Ivan Gašparovič vyhral
V prvom kole prezidentských volieb podľa očakávania vyhral terajší prezident SR Ivan Gašparovič.
Získal 46,70 percentnú podporu
voličov. Na druhej priečke skončila kandidátka koalície Iveta Radičová, ktorej dalo svoj hlas 38,05
percenta voličov. K urnám prišlo menej ľudí, ako avizovali rôzne
prieskumy verejnej mienky.
Hlasovací lístok si prevzalo 43,63
DVOJTÝŽDENNÍK PRE POLITIKU, EKONOMIKU A SAMOSPRÁVU
percenta oprávnených voličov. Naj25. marec 2009 l Číslo 6 l Ročník IX. l CENA 0,20 €
väčšiu účasť až 47,91 percentnú

zaznamenali v Bratislavskom kraji. Najmenšia (38,86) bola v Košickom kraji. I. Gašparovič zvíťazil
v piatich a I. Radičová v troch krajoch.
V Prešovskom kraji terajší prezident vyhral vo všetkých 13 okresoch. Najviac hlasov dostal v okrese Snina 65,3 a v okrese Svidník
61,0. Všeobecne sa očakáva, že
druhé kolo priláka viac voličov a
prenesie víťazstvo Ivanovi Gašparovičovi.
Zdroj: ŠÚ SR

Bez ospravedlnenia
DUŠAN D. KERNÝ
Jeden z najznámejších finančníkov Slovenska, Čiech a Ukrajiny sa vyjadril, že aj v tunajších médiách osobitne zameraných na hospodárstvo by privítal viac informácií o vývoji
krízy v zahraničí a možných dosahoch na Slovensko. Tým udrel klinec po hlavičke – veď
to nechce iba mnohonásobný milionár, ale
každý. Pretože všetci tratíme, strácame dôveru a mladá generácia aj vieru v istoty systému v ktorom vyrastá. V tejto kríze ide o veľa
ak nie o všetko. Neprichádzame len o materiálne hodnoty, prichádzame o oveľa viac –
a týka sa to aj vzťahu ku všetkým organizáciám ktorých sme členom, súčasťou, tvoríme
ich. Ide o masívnu stratu dôvery. Výrazne to
vidno na stránkach Financial Times, svetovo rešpektovanom denníku. Každodenný seriál o Budúcnosti kapitalizmu (Future of Capitalism) zhromažďuje názory popredných
osobností, lebo kríza sa stala takou hlbokou,
že sa premenila na recesiu, úpadok, ktorého koniec nevidno. Je zrejmé, že najbližšie
dva roky – tento a budúci – budú v znamení
klesania na dno, od ktorého sa možno bude
dať odraziť. Financial Times zverejňujú mnohé, bez čoho sa nedá orientovať v hľadaní východísk, je jasné, že medzi americkým a európskym riešením sú spory. Ale podstatné je,
že si FT v úvodníkoch kladie otázku, či ide o
bankrot celého systému. Ich záver samozrejme je, že to nie je bankrot tohto spoločenského poriadku, kapitalizmu. Avšak, tvrdia FT
„je to bankrot, intelektuálne a morálne zlyhanie tých, ktorí boli zodpovední za chod tohto
systému – a pre toto zlyhanie nie je ospravedlnenie“.
Takúto formuláciu na Slovensku nepočujete – nebudem polopatista a prenechám čitateľovi, aby si doplnil menovačku tých, ktorí
intelektuálne a morálne zlyhali pri zavádzaní liberálnych poriadkov na Slovensku ako aj
hľadanie tých, ktorí uvažujú v kategóriách ako
Financial Times a hovoria o intelektuálnej a
morálnej zodpovednosti a zlyhaní.

Víťazom prvého kola prezidentských volieb sa podľa očakávania stal terajší prezident SR Ivan Gašparovič. Získal 46,70 percentnú podporu voličov a postúpil do druhého kola. Iveta Radičová, bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny vo vláde M. Dzurindu s veľkou podporou v Nitrianskom kraji a so ziskom 38,05 percenta voličských hlasov obsadila druhé miesto a tiež postúpila.

Uspávajúci Miklošov naftalín Flirtovanie
Štátny tajomník ministerstva financií Peter Kažimír nazval riešenia, s ktorými prichádza opozícia
v podaní návrhov Ivana Mikloša
na riešenie krízy ako napáchnuté
naftalínom. Je to presné pomenovanie toho, čo Mikloš robí. V opozícii sa nič nového nenaučil a z ničoho sa nepoučil. Svedčí o tom
celý rad faktov. So znížením daní
prichádza opäť a to v čase, keď
daňové príjmy nie je čím nahradiť. Teda ich výpadok, ak sa dane
znížia. Kedysi za Dzurindovej vlády Mikloš výpadok daňových príjmov pri znížení dane na 19 percentnú úroveň riešil spotrebnými
daňami.
Ako vieme, Mikloš v čase svojho
nástupu do rezortu financií po voľ-

Charta ako karta
PAVOL JANÍK
Na Slovensku sme už dlhšie svedkami zdanlivo nelogických obratov niektorých ľudí, ktorí bez výstrahy kedykoľvek zmenia názory v úplne základných a zásadných otázkach, postojoch a orientáciách. Napríklad tí, ktorí horlili
proti samostatnej modernej demokratickej Slovenskej republike a neskôr sa usilovali o jej urýchlenú integráciu do
európskych a transatlantických štruktúr, teraz zúfalo obhajujú slovenskú suverenitu vo vzťahu k narastajúcej koncentrácii kontinentálnych kompetencií (dnes sa nazývajú
konzervatívni demokrati). Ich konanie má jediné racionálne
vysvetlenie, ktorým sú americké záujmy. Spojené štáty potrebujú Európsku úniu (EÚ) ako protiváhu Ruskej federácii (RF), ale
akákoľvek rozsiahla naozaj funkčná mocenská kapacita v Euroázii (vrátane EÚ, RF či jednotlivých tradičných mocností) predstavuje pre USA potenciálnu konkurenciu v súboji o globálnu dominanciu. Preto aj malá slovenská blcha v americkej réžii
dupe ako slon.
Pokračovanie na 2. strane

STANISLAV HÁBER
bách v roku 2002, upravoval v polroku štátny rozpočet zvýšením spotrebných daní. Odvtedy máme vysoké
ceny za pohonné hmoty a nie je ich
možné znížiť, lebo nie je čím iným napĺňať príjmy. Ale takto to nastavil práve Mikloš. Ten istý Mikloš, ktorý vyčíta teraz vláde investičné projekty,
riešil rozvoj ekonomiky reštrikciou. A
to takou krutou, na ktorú si ešte
všetci Slováci výborne pamätajú. Každým rokom sa zvyšovali ceny a prichádzali balíčky ekonomických opatrení kontinuálne
od roku 1998, až do roku 2006,
kedy bol Mikloš za vývoj ekonomiky zodpovedný. Každý rok rástli ceny energií a iných tovarov, pri-

čom každý rok nezabudol Mikloš
opakovať, že je to posledná cenová úprava.
Teraz chce opäť Mikloš kresať tam,
kde možno očakávať rozvoj. Znižovanie daní nemusí znamenať rozbeh
domácej spotreby. Naopak, Slováci
už dnes rozbiehajú spotrebu okolitých krajín, keďže silné euro a
pád mien našich susedov zlacňujú nákupy našincov za hranicami
tak výrazne, že sa v Poľsku, Maďarsku či Česku kupujú už aj základné potraviny. Občania za hranicami realizujú bežné nákupy. To
sú dôsledky Miklošovej reformy
rovnej 19 percentnej dane.
Najväčší gól si strelil Mikloš do vlastnej brány kritikou šrotovného.
Pokračovanie na 2. strane

Z vystúpenia predsedu vlády SR Roberta Fica na rokovaní parlamentu 11.3.2009

Médiá nepravdivo informujú o kríze
Hlavným dôvodom, pre ktorý som požiadal o toto vystúpenie, je zavŕšenie procesu podpisovania dohôd o spolupráci
medzi vládou Slovenskej republiky a sociálnymi partnermi v boji proti dopadom
svetovej hospodárskej a finančnej krízy.
Ako dobre viete, po tom, čo vláda SR dosiahla takéto dohody s predstaviteľmi Združenia
miest a obcí Slovenska, s Konfederáciou odborových zväzov SR, s komerčnými bankami,
tak dnes ráno došlo aj k podpisu memoránd o
spolupráci s najvýznamnejšími zamestnávateľskými organizáciami a to Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovou úniou zamestnávateľov a Klubom 500.
Slovensko ako nikdy predtým potrebuje dnes

sociálny zmier a spoluprácu najvplyvnejších
inštitúcií, vlády, parlamentu, odborov, zamestnávateľov, bankárov, starostov a primátorov a
preto mi dovoľte, aby som na tejto pôde poďakoval celej NR SR za podporu návrhov zákonov v boji proti kríze, ktoré prišli z Rady pre
hospodársku krízu.
Chcem konštatovať, že Rada pre hospodársku krízu ako inštitúcia sa mimoriadne
osvedčila. Diskusiu v tomto orgáne nenarušujú ani politické, ani ideologické šarvátky. Je mi ľúto, že inštitúcia, na ktorej sa
zhodli všetci sociálni partneri, inštitúcia,
ktorej súčasťou je aj nominovaný predstaviteľ opozície, je nazývaná akousi skupinou lobistov. Pokračovanie na 7. strane

s infiltráciou

Politici občas omylom povedia
niečo dôležité. Napríklad predseda SMK Pál Csáky: „...padol
aj návrh, aby na našej kandidátke
nemohli byť ani bývalí možní spolupracovníci bývalej sovietskej
KGB, ale to veľkou väčšinou hlasov neprešlo, spoluprácu so sovietskou tajnou službou totiž nemožno dokázať.“ (Zdroj: Pravda /
SITA, 7.3.2009)
Áno, nemožno dokázať spoluprácu s bývalými či súčasnými ruskými, maďarskými, americkými a
ďalšími tajnými službami. Otázkou ostáva, načo máme SIS a
dve vojenské spravodajské služby. Zrejme na to, aby spolu so zahraničnými špeciálnymi službami
tiež infiltrovali slovenskú politickú
scénu, vrátane SMK.
(pj)

Povedali
Ivan Gašparovič
Víťazstvo som očakával. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí mi
dali svoj hlas. Vyhral som v nerovnom boji. Takmer všetky média ma zobrazovali iba negatívne.
Druhého kola sa vôbec neobávam. Verím, že vyhrám.
Fobert Fico
Dôležité je, kto bude prezidentom. Sme veľmi spokojní, lebo
Gašparovič mal podporu len
dvoch strán.
Ján Slota
Máme radosť, že sme boli
úspešní. Vyjadrujeme ľútosť nad
faktom, že kandidátka I. Radičová získala veľa hlasov najmä vďaka spoluobčanom maďarskej národnosti na južnom Slovensku.
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Dzurinda chce novú potopu
Mikuláš Dzurinda ukázal, že
sa z ničoho nepoučil a nič
sa nenaučil. Krízu chce riešiť reštrikciou. V relácii Na
telo v TV Markíza radil Vladimírovi Mečiarovi, aby vláda
zrušila výstavbu diaľníc. Mečiarova vláda v roku 1996 prijala variant urýchlenej výstavby diaľníc tak, aby do roku
2005 bolo Slovensko prepojené z Bratislavy do Košíc. Už
sme štyri roky v sklze proti tomuto projektu. Dôvod je jednoduchý. Dzurinda po nástupe k moci v roku 1998 zrušil
výstavbu diaľníc. Tvrdil, že sa
stavebné kapacity presunú
do bytovej výstavby. Život na
Slovensku sa zastavil. O prácu prišlo 30 tisíc ľudí.
V stavebníctve platí najsilnejší multiplikačný efekt. To znamená, že na jedno miesto v stavebníctve sa viaže 5 pracovných
miest v inom odvetví. Čiže o prácu prišlo okolo 150 tisíc ľudí.
Nezamestnanosť na Slovensku
prudko stúpala. Byty sa nestavali rýchlejšie. Stavebné kapacity na diaľnice sa nedali preklopiť
do výstavby bytov. Tento hospodársky prepad riešil Dzurinda
výpredajom strategického priemyslu. Monopoly boli zo Slovenska vypredané za 350 miliárd korún. Čiže Dzurinda mal
namiesto osem rozpočtov k dispozícii deväť rozpočtov na osem
rokov. A čo dokázal? Vziať dôchodky baníkom a invalidným

občanom. Lebo prepad bol taký
obrovský, že ani výpredaj monopolov nepomáhal vyrovnávať
straty v hospodárstve.
Mečiar mal pravdu aj v tom, že
orientácia Slovenska na výrobu
áut je hazard, ktorý sa nám teraz
vracia. To je Dzurindove maslo.
On nastavil podmienky na Slovensku tak, že tu hľadali svoje
príležitosti najmä automobilové
firmy. Tie tu investovali najviac.
Najviac dostávali úľavy. Slovenskí domáci podnikatelia nemali takéto podporné programy. A
teraz, keď je kríza, najviac trpia
zasa Slováci preto, že na päťmiliónový národ nediverzifikovali riziká rozvoja v priemysle. Jednoducho sa za Dzurindu zbavili
svojich zlatých nosníc – monopolných podnikov – a vzali do
kurníka zahraničné sliepky. Tie
však nesú najmä svojim. Každá
kura k sebe hrabe, len Dzurindove kury od seba, teda zo Slovenska. Oni v skutočnosti hrabú
domov, ale ten ich domov nie je
u nás.
Rozvoj Slovenska a riešenie krízy Dzurindovými metódami vedú celú spoločnosť do priepasti. Slovensko
je nemobilné a nepriechodné preto, že nemá diaľnice.
Kým za Mečiara stal kilometer 250 až 300 miliónov korún, dnes je to 450 až 500
miliónov korún. Mali sme šancu dobudovať diaľničnú sieť.
Máme ju opäť, ale Dzurinda

neustále bráni dobudovaniu
Slovenska. Mečiar správne
podotkol, že sa cíti ako v humoristickej relácii. Veď v slovenských regiónoch sú zamrznuté miliardy, keďže tieto
regióny sú nedostupné. Navyše, z každej jednej koruny investovanej do diaľníc, sa do
rozpočtu vracia takmer 50
halierov. Čiže z každého eura
investovaného do diaľníc sa
vracia 50 centov. To nie je
maličkosť.
Navyše, Dzurindove riešenie
dôchodkov ukazuje, že Svetová banka si zo Slovenska urobila pokusné laboratórium. Odvádzame do druhého piliera také
vysoké percento, aké neodvádza nik. Už za Dzurindu sa vedelo, že výnos z výpredaja SPP
nebude dlho stačiť na vykrytie
výpadku do Sociálnej poisťovne. Takže vedel to aj Dzurinda,
ale bolo mu to jedno. Vládol len
na dve obdobia a po ňom mohla
prísť aj potopa. A teraz navrhuje
novú potopu. Možno by stačilo,
aby zjedol ten hrnček, ktorý sľúbil zjesť, ak sa nájde čo len jeden divák, ktorý rozumel, o čom
hovoril Mečiar v Markíze. Predsedovi ĽS-HZDS bolo rozumieť.
Zastupoval záujmy vlády, ktorá
nedopustila, aby nastala Dzurindova potopa. Naopak, rozumieť
sa nedalo predsedovi SDKÚ,
iba ak tak, že zjavne opäť túži
poškodiť Slovensku.
Stanislav Háber

Zníženie poplatkov DSS Charta ako karta
Poslanci NR SR v stredu 11. marca 2009
rozhodli o znížení poplatkov, ktoré si dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS)
účtujú od sporiteľov za správu majetku v
dôchodkových fondoch. Poplatok sa bude
od 1. júla 2009 skladať z dvoch častí, fixnej
a variabilnej. Fixná odplata sa pritom zníži z
doterajších 0,065 % na 0,025 % zo spravovaného majetku, zvyšok poplatku bude závisieť od dosiahnutého zhodnotenia dôchodkových úspor. Rovnako poslanci uložili DSS
povinnosť dopĺňať majetok sporiteľov v dôchodkových fondoch v prípade jeho znehodnotenia každých šesť mesiacov. Schválenou
novelou sa zavádza garančný účet dôchodkového fondu, z ktorého sa bude v zákonom
stanovených prípadoch dopĺňať majetok
sporiteľov tak, aby mali zabezpečenú aspoň
vloženú istinu.
(kr)

Dokončenie z 1. strany
Analogicky – niekdajší Sovietsky zväz síce podporoval ľavicové hnutia vo svete ako nástroj svojho vplyvu,
ale nemal záujem nastoliť svoje zriadenie v západnej Európe a v USA, pretože Moskva by stratila v
konkurencii socialistického Londýna či socialistického Washingtonu vedúce postavenie v rámci svetovej
socialistickej sústavy. Napokon – aj vtedy zaostalá Čína bola už dosť silná mocenská kapacita na
to, aby sa podriaďovala Moskve.
Geopolitické faktory sú vždy dôležitejšie ako ideologické nástroje. Niektorí slaboduchí fanatici od konca 70. rokov 20. storočia obdivovali Chartu 77 a prípadne ju aj sami podpísali bez toho, aby si uvedomili,
že väčšinu jej zakladateľov tvoria vylúčení komunisti s
otrasnou minulosťou z 50. rokov. Po roku 1989 viacerí z nich pre zmenu proti Charte 77 už 20 rokov broja, keďže pochopili, že vďaka nej nikdy
nezískajú vplyvné postavenie, ktoré majú vyhradené sovietski a iní zahraniční poverenci.

Uspávajúci Miklošov naftalín
Dokončenie z 1. strany
Príspevok na kúpu nového auta riešia takmer všetky vyspelé európske štáty. Jednoznačne, ak podporiť spotrebu, nuž podporou
domáceho priemyslu. A tým rozhodujúcim domácim priemyslom
na Slovensku je výroba áut. Práve vďaka Miklošovej vláde máme
jednostranne orientované strojárstvo zamerané na automobilový
priemysel. Teda nie je pravda, čo tvrdí Mikloš, že šrotovné pomôže len pár tisícom ľudí, čo sa rozhodnú kúpiť nové auto. Je to predsa rozumná šanca zvýšiť domácu spotrebu takým spôsobom, aby
sa rozvíjal domáci priemysel.
Niečo také je však zjavne Miklošovi cudzie. Za jeho vlády
sa mali na Slovensku najlepšie zahraniční privatizéri. Tí mali
úľavy na daniach, získavali podniky doslova vo výpredaji a
ak tu chceli podnikať, mali vytvárané fantastické podmienky. A ak Mikloš vyčíta vláde verejné obstarávanie, zjavne zabudol,
o čom bola kauza vláčiky, v ktorej sa skloňovala jeho materská
strana SDKÚ. Prípadne verejné obstarávania pri nákupoch policajných áut, hasičských striekačiek, prípadne pri tunelovaní tunela Branisko. Najsmiešnejšie je, že Mikloš vláde vyčíta zastavenie
privatizácie. A to v čase, keď už svetové veľmoci riešia otázky vstupu štátu do kľúčových súkromných podnikov. Zistilo sa totiž, že
téza o tom, že štát je zlý vlastník, nie je pravdivá. Iba Mikloš to nezbadal. Možno sa nadýchal toho naftalínu, ktorý spomínal Kažimír
a možno preto zaspal dobu.

Stanislav KUBÁNEK

poslanec NR SR

P

Richard Raši, minister zdravotníctva a Robert Kaliňák, minister
vnútra Slovenskej republiky, pred rokovaním vlády SR.
Foto: Martin Petrenko

Súčasná kríza je krízou dôvery
Ostatný summit EÚ nepriniesol nič nové do riešenia súčasnej
ekonomickej krízy. Stále neriešime jej príčiny, riešime iba jej dôsledky, konštatoval pri nedávnom stretnutí s novinármi predseda
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók. Vidieť východisko z krízy iba v oživovaní automobilového priemyslu
je krátkozraké. Kríza je multiodvetvová a preto treba uvažovať nad
reštrukturalizáciou priemyselných odvetví. Slovenská vláda, podľa
Mihóka, reagovala na summite adekvátne situácii.
Bolo správne, že sa pripojila k odmietnutiu delenia krajín EÚ
na nové a staré, pretože kríza nezasiahla krajiny podľa tejto „deliacej čiary“. Niektorí členovia pôvodnej 15-tky sú vo
väčších problémoch ako noví členovia EÚ. Podľa predsedu
SOPK je táto kríza krízou dôvery: nefunguje medzibankový
trh (banky si neveria pri strednodobých a dlhodobých obchodoch), podnikateľský sektor nedôveruje ekonomickej
klíme (krízovo sa správajú aj tie firmy, ktoré sa takto správať nemusia), spotrebiteľská nedôvera sa prejavuje v poklese dlhodobých investícií.
Na riešenie krízy je nutné prijať systémové riešenia na globálnej
úrovni. Začať sa musí vo finančnom sektore, pretože tam sa lavína naštartovala. Zatiaľ sa však o väčšej kontrole a regulácii finančného sektora iba hovorí. Slovenská ekonomika je z 80 percent
závislá na exporte. Preto budú pre náš ďalší vývoj dôležité proexportné opatrenia. Predovšetkým by bolo potrebné zvýšiť efektivitu
zahraničného zastúpenia, ktoré je v súčasnosti rozdelené medzi
viacero subjektov. Spojenie síl prinesie synergiu a lepšie využitie
investovaných prostriedkov. Dlhodobo je našou slabou stránkou
verejné obstarávanie. Súčasná podoba zákona neeliminuje zneužívanie tohto inštitútu pre nahrávanie lukratívnych zákaziek „vyvoleným“. Obľúbeným argumentom obchádzania verejného tendra
je časová tieseň. Časová tieseň môže vzniknúť pri živelnej pohrome, ale nie pri akcii, ktorá je v rozpočte naplánovaná, iba že sa začína realizovať na poslednú chvíľu. Ale zákon nie je v tomto bode
jednoznačný.
Víťazom tendra (a aj účastníkom) by mala byť iba taká firma,
ktorá preukáže kapacity na jeho realizáciu. Ak získa zákazku firma, ktorá existuje iba niekoľko týždňov či mesiacov, má
sídlo na adrese kde nikto nesedí a celú firmu tvoria dvaja traja ľudia, nemôžeme hovoriť o serióznom výbere. Takéto
„možnosti“ by mala novela zákona výslovne zakázať.
Sprehľadniť by sa mali aj podprahové tendre. Podnikatelia by mali
byť o nich informovaní, aj keď sa nezadávajú prostredníctvom konkurzu. Všetky spomínané skutočnosti nie sú neznáme, ale stále
nie je dosť politickej vôle riešiť ich rázne v prospech celej spoločnosti. Práve takýto postoj vlády vyvoláva nedôveru podnikateľského sektora i občanov.
Jozef Šucha

