrať prvý zápas turnaja a to práve proti domácim Kanaďankám. Nominácie bude schvaľovať SOV 3. apríla t.r.
V tom čase bol v Kanade a v Amerike aj tréner slovenskej hokejovej
reprezentácie Ján Filc. Bol sa pozrieť aj vo Vancouveri a z cesty po
krajine javorových listov i USA sa vrátil s dobrým pocitom. Stretol sa
s viacerými reprezentantmi v šiestich mestách a predebatoval s nimi
všetky starosti okolo reprezentácie na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku a následne na olympijských hrách. Práve tieto pohovory ho
uspokojili. Napriek tomu, že hovoriť už teraz, kto príde, či nepríde na
MS, je predčasné. Základná časť NHL sa končí 12. apríla a potom sa
uvidí, kto z našich sa prebojoval ďalej a kto nie. Bodaj by boli aj MS
také vydarené, ako táto prieskumná cesta.
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O Z V ENY
Peerovú nepripustili

Anastasia Kuzminová, hrdinka z MS v biatlone.

Ženy sa tlačia vpred

Nie sú ďaleko časy, keď sa z lyžiarskych skokanských mostíkov
báli skákať aj muži. Pádov bolo pri každej súťaži dosť. No teraz sa
tlačia na vysoké rampy aj ženy. Na MS, ktoré boli v Liberci, si vybojovali právo bojovať po prvý raz na takomto podujatí o medaily. Podmienky neboli dobré, fúkal vietor a snežilo, ale ony chceli skákať. Lindsay Vanová (25 r.) z Ameriky vyhrala skokmi 89 a
97,5 metra! Za pätami jej boli Nemka, Nórka, Rakúšanka i Francúzska. Našťastie, naše neštartovali. Slobodná rodáčka z Utahu
sa vlani na mostíkoch zranila, ale skokom nedala pokoj. Nebola
favoritkou, tou bola Rakúšanka Iraschková, či Seganová z Nórska. Predstavte si, že Rakúšanka už zaletela na mamuťom mostíku na značku 200 m! Ach, tie ženy. Na piatom mieste skončila
13-ročná juniorka z Francúzska C. Mattelová, ktorá bola len nedávno u nás na Štrbskom Plese. Česko reprezentovala 14-ročná M. Doleželová. Ženy chcú skákať aj na ZOH. Vo Vancouveri
to ešte zrejme nepôjde, ale potom? Skôr áno než nie.

Hrdinkou mesiaca je Nasťa

Ako by aj nebola, keď v Pjongčangu na MS opäť prebudila slovenský ženský biatlon. Najprv bola siedma na 7,5 km a potom
v závere získala striebornú medailu v pretekoch s hromadným
štartom. Jej úspech prišiel v pravý čas. Naše bývalé družstvo,
ktoré bolo v tomto zimnom slovenskom športe najúspešnejšie,
prekročilo zenit výkonnosti, juniorky nedorástli, úspechy sa stratili. Potom prišla ona, Anastasia Kuzminová, za slobodna Šipulinová, 24-ročná rodáčka z Ťumena v Rusku, biatlonistka od roku
1999, ktorá mala z veľkých pretekov junioriek (MS a ME) šesť
medailí. Riadením osudu sa dostala na Slovensko, lebo sa vydala a jej manžel, podnikateľ v Rusku a lyžiarsky reprezentant Izraela, Daniel, už dlhšie žil na Slovensku, v Banskej Bystrici. Majú
spolu synčeka Jeliseja a rozhodli sa žiť u nás. Ona získala občianstvo SR (on má izraelské) a stala sa reprezentantkou. Obaja
ďakujú Slovensku za pomoc na novej životnej púti, my sa tešíme,
že ich máme, Rusi banujú, že si najmä Nasťu nevedeli udržať. Je
našou nádejou aj pre ZOH 2010.

Národný štadión? Neskôr!
Zo západu sa k nám privalila ekonomická kríza. Jej dôsledky pociťuje aj východ,
vlastne, celý svet. Nikto si nepredstavoval, že mu zalezie hlboko do kabáta, ba až
pod kožu. Všade zapríčinila poplach, aj v
športe. U nás sa už dávnejšie mal stavať
Národný futbalový štadión, ktorý potrebuje najpopulárnejší šport ako soľ. Aby vyrástol, spájali sa už kluby Slovana, Interu
i Artmedie, štát, mesto i súkromníci. Objavili sa štúdie, ako by malo všetko vyzerať,
no keď to dáme po rokoch dohromady,
zistíme, že v praxi sa nepohol na strome
ani lístok. Na svojom staručkom štadióne
bude hrať Slovan ďalšiu sezónu a čo bude
ďalej - nikto nevie.
Každú chvíľu sa niekto k situácii vyjadruje, no celkovo sa nič nedeje. Nedávno po rokovaní vlády
sa vyjadril aj premier Robert Fico: „Je možné, že
po kríze prispeje aj štát na výstavbu tohto štadióna cez Slovenský futbalový zväz. Ale toto dnes nie
je priorita. Po kríze sa o tom môžeme baviť.“ Po
kríze, na ktorej koniec nikto nevidí. Vláda SR od
samého začiatku neodťahovala prsty od tohto potrebného projektu. Vždy to však podmieňovala vybavením všetkých záležitostí zo strany SFZ, mesta, klubov a následne investorov. Tu to však silno

škrípalo a potrebné záležitosti neboli a ani nie sú
vybavené.
Zrejme dnes každý vie, že plány a výstavba sa zdržia, budú meškať. Potvorská kríza zasiahla ako rakovina, spustili sa núdzové rýchlostné brzdy, no
výstavbu a futbal aj tak zasiahli. Rozumní ľudia určite pochopia vládu i premiéra, že štadión, nech
by bol akokoľvek dôležitý, nie je prioritou. Tou sú
oveľa vážnejšie problémy, súvisiace s krízou. Ide
o republiku, o zamestnanie ľudí, o továrne, o pomoc všetkým, ktorých táto pliaga zasiahla. A to
vláda robí, až sa človek často čuduje, kde na to
všetko berie sily a peniaze. Iste nás to všetkých
mrzí, ale na nový štadión si budeme musieť skutočne počkať. Práce totiž bez pomoci štátu nemožno spustiť. Súkromníci sa od plánov financovať výstavbu stiahli. Budú sa hľadať nové možnosti,
doterajšie návrhy bude potrebné prehodnotiť a futbal sa bude musieť zrejme aj uskromniť menej náročnou stavbou. Tak sa vyvinula situácia, za ktorú nie je Slovensko zodpovedné, nevyvolalo ju. V
týchto dňoch sme sa už mali tešiť na otváranie štadióna pre 35 000 divákov za tri miliardy korún, no
plány sú už prevrátené naruby. Treba si počkať,
ako sa situácia vyvŕši. Azda všetko pochopia aj
páni v UEFA, ktorých kríza tiež neobišla a Slovensko dostane ďalší odklad ako výnimku.

Tenistka Izraela Šahar Peerová
nedostala vízum, aby mohla hrať
na turnaji v Dubaji. Organizátori
však za to pykali. Ženská tenisová
asociácia WTA im uložila pokutu
300 000 dolárov. Peerovej musia
navyše zabezpečiť účasť na budúci rok, aj keby sa nekvalifikovala. Tenistka dostane aj odškodné
vo výške 44 250 dolárov. Dokonca 8000 dolárov dajú aj Nemke
Anne Gronefeldovej, pretože nemohla hrať s Peerovou plánovanú
štvorhru. Tá je bývalou izraelskou
vojačkou a zrejme preto jej nedali vízum. Viacerí účastníci turnaja,
ženy i muži, protestovali proti praktikám, aby sa takýmto spôsobom
miešala politika do športu. Zrejme
sa z toho organizátori poučia.

Smutná Isinbajevová
Ruska Jelena Isinbajevová je najlepšia svetová atlétka roku 2008.
Prvá žena, ktorá preskočila so žrďou 5 metrov. Nie je teda ľahké,
dostať ju na štart nejakých pretekov. Pražským organizátorom Mítingu svetových rekordérov sa to
podarilo, hoci ich ten štart stál milión korún! Popularitu a umenie
treba vedieť využiť. Atlétka mohla
ešte dostať ďalšiu vysokú prémiu,
keby sa jej bolo podarilo utvoriť
svetový rekord. Tento raz to bolo
nad jej sily. Zdolala 490 cm, dala
si zvýšiť latku na 501 cm, ale neprekonala ju. Rekord teda nepadol, no Isinbajevovú to veľmi mrzelo. Až tak, že sa pustila do
plaču. Iste to nebolo len za sľúbenými peniazmi, chcela sa Pražanom zavďačiť.

Bude oranžová karta?
Z Talianska prichádza impulz,
že by sa mala vo futbale zaviesť
okrem žltej a červenej aj pomarančová kartička. Myšlienku propaguje bývalý známy rozhodca
Pierluigy Collina, ktorý je v Taliansku šéfom rozhodcov. Muži s píšťalkou by novou kartičkou mohli
potrestať faulujúcich hráčov krátkodobým vylúčením, čo by bol
medzičlánok medzi žltou a červenou. Collina povedal, že by novinku privítal a dokonca priznal, že
problém prediskutoval aj s predsedom Európskej futbalovej Únie
UEFA, Francúzom Michelom Platinim. Po schválení by boli Taliani hneď ochotní novinku vyskúšať a zistiť, či by sa v budúcnosti
osvedčila. Nie je to zlý nápad.

Nebezpečné koryto
Olympijská sánkarská dráha vo
Vancouveri je nebezpečná, konštatovali experti medzinárodnej
federácie FIL. Majú podozrenie,
že zo sánkovania sa stáva nebezpečný adrenalínový šport, čo nie
je v súlade s plánom rozvoja. Zistilo sa totiž, že v novom koryte šli
sane dole vyše 150 kilometrovou rýchlosťou a to je už neúnosné. Najmä preto, že na ZOH prídu aj účastníci so slabších krajín
a tí by mali problém, ako sa dostať do cieľa. Pritom by hrozili aj
pády a zranenia, čo si nikto neželá. Rekord je už 154 km. Preto sa
uvažuje umožniť tréning slabším
už pred ZOH a urobiť potrebné
opatrenia na spomalenie na dráhe. Je to skutočne správny a potrebný návrh.
Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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