SMER odmieta demagógiu
SMER-SD považuje zvolávanie mimoriadnych schôdzi
NR SR k hospodárskej kríze
zo strany opozície za obyčajné politikárčenie a vytĺkanie politického kapitálu.
Odmieta postup opozície, ktorá zneužíva krízu na politikárčenie namiesto predkladania
konkrétnych návrhov a uprednostňuje skôr marketingové
tlačové konferencie a predvolebné divadielka pre televízne
kamery. Opozícia už pol roka
hovorí o návrhoch na riešenie
krízy, ale žiadne doteraz riadnym spôsobom do parlamentu
nepredložila.
Opozícia podala žiadosť o zvolanie mimoriadnej schôdze NR
Foto: Martin
Petrenko
SR len niekoľko
hodín
po tom,

ako predseda parlamentu Pavol Paška zvolal 33. riadnu
schôdzu NR SR s programom
zameraným na protikrízové
opatrenia. Tiež nechala zvolať
mimoriadnu schôdzu napriek
tomu, že na ňu nepredložila ani
jeden legislatívny návrh. Dovolím si tvrdiť, že opozícia klame,
keď tvrdí, že parlamentná väčšina odmieta diskusiu o riešení
hospodárskej krízy. Lebo nikto
z nás nebráni opozičným poslancom, aby k tejto téme hovorili, ako považujú za potrebné pri rokovaní o protikrízových
opatreniach prijatých vládou.
Som presvedčený, že v krízovom období nie je priestor na
to, aby sa v parlamente rozohrávali ideologické hry. V spo-

ločnosti sa pritom vytvára atmosféra, akoby opozícia podávala
vláde a aj koalícii akúsi ruku na
riešenie krízy. So všetkou zodpovednosťou tvrdím, že ani v
náznaku takýto postup necítim.
Zdôrazňujem, že SMER odmieta robiť kroky, ktoré zruinujú štátny rozpočet a na dlhé
roky zadĺžia budúce generácie. SMER odmieta robiť kroky, ktoré z obyčajných ľudí robia bezbrannú chudobu a z
boháčov robia ešte bohatších.
SMER odmieta populistickú
demagógiu, ktorej cieľom je
preniesť negatívne dopady krízy na plecia občanov.
Miroslav Číž
predseda klubu poslancov
NR SR za stranu SMER-SD

arlament reagoval na
hospodársku
krízu
schválením zoznamu protikrízových opatrení. Sú zakotvené vo viacerých zákonoch, ktoré regulujú
ekonomický a sociálny život v krajine. Ide napríklad
o nepriamu novelu Zákonníka práce, novelu zákona
o dani z príjmov, či úpravy
zákona o investičnej pomoci, zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a schválenie zákona o účtovníctve. Zmeny
komplexne vytvárajú lepšiu
atmosféru pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Pre
tých, ktorí sa uchádzajú o
zákazky a tých, ktorí vyrábajú výrobky a poskytujú služby. Národná rada schválila opatrenia, ktoré pružne
reagujú na vzniknutú situáciu. Ide napríklad aj o rozhodnutie o úhrade časti odvodov za zamestnancov v
prípadoch, keď zamestnávateľ z prevádzkových dôvodov nemôže svojim zamestnancom
poskytovať
prácu a pracovníci zostávajú doma so 60% platom.
Na ilustráciu ešte uvediem
jedno zo série konkrétnych
opatrení: zavedenie príspevku, ktorý bude patriť uchádzačovi, ktorý bol evidovaný v evidencii uchádzačov
o zamestnanie a najmenej tri mesiace bol v hmotnej núdzi a bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú
činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov. Tomuto
začínajúcemu podnikateľovi sa po dobu 22 mesiacov
bude poskytovať príspevok
na úhradu odvodov a na sociálne poistenie po uplynutí
18 mesiacov od začatia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, najviac počas
štyroch mesiacov. Pravicová opozícia hlásala neviditeľnú ruku trhu a minimálne
zásahy štátu. Pre túto víziu
robila takmer všetko. Hoci v
praxi úplne pohorela a stále nemá dostatok vnútornej
sily na to, aby sa ospravedlnila a radšej v tichosti držala vláde prsty pri jej opatreniach, dáva návrhy, ktoré
sú rovnako zlé, ako obdobie ich vlády. Čudné návrhy
sa stávajú témou tlačových
správ a mimoriadnych tlačových besied. Dzurindovci,
Hrušovskí i Csákyovci pôsobia ako neponaučiteľní hazardéri, ktorí dali zelenú
nekontrolovateľnému podnikaniu a teraz, keď podnikateľské a bankárske biznis
aktivity prerástli cez hlavu
svetovej ekonomike na jednej strane chcú od štátu
aby zasiahol, na druhej strane žiadajú, aby do štátneho
rozpočtu prichádzalo ešte
menej peňazí.

ZAUJALO NÁS
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Teatrálne gesto v americkej politike
Boli toho plné (oficiálne) médiá: novozvolený americký prezident Obama plánuje zavrieť
smutne preslávenú väznicu Guantanámo. R. Gates, republikánsky minister obrany Obamovej „nadstraníckej“ vlády (alebo ako vravia iní: vlády amerického národného frontu)
ktorá by – vzhľadom k tejto svojej nadstraníckosti, naozaj nevedno prečo – mala priniesť
akúsi podstatnú „zmenu americkej politiky“ (takisto stereotyp oficiálnych médií), pripravuje potrebné opatrenia pre tento krok. Už pred nástupom Obamu do funkcie, čo je mimochodom, vzorec nie úplne nový: presun vojsk z Iraku do Afganistanu sa realizoval už
týždeň po voľbách (!), takisto na ... „základe plánov novozvoleného prezidenta“ (!) ... Neobvyklé? USA sú, iste, zvláštna krajina ... alebo skôr situácia v USA je zvláštna.
Zatvorenie väznice–tábora, kde – ako bolo viackrát dokázané – mučia asi 250 nezákonne zadržiavaných väzňov–zajatcov, je samozrejme relatívne sympatická správa. Problém je, že túto
správu nemožno chápať inak ako teatrálne, vypočítané propagandistické gesto, zdanlivo trefne zakomponované do širšieho stereotypu „zmeny“ vo
Washingtone. (Zjavne rovnako nereálneho.) Ide o
to, že
väznica na Guantanáme
nie je objektívne ani zďaleka tou hlavnou otázkou.
Pokiaľ ide o problém – problém represívnych opatrení režimu v USA, a s ním spojeným porušovaním
ľudských práv. Tým hlavným problémom nie je
250 väzňov v – samotnými Američanmi – medializovanej väznici, ale tisíce, resp. desiatky
tisíc zadržiavaných a „zmiznutých“. Ďaleko salientnejší problém je z tohto hľadiska napríklad to,
že Američania akosi nevedia vysvetliť, kde sa podelo asi 20 tisíc nimi väznených ľudí. (Ako poukazuje napr. Robert Fisk v Independent.) Ak tento
problém obmedzili (vďaka svojej mocenskej
pozícií umožňujúcej kontrolu informačných
tokov do istej miery aj úspešne) na problém
Guantanáma, použili jeden z viac–menej klasických ideologických trikov.
Táto ideologická technológia predpokladá využitie
všeobecnejšieho mechanizmu „rámcovania“ (framing) a kanalizácie, spočívajúceho v zarámcovaní diskusie do určitej, pre daný subjekt prijateľnej
škály. V prípade tejto technológie sa diskusia „zamantineluje“, alebo zameria na nejaký objekt, ktorý však nemá reálnu vypovedaciu hodnotu o reálnych parametroch „diskutovaného“ javu. V tomto
konkrétnom prípade je diskutovaným javom ame-

rická represívna politika spojená s porušovaním
ľudských práv oponentov a (vonkajších, ale i vnútorných) „nepriateľov“ režimu, a objektom na ktorý
bola diskusia zarámovaná, je medializovaná väznica Guantanámo. Vytvára sa tak dojem, akoby:
a) problém spočíval iba vo väznici Guantanámo – čo nezodpovedá realite, Guantanámo
predstavuje možno ani nie 1% problému (vyjadrené len kvantitatívne), b) akoby odstránením tohto objektu prestal problém existovať
– čo je takisto nereálne z rovnakého dôvodu.
Technológia o ktorej je tu reč, je efektívny spôsob
ako spracovať pre subjekt ideologicky škodlivú informáciu. Masové javy – ako napríklad represálie
– sa nedajú úplne zamaskovať. Preto jediný spôsob ako tomuto problému ideologicky čeliť, je nezatĺkať ich úplne, ale dať im iný význam. Pre seba
„škodlivé“ informácie vypúšťa takto samotný subjekt, čím
vlastne modeluje diskurz i mienku.
Tieto umelé informácie sú totiž oveľa menej škodlivé ako realita. Dochádza však, aspoň do istej, dostatočnej miery, k javu informačného „nasýtenia“.
Teda otázka je zodpovedaná – ale takými informáciami, ktoré nie sú pre subjekt až také škodlivé.
Pre percipienta sú však ľahšie dostupné ako reálne informácie, a tak ak dospeje k záveru, že informáciami o jave „disponuje“, ostatné už neprijíma.
Dodajme, že tu nejde o nijaké psychologizovanie
– systém šírenia masových informácií je v dnešnej
spoločnosti vysoko inštitucionalizovaný a kategórie ako informačné „nasýtenie“ nemajú (iba) psychologický, ale hlavne celkom „objektivistický“,
inštitucionálny charakter. Uvedený ideologický postup vlastne ilustruje starú známu pravdu o tom, že

ak mocenskí predstavitelia prezentujú nejakú pre
verejnosť určenú informáciu, realita býva obyčajne
podstatne menej ružová. Ak je teda informácia zlá,
realita býva často otrasná. Priznávanie sa a sypanie popola na hlavu zo strany moci totiž spravidla
nie je odrazom akéhosi náhleho prebudenia svedomia, ale iba objektívnej nutnosti, alebo mocenskej efektívnosti.
Informácie o Guantanáme, ktoré – úmyselne – v
minulosti i dnes vypustili Američania, tak majú podobnú vypovedaciu hodnotu, akoby
Stalin problém Gulagov
„zarámcoval“
do problému jedného malého – ešte aj relatívne
„slušného“ – pracovného tábora. Dodajme, že aj
vtedy sa to riešilo práve takouto technológiou...
250 väzňov, ktorých ľudské práva sú porušované,
sa dá vysvetliť krízovými okolnosťami, ohrozením
národa, skrátka „exkluzívnosťou“ situácie. Nie systémovými podmienkami. (Na čo sa potom v rovine oficiálnej ideológie nabaľujú stereotypy
operujúce tézou, že akékoľvek totalitárne prvky v rámci daného status quo – napr. socializmu alebo liberalizmu – boli len „úchylkami“
tohto inak „zdravého“ modelu – na rozdiel od
toho konkurenčného, pre ktorý sú „vlastné“.
Nezodpovedá to realite, historicky sa vyskytli totalitarizmy všetkých ideologických typov.)
Na druhej strane, 20 000 nezvestných, oficiálnymi európskymi inštitúciami dokladované tisíce letov lietadiel prevážajúcich takýchto väzňov nad Európou (koľko ich v toľkých
lietadlách bolo!?) a iné podobné čísla, pôsobiace navyše silným dojmom pomerne malej
špičky ľadovca – to je už o inom. Ak sa Američanom podarilo tento – objektívny – problém,
za pomoci nimi celkom nesporne kontrolovaného mediálneho systému, obmedziť („zarámovať“)
na taký objekt ako väznica Guantanámo, možno
to vnímať ako výrazný propagandistický úspech.
Problém je, že objekt na ktorý Američania zamerali pozornosť, objektívne nevypovedá nič podstatné o problémovom jave – čo na základe dostupných informácií nesporne vieme, rovnako ako
vieme, že tento aspekt problému sa akosi mediál-

ne neprezentuje. A teda aj uvedenú informáciu nemožno vnímať a analyzovať inak ako v súvislosti s
problémom ideologických technológií, ale aj inštitucionálneho (mocenského – vrátane masmediálneho) systému (ako je možné, že túto ideologickú
líniu prijali určité masmédiá?). Podobne, aj podsúvaný stereotyp „zmeny“ vo Washingtone nemožno
vnímať inak ako v súvislosti s otázkami typu: ako a
prečo je tento stereotyp podsúvaný? Je to totiž –
zjavne – podsúvaný stereotyp, a to bez ohľadu na skúmanie jeho vzťahu k realite. Inak už
to samo osebe, minimálne sčasti vypovedá aj
o jeho vzťahu k realite – reálnosti samotnej
zmeny.
Príklady použitia uvedenej technológie nemusíme hľadať až na úrovni „globálnych“ ideologických
procesov. Pomerne častá je i v našich politických
podmienkach, i keď pravda v menších parametroch. Na Slovensku pôsobiace masmédiá takto
nielen
preberajú vonkajší,
spravidla americký ideologický odkaz – príkladovaním čoho by sa dala napísať celá encyklopédia
– ale riešia i partikulárne, domáce (ideologické)
funkcie. Jeden príklad za všetky: Pred Vianocami
sme sa z večerných správ TV Markíza dozvedeli,
že zamrzla jedna (!) bezdomovkyňa. S náležitým
humbukom okolo toho... Problém je, že len za
jednu zimu a v hlavnom meste zamrzne (údaje za rok 2006) asi 20 bezdomovcov. V jednom
meste (hoci i najväčšom), za jednu zimu. Koľko
ich zamrzne na celom Slovensku a koľko za niekoľko rokov? Informácie Markízy – vzhľadom k
tomu, že tento závažný fakt zamlčala a tým informáciu podala tak, akoby na Slovensku zamrzla iba táto jedna bezdomovkyňa a akoby
to v rámci status quo predstavovalo niečo výnimočné, „exkluzívne“ – nemožno vnímať inak
ako manipuláciu, pomocou spomínanej kanalizačnej metódy. Pretože na zamrznutí človeka
ktorý prišiel o bývanie, v podmienkach nášho sociálneho status quo nie je nič exkluzívne, naopak, a
to preukázateľne, je to jeden z charakteristických
systémových znakov. Vyskytujúcich sa relatívne
často.
Karol Krpala

Je „ľudovým politikom” a tvorcom stabilnej politickej klímy na Slovensku

Ivan Gašparovič bude znova prezidentom
že vnútropolitická situácia na Slovensku je jednou z najstabilnejších v Európe.

”

Myslí národne
a cíti sociálne,
ako mnoho ďalších
Slovákov. Jozef GRAPA, predseda HZD
HNUTIE
ZA DEMOKRACIU

Súčasný prezident SR Ivan Gašparovič je čestným
predsedom Hnutia za demokraciu (HZD), ktoré sa
zaraďuje medzi národne orientované politické
strany so silným sociálnym programom. Podpora
tejto politickej strany od osobností Slovenska –
umelcov, vedcov, športovcov až po prezidenta –
je dôkazom jej opodstatnenosti. Líder HZD Jozef
GRAPA (na fotografii) je presvedčený, že Ivan
Gašparovič sa stane opäť prezidentom.
Blíži sa .�2�. kolo prezidentských volieb. Verejne vyhlasujete, že súčasný prezident bude prvým v novodobej
histórii Slovenska, ktorý obháji svoju najvyššiu ústavnú
funkciu. Prečo ste si taký istý?
- Ivan Gašparovič je dobrým prezidentom
Slovenska. Má dvadsaťročnú skúsenosť s pôsobením vo vysokej politike. Prejavuje sa to
jeho politickou rozvážnosťou. Nikdy nekoná
unáhlene. Rozhoduje na základe skúseností
a odborných analýz. Správa sa skutočne
štátnicky. Spoločnosť nepolarizuje. Snaží sa ľudí
spájať. Spolupracuje s ľavicou i pravicou. Vytvára stabilnú klímu na Slovensku. Komunikuje
s vládou i parlamentom, čím prispieva k tomu,

Slovensko sa ocitlo v hospodárskej a finančnej kríze.
Mnohí občania na to doplatili stratou práce. Ste
dlhoročným spolupracovníkom súčasného prezidenta.
Vstupuje Ivan Gašparovič do riešenia týchto problémov?
- Prezident SR citlivo vníma súčasnú situáciu.
Dokázal svojim občanom, že je prezidentom
všetkých a osud žiadneho z nich mu nie je
ľahostajný. Počas piatich rokov vo funkcii
dodržal svoj sľub a aktívne bojoval proti
chudobe. Má silné sociálne cítenie. Podporuje sociálne programy a šíri solidaritu medzi
Slovákmi. Vždy odmietol podporiť antisociálne
zákony. Finančne pomohol tisíckam občanov
v hmotnej núdzi, invalidom, dôchodcom a sociálne slabším. Presadzuje víziu, že štát sa musí
postarať o sociálne istoty a zdravie občanov.
Významne podporuje aktivity vlády v súvislosti s tvorbou vhodného sociálneho prostredia
a prispieva k hľadaniu riešenia na odstránenie
regionálnych rozdielov na Slovensku.
Vláda prijala viacero ekonomických balíčkov, aby dosahy
všeobecnej krízy zjemnila...
- Ivan Gašparovič pristupuje k riešeniu dopadov krízy zodpovedne. Úzko spolupracuje
s premiérom Robertom Ficom a predsedom
parlamentu Pavlom Paškom. Spoločne hľadajú
riešenia, aby občania čo najmenej pociťovali do-

sah krízy, čo je obsahom sociálneho programu
Hnutia za demokraciu (HZD). Aktívne sa zapojil
aj do riešenia nedávnej energetickej krízy na
Slovensku. Operatívne absolvoval zahraničnú
cestu, aby sa strany konfliktu – Rusko a Ukrajina – čo najskôr dohodli a nedržali Slovensko
ako nevinného rukojemníka ich sporu.
Krédom súčasnej hlavy štátu je: Myslím národne, cítim
sociálne. Je príkladom typického slovenského politikapatriota?
- Ivan Gašparovič je celým srdcom Slovák, ktorý
s hrdosťou obhajuje dobré meno Slovenska
doma i v zahraničí. V rozhodujúcich momentoch vždy zastáva záujmy slovenského národa.
Je národne orientovaným politikom, ako sú
všetci členovia Hnutia za demokraciu (HZD).
Vždy presadzoval, aby sme aj v Európskej únii
vystupovali ako rovnocenný partner. Aj vďaka
nemu sa nám to podarilo. Vybudovali sme si
dokonca rešpekt. Dokázala to hojná účasť
vysokých predstaviteľov Európskej únie na
oficiálnom uvítaní novej meny euro začiatkom
januára tohto roka.
Zahraničie vníma slovenského prezidenta veľmi pozitívne. Dvere má otvorené vo všetkých štátoch, nielen
v Európskej únii. Čím si podľa vás vybudoval mimo Slovenska také pozitívne meno?
- Svojou zásadovosťou. Ivan Gašparovič svojou
politikou upevňuje zahraničnopolitické postavenie Slovenska vo svete. Jeho pričinením nás vo
svete vnímajú ako dôveryhodnú demokratickú
krajinu. Prispieva k vyváženej zahraničnej
politike Slovenka. Podporoval vstup Slovenska do Európskej únie, Schengenu a eurozóny.
Koncom minulého roka prispel k historickému
zrušeniu vízovej povinnosti Slovákov pri cestovaní do USA.

V rámci predvolebného zápasu o post hlavy štátu sa
mnohí kandidáti znižujú k nečestným formám súťaže
a nepravdivými invektívami útočia na druhých. Ako vníma
Ivan Gašparovič takúto formu kampane?
- Nenechá sa vyprovokovať vymyslenými útokmi a nestane sa súčasťou takýchto prestreliek.
Jeho kampaň je pozitívna a nie „očierňovacia“.
Reálna politika nie je o rečníckych cvičeniach,
ako to robí Iveta Radičová. On sa nepotrebuje
tváriť dôležito, že ovláda cudzie slová. Chce,
aby mu občania rozumeli. Politika je o konsenze
a spolupráci. Už teraz je kandidátka Radičová
v ustavičnom spore s vládou i parlamentom.
Prezident musí byť tmelom. Iveta Radičová
ním nie je. Je len predĺženou rukou predsedu
SDKÚ-DS M. Dzurindu a pokračovateľkou jeho
antisociálnej politiky z rokov 1998 až 2004. Je
poslušnou žiačkou svojho učiteľa, čo dokázala
aj pri vylučovaní svojich kolegov zo strany.
Nevysvetliteľný bol aj jej odmietavý postoj
k vzniku Slovenskej republiky pred rokom
1993. Ivan Gašparovič sa vtedy postavil na
stranu zakladateľov štátnosti – aj keď to nebolo
moderné. Je to ako postoj bývalej koalície pod
vedením Dzurindu, ktorá nechcela samostatný

štát a potom v ňom bašovala osem rokov.
Zaslúžia si vôbec politici, ktorí boli proti vzniku
SR, pôsobiť vo vysokých ústavných funkciách?
Ivan Gašparovič sa navyše nikdy nepodieľal
na politickej korupcii – „kupovaní“ poslancov.
Útoky naňho sú len dôkazom strachu z jeho
víťazstva.
Takže ostane Ivan Gašparovič slovenským prezidentom?
- Som o tom presvedčený. Je najvhodnejším
kandidátom. Je národne a sociálne orientovaným kresťanom. Uznáva kresťanské princípy
ako historický základ slovenskej spoločnosti.
Udržiava dobré kontakty s predstaviteľmi
všetkých cirkví a podporuje ekumenizmus
na Slovensku. Má kladný vzťah k slovenskej
kultúre a ľudovému umeniu. Je milovníkom
folklóru. Výrazne podporuje rozvoj športu
a telesnej výchovy na všetkých úrovniach.
Ako bývalý športovec je iniciátorom opätovného zavedenia povinnej telesnej výchovy.
V politike načúva hlasu národa. Má blízko
k ľuďom. Je skutočným „ľudovým“ prezidentom.
(mk)
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Obeť vytvára precedens
Pavol Rusko do troch rokov dostal zadosťučinenie, keď vtedajší minister spravodlivosti
a dnešný opozičný podpredseda KDH Daniel
Lipšic hovoril o vládnutí za podpory kúpených
poslancov. Rusko sa stal v podstate najdramatickejšou obeťou tejto skazy demokracie.
Zlikvidovalo to jeho stranu ANO natoľko, že sa už
nikdy nespamätala. Po troch rokoch Rusko vraví, že
kupovanie poslancov nabúrava podstatu demokracie. Po voľbách sa mení politická moc nie na základe rozhodnutia občanov, ale na základe moci peňazí. V čase, keď sa v ANO rozhodovalo o odchode z
vládnej koalície Mikuláša Dzurindu na jeseň v roku
2005, mala táto strana okolo deviatich percent preferencií. Vďaka rozpadu poslaneckého klubu sa
však dostala na periférium politiky.
Na štiepení tohto subjektu mali vplyv viaceré osobnosti. Nahrávky, aké si urobil Rusko, hovorili o podozrení z korupcie u jeho poslancov Ivety Henzélyovej a Jozefa Elsnera. Rusko však dnes hovorí aj
o ďalších menách. Myslí si, že Vladimír Mečiar má
zrejme pravdu, ak hovorí, že v parlamentnej korupcii
môže byť namočený aj Jirko Malchárek. Nakoniec,
Rusko odhaľuje svojho dlhoročného priateľa najprv
z televízie a potom aj z politiky Ľubomíra Lintnera. A
to nielen pre to, že mu vraj nevrátil pôžičku, ale aj
preto, že sa čudne rozhodol zmeniť názor. Rusko o
ňom pre Plus 7 dní doslova uviedol: „Lintner, ktorý
mu (Mikulášovi Dzurindovi) nevedel tri roky prísť na
meno, ktorý mi vždy vyčítal, že ho držíme v premiérskom kresle, ktorý v ňom – na rozdiel odo mňa – videl len mocibažného a bezcharakterného karieristu, hoci práve v tom mal pravdu a ja som sa mýlil.
Tak tento Lintner sa len tak, z večera do rána, stal

jeho obdivovateľom a nehabil sa zaklopať na dvere Úradu vlády, aby pánovi premiérovi povedal: vieš
Miki, už dlhé roky ťa obdivujem a prakticky od detstva túžim po tom, aby si bol práve ty predsedom
vlády. Dovoľ, aby sme ťa podporili, bude to pre nás
veľká česť...“
Rusko sa preto pýta, z koho si robia bláznov? A hovorí, že jeho podanie z podozrenia, že bol spáchaný
trestný čin v prípade kupovania poslancov, skončilo kompromisom medzi vyšetrovacími orgánmi a politickou mocou. Bolo totiž skonštatované, že trestný
čin sa stal, ale vinníka nenašli. Teda, ak teraz Lipšic hovoril o kupovaní poslancov, je to podľa Ruska
príležitosť celú vec dotiahnuť do konca a povedať
pravdu o deformovaní politického systému na Slovensku. Určite takýto politický systém nemôže byť
považovaný za demokratický. Opozícia tým, že zatĺka Lipšicove priznanie, sa prepadá ešte do hlbšieho morálneho bahna. Inými slovami povedané, kým
budú v opozícii persóny, ktoré profitovali z politického kupčenia s poslaneckými hlasmi, dovtedy opozícia bude ťažko získavať medzi ľuďmi hlasy. Iste,
pre Ruska je to slabá náplasť na fakt, že jeho strana bola vďaka takémuto kupčeniu de facto zlikvidovaná. Takže Ruskova obeta v podstate vytvára precedens, ktorý môže pomôcť tomu, aby sa politika
vyčistila. Kým budú v politike Lipšicovia, Dzurindovci, Miklošovci, Palkovci, či Bugárovci s Csákyovcami, zrejme bude vždy existovať hrozba pokrivenia
demokratického parlamentného systému na Slovensku. Takže Rusko ako prevencia môže vykonať
teraz, keď je mimo politiky, možno oveľa viac, než
urobil, keď bol výkonným politikom.
Stanislav Háber

Kde je vlastne Július Binder?
V Istanbule sa skončilo v poradí piate celosvetové fórum Organizácie spojených
národov o vodnom hospodárstve, zverejnila sa správa, na ktorej spolupracovalo
27 organizácií OSN. Konštatovalo sa, že okrem rastu obyvateľstva na planéte a
klimatických zmien hlavnou
príčinou nedostatku vody je
mrhanie, nehospodárne zachádzanie s vodou. Z terajších 6,5 miliárd obyvateľov
zemegule nemajú tri miliardy, teda takmer polovica dostatok čistej resp. nezávadnej vody. Situácia bude len
horšia, lebo do roku 2050
sa očakáva nárast obyvateľstva sveta na zhruba 9,5 miliardy. Výsledkom terajšieho a zhoršujúceho sa stavu
budú teda vážne krízy.
Je to téma, ktorej sa treba

venovať viac a rozsiahlejšie
aj na základe správy, ktorú
vypracovali pre istanbulské
zhromaždenie predstaviteľov 120 štátov Wiliam Cosgrove a Olcay Uelver.
Ako vždy pre nás na Slovensku, aj v Istanbule odznelo niečo, čo nás nevyhnutne musí zaujať a čo pre nás
znie mimoriadne pozoruhodne: riaditeľ pre hydrológiu v zhode s UNESCO konštatoval: „Potrebujeme viac
priehrad na vodných tokoch, je to jednoducho fakt,
aj keď to mnoho nevládnych organizácií (NGO) nechce vidieť.“ Pán riaditeľ sa
volajú András Szollosy-Nagy.
Keď som si to vypočul a prečítal, spýtal som sa: ako to,
že u nás to nie je hlavný titulok a kde je vlastne pán Bin-

der, aby to komentoval?
Či už každý zabudol na príbeh Gabčíkova, na príbeh
priehrady, ktorá sa skončila na medzinárodnom súde
v Haagu v prospech jej výstavby, za pravdu dali pánu
Binderovi a jeho inšpirátorovi pánu Dianiškovi? Boli
to a sú to páni (aj keď sa o
nich v súvislosti s Istanbulom nehovorí) a mlčí sa aj o
tom, prečo maďarská strana nerealizuje závery medzinárodného súdu v Haagu. Kde je pán Binder, aby
nám to všetko povedal, aby
sme opäť pochopili, čo v tejto epoche kríz znamená na
Slovensku a pre Slovensko
voda? Hádam kvôli tomu netreba iba chodiť do Istanbulu počúvať Andrása Szollosyho-Nagyho?
DUŠAN D. KERNÝ

MILAN PIOVARČI
Na jednej z bratislavských
ulíc je tabuľka „Pozor, padá
omietka“. Človek, ktorý prechádza pod takýmto oznamom, si ju obyčajne všimne až vtedy, keď mu kus z
nej padne na hlavu a riadne ho udrie. Zvyčajne každý
chodí tak, že sa pozerá pod
nohy, pred seba, okolo seba,
ale nie nad seba, do „neba“.
A tabuľka nechráni chodca, ale iba zdanlivo majiteľa
domu pred následkami, ktoré môže padajúca omietka
spôsobiť chodcovi. Takýchto prípadov je dosť nielen v
Bratislave.
Na sídlisku pokojného chodca obyčajne nestraší omietka, sídliská sú poväčšine z
betónu. Ale ani tam nie je
človek v bezpečí. Voľakto,
kto asi chce šetriť elektrinou, položí v chladných
dňoch do okna fľašu s pivom
či mliekom. Vôbec ho nezaujíma, že fľaša môže spadnúť
a ohroziť tých, čo pod oknami prechádzajú.
Zhora nás môže strašiť aj
nahnutý stĺp, ktorý neopravili, keď do neho narazilo
auto. Straší tak niekedy celé
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týždne, ba i mesiace. Niekedy sú to zasa iné strašiaky,
napríklad elektrické vedenie,
ktoré hrozí, že každú chvíľu
spadne na tých, čo prechádzajú popod ním.
Poučenie z týchto príkladov je zdanlivo jednoduché
– nedívaj sa pod nohy, ale
hore, lebo odtiaľ číha nebezpečenstvo. Lenže to by
bol veľký omyl. Nebezpečenstvo nečíha len zhora, ale aj
zdola, spod nôh. Na rovnom
chodníku sa zrazu objaví kus
cementovej platne, jama v
chodníku či na ceste je raz
väčšia, raz menšia, raz plytšia, raz hlbšia, ale pre človeka stále veľmi nebezpečná.
Zábradlie, ktoré má chrániť
pred spadnutím do rieky, nemôže slúžiť svojmu účelu, ak
je prelomené alebo má roztrhanú drôtenú výplň. Najmä
pre deti sú takéto nástrahy
veľmi nebezpečné.
Hovorí sa, že každý sa učí na
vlastnej škode. Lenže takáto
škoda môže niekedy znamenať drahú školu. V horšom
prípade doživotnú invaliditu alebo aj smrť. Je to nevyhnutné, keď neraz na odstránenie takejto príčiny stačí
trochu disciplinovanosti, niekedy pár kilogramov cementu, kus drôtu či viacej starostlivosti o prostredie, v ktorom
žijeme?

Zákony na pomoc občanom

Poslanci NR SR v stredu 11. marca 2009 definitívne schválili
návrh zákona, ktorým sa výpočet sociálnych aj zdravotných odvodov samostatne zárobkovo činných osôb od 1. januára 2010
definitívne odpojí od minimálnej mzdy, pričom minimálnym vymeriavacím základom bude 44,2% podiel z priemernej mzdy. Táto
novela od 1. apríla tohto roka prináša dočasné zníženie odvodov
živnostníkov do rezervného fondu solidarity z doterajších 4,75%
na 2%. Táto zmena, ktorá je zameraná na zmiernenie dopadov
svetovej hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku, bude platiť len do konca budúceho roka.
Schválili aj zákon, podľa ktorého budú môcť ľudia, ktorí majú
v Centrálnom depozitári cenných papierov (CDCP) uložené
bezcenné akcie a budú sa ich chcieť zbaviť, tieto akcie bezplatne previezť na Fond národného majetku (FNM). V súčasnosti totiž viac ako jeden milión fyzických osôb vlastní
zaknihované cenné papiere najmä z čias kupónovej privatizácie, pričom mnohé z nich sú už bezcenné. Podľa ministerstva financií tak vzniká stav, kedy fyzické osoby vlastnia
cenné papiere o ktoré nemajú záujem, avšak tieto cenné
papiere nemôžu reálne previesť na iné osoby a časť z nich
musí za vedenie účtov platiť aj poplatky.
(kr)

POLITICKÉ
SENTENCIE
MILAN KENDA

Sľubili sme si lásku?
Podivný je vývoj od
disidentskej kotolne roku
1989 ku Karpatskej kotline
roku 2008.
Čo chce pravý
ochranár?
Aby víchricou pováľaný les
zdravo hnil.
Žaby na prameni
Žaby na prameni sa vždy
usilujú pohotovo zakvákať
refrény, ktoré k nim doľahnú
z ulíc.
Už je to tak!
Ako posledná neumiera nádej,
ale autocenzúra.
Prečo tak skončili?
Listovali v spisoch Lenina,
riadili sa činmi Stalina.
Netreba rozumieť
V demokracii nie je dôležité
niečomu rozumieť. Dôležité je
vedieť to vyvrátiť.
Večné hviezdy
Podaktorí si sypú popol
na hlavu rovno doprostred
niekdajšej glorióly – a zasa
imponujú.
Na rozdiel od prírody
V prírode rozhoduje
prirodzený výber, v politike
neprirodzený.
Spomienka na textilnú
revolúciu
Chceš bleskurýchle prevrátiť
kabát? Navleč si sveter!
Iná spomienka na
revolúciu
Na počiatku nebolo slovo, bol
mikrofón a potom prišli slová,
slová, slová. A potom všetci
vstali a tlieskali a tlieskali a
tlieskali.
Demokrat
Stal sa demokratom. Síce
nevie, čo to vlastne nechce a
prečo to nechce, ale nechce!

Džentlmen Fronc v akcii GLOSÁR Slovenského rozhľadu
Neuveriteľnú ľahkosť mužského bytia predviedol na Deň
žien exminister školstva Martin Fronc. Pri debate s Annou Belousovovou jej vmietol do tváre, aby nezneužívala
fakt, že je žena. Túto výčitku Fronc adresoval Belousovovej po tom, ako ho požiadala, aby jej neustále neskákal
do reči. Faktom je, čo diváci mohli vidieť, že podpredsedníčka parlamentu nestihla ešte otvoriť ústa a ani formulovať myšlienku do vety, keď ju Fronc znova prerušoval.
Neurobil tak však len raz, ale opakovane. Od začiatku ich duelu v STV v nedeľu na Deň žien v relácii O päť minút 12, nenašiel v sebe tento opozičný kresťanský demokrat toľko slušnosti, aby nie žene, ale spoludiskutérke nechal chvíľu na to, aby
stihla formulovať svoju myšlienku na verejnosti. Takto sa jednoznačne diskutovať nedá. Spamätal sa až po upozornení od
moderátora, ktorý túto kauzu uzavrel vtipne slovami, že do reči
bude skákať diskutujúcim už len on.
Táto prezentácia Fronca bola však v skutočnosti zarážajúca.
Vyčítať spoludiskutérovi pohlavie je dosť nevkusné. Pritom ešte
na deň, v ktorom sa prípomína úloha žien v spoločnosti. A táto
úloha nespočíva len v skrášľovaní života. Jednoznačne sú ženy
oproti mužom ešte vždy v nevýhode a to v každej oblasti spoločenského života. Fronc to žiaľ v praxi takto nevhodne demonštroval.
Stanislav Háber

Bezcenné šeplety?
Počas kampane za zavedenie
eura nás vytrvalo presviedčali, že
„na každom cente záleží“. Uplynuli
iba necelé tri mesiace a už sa objavil iniciatívny návrh z poslaneckých lavíc na zrušenie jednocentových mincí. Vraj nám zavadzajú
v peňaženkách a aj obchodníci
majú problémy pri ich odovzdávaní v bankách.
Aká dojemná starostlivosť poslanca o blaho občana. Škoda, že z
výšky svojich poslaneckých príjmov zabudol násobiť a počítať tak,
ako musia počítať desaťtisíce občanov, ktorí žijú z minimálnych,
alebo priemerných príjmov.
Rožok teraz stojí 0,06 centov. Po
zrušení jednocentových mincí sa
jeho cena zaokrúhli na 0,05, alebo na 0,10 centov? Štyri centy (pri
cene rožka 0,10 centov) robia za
rok, ak si denne kúpime iba jeden rožok, 14,6 eura, o ktoré za-

platíme po zrušení jednocentoviek
viac. Vám, pán poslanec táto suma
asi nič nehovorí, ale pre občana,
ktorý žije mesačne z dvesto či tristo eur, je to veľká hodnota. A to je
iba jeden príklad. Takéto iniciatívy poslancov, ktoré svedčia o tom,
ako „blízko“ majú naši zástupcovia k problémom bežného človeka, by si mali občania pripomenúť,
keď budú najbližšie voliť svojich
zástupcov.

Živnostníci a odvody
Kríza nám tvrdo pripomenula, ako
je to s našimi istotami a to nemyslím len situáciu na Slovensku. Zatriasli sa veľké banky, mnohé firmy
považované za piliere ekonomiky
a záchrancov pri znižovaní nezamestnanosti prepúšťajú a niektoré
i potichu balia kufre a odchádzajú.
Vlády nalievajú záchranný kapitál
do deravých vedier veľkých podnikov v snahe zachrániť pracovné

miesta. Ponúkame pomoc aj začínajúcim živnostníkom. Ale kto sa
stará o živnostníkov, ktorí už podnikajú? Ich počet sa ráta na tisíce
a ak budú musieť pre nedostatok
práce skončiť, percentá nezamestnanosti prudko stúpnu.
Ak sa spýtate živnostníka čo je
jeho najväčší problém - odpovie:
Odvody! Tie minimálne, robia vyše
sto eur a musí ich platiť bez ohľadu
na to, či má zákazky, alebo nie. Ak
nie je príjem, dane občan neplatí,
ale odvody ho zaťažujú s nemilosrdnou mesačnou pravidelnosťou.
Živnostník zväčša nemôže zbaliť
kufre a odísť ako zahraničná firma.
Môže „len“ rozmnožiť rady na Úrade práce.
Stále iba obrana?
Sledovať ostatné stretnutie zástupcov maďarského a slovenského
parlamentu v Bratislave bola idyla. Žiadne hádky ani ostré výmeny
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názorov, jednoducho pohoda. Iba
ten obranný postoj ...
Predsedkyňa maďarského parlamentu námietky proti činnosti fóra
poslancov Karpatskej kotliny nevysvetľovala a neospravedlňovala, jednoducho vyhlásila, že táto
inštitúcia neodporuje žiadnym zákonom. Naši zástupcovia pri otázkach k zákonu o štátnom jazyku o
dušu vysvetľovali, že neuberie práva menšinám, hoci stačilo povedať, že rešpektuje všetky európske zásady a práva menšín. Už
som iba čakal kedy sa ospravedlnia, že sa vôbec odvážili takýto zákon prijať.
Štátny jazyk je základom integrity
národa a štátu. Nedávno to vyhlásil i prezident USA Barak Obama
– možno i ucelený citát z jeho prejavu mohli naši poslanci prečítať
svojim maďarským kolegom. Idylu
by to nenarušilo len by urobilo jasno.
Jozef Šucha

NÁZORY

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Marec 2009

5

Ratifikácia Lisabonskej zmluvy a rozšírenie únie a aliancie nie sú (teraz) dôležité

Zamaskovaná forma
Masa tých, ktorí deň začínajú čítaním anglického či nemeckého vydania Financial Times vedia, že Wolfgang Muenchau je ich
komentátor a vedúci redaktor analýz Eurointeligence.com vydávaných práve FT. Práve tak ako iné mená vo FT, aj on sa zaoberá hlavnou témou tejto epochy, tejto časti
dejín XXI. storočia, ktorú práve prežívame.
A aj on má názor, že „nech totiž si hocikto
akokoľvek vykladá terajšiu krízu faktom
je, že novému usporiadaniu a regulovaniu finančného sveta sa nevyhneme.“ Ako
to však urobiť? Na Slovensku sa najmä a
predovšetkým publikujú názory G. Sorosa,
ktorý poukazuje kriticky na to, že v EÚ nejestvuje jednotné riadenie a preto je únia
nedvižná, lebo musí zohľadňovať jednotlivé
národné postoje najväčších ekonomických
hráčov (Nemecka a Maďarska). Ako jedno
z riešení navrhuje preto jednotiaci prvok –
dlhopisy EÚ. Teda finančný mechanizmus,
ktorý by zaväzoval – a zväzoval – celú finančnú politiku únie a osobitne štátov zóny
euro. Samozrejme nie je málo tých, ktorí
vedia, že ak G. Soros navrhuje vydávanie
dlhopisov, tak ich bude aj kupovať.
Podľa názoru redakcie Slovenský rozhľad sa
veľmi málo venuje pozornosti európskym návrhom, európskym pohľadom, málo sa berie do
úvahy fakt, že SR, tým že patrí do zóny euro, je
v novej pozícii aj čo sa týka zodpovednosti politiky ako aj nárokov na informovanosť a tvorbu politických a vedomostných pozícií obyvateľstva.
klasické hranice ZMIZLI
Dnes sa zotreli klasické hranice v politike, čo
na trápnych pokusoch slovenskej opozície vidno pramálo. O to väčšmi rastie úloha médií a
nová náročnosť informovať obyvateľstvo v čom
má podporovať účasť SR na tvorbe európskych
pozícií. Preto každému je jasné, že kríza, depresia, úpadok, sa dá riešiť iba spoločne. Spoločne môže znamenať v rámci EÚ, spoločne
však môže znamenať aj v rámci eurozóny –
teda na 27 štátov, ale aj 16 – tich. A spoločne môže znamenať aj to, že jednotlivé strany sa
budú orientovať len úzko politicky, podľa toho,
v ktorej medzinárodnej internacionále sú zastúpení. Pokiaľ ide o prvé reakcie veľkých ekonomík, videli sme snahy o protekcionizmus, riešiť veci na úkor iných. Pokiaľ ide o názorové
spektrum, jasne vidno rozdiel medzi USA a Britániou a ich médiami, ktoré sú kritické voči EÚ
a samotným kvasom v EÚ. A to je rozdiel, ktorý by sme mali vedieť rozoznať. Najmä preto,
že média stále monopolne ovládajú ideológovia, kostolníci a miništranti veľkých zámorských

mágov samoliečiteľnosti voľného trhu, liberalizmu a nehatenej globalizácie. Nehovoriac o negatívnej skúsenosti verejnosti so slovenskými
nebankovými subjektami, ktoré, ako sa ukazuje, boli iba maličkým odvarom veľkej svetovej
pyramídovej hry.
Denník FT venoval pozornosť a ocenil Helmuta
Schmidta, trvalého dlhoročného kritika politiky
Wall Street a londýnskej City, ktorý brojí veľmi
konkrétne proti ich finančnému priemyslu verejne už od roku 2005 a predpovedal terajšiu
krízu a jej katastrofálne následky. Analyzoval
dnešnú situáciu a navrhol šesť bodov riešení.
strata dôvery v budúcnosť
Podľa H. Schmidta angloamerický finančný
priemysel zaviedol pod nabubreným názvom
„finančné produkty“. Všetky tieto papiere majú
spoločný znak - zisk a príjmy z každého z nich
sú od prvopočiatku zabezpečené pre toho,
kto ich vydal, zatiaľ čo pred očami kupujúceho starostlivo skryté riziko znehodnotenia alebo dokonca zrútenia sa hodnoty je výlučne na
strane kupujúceho. Je to dobre zamaskovaná
forma koristníckeho kapitalizmu (Raubtierkapitalismus). Pokračujúca strata hodnoty týchto
cenných papierov dosiahla celosvetové rozmery (tisíce miliárd euro). Dôsledok je všeobecná
strata dôvery v hospodársku budúcnosť. Všade vo svete sa odkladajú investičné zámery,
svetová kríza odbytu automobilového priemyslu je teraz najviditeľnejším znakom celosvetového poklesu dopytu. Kríza finančného priemyslu
sa zmenila na hlboký úpadok celého svetového hospodárstva. Predovšetkým v New Yorku a
v Londýne máme teraz do činenia s bezohľadnou nenásytnosťou.
Zároveň sa ukazuje, aká nebývala bola bezstarostnosť, nevšímavosť vlád a inštitúcií, neuveriteľná bezstarostnosť celej politickej triedy a ľahkomyseľnosť ilúzie spoľahnúť sa na
samoliečiteľskú schopnosť finančných trhov
namiesto toho, aby sa včas zasiahlo. To platí
predovšetkým o USA a Veľkej Británii. Vlády a
dozorné inštitúcie - a parlamenty! - premrhali
možnosť včasnej profylaxie - možno hovoriť o
mylnej viere v radikalizmus trhu. Bez vierohodného regulovania finančného priemyslu a jeho
toxických finančných nástrojov sa nemôže obnoviť dôvera v budúcnosť.
inštitúcie podriadiť kontrole
Zosieťovaná, navzájom prepojená svetová ekonomika nemôže roky čakať na to, kým za zotavia finančné trhy. Preto G-20 by mala zákonom a nariadeniami ustanoviť šesť opatrení: tie
by podriadili všetky súkromné finančné inštitúcie vrátane investičných bánk, hypotekárnych

bánk, investičných a penzijných fondov, rôznych poisťovacích spoločností a všetky ich finančné nástroje, ktoré sú na trhu, bankovému
a finančnému dozoru. Tento dozor by nariadil
všetkým typom súkromných finančných inštitútov, aký majú mať minimálny kapitál a koho obchodovanie by presahovalo vlastnú bilanciu, bol
by potrestaný a takéto obchody by boli zakázané. Finančné vklady a úvery v prospech inštitúcií či osôb, ktoré sú registrované v daňových
rajoch a oblastiach bez finančného dozoru, by
boli trestné. Predstavitelia medzinárodného finančného priemyslu budú proti takýmto zákonom protestovať rôznymi rafinovanými argumentmi a niektoré trhovo radikálne vlády sa im
poddajú. Preto treba uvážiť spoločný postup 16
európskych štátov eurozóny. Teraz takúto spoločnú vôľu eurošestnástky združenej v úspešnej
zóne euromeny nemožno rozoznať. Túto medzeru zrejme nemôže vyplniť ani Európska komisia, ktorá zodpovedá za 27 štátov, oveľa väčšmi je preto potrebná tesná osobná a politická
kooperácia vlád jadra eurozóny. Je to nevyhnutné. Neporiadok na globalizovaných finančných
trhoch nespôsobil len globálnu recesiu, ale
môže viesť aj ku globálnej depresii. V takejto situácii sa stalo úsilie o všestrannú ratifikáciu Lisabonskej zmluvy nedôležité.
Prvoradí sú predsedovia vlád
Prvoradá nie je práca ministrov zahraničných
vecí a diplomatov, ale predsedov vlád, ministrov financií a ľudí vo vedení Európskej centrálnej banky. Ak bude ich spolupráca nedostatočná, tak by sa mohlo ekonomické riadenie
Európy ocitnúť v rukách Washingtonu. Väčšina všetkých štátov ide v ústrety obdobiu viacročných vysokých deficitov štátneho rozpočtu. Mnohé vlády a parlamenty budú stáť pred
otázkou, či je ťažšie znášať teraz vyššiu nezamestnanosť ako potom vysokú infláciu alebo
či vysoká miera stability peňazí má prednosť
pred hospodárskym rastom a zamestnanosťou. Nikde - ani v USA ani v Číne či Japonsku a
ani v Európe nikto nemá na to zaručene správnu odpoveď.
Spolupráca je úspech
Úspech sa môže dostaviť len vtedy ak budú politici spolupracovať, pretože ešte nikdy v predchádzajúcich generáciách nebola väčšina
ľudstva na zemeguli a ich ekonomické osudy
silnejšie popreväzované ako teraz - začiatkom
21. storočia. Preto je správne, že Čína sa pripája k spolupráci práve tak ako kapitalistickodemokratické USA alebo autoritárske a islamské režimy vyvážajúce ropu a plyn práve tak,
ako demokratické štáty v Európe a v EÚ.

Menej ideológie viacej počtov
O ruských voľbách, kampani, ktorá im predchádzala, ich výsledkom a osobám sa venuje v médiách viac ako dosť pozornosti.
Napriek tomu o jednom predvolebnom návrhu sa vôbec nehovorí. To, ako vždy na Slovensku, vzbudzuje otázky prečo. Necelý mesiac pred prezidentskými voľbami (konali sa 2. marca)
prezident V. Putin navrhol na zhromaždení hlavných predstaviteľov parlamentu a regiónov (konalo sa v Kremli 8. februára) znížiť daň z pridanej hodnoty. V druhej dekáde marca, teda po voľbách, ministerka federálnej vlády pre ekonomický rozvoj, (tej
vlády ktorej prvým podpredsedom je budúci prezident D. Medvedev), zaslala návrh na posúdenie ministerstvu financií s tým,
aby sa ním zaoberalo už jarné zasadanie dolnej komory parlamentu – dumy. Je to symbolické – prezident V. Putin začal svoju prezidentskú éru v roku 2000 tým, že zaviedol jednotnú daň z príjmu – 13
percent. Teraz, osem rokov po a pred očakávaným májovým uzavretím osemročnej éry V. Putina v kremeľskom kresle prezidenta, prichádza návrh na jednotnú DPH – pôvodné úvahy o desiatich percentách
sa teraz vykryštalizovali na 12-13 percent. Hoci ide len o návrh, ťažko predpokladať, že V. Putin by chcel nastúpiť do vopred oznámenej
funkcie predsedu vlády iba s populisticko-propagandistickým ťahom.
Ale bez ohľadu ako návrh dopadne v dume, podstatné pre pozorovateľov je akým smerom sa uberá uvažovanie. Ako sa dnes vraví – filozofia – putinovskej koncepcie daní.
Je jasné koho si získala pred ôsmymi rokmi jednotná 13 percentná
daň z príjmu. Čo by znamenala jednotná DPH na úrovni 12-13
percent, teda s niektorými výnimkami najnižšia DPH v Európe?
(Na Slovensku je 19%, najnovšie na knihy 10%). A toto je zaujímavé. Jej zavedením by sa zrušila doterajšia 10% daň na sociálne tovary
– teda zvýšenie pre sociálne slabé vrstvy by bolo o dve – tri percentá.
(Zároveň by sa ale zvýšila daň na cigarety, alkohol a automobily –

návrh však neuvádza o koľko.)
Podstatné je však smerovanie, očakávania od návrhu na zavedenie takej nízkej DPH. Predovšetkým by sa povzbudil rast ekonomiky najmä v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou práce,
investovalo by sa do modernizácie, do ľudského kapitálu a jeho
kvality, do vysokých technológii alebo výrobou s ich podielom,
zvýšila by sa konkurencieschopnosť legálnych tovarov proti sivej ekonomike, vyberanie DPH a zníženie podvodov s priznávaním DPH. (Odhady hovoria, že v Európskej únii ide v tejto oblasti
o okolo 100 miliárd ročne, v Ruskej federácii sa to pohybuje okolo 30 miliárd ročne).
Samozrejme, že to prinesie zníženie príjmov do štátneho rozpočtu –
výpadok by mal byť okolo jedného percenta v nasledujúcich dvoch rokoch. Pritom táto „strata“ by bola na strane federálneho rozpočtu, kým
efekt zo zníženej DPH by sa odrazil predovšetkým na rozpočtoch regiónov. Pri celej koncepcii vytvárania nového politického systému, nového režimu v Rusku, ktoré trvá od nástupu prezidenta V. Putina do
úradu prakticky vo všetkých oblastiach je iste pozoruhodné, že začal
zavedením jednej z najnižších daní z príjmu v Európe a končí návrhom
na zavedenie najnižšej DPH v Európe. Z nášho hľadiska nejde o to,
aká bude ruská prax. Ide o to, že nás to upozorňuje na to, aby sme na
vývoj v Ruskej federácii a osoby na čele štátu nehľadeli výlučne cez
ideologické či geopolitické okuliare.
Umožní nám to zrejme realistickejšie pochopiť prečo sa v Rusku deje
to, čo sa deje. A možno realistickejšie sa pozerať na autorov zavedenia jednotnej dane u nás. A položiť si otázku, či neurobili menej alebo
horšie ako v Rusku. A to ešte nehovoríme o rozbehnutej energetickej
reforme (najväčšej v Európe) a predaji časti strategických energetických podnikov v Ruskej federácii fínskym a nemeckým firmám. O tom
nabudúce.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Pozerajte sa na ruskú televíziu

Ak chcete byť informovaní o politike susedného Maďarska a jeho
vlády, pozerajte sa na ruskú štátnu televíziu. Napriek tomu všetkému čo sa o ruských médiách a osobitne o štátnej televízii a jej riadení Kremľom u nás hovorí a píše v posledných rokoch, neverte.
A tak sa dozviete veci, ktoré vás môžu skutočne zaujať aj keď ide
o susedný spojenecký štát. Pred dvomi rokmi, keď boli búrlivé demonštrácie v Budapešti, tie, ktoré sa preslávili spojazdnením sovietskeho tanku v uliciach Budapešti– a to má pre slovenské publikum osobitný, nehynúci rajc, pretože v ňom nesedel predseda
SNS Ján Slota, ale naopak, írečitý Maďar, celá posádka bola maďarská a najradšej by prevalcovala maďarskú vládnu politiku, politiku zle spravovaného maďarského štátu, v ktorom pochoduje čoraz viac maďarských gárd.
Lenže demonštranti nemohli predsedu maďarskej vlády Ferenca
Gyurcsányho ani len vidieť – nebol v Pešti ani v Maďarsku, nikam
neutiekol, nachádzal sa v letnom sídle ruského prezidenta (vtedy
ním bol Vladimír Putin), pohodové prijatie a prechádzky oboch na
brehu Čierneho mora aj s Putinovým psom Koni, všetko bolo skutočne priateľské. Je jasné, že Gyurcsánymu bolo dôležitejšie hovoriť s ruským prezidentom v jeho prímorskom sídle, než sa škvariť v Budapešti, kde masy demonštrovali – to prenechal maďarskej
polícii.
Ale k veci: je marec 2009. Opäť vidíme dvoch mužov – maďarského predsedu vlády F. Gyurcsányho a predsedu vlády Ruskej federácie Vladimíra Putina. Scéna sa odohráva v
Moskve. Maďarsko ako prvý štát pristupuje k stavbe ruského projektu plynovodu Južný potok (South Stream). Moskva a osobne V.
Putin ocenili, že za šesť rokov, čo F. Gyurcsany zastáva úrad predsedu maďarskej vlády, sa vzájomný obchod medzi oboma štátmi
zvýšil šesťnásobne, dosiahol už 15 miliárd dolárov a Ruská federácia je po Nemecku druhým (!!!) najväčším hospodárskym partnerom Maďarska.
Okrem pristúpenia Maďarska, ako prvého štátu EÚ a NATO k stavbe ruského plynovodu, ktorý je priamou odpoveďou a výzvou na
konkurenčný projekt Európskej únie NABUCCO, kde Rusko nemá
nijakú účasť a trasa je plus mínus rovnaká, nehovoriac o cieľoch,
ktorým je znížiť závislosť na dodávkach od Gazpromu, bude sa
spolupracovať na ďalšom projekte. V Moskve sa dohodla výstavba veľkokapacitného zásobníka plynu tak, aby mohol pokrývať až polovicu spotreby Maďarska. Bude to najväčší plynový
zásobník, odznelo v Moskve.
Isteže, mohli by sme písať o súvislostiach týchto rokovaní, o ich atmosfére, o tom, čo chcela dosiahnuť maďarská strana a aké boli
jej ciele a aké výsledky a o tom, čo zasa chcela ruská strana hovoriť viac a podrobnejšie, ale v tejto glose nejde o nahradzovanie ekonomických denníkov či týždenníkov. Ide o to poukázať na
to, že šesť rokov si F. Gyurcsány a V. Putin veľmi dobre rozumejú a nikto kvôli tomu neobviňuje maďarského politika z „plynozrady“, z „otvárania ciest ruskému vplyvu v strednej Európe“, „poddávaniu sa prieniku ruského kapitálu do stredoeurópskych štátov
EÚ a NATO“ „podpore úsiliu, ktorým si chce Rusko obnoviť svoje
niekdajšie pozície v strednej Európe“ o škodlivosti (!) závislosti na
dodávkach ruského plynu a nevyhnutnosti diverzifikácie, aby sme
sa zbavili ruského tlaku“ a podobne.
Ak vám to znie povedome, spomeňte si, že ste to čítali či počuli v „slovenských“ médiách. Chcem tým len povedať, že na
maďarskej strane sa zrejme zvažujú fakty a vzájomná výhodnosť, kým na slovenskej ide o mediálnu propagandu a vojnu,
ktorú vedú ideológovia liberalizácie. Paradoxne je tak užitočnejšie sledovať čo robia Maďari a ako hovoria a píšu, než sa
starať o „slovenské“ mediálne výstupy. Nie je to po prvý raz, čo
nás dokonca aj oficiálna maďarčina učí viac než mediálna slovenčina. Pravda, sú výnimky. Paradoxne práve medzi tými, ktorí majú
najlepšie možnosti orientovať sa nielen v maďarskom jazyku, ale aj
pomeroch – nemožno si nepoložiť otázku, prečo práve takíto ľudia nie sú schopní posudzovať veci v stredoeurópskych súvislostiach a nielen zužujú obzor, ale doslova zatajujú informácie príjemcovi na Slovensku. Je predsa zarážajúci paradox ak sa dozviete z
ruskej štátnej televízie viac ako zo „slovenských“ médií, ktoré sa tu
hrajú na strážneho psa demokracie a slobody slova. Ale strážnym
psom sú len do tej miery, ako im to dovolí obojok.

Stranu pripravil DUŠAN D. KERNÝ
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Vyznávači nacizmu, alebo nacionalisti? Smiešne tieňové divadielka
Tak Bratislava má za sebou demonštráciu (alebo slávnostné
zhromaždenie?) na počesť 70.
výročia vzniku vojnového Slovenského štátu. Bez väčších problémov, bez obuškov a krviprelievania. Iba bývalý šéf bývalej
Slovenskej pospolitosti M. Kotleba skončil na niekoľko hodín v
policajnej cele.

Priznám sa, vôbec mi nezáleží na tom, či
tento muž bude odsúdený podmienečne,
alebo si „odsedí“ až tri roky za mrežami.
Viac ma zaujíma to, že ani politici, ani médiá a nakoniec ani polícia sa nevedia dohodnúť, kto vlastne 14. marca manifestoval, či demonštroval. Podľa TV Markíza to
boli neonacisti, STV ich označila ako nacionalistov, Rádio Express za pravicových
radikálov. Policajný viceprezident Stanislav Jankovič gardistický pozdrav „Na
stráž!“ označil za jednoznačnú propagáciu fašizmu. Denník Pravda hovorí „iba“ o
extrémistoch. Všeobecne. A tak by sme
mohli pokračovať ďalej.
Mladý človek, ktorý má vážny záujem
vedieť všetko o tom, alebo aspoň veľa
o časoch, za ktorými je smutno najmä
tým, ktorí počas ich existencie ešte
nežili, vie po sobote 14. marca ešte
menej, než predtým. Pokiaľ má kvalitných pedagógov dejepisu na škole ktorú navštevuje, tí mu stále tvrdia,
že fašizmus sa zrodil v Taliansku a stal
sa symbolom diktatúry, ktorej predstaviteľom bol Benito Mussollini. Hitler bol nacionálny socialista, teda nacista a celá hrôzovláda jeho režimu je
spojená s nacionálnym socializmom.
Lenže – sovietskym boľševikom sa nepáčilo, že Hitler a jeho stúpenci propagujú určitú formu akéhosi socializmu,
tak hitlerovcom hovorili jednoducho –
fašisti. I keď nimi nikdy neboli. Ani u
nás počas Tisovho Slovenského štátu.

Námestie pred prezidentským palácom v Bratislave bolo 14. marca 2009 miestom,
kde sa pri príležitosti 70. výročia vzniku Slovenského štátu uskutočnila demonštrácia
pravicových radikálov a extrémistov...
Foto: Martin Petrenko

Gardisti a všetci prívrženci vtedajšieho režimu o fašizme ako takom veľa
nevedeli. Ich ideológiou bol ľudácky
nacizmus, teda národný socializmus,
síce špecifický na slovenské podmienky, ale úzko spätý s nemeckým.
V tejto súvislosti ťažko povedať, prečo časť
našich odbojárov tak lipne na nepresnom
názve svojej organizácie – Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov. Koľkí z
nich boli počas vojny nasadení v Taliansku
a podarilo sa im prebehnúť na stranu partizánov? Skutočne by sa ich dalo spočítať
na prstoch oboch rúk. V susednej Českej republike už po rozdelení ČSFR sa im
podarilo problém s chybným názvom odstrániť: vznikol Zväz bojovníkov za slobodu. Je to oveľa výstižnejšie a spravodlivejšie pomenovanie. Nakoniec ani v bývalom
Sovietskom zväze, v ktorom nacizmus
premenovali na fašizmus, nemali žiadnu
organizáciu, ktorá by vo svojom oficiálnom
názve mala slovo „profifašistický.“
Vráťme sa však k tomu, čo ma inšpirovalo napísať tento príspevok. Naša

Krízy prichádzajú a odchádzajú
Zdá sa, že toto storočie bude aj storočie kríz, ale to bolo aj minulé, vojny, krízy a vojny. Všetko sa jednoducho opakuje s pravidelnosťou, ktorá
ak prekvapí, má negatívne dôsledky, ak neprekvapí, dôsledky sú menšie. Na krízy musia byť štáty pripravené a predvídať ich. To samozrejme
závisí aj od toho, aké sú v jednotlivých štátoch vlády. Nie je totiž dobré a ani šťastné, ak vlády nepôsobia
kontinuálne, ak neexistuje dlhodobý
program rozvoja toho – ktorého štátu. Potom každá, aj menšia kríza, má
oveľa horšie následky.
Súčasná globálna kríza je nazývaná krízou dôvery. Samozrejme, týka sa to dôvery človeka, dôvery bankám, dôvery
rejtingovým agentúram, dôvery k vláde.
Vzniknuté problémy s dôverou majú internacionálny charakter. To znamená,
že treba vytvoriť a rozpracovať nové „kritické technológie“, tak v politike, ekonomike a aj v práve. Z pohľadu každého ekonóma je svetová kríza narušením
zákonov ekonomiky. Na druhej strane
možno hovoriť aj o narušení princípov
práva tak v zákonodarstve ktoré reguluje ekonomiky, ale aj v uplatňovaní práva
finančno-ekonomickej sféry. Osobitné
nebezpečie skrýva kríza v zabezpečení sociálno-ekonomických práv
občanov. V podmienkach krízy nie
je možné dosiahnuť taký stav, v ktorom budú všetky kategórie obyva-

teľstva spokojné s rozhodnutiami
vlád. Súčasná kríza odhalila neudržateľnosť klasickej liberálnej doktríny práva a
okrem toho finančná kríza presvedčila
všetkých, že nie všetko je v jednosmernosti globalizácie také jednoduché, ako
to doteraz vyzeralo.
Tak či onak kríza ešte nedosiahla vrchol, bolo by zlé vajatať nad tým, že dielčie opatrenia vyriešia krízu, to jednoducho nie je pravda. Možno povedať, že
ju len zmiernia. Každý štát, každá vláda
sa snaží prísť s balíčkami opatrení, ktoré
vychádzajú z analýzy jej ekonomiky, ale
ani tu nemožno hovoriť o tom, že všetky
sú vynikajúce a svetoborné.
Na zložitosť ekonomicko-finančných
vzťahov jednoducho treba použiť
sedliacky rozum. Ak máte pochrámanú nohu a máte si vybrať, či si
dáte do poriadku nohu alebo si kúpite auto, rozhodnete sa určite pre
tú nohu. To znamená, že v čase krízy
treba financie nasmerovať do zdravotníctva a do vzdelanosti, teda do
školstva. V týchto odvetviach jednoducho krízy nehrozia. Financie do
vzdelanosti znamenajú pre budúcnosť zakladať v štáte sofistikované
výroby a nie výrobu káblov a financie do zdravotníctva znamenajú
rozšírenie pracovných miest a spokojnosť obyvateľstva so zdravotníckou starostlivosťou.
DUŠAN KONČEK

spoločnosť sa doteraz nesnažila zjednotiť aspoň v tom, kto sú tí mladí ľudia, oblečení v tmavom, resp. čiernom,
s krátkymi účesmi, alebo dokonca s
vyholenými hlavami, ktorým je smutno za Jozefom Tisom a jeho suitou, a
teda za celým vojnovým Slovenským
štátom. Sú to neonacisti, fašisti, pravicoví (prečo práve mali prísť zprava,
keď ide často o žiakov odborných učilíšť a deti z robotníckych rodín?) extrémisti alebo radikáli či dokonca nacionalisti (byť nacionalistom už vôbec nie
je trestné!)? Ako chce štát a spoločnosť proti ním bojovať, keď ani nedokážu povedať, o koho vlastne ide?
Ešte šťastie, že radovým policajtom je to
jedno. Tí len čakali na impulz, aby mohli
zasiahnúť a ten prišiel. Nakoniec, na stráži
poriadku boli oni a oni ho aj udržali. Keby
začali uvažovať, kto z demonštrujúcich je
nacionalista, kto neonacista, kto fašista,
atď., tak by ten poriadok na uliciach nedokázali urobiť dodnes...
Vladimír Mezencev

Rozhodnutie Rady KDH odporučiť Jána Figeľa na predsedu hnutia, prichádza zjavne päť minút po dvanástej. Terajší predseda Ján Hrušovský totiž naďalej perlí na verejnosti takým spôsobom, že to už ani nie je smiešne,
ale skôr tragické. Obhajuje na verejnosti neobhájiteľné,
keď na logickú argumentáciu Mareka Maďariča o nezmyselnosti mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorú zvolala
opozícia, povedal, že „gestá neznamenajú nič, len prehru všetkých“.
To sú také všeobecné frázy, ktoré nikomu nepomáhajú a nič
neriešia. Takto Hrušovský reagoval na Maďaričovu kritiku, že
návrhy zákonov treba podľa rokovacieho poriadku predložiť
do parlamentu pätnásť dní pred ich prerokovaním. Mimoriadnu schôdzu musel predseda NR SR vyhlásiť do siedmich dní.
Teda parlament nemôže rokovať o opozičných návrhoch zákonov, ktoré by riešili súčasnú krízu. Je logické, že koalícia bola
proti sedeniu v parlamente, kde sa nič nerieši.
Hrušovský na celú kritiku zareagoval v STV slovami: „Ak by bola
dobrá vôľa, tak sa to dá“. Koho vlastne kritizoval? Sám seba?
Prečo KDH s SDKÚ a SMK nemali dobrú vôľu, a nepredložili do parlamentu návrhy zákonov, ktoré by reagovali na krízu?
Prečo predložili žiadosť o mimoriadnu schôdzu tak nezodpovedne, že nie je jasné, o čom sa bude rokovať? Predseda KDH
chcel zjavne kritizovať koalíciu, ale v skutočnosti kým jedným
prstom ukazoval na vládu, tromi prstami ukazoval sám na seba.
V perlení Hrušovský pokračoval výrokmi typu: „Krajinu ste nepripravili na možnú krízu“. Tu sa sám usvedčil z nízkeho politikárčenia. O kríze nevedeli pred rokom ani v USA. Naopak,
deklarovali rast. To by musel Ficov kabinet platiť najlepších veštcov na svete a riadiť sa ich radami, aby sa dala kríza v takom
predstihu, v akom ju vyčítal Hrušovský vláde, predvídať. Na druhej strane, ak je taký Hrušovský múdry, prečo hovorí, že dnes
nik nevie, kedy sa kríza skončí? Veď ak bol taký múdry pred
dvomi rokmi, prečo vláde hoci aj mimoriadnou tlačovou besedou nevykričal, že ľudia, spamätajte sa, blíži sa kríza?! Lebo
sám nič také nevedel. Terajší predseda KDH je zjavne prepracovaný. Najvyšší čas, ak sa odoberá preč z predsedníckej stoličky. Vyčíta vláde to, čo sa vyčítať vôbec nedá. Uvidíme, kedy
si Hrušovského krok všimne aj Mikuláš Dzurinda? Na druhej
strane, ak by odstúpil z funkcie predsedu SDKÚ a žezlo nechal
Ivanovi Miklošovi, nebola by to žiadna zmena. Aj tak sa už roky
šušká, že v skutočnosti v tejto strane vládne vraj Mikloš. Zmena
v KDH je o niečom inom. Možno Figeľ, ktorý prichádza z Bruselu, bude viac chápavý a bude v predstihu predkladať skutočné návrhy riešení a nie vytvárať tieňové divadielka typu Hrušovského.
Stanislav Háber

Pomôž si sám?
Od úsvitu transformácie spoločnosti na rozhraní 80. a 90. rokov
dnes už minulého storočia často
zo všetkých strán počúvame, že sa
nik nemá spoliehať na nikoho, tobôž na štát, a že jednoducho každý si má pomôcť sám. Cieľom frekventovanej ideologickej frázy bolo a
je vyhubiť kolektivizmus, spolupatričnosť, súcit s ťažkosťami iných a nahradiť ich individualizmom, chamtivosťou a bezohľadnosťou. Napriek
tomu sa z väčšiny ľudí logicky nikdy
nemôžu stať nezávislí podnikatelia a
navždy zostanú v závislom postavení zamestnancov, veď bez nich si napokon možno predstaviť iba biznismenov, ktorí zamestnávajú a vykorisťujú
len sami seba. A rovnako z väčšiny
ľudí sa nikdy nemôžu stať neohrození
majstri bojových umení, ktorí nebudú
na svoju ochranu pred zločincami potrebovať políciu. Mimochodom – údajne žijeme v právnom štáte, a tak si vari
nik neželá, aby občania vzali spravodlivosť do vlastných rúk, pretože by to
viedlo k čoraz divokejšiemu západu v
strednej Európe a prípadne až k občianskej vojne medzi rozličnými záujmovými a etnickými skupinami.
Pravdaže, každá propaganda má vedľajšie účinky a odkaz verejnosti, že si
má každý pomôcť sám, viedla najmä
k privatizačnému rozkradnutiu dovtedy spoločného štátneho majetku. S
tým sme sa už však akosi zmierili ale-

bo sme si na to aspoň zvykli. Ale netušil som, k čomu až bude viesť slogan: „Pomôž si sám!“ Na udalosť,
ktorej som bol dnes (v stredu 11.
3. 2009 okolo 12.15 h) svedkom,
zrejme nezabudnem do konca života. Zaparkoval som na Znievskej ulici v bratislavskej Petržalke
pri miestnom evanjelickom kostole a vystúpil som z auta. Z neďalekej terasy (chodníka) pri vedľajšom panelovom dome sa ozývalo
zúfalé volanie mladého muža o pomoc. Iný mladík mu surovo udieral
päsťou do hlavy a okolo nich bez
povšimnutia prešlo niekoľko ľudí,
ktorí na úpenlivú prosbu: „Pomóc,
pomôžte mi!“, reagovali neuveriteľnou odpoveďou: „Pomôž si sám!“
Okamžite, ako som začul krik a zbadal otrasnú scénu, zavolal som na
číslo 158. Bitému sa podarilo z terasy zbehnúť dolu schodmi smerom ku
mne, ale útočník za ním ďalej bežal.
Celú situáciu som do telefónu bezprostredne opisoval polícii a vykročil
som smerom k unikajúcej obeti. Keď
ma útočník uvidel s mobilom pri uchu,
zaváhal, po chvíli sa otočil a pokojným
krokom odišiel, lebo pochopil, že volám políciu. Nasledovalo asi 10 – 15
minút, počas ktorých som opätovne
volal políciu, uvedomoval som si totiž,
že páchateľovi každá minúta umožňuje dokonale zmiznúť z miesta činu
a predovšetkým som pri druhom tele-

fonáte zdôraznil, že keby útok pokračoval, tak lupič už medzičasom mohol
svoju obeť zabiť, a pripomenul som,
že policajná stanica je hneď za najbližšou križovatkou na Holíčskej ulici. Zostal som pri poškodenom, ktorý mal
oprávnene strach ostať sám, pretože
agresívny páchateľ sa mohol vrátiť.
Mladík bol v šoku – na pravé poludnie išiel po ulici a telefonoval,
keď naňho lupič zakričal, aby mu
dal mobil a napadol ho. Poškodený mal na tvári stopy po úderoch,
násilník ho pohrýzol do ruky, roztrhal mu nohavice atď. Konečne prišla motorizovaná policajná hliadka
– s nie veľkým záujmom sa spýtali
poškodeného, či chce podal oznámenie, a povedali mu, že má ísť na
Holíčsku, lebo oni majú veľa prípadov a nebudú ho nikam voziť. Poprosil som ich, aby ho predsa len odviezli autom, pretože ho útočník môže
opäť prepadnúť za najbližších rohom.
Mojej žiadosti nie veľmi ochotne vyhoveli.
O ďalšom osude mladého muža neviem, ale už veľmi dobre viem, k akým
desivým prejavom krutosti vedie heslo: „Pomôž si sám!“ A zostalo pre mňa
záhadou, aké množstvo iných prípadov zamestnáva policajtov, ak pre bezpečnostné zložky nie je najdôležitejšie
odvrátenie priameho ohrozenia zdravia, života a majetku občanov.
PAVOL JANÍK
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Z vystúpenia predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica na rokovaní parlamentu 11.3.2009

Médiá nepravdivo informujú o kríze na Slovensku
Dokončenie z 1. strany
Je mi ľúto, že niektoré súčasti Rady pre hospodársku krízu ako napríklad živnostníci, sú často hrubo atakovaní len preto, že mali vôľu sa dohodnúť s vládou SR na krokoch, ktoré potom
boli v NR SR realizované.
Prečo má Rada pre hospodársku krízu taký
význam v súčasnom období? Nielen preto,
že nie je rušená ideologickými a politickými šarvátkami, ale predovšetkým preto, že
o návrhoch diskutujú zainteresovaní predstavitelia inštitúcií, ktorí majú právomoci a
možnosti prispieť konkrétne v boji proti kríze. Opakujem ešte raz. Význam dnes má
rokovať predovšetkým s tými, ktorí môžu
akýmkoľvek spôsobom prispieť k prijímaniu
opatrení proti kríze.
Opozícia nominovala svojho kandidáta. Zúčastňuje sa týchto rokovaní aktívne, či už na najvyššej
alebo expertnej úrovni má možnosť predkladať
svoje návrhy. O jeho návrhoch sa samozrejme
diskutuje a prijímajú sa aj konkrétne závery.
Chcem však znovu potvrdiť, nepôjdeme do politických debát nejakých okrúhlych stolov, ktoré nemajú žiadny význam. Ak vláda potrebuje
2,5 miliardy korún, napríklad na zamestnaneckú prémiu, tak opozícia nám to nedá. Dá nám to
ZMOS. Musíme rokovať so ZMOS-om. Ak potrebujeme garancie od odborov, musíme rokovať s
odborármi. Tí nám tiež vedia dať garancie. Opozícia, či sa jej to páči alebo nepáči, nám takéto
garancie dať nemôže.

Preto formát Rady pre hospodársku krízu zostáva aj naďalej
nedotknuteľný v ďalšom období pôsobenia vlády proti kríze.
Snažíme sa dôsledne rešpektovať zásadu, naozaj dôsledne a
môžete si to overiť, že vláda SR
schvaľuje len také opatrenia a
predkladá len také návrhy zákonov, kde existuje zásadná zhoda
členov Rady pre hospodársku
krízu.
Inak to jednoducho nerobíme, pretože iné rozhodnutia by boli nestabilné, nemali by podporu
a zbytočne by vyvolávali šarvátky na slovenskej
scéne. Teraz nehovorím politickej, ale scéne zainteresovaných partnerov.
Ako príklad by som uviedol poslednú diskusiu, ktorú máme na Rade pre hospodársku
krízu ohľadne podpory cestovného ruchu,
kde ministerstvo hospodárstva navrhuje
uviesť do praxe takzvané cestovné šeky.
Dochádza však k diskusiám predovšetkým
so Združením miest a obcí Slovenska ktoré
tvrdí, že takéto opatrenie by mohlo znamenať ďalší výpadok na príjmoch pri rozpočtoch miest a obcí. A hoci vláda Slovenskej
republiky je presvedčená o správnosti tohto
kroku, teda že tieto poukážky by pomohli
cestovnému ruchu, rešpektujeme nášho sociálneho partnera a nebudeme silou pretláčať zákony v parlamente, hoci máme možnosť vzhľadom na väčšinu, takýto zákon aj
prijať. Opačný postup by bol naozaj kontraproduktívny a narušoval by krehkú rovnováhu medzi sociálnymi partnermi, ktorí dnes
pôsobia.
V boji proti dôsledkom svetovej krízy sme preto prijali rovnakú filozofiu ako pri zavádzaní eura,
spoločnej európskej meny. Široká spoločenská zhoda, to je základ úspechu. Tak ako sme
to dokázali pri eure, tak široká spoločenská zhoda môže byť aj základom úspechu Slovenska pri
minimalizácii dopadov svetovej finančnej a hospodárskej krízy.

Navyše, a to ma veľmi teší, zaviedli sme euro v
správnom čase, pretože dnes euro predstavuje pre nás nielen ochranný štít pokiaľ ide o boj
s krízou, ale znamená aj významné zhodnotenie
úspor a vkladov našich ľudí. Navyše stačí, keď
si dnes prerátam existujúce kurzy, mohli by sme
pokojne povedať, dnes by euro stálo na Slovensku asi 40 korún aj 60 halierov. Ale my sme menili euro za 30 korún aj čosi.

Toto je jeden obrovský úspech
pre Slovensko napriek tomu, že
sú aj negatívne faktory, ktoré sú
s eurom spojené.
Vážené dámy a páni, dovoľte mi teraz urobiť jednu politickú výzvu. Chcem vyzvať slovenskú opozíciu, aby napravila chybu, keď odmietla
spolupracovať pri eure a pri Lisabone a chcem
ju vyzvať, aby sa zaviazala a ja to urobím za vládu
Slovenskej republiky, že nebude nikdy krízu zneužívať na politické politikárčenie a že nebude krízu zneužívať tak, ako sme zatiaľ svedkami toho,
čo sa deje okolo mimoriadnej schôdze Národnej
rady. A budem veľmi vecný. Nikomu sa nepodarilo nič vytĺcť z toho, že opozícia nespolupracovala s vládou pri zavedení eura, hoci očakávala,
že my to nezvládneme a potom by sa tešili, že
nás budú môcť kritizovať. Tak, ako nás vydierali,
myslím, že o tom netreba vôbec hovoriť, pri Lisabone, bolo to hrubé vydieranie a mysleli ste si,
že spôsobíte škodu vláde, ale ste skôr spôsobili
škodu Slovenskej republike. Ak budete politikárčiť s krízou ďalej, nezískate vôbec nič.
A chcem teraz spomenúť ten náš záväzok.
Vážené dámy a páni, vláda Slovenskej republiky, ani vládna koalícia ohľadne krízy
nepolitikárči a my sa nevyhovárame na minulosť. Dnes je úplne zrejmé, čo je príčinou
krízy. Príčinou krízy, a to, prosím, teraz môžem citovať Obamu, môžem citovať austrálskeho premiéra, môžem citovať kohokoľvek
v rámci najpravicovejších ekonómov a politikov, že príčinou krízy je tridsaťročný neoliberalizmus, ten, ktorý sme osem rokov mali
na Slovensku.

Ja sa nebudem tým zaoberať teraz. Viete, že my sme sa nikdy
nevyhovárali na minulosť, ani
vám tu nebudem robiť nejaké
prednášky, ktoré dnes počúvam
od mnohých politikov. Fakt je ale
ten, že v tomto je absolútna zhoda, že finančné trhy už nie sú
samoregulovateľné a že štát sa
nikdy nemôže vzdať zodpovednosti za udržanie ekonomickej
stability.
My navrhujeme za nás, za vládnu koalíciu, za vládu SR, že nebudeme krízu zneužívať na politické
súboje. Sme pripravení na pôde Rady pre hospodársku krízu, aj tu, v Národnej rade Slovenskej republiky hovoriť o vecných návrhoch, ale
nie o návrhoch sabotáží.
Ja nebránim opozícii, aby atakovala vládu z pozície kontroly plnenia programového vyhlásenia vlády. Ak urobíme chybu v oblasti napríklad
transparentnosti, máte právo nás kritizovať, máte
právo na nás útočiť. Ale nepolitikárčte kvôli hospodárskej svetovej kríze. Túto krízu nespôsobila
táto vláda, nespôsobili ju ani občania Slovenskej
republiky. Spôsobil ju nejaký typ politiky, ktorý
aj na Slovensku bol osem rokov, ale my vám to
vyčítať nebudeme. Budeme hovoriť len a len o
vecných riešeniach, ktoré treba v boji proti kríze

priniesť. Prečítajte si vyjadrenia vašich politikov,
na ktorých ste vždy dali, zo Spojených štátov a z
ďalších krajín, veľmi rýchlo to zistíte.
Vážené dámy a páni, chcel by som vás požiadať, aby sme nezneužívali zákonodarnú
pôdu na zvolávanie zbytočných mimoriadnych schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky. Je na to právo, keď tridsať poslancov dá návrh na zvolanie schôdze, predseda
Národnej rady musí takúto schôdzu zvolať.
No nie je mi celkom jasné, o čom tá schôdza
bola, keď nebol predložený ani jeden jediný
návrh zákona do parlamentu. My nebudeme
využívať hospodársku krízu na politický súboj s opozíciou návratmi do minulosti.
Sú návrhy, o ktorých sa dá rokovať, musím sa
však zastaviť pri jednom návrhu, ktorý sa neustále opakuje, pokiaľ ide o boj proti svetovej hospodárskej kríze a ktorý aj médiá na Slovensku
dostatočne často prezentujú. A to je návrh, ktorý sa týka zníženia daní z príjmov pri právnických zemie. Prestaňte vytvárať tento obraz. Už som
to tu raz povedal. Ak by sme zrátali všetkých neosobách.
zamestnaných, ktorých ste už prepustili, tak na
dnes nik nepracuje. O iných veciach
Predpokladám, že ide aj o zní- Slovensku
ani nebudem radšej hovoriť. Len vyzývam k obženie daní z príjmov aj pri fyzic- jektivite, a neprehlbujte nedôveru, ktorá je tak či
kých osobách z 19 na 16%. Ak tak na Slovensku z hľadiska krízy veľká.
Vážené dámy a páni, chcem povedať veľsi uvedomíme, že úloha štátu je mi jasne, že vláda SR veľmi pozorne sleduje
dnes v boji proti kríze nenahradi- kroky v rámci EÚ, ktorých cieľom je oslabiť
národný dohľad nad činnosťou koteľná a hovoria to všetci, vrátane vnútorný
merčného bankového sektoru a posilniť dotých najpravicovejších politikov, hľad nadnárodný.
že bez štátu to nikto nezvládne. Pre Slovensko by to znamenalo, pretože na
Slovensku všetky banky boli sprivatizované,
Potom štát musí mať potrebné fi- že by neexistoval efektívny dohľad vykonávaný Národnou bankou Slovenska, ale nenančné prostriedky.
jaký nadnárodný dohľad, ktorý by skôr asi
Veď všetci teraz len chodia: „vláda daj“, „štát pozeral, čo sa deje u matiek, a možno že
urob“, „štát reguluj“, „štát kontroluj“, „štát pri- by skôr pomáhal vo vzťahu k silným štánes“, pretože inak to prestáva fungovať. V ta- tom. Budeme dbať, pretože sú takéto snakomto stave prísť s návrhom, že znížiť dane z 19 hy aj naďalej v rámci Európskej únie, že ak
na 16 %, tak to je opatrenie, ktoré významným sa zavedie nadnárodný dohľad nad bankospôsobom oslabuje úlohu štátu. Štát potom nie vým sektorom, nesmie to byť na ujmu domáje schopný plniť si tie úlohy, ktoré dnes od štá- ceho vnútorného národného dohľadu. Pretu všetci na svete očakávajú. Americký prezi- tože taký pokus ešte nebol, že by sa snažila
dent hovorí o silnom štáte. Európska komi- matka si riešiť svoj problém na úkor dcéry.
sia hovorí o silnom štáte. Predsedovia vlád Zatiaľ taký pokus nebol, ale treba sa priprahovoria o silnom štáte. Ale silný štát nemô- viť, že by takýto pokus mohol v budúcnosti
že byť so šestnásťpercentnými daňami. Ako nastať, a my k tomu potrebujeme efektívny
ten štát si potom má plniť svoje povinnosti? vnútorný národný bankový dohľad, za ktorý
Navyše, aby bolo zrejmé, ktoréže to krajiny majú budeme určite bojovať. Chcem v tomto dudnes najväčšie hospodárske a finančné prob- chu aj poprosiť a vyzvať Národnú banku Slolémy? Maďarsko. Akú majú daň z príjmu? Šest- venska, aby bola mimoriadne iniciatívna.
násť percent. Rumunsko žiadalo v pondelok o Urobili sa konkrétne opatrenia. Zvýšila sa
obrovskú finančnú dotáciu. A akú majú daň z likvidita. Naozaj dnes máme banky ako tak
príjmu? Šestnásť percent. Ako to vyzerá s kraji- pod kontrolou.
nami, ktoré sú na Pobaltí, napríklad pätnásťper- Vláda Slovenskej republiky odmietla všetky formy protekcionizmu v rámci Európy, a odmietcentná daň v Lotyšsku a pozrime sa, čo sa mola to celá Európa, pretože je presvedčenie, že
mentálne v Lotyšsku deje. O čom to hovoríte,
protekcionizmus v akejkoľvek podobe by viedol
páni z opozície? Ak chcete, aby sme prežili krík prehĺbeniu krízy.
zu, nenavrhujte tieto sabotážne opatrenia, to je
Naopak, budeme presadzovať solidaritu.
znižovanie úlohy a funkcie štátu, takto sa jednoSolidaritu v rámci Európskej únie. Ak má
ducho fungovať nedá.
dnes problém Maďarsko, ak má dnes problém Rumunsko, tak to nerobme tak, že probChcem požiadať predovšetkým lém má celá stredná a východná Európa,
slovenskú tlač, aby konečne pre- ale rokujme na báze individuálnej - Európska únia/Maďarsko a Európska únia/Rustala s neobjektívnym informova- munsko. A pomôžme. Aj Slovensko musí byť
ním o kríze a o tom, ako kríza na pripravené pomôcť krajinám, ktoré sú v Európúnii. Inak Európska únia fungovať nebude,
Slovensku vyzerá, pretože tým, skej
pokiaľ nebude fungovať princíp solidarity.
ako nepravdivo informujete o krí- Principiálne ale odmietam, urobili sme to aj na
ze na Slovensku, prehlbujete je- neformálnej rade ktorá bola 1. marca 2009 v
Bruseli, vytváranie obrazu, že stredná a východden z najvýznamnejších faktorov ná Európa ako celok má problémy. To nie je
pravda. Dnes sú krajiny západnej Európy, ktoré
krízy a to je nedôvera.
majú podstatne väčšie problémy ako má SlovenŽivot čoskoro aj vám ale ukáže, a predovšetkým sko. A dnes Slovensko nie je možné porovnáslovenskej tlači, že pracujete proti sebe, lebo vať s Maďarskom, Rumunskom, alebo niektorýprehlbovanie krízy pocítite veľmi zreteľne a bu- mi krajinami Baltu.
dete vidieť, čo to znamená, ak prestanete mať
(Zo záznamu rokovania NR SR vybral jk)
reklamu, ak prestane fungovať ekonomické zá-
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Pre pravicu sú potrební iba súkromníci?
V úplne netradičnom čase, v stredu 18.
marca, zasadali mimoriadne poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho
kraja, aby dobehli zanedbané a niektorí z
nich opäť raz ukázali, o čo im v „ich“ politike vlastne ide. A nebyť skutočnosti, že medzi poslancami „modrého bloku“ sa našli aj
dvaja rozumní, mohlo toto zasadnutie skončiť v patovom režime.
V súlade s úspornou politikou vlády a jej opatreniami na zmiernenie dopadu ekonomickej krízy
sa niesla aj druhá tohtoročná úprava rozpočtu
krajskej samosprávy. Vychádzajúc z analýz bola
poslancom navrhnutá úprava rozpočtu smerom dole, teda na základe očakávaného zníženia bežných príjmov o cca 7,33 milióna eur znížiť aj výdajovú časť rozpočtu o 3,48 milióna eur.
V rozdelení na jednotlivé kompetenčné okruhy
krajskej samosprávy dostanú tohto roku menej

Stalo sa v kraji

napríklad cestári o vyše 804 tisíc eur, kultúra
o 375 tisíc, zdravotníctvo o rovných 200 tisíc,
školstvo o 358 tisíc, kým sociálna oblasť mala
byť ukrátená až o vyše jedného milióna eur.
Práve pri riešení tejto pre občanov citlivej témy
„modrí“ opäť raz poriadne zabodovali. Kým súkromníkom (tzv. neštátne subjekty) nedovolili znížiť bežné výdavky ani o cent, zariadeniam sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja zobrali svojim nehoráznym rozhodnutím 921 tisíc eur.
Celkom prirodzene teda možno očakávať, že
predseda PSK Peter Chudík toto doslova provokačné rozhodnutie poslancov nepodpíše a o
úprave rozpočtu sa bude opäť rokovať na plánovanom zasadnutí krajského parlamentu 7.
apríla. Ostáva iba dúfať, že dovtedy nebude potrebné znižovanie krajského rozpočtu ešte viac
pritvrdiť...

Autobusy konečne v cieli

Problém oprávnenosti výkonov vo verejnom záujme
a ich financovania dopravcom bol konečne dotlačený do cieľa. Štyria autobusoví dopravcovia, pôsobiaci
na území Prešovského samosprávneho kraja (SAD
Prešov, Poprad,
Humenné a BUS Karpaty Stará Ľubovňa) sa konečne prepracovali k záverečnému textu
Zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme v pravidelnej
prímestskej
autobusovej
doprave, uzavretej medzi
Prešovským samosprávnym
krajom a dopravcami, ktorý odobrili poslanci prešovského krajského parlamentu. Zmluvy budú síce platiť od
1. apríla do konca roka, ale sú
prvé svojho druhu na Slovensku a v podstate na území kraja zakrývajú existujúce legislatívne diery v tejto oblasti a na
ne už budú naväzovať zmluvy uzatvárané pre ďalšie roky.
Text zmluvy je akýmsi súborom
pravidiel pre čo najobjektívnejšie stanovenie ekonomicky

oprávnených nákladov, vykonávaným dopravcami vo verejnom záujme (zľavy pre študentov, dôchodcov, invalidov atď.)
a ktoré im zo zákona uhrádzajú, resp. do hodnoty riadneho cestovného dorovnávajú krajské samosprávy. Všetci
účastníci schvaľovania považujú zmluvy za krok vpred, keďže
po rokoch zbytočných vzájomných podozrievaní a naťahovačiek je dnes množstvo vzťahov a povinností na oboch
stranách vsadených do súboru jasných „pravidiel hry“.
A že v tejto hre nejde o fazuľky, o tom svedčí skutočnosť, že autobusy najazdia
v tomto roku na území kraja
spolu cca 29 miliónov kilometrov! Ďalším systémovým
krokom je objednávanie dopravných služieb u prepravcov samotným Prešovským
samosprávnym krajom, pričom prepravcovia majú
oprávnený záujem o to, aby
tieto objednávky boli čo
najdlhodobejšie. Na stránkach nášho denníka sme to-

tiž spomínali, že po cestách
kraja behá vyše 400 autobusových starčekov, ktorí už dávno mali skončiť v
šrote, keďže pre účastníkov
cestnej premávky predstavujú riziko ohrozenia. A keď
si predstavíme, že jeden
nový autobus stojí cca 170
tisíc eur, stačí si túto sumu
vynásobiť potrebou a veľkosť investície je jasná.
Nový systém spolupráce
medzi prepravcami a krajskou samosprávou vytvára
aj pomoc v nakupovaní toľko potrebných nových dopravných prostriedkov. Pre
cestujúcu verejnosť je však
v súčasnosti dôležitá skutočnosť, že po tom, ako poslanci krajského zastupiteľstva zvýšili dopravcom
dotáciu na rok 2009 o 80
miliónov Sk (2,7 mil. eur),
od 1. marca cestovné v Prešovskom kraji značne pokleslo, najmä pri používaní
čipových kariet a stalo sa
opäť jedným z najlacnejších
na Slovensku.
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Ruže v rukách, očiach i vo vzduchu

Spokojné a usmievavé ženy, atmosféra sympatií a priateľstva, také
boli aj tohtoročné stretnutia predsedu strany SMER-SD Roberta
Fica so ženami východného Slovenska. V predvečer sviatku žien
celého sveta sa v sobotné popoludnie 7. marca najskôr stretol s
Popradčankami a v podvečer zamieril v spoločnosti svojich sprievodcov do Handball arény v Prešove, kde už na všetkých netrpezlivo čakali Prešovčanky. Robertovi Ficovi sa opäť podaril výber
členov svojho tímu, počnúc prezidentom Ivanom Gašparovičom
a predsedom parlamentu Pavlom Paškom a zabávačom Petrom
Marcinom končiac. Symbolické ruže, charakterizujúce ženu ako
nositeľku života a lásky, doslova viseli vo vzduchu a zmenili zvyčajne búrlivú atmosféru v stánku prešovskej hádzanej na nepoznanie. Prešovské ženy sa už tešia na budúcoročné stretnutie, pretože Robert Fico im prisľúbil: - ...pokiaľ budeme na slovenskej
politickej scéne, nedovolíme, aby bol tento sviatok vymazaný zo
slovenského kalendára!
Foto: www.smer-pk.sk
V pondelok 23. marca rokovali aj poslanci MsZ v Stropkove. Okrem problematiky hlavného kontrolóra sa zaoberali bezpečnostnou situáciou v meste, i stavom projektov a
grantov EÚ podaných mestom v rokoch 2008 a 2009. Mimoriadnou zmenou v sérii štandardných rokovaní boli prezentácie zámerov na výstavbu dvoch priemyselných celkov: Závod na materiálové zhodnocovanie polymérových
odpadov a výstavba Slnečnej fotovoltickej elektrárne.

Bude nové riešenie diaľničného úseku konečným?
Všetkých motoristov, prichádzajúcich
do šarišskej metropoly Prešov od západu, víta pri ich vstupe do mesta veľká dopravná stavba. Svedčiaca o tom, že diaľnica, tiahnúca sa naprieč Slovenskom, sa
už priblížila k tomuto krajskému sídlu, sužovanom kopcom dopravných problémov
dve desaťročia. Kade však bude jej trasa
smerovať ďalej, aby sa napojila na existujúci diaľničný úsek Prešov - Košice? Na
túto tému bolo vypracovaných už niekoľko návrhov a rovnaký počet bol aj nerealizovaný. Raz bol problémom odpor obObrovská mimoúrovňová križovatka bude najväčšia na Slo- čanov či samotného vedenia mesta voči
vensku.
nevhodnému riešeniu, inokedy to bola
neúnosne vysoká nákladnosť navrhovaného projektu.
Ďalší návrh, v ktorý prešovská verejnosť verí,
že bude posledným a realizovaným, navrhuje
riešenie, obsahujúce vybudovanie 18 mostov
a dvoch tunelových rúr, z ktorých každá bude
mať vyše 2,2 kilometra. Toto západo-južné
prepojenie, ktoré by malo mať finále približne
v roku 2013, pomôže nielen samotným motoristom, ale konečne bude balzamom aj na
permanentným hlukom unavených a smogom
otrávených občanov žijúcich v juhozápadnej
časti mesta. Realizácia tohto návrhu nebude
Časť Kuzmányho ulice slúži motoristom v dnešnej dobe iba
jednoduchá, svedčí o tom skutočnosť, že tenna parkovanie.

to úsek stavby diaľnice bude mať celkom 188
stavebných objektov. Dimenzovaný je však
na realitu roku 2035, kedy by týmto úsekom
malo prejsť cca 20 tisíc vozidiel za 24 hodín.
Stavba, ktorú vidíte na našom zábere, je
vlastne prvou etapou komplexu mostných
objektov pri západnom vstupe do Prešova a
po dokončení bude pozostávať z troch výškových úrovní a bude to najväčšia cestná križovatka v republike. Na tento dopravný uzol
by sa mal napojiť aj západo-severný cestný
obchvat mesta v smere k hranici s Poľskom.
Najdlhšou stavbou navrhovaného riešenia by
však mal byť cestný most o dĺžke cca 650
metrov, klenúci sa nad údolím rieky Torysa,
ktorý zabezpečí prepojenie nového a existujúceho úseku diaľníc.
Zdá sa, že k úspešnému záveru speje aj ďalšia problematická dopravná stavba v meste,
rozšírenie a modernizácia Kuzmányho ulice.
Zložité majetkové vysporiadanie pozemkov
pod novým cestným telesom (šesť verejných
a šesť súkromných vlastníkov) ktoré realizáciu
tejto stavby nehorázne komplikuje a zdržuje
si na základe dohody vzali rovnakým dielom
na starosť Mesto Prešov i Prešovský samosprávny kraj, ktorý bude stavbu realizovať.
Samotnú dohodu však ešte musia odobriť poslanci mestského i krajského parlamentu.

Zdá sa, že permanentne pretriasaná finančná kríza sa prešovských podnikateľov zatiaľ
výraznejšie nedotkla. Tamojšia radnica totiž pre nich pripravila užitočnú konferenciu
Prešovské ekonomické fórum, ktorého cieľom bolo spoločne rokovať o možnostiach
zmiernenia dopadu celosvetovej krízy na hospodárenie
podnikateľských subjektov
pôsobiacich na území mesta
i na samotné mesto ako také.
Prešovské ekonomické fórum je totiž akýmsi neformálnym účelovým zoskupením
orgánov samosprávy, štátnej
správy, vzdelávacích inštitúcií a súkromných podnikateľov, ktoré vzniklo z potreby
spoločného hľadania spôsobov, ako z terajšej situácie vyviaznuť s čo najmenšími stratami. Žiaľ, táto snaha našla u
samotných podnikateľov zatiaľ veľmi slabú odozvu.
•••
Ako sa mesto Svidník vysporiada s tým, že prišlo o jeden
tehlový objekt s 18 bytmi na
Goldbergerovej ulici, ktorého
časť sa nedávno doslova rozpadla a iba vďaka mimoriadne inteligentnému a pohotovému konaniu pracovníkov
Mestskej polície vo Svidníku nedošlo k veľkej tragédii? Je už známe, že Rómovia
nie sú dobrými hospodármi a
táto ich negatívna vlastnosť
sa prejavila aj v tomto prípade. V stopách policajtov síce
operatívne kráčalo aj vedenie
mesta a rómske rodiny dostali ihneď náhradné ubytovanie,
ide však iba o dočasné riešenie. Radnica už dokonca
aj vybrala jeden z mestských
pozemkov na výstavbu nového ubytovacieho zariadenia,
ako sa však zdá, ustúpiť budú
musieť chovatelia psov. Bude
mať však mesto na novú výstavbu za dnešnej neradostnej ekonomickej situácie? Do
zrútenej bytovky, postavenej
v roku 1954, vrazilo mesto
pred približne desiatimi rokmi
cca 3,5 milióna Sk na jej rekonštrukciu a opravy. Ako vidieť, každá snaha je márna,
problémy sa rodia tempom
zodpovedajúcim tempu rastu
rómskej populácie.
•••
Vo štvrtok 12. marca stáli
(lepšie povedané sedeli) poslanci Mestského zastupiteľstva v Sabinove pred „alkoholovou“ dilemou. Chystali sa
zakázať používanie alkoholu
na verejných priestranstvách,
keďže tento nešvár sa rozmohol najmä v centre mesta. Takýto spôsob konzumácie alkoholu vo svojom uznesení
nakoniec aj zakázali, ale ako
to na Slovensku býva, hneď
aj s výnimkami. Piť dovolili na
futbalovom štadióne počas
zápasov a na mestskom kúpalisku. Chudinky mamičky
s dietkami, ktoré sa tam prídu kúpať...
Stranu pripravil

MILAN GROFČÁK
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Slečna Tulipánová osedlala koňa
Nielen slečna Tulipánová,
ale možno aj snežienková,
karafiátová, či fialková, si
chcú sadnúť do sedla. Nie
je to také jednoduché, nie
každý kôň totiž znáša sedlo, nehovoriac už o jazdcovi. Slečna Tulipánová najskôr na sedlo ani nepomyslela,
ba dokonca sa tomu aj bránila,
necítila sa na to, aby si do sedla sadla. Sedela v iných sedlách, ktoré neboli až také rizikové a mohla si tam pohodlne
hovieť, pozerať sa do zrkadla,
ošetrovať si pleť, aj dušu, aj peňaženku. Ale rančeri boli iného názoru, jednoducho chytili slečnu Tulipánovú za ruky
a za nohy a posadili ju do sedla, hoci ešte nikto nevedel, na
akého koňa to sedlo položia.
Ale už keď je sedlo, kôň sa
obyčajne nájde. Lebo musí.
A tak keď už bol aj kôň, rozhodla sa slečna Tulipánová
začať rajtovať, potom klu-

sať a napokon bežať s vetrom o závod. Zvládla všetky
tieto konské možnosti, ani
bičík nepotratila. Aj do pusty sa vydala, lebo pre kone
je pusta raj, nič im nebráni v
rozlete. To vie aj jej poradca.
Aj k Nibelungom zavítala, aspoň na tých pätnásť minút, veď
na trpaslíkov Nibelungovia viac
času nemajú a ani nikdy nemali. Aj Obamovi poradcovia
sa pri nej objavili. Lebo veď
slečna Tulipánová sa rozhodla napokon pre ródeo,
na puste našla 33 tisíc, nie
strieborných, ale v eurách,
čo by malo stačiť na náklady jazdy spolu s Buffalo Billom po juhu Slovenska, kde
sa tamojším obyvateľom prihovárala: Kérem sépen, čo
to trepem, bizoň barátom... A
tak teda máme prvú slovenskú Amazonku, slečnu Tulipánovú, ktorá by si rada osedlala
už nielen toho koňa, ale aj nás

všetkých. A dokonca sa začala
zaliečať aj súčasnému slovenskému premiéroví, lebo však
Amazonky sú už také, najskôr
na vás chcú zapôsobiť a potom
vám streliť z luku do chrbta.
Slovenská Amazonka je bežkyňou na dlhé trate, krátke už absolvovala a nebolo to bohviečo. Jedného maratónca sme
už tu mali a dopadol tak, ako
dopadol. Ale MMM v Košiciach
v októbri sa už na ňu teší, len
zatiaľ sa MMM na koňoch nebeží. Takže Amazonka, NeAmazonka, z koňa dole.
Ale slečna Tulipánová si aspoň môže povedať, že sedela v sedle a na koni, nie síce
dlho, iba krátko. Potom ju
ten kôň zhodil a už sa do sedla nikdy nedostane, ani na
koňa so sedlom, či bez sedla.
Nuž, každý si je strojcom svojho osudu. Aj vtedy, keď ten
osud riadia iné „oboce“...

Čo očakávame v tomto storočí
Európska únia zmizne z politickej mapy sveta, Rusko obnoví ZSSR a USA zaplavia emigranti, také sú prognózy dokumentu „Najbližších 100 rokov, prognóza 21. storočia“, ktorú
vypracoval americký politológ a šéf americkej analytickej služby Stratfor Inc. George
Friedman. Podľa tohto odborníka, politické
víťazstvá a pády lídrov neovplyvnia historické pozície štátov. Podľa jeho názoru stratégia rozvoja ľubovolnej krajiny je „hlboko zakorenená, v jej DNK.
Opierajúc sa o súčasné geografické a demografické danosti má Friedman pochybnosti, že v
21. storočí si môžu USA udržať pozíciu svetového lídra. Skutočne sa už dnes začal proces vzdávania sa pozícií, píše vo svojom geopolitickom trilleri Friedman.
V blízkej budúcnosti sa vytratí jedna zo základných hrozieb pre USA – medzinárodný terorizmus. Už v roku 2009 sa nasledovníci džihádu,
ktorí stoja za útokmi 11. septembra, budú musieť
vzdať svojich cieľov v dôsledku vytvorenia muslimskej ríše na teritórií Európy a Ázie. V 30. rokoch
tohto storočia sa USA stretnú s ďalšou hrozbou –
poklesom pôrodnosti, na druhej strane do USA
príde vlna migrácie z Latinskej Ameriky. V nasledujúcich rokoch budú tvoriť imigranti väčšinu južných štátov USA, ktoré kedysi zobrali Mexiku.
A čo sa bude diať v Európe ? Podľa Friedmana,

Európa v dnešnom ponímaní prestane existovať,
Európska únia uviazne v chaose a zmizne z politického obzoru aj so svojou ideou vzájomnosti krajín, spoločnej suverenity a medzinárodného
systému zákonodarstva, ale predovšetkým bez
svojej armády, ktorá by ju mohla zaštítiť. V tom období vstúpi do vojny Nemecko s Poľskom a Veľkou Britániou.
Ďalšou krajinou bude Čína, ktorá sa začne
rozpadať už v polovici storočia v dôsledku
znižovania ekonomického rastu, trenicami
medzi jednotlivými provinciami a ostrovnými
štátmi. Rusko podľa Friedmana vydrží dlhšie.
Už v roku 2015 Rusko obnoví ZSSR a vstúpi do studenej vojny s USA. Ale v tomto prípade ju prehrá oveľa rýchlejšie. Okolo polovice storočia, Rusko a Čína budú rozdelené
na časti, pričom Japonsko a Turecko dostanú od USA, ktoré už nebudú svetovým lídrom,
úlohu ochrancov euroázijského kontinentu.
Friedman súhlasí s tým, že jeho prognózy sa zdajú neuveriteľnými, ale aj tak potvrdzuje, že Japonsko o 40 rokov vyvolá ďalšiu svetovú vojnu,
pričom vojnová činnosť nebude na Zemi ale v kozme. Ako tvrdí analytik, v Deň vďakyvzdania 2050
Japonci napadnú vojnové centrá USA na orbite,
čo bude podľa Friedmana „orbitálny Pearl Harbour“. Formálnym víťazom sa napriek tomu stanú USA.

Takí sme boli

Televízna relácia STV „Takí sme boli“ s Milanom Kňažkom je
možno jedna z dvoch, ktoré sa dajú sledovať. Aj keď nebude
mať dlhé trvanie, lebo je postavená na hercoch a ich vzájomných spomienkach. Ibaže by tí mladí začali spomínať na svoje
škôlkarské roky, čo by asi nebolo zaujímavé. Zaujímavejšie by
bolo, keby sa relácia pod týmto istým názvom začala venovať
nežnej či zamatovej revolúcii z roka 1989, kde bol protagonistom Milan Kňažko a možno by sa aj sebakriticky dalo pospomínať, že takí sme boli, akí sme boli, veď o protagonistov do relácie by nebola núdza, malých či veľkých revolucionárov je na
Slovensku nadostač. Dokonca aj počet disidentov rastie a už
môžu založiť aj svoju organizáciu. A takto by sme možno odhalili aj kus svojej novodobej histórie, v jej nahote, bez prikrášľovania, lebo časom mnohí zistili, že „boli sme takí, no nie príliš
múdri...“

Smer stúpa, opozícia padá

Ak by sa parlamentné voľby konali v marci 2009, podľa výskumu verejnej mienky ŠÚ SR by vyhral SMER so 43,7 percentami. Koalícia dohromady má 62,5 percentnú podporu občanov a opzícia iba 31,6%. Svetová hospodárska 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.

Kresba: Andrej Mišanek

Marx vstal z popola

Predstavitelia ekonomických elít USA a Európskej únie citujú
Karla Marxa a pripravujú sa k sociálnym otrasom. Podľa mienky väčšiny z nich „prízraku komunizmu“ môže zabrániť len synchronizácia činnosti všetkých ekonomicky rozvinutých krajín
sveta a rozhodná štátna kontrola nad finančnými obchodmi.
Na vlne rezkého vtrhnutia štátu do trhovej ekonomiky, znárodnení bánk a spoločností sa otázka zachránenia kapitalistického modelu sveta stala ústrednou hneď dvoch konferencií na rôznych stranách
Atlantiku. „Súčasná kríza sa stala skúškou kapitalizmu. Som presvedčený, že kapitalizmus krízu prežije a vyžije, ale finančný systém je
treba zmeniť. Nie som presvedčený, že sa ešte niekedy vbuduje do
predchádzajúcej liberálnej podoby“, povedal na zasadnutí konferencie Centra kapitalizmu a spoločnosti pri Kolumbijskej univerzite, hlavný antikrízový poradca prezidenta Obamu, Paul Volker.
Podľa jeho vyjadrenia čas rôznorodého kapitalizmu odhodilo do minulosti spolu s krachom veľkých bánk v USA a nový kapitalizmus bude
musieť byť viac regulovaný a kontrolovaný. A čo je zvláštne, liberálnym kapitalizmom je rozčarovaný aj George Soros, kultový investor a
burzový hráč. „Trhový fundamentalizmus a viera v to, že trh sa môže
sám regulovať, viedli k deregulácii globálneho trhu. Bankrot Lehman
Brothers sa stal kolapsom finančného systému, ktorú napojili na umelý aparát podpory života, na ktorom sa drží aj teraz“, takto alegoricky
sa vyjadril na Kolumbijskej univerzite G., Soros. Podľa jeho názoru,
„táto finančná kríza v mnohom pripomína kolaps sovietskeho systému, svedkom ktorého som bol. Aj vtedy, aj teraz, ľudia nechápu čo
sa deje“.
Podľa mienky väčšiny ekonómov, jediný spôsob ako zachrániť
súčasný ekonomický model sveta je, že sa rozhodne zavedie
štátna kontrola nad finančnými inštitúciami. „ Bez znárodnenia
najväčších bánk už nemožno dosiahnuť dôveru k bankovému
systému. Banky musia byť znárodnené, aby štát svoj kapitál
uviedol na úverovanie reálneho sektoru ekonomiky“ o tom je
presvedčený aj laureát Nobelovej ceny z roku 2006 a riaditeľ
Centra kapitalizmu a spoločnosti Edmund Felps. „Je lepšie preregulovať, ale rýchlo, ako nedoregulovať a zatiahnuť. Viac sa
nemožno spoliehať na neviditeľnú ruku trhu“, pritakal mu bývalý hlavný ekonóm Európskej banky rekonštrukcie a rozvoja Vilhem Bayter. Jednoducho, štát potrebuje vziať trh do svojich rúk a tak
nám Karol Marx naozaj vstáva z popola.

Opatrenia proti kríze vo svete
Opatrenia proti kríze vo svete predstavujú 1,5
percenta HDP planéty a predpoklad je vyčleniť 2 percenta HDP planéty. To sú údaje Medzinárodného menového fondu, ktorý okrem toho
predpokladá, že rast HDP vo svete bude len
0,5 percenta HDP planéty.
Rusko vyčlení na boj s krízou 12 percent
svojho HDP, čo predstavuje asi 3,5 trilióna
rubľov, teda asi 150 miliárd dolárov.
V USA, kde sa zrodila finančná kríza, chcú krízu
vyriešiť tradičným spôsobom - zaliať ju peniazmi. Doláre sa tlačia tu a natlačia ich koľko treba.
Bude ako bude. Plán Ministerstva financií na
spasenie od krízy predpokladá vyčleniť 2 trilióny
dolárov. Predchádzajúca vláda už vyčlenila 800
miliárd dolárov. To znamená, že tých 2,8 triliónov dolárov je 19,7 percent HDP v USA. To je
taká suma, že rast ekonomiky USA by v nasledujúcich 10 rokoch musel mať rast 12-13 percent, aby sa dokázal vyrovnať s takým dlhom..
Čínska vláda chce na podporu ekonomického rastu vyčleniť 586 miliárd dolárov. To
je asi 14 percent HDP krajiny. Antikrízové
miliardy pôjdu na stavbu ciest a železníc,

do pôdohospodárstva a vytváranie čistých
technológií v priemysle. Znížia sa aj odvody pre malých a stredných podnikateľov a
zmenia ohraničenia úverov pre komerčné
banky.
V Japonsku vyčlenia na stimuláciu ekonomiky
30,3 miliárd dolárov, čo je 1,4 percent HDP.
V Brazílii ešte nedávno prezident tvrdil, že
tam žiadnej krízy niet. Ale dnes aj tak vyčleňuje Brazília viac ako 20 miliárd dolárov
na vyplatenie úverových dlhov štyroch tisicok tamojších závodov a prevádzok. Zlaté
rezervy krajiny predstavujú 200 miliárd dolárov.
Nórsky penzijný fond Global, ktorý patrí medzi
najväčšie štátne investičné fondy na svete, stratil v dôsledku krízy takmer 90 miliárd dolárov a
rok 2008 sa stal najchudobnejším za celú históriu fondu Global..
Z týchto čísiel vidieť, že svetová kríza nadobudla dosť obludné rozmery a nebude také
jednoduché sa s ňou vyrovnať, pretože ani
uvedené sumy ešte nemusia byť konečné.
To platí samozrejme aj o Slovensku.

Rozhladňa
Unikát slovenských volieb, deti
majú voliť za svojich rodičov,
Palko a spol. chcú vyhlásiť dôchodcov za nesvojprávnych.
V. Mečiar chce navštíviť vo väzení Fruniho. Ak Fruni niečo
vykvári, bude za to niečo aj
chcieť, dnes to tak chodí, nič
nie je zadarmo, ani láska k jednej slečne.
V demokratických prezidentských voľbách niet občianskych kandidátov, ani v takom
prípade ak by boli z Marsu.
Predstava olizovať známku s
prezidentkou Radičovou je
síce vábna, ale tie krémy nie
sú každému po chuti.
Dobrá hra, vsadil som na I.
Gašparoviča 100 a vyhrám
120 eúr. Takéto prezidentské
voľby by mohli byť každý mesiac, alebo každý rok. Taká istota v Lote nie je.
Mal pravdu F. Gál: Prišiel človek, ktorý vedel všetko. Panenka Mária, veď ešte hral aj
bábkové divadlo, vraj Gašparka.
Novela o štátnom jazyku vyvolá medzinárodný problém, tvrdí Pál Csáky. Barack Obama
vo svojom inaguračnom prejave: Doma môže každý rozprávať ako chce, ale v USA budeme mať len jeden štátny jazyk
- angličtinu.
I. Tasler vytancoval Radičovú. Tancovala jedno leto, pardon jar.
Vlastenectvo ako láska k vlasti
je pre mňa prázdny pojem, povedal Eduard Chmelár, svetoobčan. F. Villon napísal román
o Diablovom prde.
Dôsledky
svetovej
krízy:
Pastier zo Slovenska si sťahoval v internetovej kaviarni
porno na USB kľuč. Čo na to
bača?
Maďarského prezidenta do
Sedmohradska nepustili lietadlom, auto mu prekontrolovali naskrz. Slovensko môže
maďarský prezident prejsť krížom-krážom...
Stranu pripravil

DUŠAN KONČEK

KULTÚRA

SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Príručka sebaobrany proti médiám na Slovensku

Užitočná kniha Pavla Dinku
Pavol Dinka: Slovenské masmédiá – metódy manipulácie, vydal Politologický
odbor Matice slovenskej, Martin 2008.
Popredný autor literatúry faktu a znalec masmediálnej problematiky Pavol Dinka v spolupráci s Romanom Michelkom a Politologickým odborom Matice slovenskej vydal
pre nás, slovenských recipientov printových
i elektronických médií, veľmi potrebnú publikáciu s názvom Slovenské masmédia – metódy manipulácie. Je to prepotrebná kniha o
tom, ako nás klamú, a to vo väčšine prípadov
dosť rafinovane, priam nenápadne. Takto nás
klame vysokodominantná väčšina médií na
Slovensku v službách svojich zahraničných
promonopolných a proamerických majiteľov. Zámerne nepoužívam zavádzajúci pojem
„slovenské média“, lebo so skutočným, hrdým a nezávislým Slovenskom majú spoločný nanajvýš dorozumievací jazyk slovenský.
Dinkova kniha je bedekrom našej informačno-názorovej sebaobrany. Nie všetky triky a mystifikácie vieme odhaliť
pomocou vlastnej intuície, také sú rafinované a bravúrne zamaskované, pomocou
ohlupovacích metodík západných mediálnych kaukliarov. Preto je pre nás výhodou dôkladné mapovanie týchto mozog
premývacích postupov z trpezlivého a
dôkladného pera Pavla Dinku.
Čo myslíte, v čom spočíva jedna z najúčinnejších zahmlievacích klamných metodických rafinovaností? Odpoviem vám výstižným citátom z tejto knihy zo strany 201:
„Podaktorí žurnalisti si dokážu vymyslieť
vskutku rafinované spôsoby: trošička pochváliť, o to bolestivejšie potom udrieť; nie
je to nič nové, už Bismarck používal metódu cukru a biča, maličký cukríček a bičisko
ako hrom! A napokon tvrdý knokaut!“
Nuž takto vzniká ilúzia objektívnosti a vyváženosti, ibaže najviac utkvie v pamäti to, čo je
v texte na konci, vo finále, v pointe, teda opľúvanie a zaznávanie. Keď aspoň prelistujete Dinkovu publikáciu, nemôže vám uniknúť
skutočnosť, aký gigantický rozsah sledovacej a analytickej práce uskutočnil tento autor ako jednotlivec. Musel sledovať všetky
významné printové i elektronické médiá a
navyše internet, aby zachytil a pre nás diagnostikoval všetky mediálne kotrmelce – vrátane parádnych kopancov, bezočivých mediálnych mystifikácií. Koľkí z autorov literatúry
faktu by sa zľakli už na prahu takéhoto časovo i nasadením náročného knižného projektu, ktorý by pre nich zostal nanajvýš nesplniteľným, hoci lákavým životným snom?
Hoci nie som priaznivcom suchopárneho vý-

počtu kapitol či tematických oblastí, predsa len uvediem prehľad médií, oblastí a tém,
ktorým Pavol Dinka venuje v tejto knihe pozornosť. To preto, aby recipienti vedeli, ktoré médiá autor pristihol pri manipuláciách.
Nasledujú v takomto poradí: STV, Markíza,
JOJ, TA 3, rádiá na rozličných vlnách, aktivity M. Zemkovej, formátové rádiá v zajatí komercie a politiky, tlačenka tlačových médií –
SME, Pravda, Plus 7 dní, .týždeň, útoky Sme
a Pravdy na Maticu slovenskú, pofidérne tlačové opravy, etika a preudoetika novinárov,
novinári o sebe a politici o žurnalistoch, voľby a žurnalisti, titulok tam – obsah onam (o
manipulácii pomocou titulkov), falošné výkriky o ohrození slobody tlače (hystéria okolo
tlačového zákona), reklama je ako nakazený
kliešť, vízie masmediálnej manipulácie (o internete).
Namiesto pravdy predajnosť
Na prezentácii svojej knihy Pavol Dinka zdôraznil, že jeho publikácia je kritikou masmédií. Vyslovil pravdivú, no zároveň aj údesnú
diagnózu: Dnes nejde o to, aby informácia
bola pravdivá, ale o to, aby bola trhová, aby
sa dobre predala. Navyše sformuloval pozoruhodnú otázku, pri ktorej chodí človeku
mráz po chrbte: ak sa o päťdesiat rokov bude
nejaký historik opierať o dnešné médiá, získa z nich pravdivý obraz o našich časoch?!
Na prezentácii tejto knihy sa ozvali aj naivné
(alebo len provokatívne či rečnícke?) otázky,
kto stojí za touto manipuláciou? Rozhľadený
čitateľ nestačí žasnúť: Veď je to úplne jasné,
sú to zahraniční majitelia „našich“ médií, ktorým súčasnou vládou a premiérom vyznávané socialistické, spravodlivé a humanistické
hodnoty veľmi prekážajú, sú pre nich, milovníkov roztvárajúcich sa nožníc, nežiaducou
bariérou, brzdou ich biznisu. Pravdaže, nie
všetko dobré sa nevyhnutne musí tejto s ľuďmi solidárnej vláde podariť, realita kapitalistických mantinelov je totiž zložitá a dobročinnosť ohraničená. Tlačoví magnáti sa usilujú
svojimi manipuláciami narušiť a spochybniť
súzvuk medzi vládou a väčšinou neskorumpovaných občanov, za každú cenu znížiť preferencie politickej strany Roberta Fica a z
recipientov médií vychovať plastelínové konzumentské bábky bez vlastného názoru, s
dokonale prepratými mozgami.
Strastiplná cesta solitéra
Výstižne charakterizoval tento bedeker čitateľskej, poslucháčskej a diváckej sebaobrany politológ, filozof a publicista Roman Michelko v Literárnom dvojtýždenníku z 2. 12.
2008: „Najnovšia kniha publicistu Pavla
Dinku supluje neexistujúci mediálny vý-

skum na Slovensku.... Autor sa vydal na
strastiplnú cestu solitéra. Jeho boj proti
obrovským nadnárodným mediálnym gigantom pripomína legendárneho Dona
Quijota. Sám proti veľkej mediálnej presile to má iste ťažké; sympatické však je,
že nerezignoval ako mnohí iní. Naopak,
veľkosť úlohy v ňom zmobilizovala nové
sily a dnes predstupuje pred verejnosť
s dielom, ktoré má neoddiskutovateľnú
dokumentárnu, ale aj analytickú a heuristickú hodnotu. Niet pochýb o tom, že
len rešeršná príprava tohto diela by si za
štandardných okolností vyžadovala celý
tím ľudí..... Po dlhom čase je tu publikácia, ktorá kriticky – a čo je podstatné –
kvalifikovane, s dostatočným množstvom
dôkazov, ukazuje logiku fungovania médií na Slovensku. Veľkí mediálni manipulátori sú usvedčení tak povediac in
flagranti, čiže pri čine.“
Na prezentácii Dinkovej knihy R. Michelko
zdôraznil, že nastal čas vysvetľovať ľuďom
techniky manipulácie, učiť ich, ako sa stať
voči takýmto praktikám imúnnym, vychovávať
z ľudí sebavedomých občanov, ktorí si budú
vedieť nájsť objektívne a presné informácie
– aj napriek absencii názorovej plurality, napriek dominantnému postaveniu hlásateľov
jediných správnych názorov a napriek neporovnateľnej sile mediálnej munície oboch
strán – teda pravicovo svetoobčianskej kontra vlasteneckej, proslovenskej, so sociálnym cítením. Pripomenul zúčastneným, že
kniha je v tomto boji neprehliadnuteľným a
nevyhnutným pomocníkom. Nuž a k tomuto
odkazu sa pripája aj autor recenzie, ktorú ste
práve dočítali.
Milan Kenda

Kde nie je svetlo, je tma...
Nič nie je v myšlienkach, na čo
sme kedysi nemysleli, ale poznať seba samého, ako bolo
napísané na Apolónovom chráme vo veštiarni v Delfách, je
definícia najmä pre tých, ktorí
majú oči a nie všetko chcú vedieť o sebe, o svojej telesnej
a duchovnej stránke. Áno, nie

vždy a nie všade vidíme radosti a bolesti iných. Vše zabúdame, že by sme sa my sami mali
liečiť, lebo aj slovo uzdravuje.
Zrubcova najnovšia knižka
esejí Žalmy života je akýmsi voľným pokračovaním publikácie Meditácie, ktorá vyšla
v roku 2001. Autor svojim perom načrel synergeticky do duchovnej podstaty človeka v súčasnej konzumnej spoločnosti,
kedy sa nepredáva česť, charakter a bezúhonnosť.
Autorove eseje o literárnych, umeleckých a filozofických problémoch súčasného človeka sa sporadicky
v minulosti objavili a objavujú na stránkach našich periodík. Sme radi, že mnohé
z týchto „literárnych perál“
Zrubec zozbieral do druhej
knižnej podoby. Autor v úvo-

de použil citát básnika Svetloslava Vaigla: Kde nie je
svetlo, je tma. Ale bez svetla večne žiť nemožno.
Žalmy sú ukryté v našich srdciach, v očiach a hroboch,
ako aj v tikote hodín, v hlahole zvonov, alebo v slnečných
lúčoch, píše autor na úvod.
Žalmy sú otiepkou našich každodenných krokov, zrkadlom
transcendencie, nirvány pokoja a blaženosti. Opak nihilizmu. Zrubcove eseje sú našim rozvetveným rodostromom
v ovocnej záhrade kde nechýbajú mystifikovaní Adam a Eva
v rúchu našich súčasníkov. Kto
nájde jablko lásky, alebo jablko
sváru?
V bohato ilustrovanej publikácii je aj štúdia prof. PhDr.
Andreja Červeňáka, DrSc.,
pod názvom Zrubcova dia-

lektika, kde literárny vedec
hovorí v čom je zrubcovské
špecifikum, prínos pre slovenskú literatúru. Syntéza
životnej (empirickej) pravdy a umeleckého výmyslu
tvorí v jeho tvorbe centrum,
od ktorého spisovateľ raz
odbehne k literatúre faktu
(téza), inokedy k čistej epike (antitéza), aby sa znova
vrátil k tomu bodu, od ktorého je dobre vidieť človeka
v národe a národ v človeku
(syntéza). Taká je Zrubcova
dialektika.
V štúdii (doslova) prof. PhDr.
Jozef Leikert, CSc., pod názvom Spisovateľské hľadačstvo Laca Zrubca napísal:
Zrubcove knihy nie sú oddychovým čítaním, ale serióznym ponorom do osudov...
Lenka Micheľčíková
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ESEJE O GLOBALIZÁCII

Druhá knižná publikácia Romana Michelka Eseje o globalizácií (Matica slovenská, Martin 2009) organicky nadväzuje na
jeho debut Revoltujúci Sizyfos (Slovenský inštitút spoločenských
vied, Bratislava 2006), za ktorý mu Literárny fond udelil prémiu
v rámci Ceny Ivana Kraska. Autor v oboch dielach reflektuje mimoriadne dôležité spoločenské témy, potvrdzuje svoju intelektuálnu úroveň, široký rozhľad a schopnosť osloviť náročného čitateľa, ktorý nie je ľahostajný k určujúcim podmienkam svojho bytia.
V súvislosti s názvom pertraktovaného diela si pripomeňme
význam pojmu esej na základe niekoľkých rešpektovaných
prameňov, ktoré ju v podstate zhodne definujú ako umelecky spracovanú úvahu, čím ju odlišujú od vedeckej rozpravy. Samotný termín pochádza z názvu knihy francúzskeho autora
Michela Montaigna z roku 1580 a výraz vo francúzštine i angličtine znamená pokus. Na základe typických vlastností uvedenej literárnej formy
môžeme oprávnene konštatovať,
že názov knihy Romana Michelka Eseje o globalizácii a označenie jej jednotlivých častí – kapitol: Esej prvá až jedenásta, je prejavom autorskej licencie – teda možnosti odchýliť sa od zaužívanej normy.
Vzhľadom na charakter textov v druhej knižke Romana Michelka, ktorý pri ich tvorbe neuplatnil umelecké prostriedky, ide skôr
o edičný čin v oblasti populárno-náučnej literatúry, ktorá kompetentne, zasvätene a primeraným spôsobom sprístupňuje vedecké poznatky predpokladanému okruhu vnímateľov. Účelom tejto
poznámky nie je znížiť hodnotu dôležitých vedomostí, presvedčivých názorov a naliehavých predstáv o spoločnosti.
Naopak, veľmi oceňujem autorovo odhodlanie otvorene a
priamo pomenovať súčasný stav sveta, skúmať jeho systémové príčiny, žalostné dôsledky a naznačovať východiská
zo slepých uličiek vyčerpaných módnych politických fráz a
ekonomických stereotypov. Roman Michelko upriamuje pozornosť na
potrebu racionálneho modelovania
ďalšieho civilizačného vývoja, ktorý má už príliš veľa kritických
znakov deštrukcie v polohe ohrozenej ľudskej dôstojnosti.
S prihliadnutím na vek a vývinovú perspektívu autora však treba položiť dôraz na vyššie kvalitatívne nároky v rovine štylistickej
kultúry, ako aj na prísnejšiu obsahovú redakciu a redukciu textov, ktoré vznikali postupne a zväčša boli aj následne časopisecky publikované, predovšetkým v Literárnom týždenníku a v Slovenských pohľadoch. V spoločnej knižnej kolekcii sa niektoré
myšlienky, motívy a fakty recyklujú v rámci jednotlivých častí a osobitne v korelácii medzi nimi. Jednoducho - relatívne
mladý autor by nemal po úspešnom debute zaspať na vavrínoch, mal by na sebe neúnavne a sústavne pracovať, aby
svoj relatívne rýchly kariérny rast súbežne opieral aj o nepretržité autorské dozrievanie a ustavičné zdokonaľovanie.
V tomto zmysle sú priateľsky a stimulujúco myslené výhrady a pripomienky dozaista pre autora užitočnejšie ako povrchná zdvorilosť, ktorá by mu v konečnom dôsledku viac uškodila, ako pomohla. Som presvedčený, že autor bude moje slová chápať s
porozumením
ako motivujúce povzbudenie
a nie demoralizujúce poníženie. Intelektuálny potenciál Romana
Michelka vytvára predpoklady na to, aby si vzal poučenie z dobre mienenej kritiky – na rozdiel od mnohých egocentrických ľudí,
ktorí v bližšej či vzdialenejšej minulosti absolvovali prudké pohyby
na záujmových šachovniciach preskupovania literárnych veličín v
perihéliu tej či onej mocenskej garnitúry.
Pred záverom si len dovolím poznamenať, že autori ako Michal
Boršč, Ivan Čarota, Andrej Červeňák, Milan Čič, Pavol Janík, Július Lomenčík, Alexej Mikulášek, Jozef Mravík, Štefan Murín, Karel Sýs, Vincent Šabík a predovšetkým Ján
Tužinský rozmanité aspekty rovnakých tém knižne reflektovali so značným predstihom v antológiách Medzinárodného fóra Vyslanci Slovanstva v rámci edície Slovensko
– Európa – svet; ide o tituly Víchor globalizácie (Jamex, Bratislava 2002), Labyrint sveta a Slovania (CCW, Bratislava
2003), Európska únia – nádeje a pochybnosti (CCW, Bratislava 2004), Bytie a čas (kultúry) (CCW, Bratislava 2005)
a Multikulturalizmus – nádeje a pochybnosti (CCW, Bratislava 2006). Do tlače je už dlhšie pripravená aj publikácia
Priestor slova, ktorá zatiaľ nevyšla, pretože od roku 2007
ešte nenašla pochopenie v grantovom systéme Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky.
Ak som recenziu nazval Večná dočasnosť, je to tiež prejav určitej
– tentoraz – mojej autorskej svojvôle, ale verím, že odráža nezanedbateľný aspekt posolstva knihy Romana Michelka. Povedané
s Platónom, všetko plynie (panta rhei) - ani dnešná globalizácia,
teda programová celosvetová uniformita povinného bezohľadného kapitalizmu, nadiktovanej bezbrehej chamtivosti a uctievaného
špekulatívneho sebectva nie je nezvratný proces bez konca a bez
alternatívy. Druhú knihu Romana Michelka – napriek vysloveným
zmienkam o jej tvarových i obsahových rezervách – úprimne vítam a vážim si ju práve ako jasne a jednoznačne prejavený postoj
k determinujúcim okolnostiam nášho životného údelu.
PAVOL JANÍK

ZAUJALO NÁS
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Maďarský prezident L. Sólyom – novodobý národný buditeľ?

Možno sa u nás nájde dosť ľudí, ktorí
si myslia, že od Rumunov sa nemáme
čo učiť. Ten však, kto pozná túto krajinu dobre vie, že to nie je tak. Rumuni
rýchlo a kvalitne stavajú nové cesty od
západu na východ – a v tomto sú pred
nami. Začali pred časom nekompromisný boj s korupciou a v tomto smere sú
už na takej úrovni, že si s nami môžu vymieňať skúsenosti. Teraz nám však dali
poriadnu lekciu a tak sa máme čo učiť.
Ide o vzťah k prezidentovi Maďarskej republiky Lászlovi Sólyomovi. Ten je známy
tým, že do susedných krajín, v ktorých žije
maďarská menšina, rád chodí na tzv. súkromné cesty. Niekoľkokrát takto navštívil aj
SR a možno povedať, že niektoré jeho vystúpenia i samotné účasti sa akciách neboli, ako sa hovorí, s kostolným poriadkom.
My ale nič...
Veď o jeho cestách k nám, pokiaľ sem prišiel, vedela iba hŕstka zainteresovaných.
Nuž, nakoniec sa všetci zmierili s tým, že
tu bol. Jeho kancelária to síce mohla oficiálne oznámiť miestam, ktoré by o tom mali
vedieť, aspoň zo slušnosti – ale asi sa to
nikdy nestalo.
Rumuni sa na to pozerajú inak. Prezident,
pokiaľ vykonáva prezidentský úrad, nemôže byť súkromnou osobou nikde v zahraničí. To, čo urobili Rumuni, nie je naozaj
bežné, ale ako zvrchovaný štát si to mohli
dovoliť. Najskôr prezidentovi a jeho sprievodu odopreli možnosť pristáť v Rumunsku,
o deň neskôr ho na hraniciach kontrolovali ako bežného návštevníka z cudziny. Aj na
to mali právo, veď keď niekto cestuje do zahraničia ako radový občan susednej krajiny, tak musí rátať aj s tým, že sa k nemu
budú aj tak správať.
Ide síce o nie každodenný diplomatický rozruch, o ktorom sa ešte niekoľko dní
bude všade hovoriť, veď ide o dve nielen
susedné, ale dokonca členské krajiny EÚ,
podstata je však v niečom inom. Pokiaľ maďarský prezident chcel oslavovať výročie
maďarskej revolúcie, tak to mal robiť doma.
Alebo tam, kde by ho na takéto oslavy do
cudziny oficiálne pozvali. To sa však nestalo. Každý objektívny a nezainteresovaný
človek na našom kontinente po oboznámení sa s priebehom „osláv“ v Budapešti, si
určite myslí, že svojím postavením a svojou
Napriek tomu, že sa v médiách či
osobných diskusiách a rozhovoroch takmer denne stretávame s
pojmom sionizmus, neraz sa ma pýtajú inak veľmi vzdelaní ľudia nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách – napríklad v Rakúsku, čo
frekventovaný výraz vlastne znamená. Moja odpoveď býva stručná a jasná, ale treba ju vždy rozšíriť o vysvetlenie, aby nedošlo k jej
nesprávnej interpretácii. Lakonická
definícia sionizmu je židovský nacionalizmus, k čomu sa žiada dodať,
že podobne ako v prípade iných nacionalizmov môže mať
rozličnú mieru
či intenzitu a v pozitívnom zmysle označuje národne orientované politické a
sociálne hnutie, národné obrodenie,
uvedomenie si vlastnej národnej identity, národnú svojbytnosť s ašpiráciou vytvoriť si vlastný národný štát na základe
práva na sebaurčenie.
Pomenovanie hnutia je odvodené z názvu vrchu Sion v Jeruzaleme. Najznámejším predstaviteľom sionizmu bol
viedenský advokát a žurnalista Theodor

Čítajte dvojtýždenník

autoritou by doma mohol urobiť oveľa viac:
napríklad zakázať prístup na oslavy tým, ktorí mali na sebe oblečené uniformy z obdobia II. svetovej vojny. Vtedy Maďari boli najvernejšími spojencami nemeckých nacistov
a dokonca bojovali za nich aj vtedy, kedy
už Nemci mali iba jediný cieľ: dostať sa čím
ďalej na západ a tým aj do amerického zajatia. Zábery fotoreportérov z nedele 15.
marca jasne potvrdzujú, že časť účastníkov
osláv výročia maďarskej revolúcie 1848-49
mala oblečené horthyovské uniformy z 30tych a 40-tych rokov minulého storočia. Čo
však má maďarská protihabsburgovská revolúcia spoločné s Horthym a jeho smutne
preslávenou armádou? Dohromady nič!
Okrem toho tu defilovala aj smutne preslávená Maďarská garda. Zatiaľ až do konečného rozhodnutia príslušných súdov zakázaná organizácia. Napriek tomu sa tu nielen
prezentovala, ale dokonca aj rozšírila o nových členov! Tí na verejnosti zložili aj slávnostný sľub! V krajine, ktorá si hovorí, že
svojou demokraciou
sa môže pýšiť tak, ako to robia najznámejšie krajiny západnej Európy. Nuž, zrejme aj
Francúzi, Holanďania, Nemci, Belgičania,
Taliani, Španieli, atď. už si o maďarskej demokracii myslia svoje. Zdá sa, že maďarský
prezident L. Sólyom už okrídlenú myšlienku, že doma nie je nikto prorokom, vzal za
svoje krédo. Preto radšej chodí burcovať
obyvateľov maďarskej národnosti v susedných krajinách, pričom by sa mal predovšetkým venovať tým, ktorých je prezidentom – Maďarom a Maďarsku. Má na to
všetky predpoklady: nielen mandát prezidenta, ale aj skúsenosti z justície, veď bol
dokonca predsedom Ústavného súdu Maďarskej republiky. Škoda ale, že sa nedrží druhej ľudovej múdrosti – bližšia košeľa
ako kabát...
No, ale v závere musíme konštatovať, že
vzťahy medzi Budapešťou a Bratislavou vychádzali tradične z útokov a výčitiek, adresovaných našej strane. Teraz aspoň budeme sledovať to, čo sa bude diať medzi
Budapešťou a Bukurešťou. V každom prípade môže to byť ešte veľmi zaujímavé, i
keď sa to rozhodne neskončí vyhlásením
autonómie Sedmohradska, v ktorom žije
prevažná časť Rumunov maďarskej národnosti...
Vladimír Mezencev

Herzl, ktorý sa narodil v Budapešti. V
roku 1897 vznikla Svetová sionistická
organizácia a Židovský koloniálny trust
na financovanie cieľa, ktorým bolo vytvorenie vlasti pre Židov. Okrem Palestíny sa uvažovalo aj o zriadení židovskej

Kresba: Andrej Mišanek

Veľký diplomatický rozruch

Kto nerešpektuje úradný jazyk, nerešpektuje ani krajinu a jej majoritnú spoločnosť

NADŠTANDARTNÉ PRÁVA MAĎAROV
Nóri mali vždy ten najlepší vzťah k Slovákom. Napriek tomu, že žijú
dosť ďaleko od nás, v iných podmienkach. Nositeľ Nobelovej ceny za
literatúru (1903) Björn Björnson (1832-1910) bol azda prvý významný človek na svete, ktorý planétu upozornil na obrovský národnostný
a sociálny útlak Slovákov zo strany vládnucich Maďarov v Uhorsku.
Nóri aj dnes venujú nemalé finančné prostriedky do realizácie mnohých projektov v Slovenskej republike a v tomto prípade možno naozaj hovoriť, že je to úplne nezištne. Vezmime iba dva prípady: rekonštrukciu časti historických Košíc a záchranu netopierov v bývalých
opálových baniach pri Prešove.
Našťastie, funkciu komisára pre nosť, akú si rozhodne zaslúžil. Viemenšiny pri Organizácii pre bezpeč- tor z plachiet im vzal už vtedy, keď
nosť a spoluprácu v Európe (OBSE) odmietol hovoriť na tému „rétorika
vykonáva tiež Nór. Konkrétne skú- Jána Slotu.“ Jednoducho povedal,
sený škandinávsky diplomat Knut že ju nesleduje a nemá prečo sledoVollebaek. Nedávno navštívil vať. Rovnako v zásahu policajtov
Slovensko a to na žiadosť predsta- v Dunajskej Strede nevidí zásah
viteľov SMK. Mal riešiť ich sťažnos- proti fanúšikom z Maďarska ako
ti na politiku súčasnej Vlády SR voči takým, ale sa snažil presvedčiť,
maďarskej menšine, žijúcej na Slo- že hrať nacionalistickou a extrévensku. Nakoniec však tí, ktorí ho mistickou kartou v tomto prípade
pozvali k nám, neboli z neho nad- je nežiaduce.
šení. Nečudo, tento vysoký komisár Určité napätie v maďarsko-slovenOBSE sa na rozdiel od niektorých ských vzťahoch Knut Vollebaek nepolitikov EÚ a poslancov Europar- bagatelizoval. Naopak, zdôraznil,
lamentu „nedal opiť rožkom“, ani že menšiny majú základné práva
ovplyvniť rečami o utláčaní prísluš- na vzdelanie v materinskom jazyku,
níkov maďarskej menšiny, žijúcich jeho používanie, napríklad v médiv Slovenskej republike. Práve preto ách a účasť na veciach verejných.
naše tzv. mienkotvorné médiá neve- Toto všetko však už slovenskí obnovali jeho pobytu v SR takú pozor- čania maďarskej národnosti dávno

asimiláciu najmä v európskom prostredí. Sionisti počas celého 20. storočia
organizovali prisťahovalectvo Židov do
Palestíny a zakladanie poľnohospodárskych osád na postupne nadobúdaných pozemkoch.

ďovanie Židov – na návrh Sovietskeho zväzu schválila novovzniknutá Organizácia spojených národov rozdelenie
palestínskeho územia na dva štáty – židovský a arabský. Liga arabských štátov toto rozdelenie odmietla. Vyhláse-

Židovské národné obrodenie
domoviny na mnohých iných miestach.
V realizácii sionistických plánov zohral významnú úlohu Židovský národný
fond a najmä barón Rothschild, ktorý v
rokoch 1883 – 1899 venoval na projekt vyše 20 miliónov amerických dolárov (v ich vtedajšej hodnote, ktorá bola
neporovnateľne vyššia, ako je dnes).
Prostriedky sa používali na výkup
pôdy na palestínskom území a na
jej osídľovanie židovskými rodinami. Stúpenci sionizmu pochádzali
zväčša z okruhu pokrokovo zmýšľajúcich liberálov, ktorí nechceli,
aby ich riadili predstavitelia náboženských obcí. Zároveň sa však objavovali obavy zo straty židovskej národnej identity vzhľadom na pokračujúcu

Pre mnohých Židov sa však Palestína
stala iba prechodnou krajinou na ceste predovšetkým do USA, čo platí dodnes. Navyše vznikali nezhody s domácimi usadnutými Židmi, ktorí mali veľmi
dobré vzťahy s Arabmi, takže činnosť
sionistov poškodzovala ich záujmy a
okrem toho židovskí starousadlíci neboli ochotní sa nechať komandovať privandrovalcami z Ruska.
Úsilie sionistov o založenie židovského štátu aj ortodoxní Židia pokladali za rúhanie. Po prvej svetovej vojne
Liga národov 25. apríla 1920 ustanovila britský mandát v Palestíne. V roku
1947 – vzhľadom na tragické skúsenosti z obdobia Druhej svetovej vojny,
ktorých súčasťou bolo masové vyvraž-

ním nezávislosti 14. mája 1948 vznikol
na území Palestíny moderný štát Izrael,
ktorého členstvo v OSN bolo potvrdené 11. mája 1949.
Po viacerých predchádzajúcich imigračných etapách sa najproblematickejšou prisťahovaleckou vlnou stali Židia
zo ZSSR. Ich rozsiahly presun umožnil
Kremeľ aj v rámci zlepšovania vzťahov
s USA a západoeurópskymi krajinami.
Mimochodom – vysťahovalci prechádzali vlakmi cez Bratislavu do Viedne,
odkiaľ časť z nich okamžite namiesto
do Izraela pokračovala priamo do Spojených štátov amerických. Transfer
státisícov ľudí poškodil Rusko aj Izrael. Rabínska rada neskôr konštatovala, že z Ruska sa do Izraela dostal celý

majú. Dokonca nie náhodou sa hovorí o tom, že ich práva a možnosti ako národnostnej menšiny sú nadštandardné a v mnohých krajinách
žijúci príslušníci menšín môžu slovenským Maďarom skutočne závidieť. Knut Vollebaek, napriek tomu,
že je vetrami ošľahaný diplomat, hovoril veľmi otvorene o tom, že každá menšina žije vo väčšinovej spoločnosti a preto by jej príslušníci mali
dobre ovládať úradný jazyk. Na to by
nemalo zabúdať predovšetkým menšinové školstvo...
Nečudo, že niektorí predstavitelia
SMK neboli s návštevou vysokého
komisára OBSE spokojní. Presnejšie – ani nie tak so samotnou návštevou, od ktorej si veľa sľubovali,
ako s jeho uzávermi. Knut Vollebaek dal jednoznačne najavo, že spoločnosť a teda krajinu má udržať pokope aj komunikovanie v úradnom
jazyku a tomu sa musia prispôsobiť všetci občania bez ohľadu na národnosť. Nórsky diplomat sa dôrazne odmietol baviť o akejsi autonómii,
dokonca aj o „iba“ tzv. kultúrnej, ktorú tak vehementne presadzovalo i
Bugárovo vedenie SMK...
JÁN SLIAČAN

rad osôb, ktorí nie sú Židia, a že medzi nimi bolo veľa príslušníkov zločineckých syndikátov smerujúcich do USA.
Rozsiahly pohyb obyvateľov umožnil
aj masívny výsadok agentov ruských
spravodajských služieb, najmä vojenskej výzvednej organizácie GRU.
Podľa publikovaných informácií sa izraelská ekonomika vo výraznej miere
opiera o zahraničnú podporu z iných
štátov – v rámci
Sionistického hnutia
ide o zbierky medzinárodného židovského spoločenstva žijúceho v diaspóre. Nemecké finančné odškodnenia ich však až trojnásobne prevyšujú
a z USA prichádza do Izraela denne
pomoc vo výške 8 – 10 miliónov dolárov. Takže odpoveď na otázku, čo
je to sionizmus, naozaj môže byť veľmi krátka, ale aj nesmierne obšírna.
Tento článok je len skromným príspevkom do diskusie, ktorá absentuje, pretože čoraz povrchnejšie médiá u nás i
vo svete uprednostňujú používanie terminologických nálepiek bez ich bližšej
významovej či obsahovej analýzy.
PAVOL JANÍK

SLOVENSKÝ ROZHĽAD aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
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Čakajú nás napínavé a dôležité futbalové dni

nený a bude sa chystať na druhý zápas. Vittek hráva málo v
Lille, Čech vo West Bromwich,
Sapara sa vracia po zranení,
Karhan z Mainzu je už iba staronový, takmer ako Mintál z Norimbergu a Kratochvíl z Konyasporu. Iste to všetko dobre
vie aj tréner, lenže čo má robiť,
koho lepšieho povolať? Ostáva
sa spoľahnúť iba na kostru: Senecký - Pekarík, Škrtel, Čišovský, Kratochvíl, Zabavník - Hamšík, Sapara, Karhan, Šesták
- Hološko, Vittek, či Jendrišek,
Mintál, Jakubko. Bude to stačiť
na silných súperov?
O úspechu sa možno rozhodne
už v prvom zápase, aký bude
výkon, výsledok a po ňom nálada. Ostáva len veriť, že z toho
nebude hanba, že V. Weiss vytiahne na trávnik tých pravých a
tí podajú nadštandardné výkony.

Nie sme AŽ takí slabí
Trochu neskôr po Novom roku, ale premiér
Robert Fico predsa ocenil najlepších športovcov 2008. Na Úrad vlády SR prišli najlepší okrem tých, ktorí sa na OH v Pekingu dostali medzi osem úspešných. Tí už sľúbené
odmeny dostali. Ocenenie najlepších športovcov je už vlastne tradíciou, koná sa každý rok. A ukazuje sa, že nie sme my Slováci v športe taký slabí ako sa to niekedy zdá.
Aj tentoraz pribudnú odmeny, hodinky a peniaze, až dvestopiatim športovcom všetkých
kategórií. Spolu si rozdelili podľa vypracovaných kritérií sedem miliónov korún.
Objavujú sa aj hlasy, či treba oceňovať takú širokú škálu športovcov. Je tu však aj protiotázka:
a prečo nie? Niečo dostanú starší majstri, niečo aj nádeje, ktorých je stále málo. Tie, ktoré
máme, si treba vážiť, pestovať ich. Predstavte si,
keby ostalo len pri odmenách pre olympionikov,
to by zase bolo kritiky. Peniaze sa však našli, vyčlenilo ich Ministerstvo školstva SR, ktoré je za
šport zodpovedné. Napriek hospodárskej kríze ostala suma na úrovni vlaňajška, keď roz-

Vo Formule 1 zmeny
Motoristická F 1 je drahá záležitosť. Tiež ju postihla kríza
a hľadá z nej východiská. Aby
bola lacnejšia, pre divákov
príťažlivejšia,
spravodlivejšia. A je tu novinka. O víťazovi nebude rozhodovať počet
nazbieraných bodov, ale počet víťazstiev, až potom body.
Okrem toho sa jednotlivé
značky vyzývajú na šetrenie.
Tie, ktoré neprekročia rozpočet 33 miliónov dolárov,
zvýhodnia. Proti novinkám
sa ozvalo množstvo kritikov,
lebo FIA vraj rozhodovala bez
zástupcov klubov a to je veľký prehrešok. Nuž, uvidíme
čo sa stane, jednotlivé značky by mali zmeny schváliť. Ak
nie, ostalo by všetko po starom. Lebo až 70 percent
účastníkov diskusie na internetoch nové pravidlá odmieta, lebo dávajú veľa nových
námetov na špekulácie v pretekoch, kde by bola honba
iba za prvenstvami.

delili 208 športovcom 7,6 milióna korún.
Na ministerstve vyrátali, že Slováci získali v minulom roku 28 titulov majstrov sveta, 23 titulov majstrov Európy, 11 titulov juniorských MS, dva tituly
ME do 22 rokov, štyri tituly na juniorských ME a
štyri na akademických MS. Je to dosť veľká kôpka úspechov pre také malé Slovensko. Azda by
bolo dobré všetko mohutnejšie propagovať, výkony i športovcov, aby sa stali známejšími a mohli
byť príkladom pre dorastajúcu mládež.
Čo vieme o našich rafterkách? A sú to trojnásobné majsterky Európy družstiev! Je ich šesť
a dostali 12 200 eur. Roman Volák je zase päťnásobný majster sveta v karate a bojovom umení. Získal takmer 8000 eur. Jana Purdiaková je
už päťnásobná majsterka sveta v kulturistike. Ján
Germánus 14-násobný majster sveta v pretláčaní rukou. Gabika Kuchárová stále najúspešnejšia kolkárka v SR atď. Bolo to príjemné stretnutie
a už sa môžeme tešiť na ďalšie, po tomto predolympijskom roku, kedy by mali vyniknúť najmä
„zimní“ športovci, lebo sa im blížia ZOH v kanadskom Vancouveri.

Prepadli sme sa

Futbalistom Tatrana Prešov sa na domácej pôde nedarí. Ostatný raz
zvíťazili nad Duklou B. Bystrica, keď brankára Boroša prekonali 2 krát.
V nedeľu prehrali s MFK Košice 1:2.
Foto: Viktor Zamborský

Teoretické šance hádzanárov

Naši hádzanári prehrali v Hlohovci s Chorvátskom 26:30. Nie je to
hanba, lebo Chorváti sú vicemajstri sveta, ale predsa len, bola to
kvalifikácia na ME 2010 a bodíky by sa boli zišli ako soľ. Po troch
zápasoch majú takto naši iba dva body a sú na štvrtom mieste. Hore
kraľujú len dvaja na postupových miestach, Maďarsko s Gréckom a
k ním sa budú rozhodne tlačiť aj Chorváti, ktorí majú o jeden, resp.
dva zápasy menej. Náš tréner Z. Heister označuje po tomto zápase šance Slovenska na postup iba ako päť percentné a to je veľmi
málo, hoci kvalifikácia nie je ešte ani v polovici. Proti vyspelému súperovi sa ukázalo v družstve veľa chýb v obrane i v útoku a naše, teraz desiate mužstvo Európy súperom nestačilo. Prehralo teda zaslúžené, nie je ešte stálicou Európy a nie vždy môže robiť napr.
brankár Štochl zázraky. Naši súperi sa ukázali lepší vo všetkých činnostiach. Ujali sa vedenia a dá sa napísať, že celkom rozumne, ba
pohodlne a s prehľadom si udržiavali po celý čas potrebný náskok.
Dobre to vystihol Martin Straňovský, ktorý bol jedným z najlepších
hráčov: „Chorváti nám nedali nijakú šancu skorigovať náskok a vyhrali celkom zaslúžene.“ A pred našimi sú ešte dva ťažké zápasy s
Maďarskom u nás i vonku a jeden v Chorvátsku na ich pôde. Rébus, ktorý má iba teoretické riešenie a zdá sa byť nad sily našej mužskej hádzanej.

Založia futbalovú Superligu?

V našom živote, aj športovom, sa objavuje toľko všakových noviniek,
že to človek ani nestačí sledovať. Heslom doby je: všetko po novom. Hoci veľa noviniek zámerom skôr škodí ako pomáha a ničí sa
aj veľa dobrých a zaužívaných vecí. Podľa časopisu France Football
Záujmové združenie európskych futbalových klubov (ECA) si trúfa
založiť futbalovú Superligu. Mala by nahradiť súčasnú Ligu majstrov
i Pohár UEFA. Hrať by sa malo v troch skupinách a to každý týždeň.
A aby sa získali termíny, mali by mať národné ligy najviac 16 účastníkov. Je to síce revolučný návrh, ale s mizernou nádejou na úspech.
Ako si nejaké málo známe záujmové združenie dovolí takýto návrh
vôbec na UEFA predložiť? A vedia vôbec títo páni, že Liga majstrov
je momentálne najsledovanejšia súťaž sveta, priam fabrika na zabávanie divákov a na kopy peňazí pre celoeurópsky futbal? Ako si
predstavujú zúžiť počet účastníkov v ligách Anglicka, Nemecka, Talianska, Španielska, Francúzska? Je to priam vražedný návrh, hodný na zahodenie do koša.

Bitkári na ľad rozhodne nepatria
Všetky choroby športu sa k nám priplazili zo západu nebadane ako teroristi. Patria medzi ne aj bitky na ľade. Sú čistým a
jasným výmyslom kanadsko-americkej profesionálnej ligy. Od
samého začiatku roku 1917. Často úplne bezdôvodne sa pustia kohúti do seba, odhodia hokejky aj rukavice a už sa melú.
Vraj sa to divákom páči, keď sa za asistencie rozhodcov pobijú sami, alebo skupinovo tak, že je ľad a výstroj plný krvi. „Hrdinovia“ odchádzajú do kabín na ošetrenie, často vyzlečení
ako striptérky. Reportéri a komentátori sa tiež vyžívajú, vraj
„patrí to k hokeju“. To sa už zaužívalo za morom i u nás doma.
My chceme povedať nie, to k hokeju nepatrí, nie je to v nijakých pravidlách, hoci nejakí mudrci ich už prispôsobujú.
Keďže sa bitky takmer legálne trpia, mužstvá sa na ne plánovito pripravujú. Vyberajú obrov, chuligánov a nespratníkov od prírody, aby
vybavovali účty a divákov „zabávali“. Je to všetko pomýlené s boxom
či karate, nemá to s hokejom nič spoločné. Tresty za bitky sú slabé, takmer nijaké, ostávajú stále v benevolencii rozhodcov, môžu
rozhodovať a trestať podľa uváženia! Kto začne, mal by dostať trest
v hre. Kto opláca, obíde len s menším trestom. Kto sa zapojí navyše, odíde s osobným trestom do konca stretnutia. Tak hovoria pravidlá, ktoré by nemali radšej hovoriť nič. Bitky, pretože na ľad nepatria, sa dajú ľahko zlikvidovať. Hráč, ktorý dá dole rukavice a začne
sa biť, mal by mať zastavenú činnosť na niekoľko zápasov, prípadne by ho mali vylúčiť z mužstva, zbaviť členstva v klube. Z jasného
dôvodu, že hokej nie je box. Kto si nevie udržať nervy v rámci pravidiel, nech nehrá hokej.
Lenže, kto urobí poriadok a ako, keď sa táto pliaga už zakorenila po
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Futbalisti mieria na Wembley
Reprezentanti Slovenska sú už pripravení odletieť na medzištátny zápas proti Anglicku, ktorý bude 28 marca o
17.15 h na štadióne vo Wembley. Hneď potom ich čaká
kvalifikačný zápas 1. apríla v Prahe proti Česku. Budú to
pre Slovensko dôležité futbalové dni. V Anglicku a na tom
štadióne sa totiž nehráva každý deň a pre naše mužstvo
je poctou, že dostalo takúto pozvánku. Proti Česku zase
budeme hrať ako prvé mužstvo skupiny a hráči by chceli
naďalej udržať napredovanie za prípadným postupom. Po
katastrofálnom vystúpení nedávno na Cypre bude čo naprávať.
Tréner V. Weiss nominoval na isté miesto aj v Česku. Bodaj by
tieto zápasy prekvapujúco až to boli všetci, ale v to veľmi ne24 hráčov, z ktorých si najme- dúfame.
nej tretina nezahrá a vyplynú Prekvapením je aj to, že v súz toho starosti aj pre trénera. časnom kádri je šesť hráčov z
Koho z nich poslať hneď na tri- domácej ligy. Dobrotka, Valabúnu a koho potom v zápasoch chovič, Kozák a Obžera zo Slostriedať? Nemôže sa opakovať, vana, Štrba zo Žiliny a brankár
že v Londýne bude hrať jedna Kamenár z Artmedie. Hrajú títo
jedenástka a v Prahe ďalšia. Po hráči a ich kluby na začiatku tak
prvé, toľko skvelých nemáme dobre, aby mohli zažiariť v Lona po druhé, po vážnej generál- dýne či Prahe? Potom sú už na
ke nemožno veľa obmieňať. Kto rade známi legionári. Z nich je
bude hrať dobre v Anglicku, má Ján Ďurica s Lok. Moskva zra-
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celom svete? Aj u nás majú už bitky dosť zástancov. Vraj boli a budú.
Isteže, keď proti ním nič nerobíme a naopak, podporujeme ich. Pasovali sme ich chybne na súčasť hokeja, čo nie je normálne.
Čo keby niekto urobil prieskum, nie medzi americkými, ale medzi
našimi fanúšikmi a opýtal sa, či sa im bitky na ľade páčia? Možno by
bola odpoveď nejakých výrastkov kladná, ale pohľad starších a slušných divákov? Rozhodne nie. Nechceme a nebudeme menovať našich bitkárov spoza mora, ani domácich. Nezaslúžia si nijakú reklamu a ak si myslia, že im to vylepšuje imidž, mýlia sa. Len, prosíme,
nechoďme ešte ďalej a nerobme z bitkárov hrdinov, ako to robia v
NHL. Dokonca aj rozhodujú, kto koľko bitiek vyhral a koľko prehral.
Robia tam už i tabuľky najväčších zurvalcov, evidujú ich boje, oslavujú. Je to normálne, keď v ročníku NHL 2008 - 2009 zaregistrovali vyše 200 hráčov, ktorí sa bili? Sú medzi nimi aj naše negatívne príklady, Chára, Petrovický, Kopecký. Čo sa týka mužstiev, na čele sú
Philadelphia s 50 bitkami a tesne za ňou Vancouver a Anaheim! Je
to normálne? Najväčší bitkári strávili na lavici hanby počas svojej činnosti od 4000 do 3500 trestných minút!
Za hrdinstvo sa ráta, keď sa niekto v ročníku pobije aspoň 15 až 40
krát! Iba nerozumný človek to môže považovať za súčasť hokeja.
Vieme, že hlavou neprerazíme múr. Nešváry skutočne patria
k profesionálnemu a kapitálovému športu. Netreba ich však
bezhlavo preberať a opičiť sa za nie dobrými športovcami,
ale za jasnými obchodníkmi so športom. Tí robia všetko nie
pre zdravie športovcov a kvalitu súťaženia, ale pre svoje nenásytné mešce pod rúškom zdvíhania adrenalínu. Kto má chuť,
nech o tom porozmýšľa.

Medzinárodná futbalová federácia robí každý mesiac rebríček
úspešnosti futbalových mužstiev
sveta. V marci si chcelo Slovensko polepšiť, veď hralo dva zápasy na Afroditinom ostrove
s Ukrajinou a Cyprusom. Rátalo sa so ziskom aspoň štyroch bodov bez prehry, čo by
mohlo Slovensku pomôcť. Nepomohlo, lebo naši prehrali s
Ukrajinou 2:3 a trpaslík domáci
Cyprus si urobil trpaslíka zo Slovenska, keď ho prekonal 3:2.
Odzrkadlilo sa to, samozrejme, aj v tabuľke. Slovensko sa
prepadlo o 11 miest, až na 53.
miesto! Na čele ostali páni futbalisti zo Španielska, Nemecka,
Holandska, Talianska, Brazílie,
Argentíny, Chorvátska a Ruska.

Demonštrácie pred
tenisom

Stalo sa to vo švédskom Malmö
pred a počas stretnutia Davis
cupu Švédsko - Izrael (2:3). Do
haly dokonca nepúšťali divákov!
Niekoľko tisíc ich demonštrovalo, aby sa tento zápas nehral.
Vznikli bitky medzi demonštrantmi a políciou, ohrozený
bol aj autobus so súpermi. Výtržníci atakovali policajtov a hádzali na nich, kamene, delobuchy i horiace rakety. Protest bol
vraj proti zásahu izraelských vojakov, ktorí ešte v decembri a januári, zaútočili na civilov v Gaze.
Tenis bol teda zneužitý na politické ciele a Švédsko si tým poškodilo svoj imidž pokojného a
tolerantného štátu.

Ožije futbalový pohár?
V medzivojnovom období bol
futbalový Stredoeurópsky pohár (SEP), atraktívnou súťažou. Zanikol pre príchod iných,
atraktívnejších súťaží a pre príchod 2. svetovej vojny. Obnovili ho síce, ale už sa tak neujal.
Predseda srbského zväzu Tomislav Karadžič by ho chcel opäť
obnoviť a vraj mu to odobril sám
Michel Platini. Museli by o tom
však rozhodnúť vo výkonnom
výbore UEFA. Ťažko sa tento
návrh ujme, pretože termínov
nie je nazvyš. Keby sa však hralo skutočne v strenej Európe a v
letných mesiacoch, azda by to
nebolo od veci. Aj naše mužstvá
majú medzi sezónami a ročníkmi dosť dlhé prestávky. Niektoré
štáty by možno aj súhlasili.

Na futbal len s občiankou
Aj v Česku sa trápia a bojujú v
športe, osobitne vo futbale, proti chuligánom. V Slavii Praha dokonca zaviedli doteraz nevídané
opatrenie. Na rizikové zápasy
chcú predávať vstupenky iba na
občiansky preukaz. Na súboj s
Baníkom Ostrava už predávali lístky iba fanúšikom, od ktorých nečakali problémy a tí sa
museli preukázať občianskym
preukazom. Sledovali tým, aby
sa veľa priaznivcov Ostravy nedostalo na štadión a nevyčíňali tam. V Slavii to nepovažujú za
diskrimináciu, majú vraj právo
určiť, koho na štadión pustia a
koho nie.
Stranu pripravil IGOR MRÁZ
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